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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL DE 
MALLORCA 

Identificació de la sessió 

Núm.: 13/2014 

Caràcter: ordinària 
Data: 11 de setembre de 2014 
Hora: de 10.10 h a 14.25 h 
Lloc: sala de plens 

HI ASSISTEIXEN: 

Maria Salom Coll, presidenta 

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

També han assistit els Hbles. consellers executius  Sr. Jaume Juan Garcia i Sr. 
Mauricio Rovira de Alós. 
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Hi excusen l’assistència: el Sr., el Sr. Joan Font Massot.  
 

Secretari general: Sr. Jeroni M. Mas Rigo. 
Interventora general:  Sra. Elena Montejo Fuentes. 
 
El Sr. Ferrà Martorell surt en el punt 14 i torna en el punt 19. El Sr. Salom Munar surt 
en el punt 19 i torna en el punt 20. La Sra. Soler Torres surt en el punt 19 i torna en el 
punt 20. La Sra. Sánchez Grau surt en el punt 19 i torna en el punt 20. La Sra. Garrido 
Rodríguez surt en el punt 19 i torna en el punt 21. El Sr. Alemany Cladera surt en el 
punt 19 i torna en el punt 21. El Sr. Dalmau Fortuny surt en el punt 20 i torna en el 
punt 21. El Sr. Ensenyat Riutort surt en el punt 20 i ja no torna. El Sr. Rotger Seguí 
surt en el punt 20 i torna en el punt 21. El Sr. Vidal Vidal surt en el punt 23 i torna en 
el punt 25. El Sr. Crespí Deyà surt en el punt 23 i torna en el punt 25. El Sr. Salom 
Munar surt en el punt 23 i torna en el punt 25. La Sra. Sánchez Grau surt en el punt 23 
i torna en el punt 25. El Sr. Roig Cabrer surt en el punt 24 i torna en el punt 25. El Sr. 
Dalmau Fortuny surt en el punt 24 i torna en el punt 25. La Sra. Gómez Andrés surt 
en el punt 24 i torna en el punt 25. El Sr. Alemany Cladera surt en el punt 25 i torna 
en el punt 29. La Sra. Roca Bellinfante surt en el punt 26 i torna en el punt 29. La Sra. 
Soler Torres surt en el punt 26 i torna en el punt 28. El Sr. Salom Munar surt en el 
punt 26 i torna en el punt 28. El Sr. Vidal Vidal surt en el punt 26 i torna en el punt 29 
La Sra. Roig Catany surt en el punt 26 i torna en el punt 28. La Sra. Cano Juan surt en 
el punt 26 i torna en el punt 28. El Sr. Llamas Márquez surt en el punt 28 i torna en el 
punt 29. La Sra. García Gual surt en el punt 28 i torna en el punt 29. El Sr. Garau 
Salas surt en el punt 28 i torna en el punt 29. La Sra. Garrido Rodríguez surt en el 
punt 28 i torna en el punt 30. La Sra. Cano Juan surt en el punt 29 i torna en el punt 
30. 
 
 
ORDRE DEL DIA 
 

I) PART RESOLUTIVA 

PRESIDENCIA 

1. Aprovació actes anteriors (10-7-2014,  24-7-2014  i  2-9-2014) 

2. Declaracions institucionals. 

 
VICEPRESIDÈNCIA DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 
 

3. Proposta d'aprovació de les modificacions presentades pel Bisbat de Mallorca 
durant la tramitació de l’expedient de la subvenció nominativa per dur a terme la 
conservació del patrimoni eclesiàstic, any 2014. 

4. Aprovació de l’acord de no exercitar els drets de tempteig i retracte sobre la 
transmissió onerosa de l’immoble i els mobles del casal de Ca n’Olesa del carrer d’en 
Morei, 9 de Palma de Mallorca. 
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5. Acord per a afegir al conveni regulador de la subvenció nominativa concedida 
a la Federació de Futbol de les Illes Balears per al desenvolupament del programa 
l’esport per a l’edat escolar, aprovat per acord del Ple de 10/4/2014, la possibilitat de 
compensar conceptes en l’execució i la justificació atesa la naturalesa de l’objecte de 
l’activitat subvencionada. 

6. Proposta d’acord de modificació del text del conveni regulador de la 
subvenció concedida a la Federació d’Atletisme de les Illes Balears per import de 
22.500,47€ per al desenvolupament del programa l’esport per a l’edat escolar a 
Mallorca aprovat per acord de ple de data 8 de maig de 2014. 

7. Proposta d’acord de rectificació de l’acord del Ple de data 10/04/2014, pel qual 
es va concedir a la Federació Balear de Tir amb Arc una subvenció nominativa de 
5.940,00 € per al desenvolupament del programa l’esport per a l’edat escolar pel 
període comprés entre el 31/10/2013 i el 30/10/2014. 

8. Proposta d’acord de modificació del text del conveni regulador de la 
subvenció concedida a la Federació de Bàsquet de  les Illes Balears per import de 
81.134,22€ per al desenvolupament del programa l’esport per a l’edat escolar a 
Mallorca aprovat per acord de ple de data 10 d’abril de 2014. 

9. Proposta d'acord per determinar el reintegrament parcial de la subvenció 
instrumentada mitjançant conveni entre el Consell de Mallorca i l'entitat Aules de la 
Tercera Edat de Monti-Sion. any 2009. 

10. Proposta d’acord d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits de la 
Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports. REC 39.3/14. Import: 41.858,65 €. 

11. Proposta d’acord per a afegir al conveni regulador de la subvenció nominativa 
concedida a la Federació Balear d’Handbol per al desenvolupament del programa 
l’esport per a l’edat escolar, aprovat per acord del Ple de data 8 de maig de 2014, la 
possibilitat de compensar conceptes en l’execució i la justificació atesa la naturalesa 
de l’objecte de l’activitat subvencionada 

DEPARTAMENT D’URBANISME I TERRITORI 

12. Proposta d’acord per a l’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits del 
departament d’Urbanisme i Territori (Direcció Insular  de Carreteres) REC:55-02. 
Import: 25.362,78.€ 
 

DEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA 

13. Proposta d’acord per a l’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits 
corresponents als exercicis 2014 del Departament d’Hisenda i Funció Pública 
 

a) REC F/2014/107, F/2014/108, F/2014/109. Import 83.958,75 € 
b) REC F/2014/110. Import 5.477,41€ 
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DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT 

14. Rectificació d’error material a l’acord de concessió de la subvenció 
nominativa al Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa per la realització 
d’un projecte de reducció de residus l’any  2009. 

DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL 

15. Proposta d’acord per a l’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits de 
l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (Exp. REC. 08/2014). 

DEPARTAMENT DE COOPERACIÓ LOCAL 

16. Proposta d’acord d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits del 
Departament de Cooperació Local:  

a) Exp. REC 131/14. Import: 48.943,22 € 
b) Exp. REC 81/14. Import: 133.034,09 € 

 

II) PART DE CONTROL 

17.  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  

18. Moció del Grup Socialista relativa al compliment del Pla de Gestió de la Serra de 
Tramuntana. 
 
19. Moció del Grup Socialista sobre la protecció, adquisició i catalogació del bust de 
l’Emperador August. 
 
20. Moció del Grup Socialista sobre les inversions a les residències del Consell de 
Mallorca. 
 
21. Moció del Grup Socialista sobre el rebuig a la modificació de la LOREG 
proposada pel Govern del PP per a l’elecció directa de batles i batlesses. 
 
22. Moció del Grup Popular per donar suport a la reforma de la Llei electoral i 
promoure l’elecció directa de batle/batlessa. 
 
23. Moció del Grup Polític MÉS per Mallorca relativa a les competències de serveis 
socials dels Ajuntaments. 
 
24. Moció del Grup Polític MÉS per Mallorca de sol·licitud d’informes de la viabilitat 
tècnica, jurídica i econòmica del tancament de les línies 1 i 2 de la incineradora de 
TIRME, SA a Son Reus. 
 
25. Moció del Grup Polític MÉS per Mallorca referida a instar al Govern Balear a la 
protecció paisatgística de Mallorca en General i de Llucmajor en particular. 
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26. Moció del Grup Polític MÉS per Mallorca de sol·licitud d’informe jurídic sobre 
quines grans infraestructures de tranport actualment previstes per a dur a terme el 
Consell de Mallorca han de complir el que estableix la Llei de Transports Terrestres i 
mobilitat de les Illes Balears. 
 
27. Moció del Grup Polític MÉS per Mallorca relativa al canvi del format del Debat 
de Política General per una audiència pública oberta a la ciutadania en general. 
 
28. Moció del Grup Polític MÉS per Mallorca de sol·licitud d’ampliació de terminis 
als Ajuntaments en matèria de redacció de catàleg de camins i en matèria de 
modificació del Pla Especial d’Ordenació i Protecció de la Ruta de Pedra en Sec. 
 
 
INTERPEL·LACIONS 
 
29. Interpel·lació del Sr. Jaume Colom Adrover a la Sra. Catalina Soler Torres 
referida a Implantació de les apostes PMU a les Curses de cavallls en els Hipòdroms 
de Mallorca. 
 
30. Interpel·lació de la Sra. M. Magdalena Palou Cànaves referida a la implementació 
al Consell de Mallorca de l’administració electrònica. 
 
 
PREGUNTES 
 
31. Pregunta que formula la Sra. Silvia Cano Juan a la Sra. Catalina Cirer Adrover 
(Valoració dels fons destinats a menjadors escolars). 
 
32. Pregunta que formula la Sra. Silvia Cano Juan a la Sra. Catalina Cirer 
Adrover(Recursos tornada escola famílies menys recursos) 
 
33. Pregunta que formula la Sra. Silvia Cano Juan a la Sra. Catalina Cirer 
Adrover(Comissió investigació temes urbanístics Son Espases). 
 
34. Pregunta que formula la Sra. M. Magdalena Palou Cànaves (Catalogació 
Patrimoni Sa Nostra) 
 
35. Pregunta que formula la Sra. M. Magdalena Palou Cànaves (Carretera vella Lluc a 
Pollença). 
 
 

INFORMACIÓ DELS CONSELLERS EXECUTIUS 

PRECS 

III) DESPATX EXTRAORDINARI 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

I) PART RESOLUTIVA 

PRESIDENCIA 

PUNT 1. APROVACIÓ ACTES ANTERIORS (10-7-2014,  24-7-2014  I  2-9-
2014) 

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

PUNT 2. DECLARACIONS INSTITUCIONALS. 

No n’hi ha. 
 
VICEPRESIDÈNCIA DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 
 

PUNT 3. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LES MODIFICACIONS 
PRESENTADES PEL BISBAT DE MALLORCA DURANT LA TRAMITACIÓ 
DE L’EXPEDIENT DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA PER DUR A TERME 
LA CONSERVACIÓ DEL PATRIMONI ECLESIÀSTIC, ANY 2014. 

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

Antecedents 

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

 
Vist que el dia 4 de març de 2014 el Bisbat de Mallorca presentà la documentació 
relacionada amb el projecte de conservació i restauració del conjunt històric de 
pintures murals de l’església de Sant Antoni de Viana de Palma de Mallorca. 
 
Vist que el 26 de març de 2014, la Intervenció General del Consell Insular de 
Mallorca emet informe favorable. 
 
Vist que a la sessió de 10 d’abril de 2014 el Ple acordà: concedir la subvenció; 
autoritzar la depesa i aprovar el text de conveni per dur a terme la conservació del 
patrimoni eclesiàstic, any 2014, concretament per a la tercera fase dels treballs de 
conservació i restauració del conjunt de les pintures murals de l’església de Sant 
Antoni de Viana del terme municipal de Palma de Mallorca. 
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Vist que el 26 de juny de 2014, amb núm. 21776 de registre d’entrada, se presenta un 
modificat del projecte. 

 

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

 
Vist l’informe tècnic emès el 7 de juliol de 2014 en el qual es fa constar que: “En el 
transcurs de les visites de seguiment, a la teulada del llanternó i arrel de veure la 

disposició de les teules (teules de fang artesanals), s’ha decidit que no es convenient 

executar un aixecament de teules per reteular, tal i com estava previst, donat el bon 

estat de conservació que presenta aquesta part. Per aquesta raó, es proposa fer una 

modificació i substituir únicament aquelles teules rompudes que posin en perill la 

conservació de la teulada per teules antigues. Quant a les teules de nova fabricació 

col·locades a intervencions anteriors (2010), es substituiran per teules antigues o 

semblants”... “les modificacions proposades i presentades pel Bisbat de 
Mallorca....no alteren la finalitat perseguida en la seva concepció, que és executar a 
la Tercera fase del treball de conservació- restauració del conjunt de les pintures 

murals de l’església de Sant Antoni de Viana (Palma) i milloren la conservació i 

preservació de totes les parts originals del be.” 

 

Vist l’informe jurídic de 9 de juliol de 2014 favorable a la tramitació de l’acord 
d’aprovació de les modificacions presentades que afecten al projecte però que no 
alteren la finalitat perseguida amb la concessió de la subvenció que és executar la 
tercera fase dels treballs de conservació i restauració del conjunt de les pintures 
murals de l’església de Sant Antoni de Viana del terme municipal de Palma de 
Mallorca. 
 
Vist l’informe de conformitat emès des d’Intervenció General el 15 de juliol de 2014. 
 

Vist que l’òrgan competent per aprovar el text del conveni, concedir la subvenció 
autoritzar la despesa és el Ple del Consell Insular de Mallorca i, per tant, també ho és a 
l’hora d’aprovar les modificacions que afecten a la subvenció atorgada d’acord amb 
l’article 65 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el reglament 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; l’article 17.2 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; l’article 8.1 i) de la Llei 
8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars, i l’article 33.2 b) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, de bases del règim local.  

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

 

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

Les modificacions presentades pel Bisbat de Mallorca consten relacionades a 
l’informe tècnic de 7 de juliol de 2014 que forma part integrant del present acord. 
 
Les modificacions presentades pel Bisbat de Mallorca no alteren la finalitat 
perseguida amb la seva concessió que és executar la tercera fase dels treballs de 
conservació i restauració del conjunt de les pintures murals de l’església de Sant 
Antoni de Viana del terme municipal de Palma de Mallorca, tot d’acord amb l’article 
61 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

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

El Grup MÉS per Mallorca proposa votar conjuntament els punts 3, 4, 5 i 6, petició 
que no s’accepta.  

Tot seguit se vota el punt 3, que s’aprova per denou vots a favor (PP), cap vot en 
contra i tretze abstencions (PSOE i MÉS per Mallorca). 

 

PUNT 4. APROVACIÓ DE L’ACORD DE NO EXERCITAR ELS DRETS DE 
TEMPTEIG I RETRACTE SOBRE LA TRANSMISSIÓ ONEROSA DE 
L’IMMOBLE I ELS MOBLES DEL CASAL DE CA N’OLESA DEL CARRER 
D’EN MOREI, 9 DE PALMA DE MALLORCA. 

 

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

ANTECEDENTS 

 
Atès que el 26 de setembre de 2013, amb núm. 29664 d’entrada al registre del Consell 
Insular de Mallorca, es va presentar còpia de la carta d’intencions per part de 
Tanorade, SL de compravenda del casal i del mobiliari de Ca n’Olesa ubicat al carrer 
d’en Morei, 9 (Palma de Mallorca). 
 
Atès que el 24 d’octubre de 2013 i amb núm. 32636 d’entrada en el registre general, 
el notari Lluís Pareja Cerdó notifica la compravenda als efectes de l’exercici de 
tempteig i retracte per part del Consell Insular de Mallorca. 

Atès que Ca n’Olesa fou declarat monument històric artístic pel Decret 1781/1973, de 
22 de juny del Ministeri d’Educació i Ciència (BOE núm. 175, de 23 de juliol) i, en 
virtut de la disposició addicional primera de la Llei 16/1985, de 25 de juny del 
patrimoni històric espanyol, i la disposició addicional primera de la Llei 12/1998, de 
21 de desembre del patrimoni històric de les Illes Balears, té la consideració de bé 
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d’interès cultural (d’ara endavant BIC) amb la categoria de monument. I que a la 
sessió del dia 12 de novembre de 2013, la Comissió Insular de Patrimoni Històric de 
Mallorca, va acordar la incoació de la modificació de l’expedient de declaració com a 
Bé d’Interès Cultural, amb categoria de Monument, a favor de Ca n’Olesa la 
descripció i la delimitació del qual figuren a l’informe tècnic de data 6 de novembre 
de 2013, que s’adjunta i forma part integrant de l’acord. 

 
Vist que l’article 32.2 LPHIB estableix que els propietaris o titulars de drets reals 
declarats BIC i béns catalogats hauran de notificar al consell insular corresponent la 
seva intenció de transmetre els béns o els drets, tot indicant-ne el preu, les condicions 
de la transmissió i la identitat de l’adquirent. 

 
Vist que el Sr. Àngel d’Oleza Dezcallar; la Sra. Maria Lluïsa d’Oleza Dezcallar; la 
Sra. Immaculada Soledat d’Oleza Dezcallar, i el Sr. Àngel d’Oleza i Gual de Torrella, 
com a propietaris del casal de Ca n’Olesa, manifesten que han acordat la seva 
transmissió a favor de TANORADE, SL (rpt.: Sr. Patrick de Bonilla Strobel) per un 
preu de compravenda de tres milions quatre-cents setanta-sis mil cent cinquanta euros 
(3.476.150,00 €) corresponents a l’immoble i set-cents cinquanta-un mil sis-cents 
euros corresponents al mobiliari, en les condicions que s’expressen en la 
documentació annexa aportada. 

 
Vist que l’article 32 als punts 1 i 3 de la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del 
patrimoni històric de les Illes Balears regula el dret del Consell Insular de Mallorca a 
exercir el tempteig i retracte sobre les transmissions oneroses de la propietat o de 
qualsevol dret real sobre els béns d’interès cultural i dels béns catalogats i 
subsidiàriament el Govern de les Illes Balears podrà exercir els mateixos drets 
respecte dels béns d’interès cultural i catalogat. 
 
Atès l’informe jurídic emès el 14 de juliol de 2014 des del Servei de Patrimoni 
Històric. 
 
Atès l’article 43 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, l’acord que es dicti 
ha de ser confirmatori de l’estimació per silenci de la sol·licitud de compra venda de 
l’immoble i dels béns mobles de Ca n’Olesa. 

 
D’acord amb l’article 31.2 e) del Reglament orgànic del Consell de Mallorca, aprovat 
pel Ple a la sessió de 8 de març de 2004 (BOIB núm. 38, de 16/03/2004) i modificat 
pel Ple a la sessió de 13 d’octubre de 2011 (BOIB núm. 158, de 20/10/2011) que 
atribueix als consellers la preparació i proposta al Ple dels acords escaients respecte de 
les matèries atribuïdes al seu departament. 
 
D’acord amb el que estableix l’article 3 e) 10 del Decret d’organització del Consell de 
Mallorca, de 15 de juliol de 2011 (BOIB núm. 111, de 21/07/2011), corregit per 
decret de 19 de juliol i modificat el 10 d’octubre de 2011 (BOIB núm. 159 de 
22/10/11), el 15 de març de 2012 (BOIB núm. 48, de 03/04/2012) i 11 d’abril de 2012 
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(BOIB núm. 59, de 26-04-2012) que atribueix a la Vicepresidència de Cultura, 
Patrimoni i Esports la competència per informar sobre els expedients relatius a 
l’exercici dels drets de tempteig i retracte. 
 
D’acord amb la disposició addicional segona del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic 
que atorga al Ple la competència per adquirir béns declarats de valor històric o artístic 
amb independència del seu valor econòmic. 
 
Per tot l’exposat, i en ús de les atribucions conferides, el vicepresident de Cultura, 
Patrimoni i Esports proposa que el Ple del Consell de Mallorca adopti el següent  

 

ACORD 

Primer.- No exercitar els drets de tempteig i retracte sobre la transmissió onerosa 
mitjançant compravenda entre Sr. Àngel d’Oleza Dezcallar; Sra. Maria Lluïsa d’Oleza 
Dezcallar; Sra. Immaculada Soledat d’Oleza Dezcallar; Sr. Àngel d’Oleza i Gual de 
Torrella, com a propietaris, i TANORADE, SL, representada pel Sr. Patrick de 
Bonilla Strobel, per import de tres milions quatre-cents setanta-sis mil cent cinquanta 
euros (3.476.150,00 €) corresponents a l’immoble i set-cents cinquanta-un mil sis-
cents euros corresponents al mobiliari que conformen el casal de Ca n’Olesa declarat 
bé d’interès cultural. 
 
Segon.- Notificar aquest acord als interessats. 
 
Tercer.- Notificar-ho al Govern de les Illes Balears als efectes prevists en el propi 
article 32.1 de la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes 
Balears. 
 
Contra aquesta resolució que posa fi a la via administrativa es poden interposar, 
alternativament, els recursos següents: 
 
a)Directament el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu de Palma que correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a 
partir de l’endemà d’haver rebut d’aquesta notificació. 
 
b) El recurs de reposició potestatiu davant el Ple, en el termini d’un mes, comptador a 
partir de l’endemà de la notificació d’aquesta resolució. Contra la desestimació 
expressa del recurs de reposició, es pot interposar recurs contenciós administratiu en 
el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà d’haver rebut la notificació de la 
desestimació del recurs esmentat. 
 
Contra la desestimació per silenci del recurs de reposició, es pot interposar el recurs 
contenciós administratiu en el termini de sis mesos, comptadors a partir de l’endemà 
de la desestimació presumpta (un mes des de la interposició del recurs sense que 
s'hagi notificat la resolució). 
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Un cop transcorregut un mes des de la interposició del recurs sense que s’hagi 
notificat la resolució, es pot interposar el recurs contenciós administratiu, contra la 
desestimació presumpta del recurs de reposició, sense limitació temporal, mentre no 
hi hagi resolució expressa. 
 
No obstant l'anterior, es pot exercitar, si n'és el cas, qualsevol altre recurs que es 
consideri pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, que 
regula la jurisdicció contenciosa administrativa i de la Llei 4/1999, de 13 de gener, de 
modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
 

La Sra. CAMPOMAR (MÉS per Mallorca) intervé per mostrar la seva discrepància sobre aquesta 
aprovació de l’acord. 

Anuncia que el seu Grup s’abstendrà de votar, perquè considera que l’equip de govern s’hauria 
d’esforçar per mantenir un BIC tan emblemàtic com ho és aquest, i considerar els drets de visita de la 
ciutadania, en els termes que estableix la llei.  

La Sra. GARRIDO (PSOE) intervé tot seguit. 

Destaca els valors patrimonials més que evidents del casal de Ca n’Olesa, l’únic BIC d’aquestes 
característiques que hi ha a Mallorca. 

Diu que la proposta és summament ofensiva per a la gent de Mallorca i recorda les actuacions que ha 
fet el Consell de Mallorca pel que fa a aquest expedient concret.  

Assegura que la impressió que té tothom és que no se va fer res durant els sis mesos que tenia la 
institució per exercir el dret de tempteig i retracte. Fa notar que el dia 14/10/2013 se varen acabar les 
actuacions d’aquesta institució, que no ha tornat a fer-hi res més fins ara, quan ja s’ha acabat el termini 
d’intervenció.  

Destaca que el preu final de la venda és inferior a l’inicial, atès que ha passat de 6 M€ a 3,2 M€. Fa 
notar que les notícies que varen aparèixer a la premsa el mateix dia de la compravenda esmentaven 
encara la quantitat de 6 M€, no la de 3,2 M€.  

Retreu, sobretot, que ja s’haguessin pronunciat, tant la Presidència com la Vicepresidència del Consell 
de Mallorca, en el sentit que la institució no exerciria el seu dret de tempteig i retracte, quan aquesta 
decisió recau en el Ple del Consell de Mallorca. Fa notar que podien proposar però no decidir, sobre el 
dret de tempteig i retracte sobre el casal de Ca n’Olesa. Aquesta és la primera errada que conté 
l’expedient, que és molt greu.   

Pel que fa a l’actitud que ha tengut l’equip de govern, durant aquesta legislatura, en relació als casos de 
tempteig i retracte, expressa la total discrepància del seu Grup i en posa uns exemples. 

En primer lloc, el de la Fortalesa de s’Avançada (Pollença), en què se va presentar el dret de tempteig i 
retracte en el mes de setembre de 2011, exactament dos dies abans que acabàs el termini, i amb un 
canvi de govern entremig.   

En segon lloc, el de la finca de Son Seguí (Santa Maria), en què fa un parell de mesos se va presentar al 
Ple la renúncia a l’esmentat dret, en aquest cas de retracte, dins el termini de sis mesos previst. 

Davant aquests dos exemples concrets, torna a demanar què ha passat, en el cas de Ca n’Olesa, si 
tenien sis mesos de termini.  

Fa notar que no era imprescindible que l’adquirís el Consell de Mallorca, ho podien fer altres entitats. 
Observa que es tracta d’una compravenda que planteja massa interrogants. Vol saber perquè se va 
ocultar a la gent de Mallorca, sobretot el preu de venda i perquè s’inicia la modificació del BIC el mes 
de novembre i encara no s’ha acabat, no s’ha presentat al Ple la declaració com a tal.  
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Assegura que és, clarament, una qüestió política, no jurídica, depèn de les voluntats, i no cal que li 
donin arguments com ara el silenci administratiu, etc.  

També vol saber perquè se reinicia l’expedient en el passat mes de juliol, si el silenci administratiu ja 
havia fet el seu joc i se fa l’informe jurídic que dóna peu a fer l’acord que avui se presenta al Ple. 
Demana si hi ha hagut converses, durant el termini dels sis mesos, entre el Consell de Mallorca, els 
compradors i els venedors i, si és el cas, qui les ha tengudes i quins temes se varen tractar. 

Fa avinent que el PP ha furtat a la ciutadania de Mallorca un edifici únic, ha evitat fer un debat tal i 
com pertoca, amb participació de la ciutadania i dels Grups polítics, per raó de la seva importància.  

Tot i això, fa notar que en el cas d’altres expedients, el PP sí que ha estat ben diligent. 

Per acabar, insisteix a demanar que el Sr. Rotger li respongui totes les preguntes que ha fet, perquè són 
moltes les qüestions que queden sobre la taula. 

El Sr. ROTGER (Vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports) intervé a continuació. 

Assenyala que, per tractar correctament aquesta qüestió, s’haurien de determinar tots els antecedents 
del cas de Ca n’Olesa, perquè no és la darrera gestió de venda que s’ha fet durant els darrers anys. 
Recorda que en anteriors ocasions, governant el PSOE, se varen fer gestions de venda de Ca n’Olesa i 
tampoc no varen exercir el dret de retracte, ni varen modificar tampoc el BIC per tal de protegir el 
mobiliari d’aquest casal. 

Reitera que el PSOE, durant la passada legislatura, no va fer absolutament res, ni va valorar tampoc el 
mobiliari de la planta noble d’aquest casal. En canvi, l’actual equip de govern, sensible a la importància 
del patrimoni, i coneixedor del fet que la delimitació d’aquest BIC feta durant la dècada dels anys 70 
no concretava de forma detallada la situació del mobiliari, que és allò que dóna el valor històric i 
transcendental a la planta noble de Ca n’Olesa, ha iniciat la modificació, l’ampliació i la concreció 
d’aquest BIC, amb la intenció que segueixi preservat com ho ha estat durant segles. 

Comenta que és la planta noble, la que està en condicions de ser usada, mentre que la segona planta es 
troba en una situació precària (tota la teulada del casal). 

Diu a la Sra. Garrido que el PSOE coneixia perfectament la situació d’aquest casal, per declaracions 
públiques, però tot i això no ha presentat cap moció, i ha esperat expressament fins ara, quan se 
presentava l’acord al Ple, per poder fer aquesta proposta, per bé que en cap moment no ha proposat 
d’on se podrien treure els doblers per comprar el casal.  

Destaca que el PP ha fet la modificació oportuna per protegir Ca n’Olesa. Assegura que el comprador 
del casal sap que l’ha de mantenir tal i com està i que no pot eliminar ni modificar el mobiliari, ni 
tampoc traslladar-lo a un altre lloc, i que ha de demanar autorització en qualsevol cas al Consell de 
Mallorca.  

Comenta que, evidentment, haurien desitjat que el casal de Ca n’Olesa fes part del patrimoni públic, 
però la situació econòmica de la institució no és l’adequada per adquirir-lo.  

Per les raons que ha explicat, es reafirma en el convenciment que la decisió que s’ha pres és la més 
correcta. 

La Sra. GARRIDO intervé tot seguit. 

Retreu al Sr. Rotger no haver donat cap resposta a les qüestions que ella li ha proposat. 

Diu que no és cert que el PP sigui el gran preservador del patrimoni, i li fa notar que la part dispositiva 
de l’acord no esmenta els mobles, sinó que és a l’informe, on se’n fa menció. Observa que els fets no 
donen la raó a aquesta afirmació de ser els grans preservadors del patrimoni.  

Assegura que el PSOE hauria estat a favor de preservar aquest BIC i exercir el dret de retracte. Reitera 
que és únic dins Mallorca, com bé li ho pot afirmar el personal tècnic.  

Tot seguit aprofita per recordar-li casos com el del castell de Santueri, o el monestir de Bellpuig. 
Demana al Sr. Rotger què fa, l’equip de govern, amb els doblers prevists per a inversions estatutàries 
en aquests BIC.  
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Per acabar, refusa una vegada més els arguments del Sr. Rotger advertint que és evident que el Consell 
de Mallorca hauria pogut comprar Ca n’Olesa, atès que per aquest mateix preu ha comprat una nau en 
un polígon industrial. Torna a dir que no és qüestió de problemes econòmics, que aquest no era el cas.  

Afirma que l’equip de govern té doblers per allò que interessa i és clar que els objectius i la valoració 
que se’n fa dels béns públics són ben diferents, entre el PP i el PSOE.    

Assenyala que, si haguessin estat uns gestors diligents, a dia d’avui el Consell de Mallorca tendria 
partides estatutàries dels darrers tres anys, que ni han negociat, ni han demanat.  

Aprofita per demanar què en faran, dels doblers de les partides estatutàries que ja existeixen, atès que 
fa uns dies varen comunicar el seu desinterès pel castell de Santueri (Felanitx). També vol saber què en 
faran, en el cas semblant del monestir de Bellpuig (Artà). 

Per acabar, insisteix a demanar al Sr. Rotger que li doni una resposta a cada una de les preguntes que li 
ha fet. 

El Sr. ROTGER intervé per tancar el debat.  

Recorda a la Sra. Garrido que ella tampoc no ha donat explicacions sobre el motiu pel qual el PSOE no 
va exercir el dret de retracte en el moment de la primera venda del casal Ca n’Olesa. Considera que 
haurien de donar una resposta a la ciutadania. 

També hauria d’explicar el PSOE per quina raó no va protegir el mobiliari. Li recorda que la situació 
econòmica de la institució era del tot diferent, quan governava el PSOE i que hi havia doblers per allò 
que volien.  

Torna a demanar a la Sra. Garrido perquè el PSOE no va decidir incloure aquest casal entre els BIC que 
es podien beneficiar dels fons estatutaris. Fa avinent que podien haver-ho fet, i ara aquesta qüestió ja 
estaria resolta, però no ho feren, raó per la qual la Sra. Garrido n’hauria de donar explicacions. 

Reitera que ha estat el PP qui ha protegit el mobiliari del casal, i amb aquesta mesura fa inviable que el 
casal se converteixi en un hotel o se’n facin compartiments. Torna a dir que els compradors l’han de 
dedicar als usos que el Consell de Mallorca els permet i estan obligats a preservar la configuració 
actual. 

Fa notar que la Sra. Garrido coneix perfectament tots els informes de l’expedient d’aquest BIC i quines 
són les tres normes que determinen la disposició dels mobles, dins cada habitació i dins tot l’edifici, per 
la qual cosa li torna demanar quina és la raó per la qual el PSOE, que en tenia tota la informació, no va 
protegir aquest casal tal i com pertocava. 

Reitera que l’equip de govern del Consell de Mallorca va decidir també protegir Ca n’Olesa, si no se’n 
podia efectuar la compra i torna a demanar a la Sra. Garrido per què el seu Grup no va incloure Ca 
n’Olesa a la llista de partides estatutàries. 

La Sra. GARRIDO interromp el discurs del Sr. Rotger i manifesta fortes discrepàncies sobre aquesta 
qüestió. 

La Sra. PRESIDENTA li fa notar que no té el torn de paraula i li retira. 

El Sr. ROTGER reprèn el debat. 

Fa notar a la Sra. Garrido que ell diu la veritat, i no sap si és que a ella no li agrada, el que li diu.  

Es reafirma en tot allò que ha explicat, pel que fa als motius de la decisió presa, i retreu que el PSOE no 
hagi donat les explicacions que li ha demanat sobre la seva gestió d’aquest mateix BIC durant la 
passada legislatura. 

Sobre el comentari que ha fet la Sra. Garrido referit al castell de Santueri, respon que és evident que al 
PSOE no li agrada que a dia d’avui estigui obert al públic, sense haver costat ni un sol euro a 
l’administració pública, a més d’estar protegit i rehabilitat.  

Assegura que ell ha donat resposta a totes les preguntes que li ha fet el Grup Socialista, tot i que és obvi 
que no ha agradat el que ha dit. Torna a demanar perquè els responsables de l’equip de govern anterior 
no varen incloure Ca n’Olesa en el grup de partides estatutàries. 
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La PRESIDENTA intervé en aquest punt per fer notar que el debat ha estat prou clar, per la qual cosa 
ara cal fer la votació.  

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

 

PUNT 5. ACORD PER A AFEGIR AL CONVENI REGULADOR DE LA 
SUBVENCIÓ NOMINATIVA CONCEDIDA A LA FEDERACIÓ DE FUTBOL 
DE LES ILLES BALEARS PER AL DESENVOLUPAMENT DEL 
PROGRAMA L’ESPORT PER A L’EDAT ESCOLAR, APROVAT PER 
ACORD DEL PLE DE 10/4/2014, LA POSSIBILITAT DE COMPENSAR 
CONCEPTES EN L’EXECUCIÓ I LA JUSTIFICACIÓ ATESA LA 
NATURALESA DE L’OBJECTE DE L’ACTIVITAT SUBVENCIONADA. 

 

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

Antecedents 

El dia 10/04/2014 el Ple del Consell de Mallorca concedí una subvenció nominativa 
de 205.698,91 € a la Federació de Futbol de les Illes Balears per al desenvolupament 
del programa l’esport per a l’edat escolar a Mallorca (futbol) durant el període 
comprés entre el 31/10/2013 i el 30/10/2014. 

Atesa la previsió de l’article 91.2 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, 
es considera, en funció de l’objecte de les activitats subvencionades introduir en la 
regulació d’aquesta subvenció nominativa la possibilitat de que en l’execució es 
puguin compensar uns conceptes amb altres, en aquest cas partits de les diferents  
categories subvencionades. Aquesta modificació, atesa la naturalesa nominativa de la 
subvenció no implicaria perjudicis per a tercers i en cap cas pot implicar el cobrament 
d’una quantia superior a la concedida. 

Per tot això, propòs al Ple del Consell de Mallorca que adopti el següent: 

ACORD 

1. Afegir el punt 8 a la clàusula sisena del conveni regulador de la subvenció 
nominativa de 205.698,91 concedida a la Federació de Futbol de les Illes Balears 
per al desenvolupament del programa l’esport per a l’edat escolar a Mallorca 
(futbol) durant el període comprés entre el 31/10/2013 i el 30/10/2014, signat el 
05/05/2014, amb el literal següent: 

« 6.8- En l’execució i justificació de les activitats objecte d’aquesta 

subvenció es poden compensar uns conceptes amb altres dels que figuren 

al pressupost del projecte i en base al qual ha estat concedida la present 

subvenció». 
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2. Aprovar el text de modificació del conveni que s’annexa a aquest acord. 

3. Notificar aquest acord a la Federació de Futbol de les Illes Balears. 

La Sra. GARRIDO (PSOE) proposa votar conjuntament els punts 5, 6, 7, 8 i 11. 

La proposta s’accepta. 

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

 

PUNT 6. PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICACIÓ DEL TEXT DEL 
CONVENI REGULADOR DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A LA 
FEDERACIÓ D’ATLETISME DE LES ILLES BALEARS PER IMPORT DE 
22.500,47€ PER AL DESENVOLUPAMENTE DEL PROGRAMA L’ESPORT 
PER A L’EDAT ESCOLAR A MALLORCA APROVAT PER ACORD DE PLE 
DE DATA 8 DE MAIG DE 2014. 

 

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

ANTECEDENTS: 

1. Mitjançant acord del Ple del Consell de Mallorca de 08/05/2014 es va concedir una 
subvenció nominativa de 22.500,47 € a la Federació d’Atletisme de les Illes Balears 
per al desenvolupament del Programa l’esport per a l’edat escolar a Mallorca pel 
període comprés entre el 31/10/2013 i el 30/10/2014. A dit acord s’aprovà també el 
conveni regulador de la subvenció. 

2. El conveni esmentat es signà el 14/05/2014. 

3. La consellera executiva d’hisenda i pressuposts, el 20/05/2014 va resoldre 
autoritzar una bestreta de 11.250,23 €, de la subvenció esmentada. 

4. S’ha advertit unes errades de transcripció al conveni. Concretament a les clàusules 
1 i 3.1 del conveni. Aquestes errades consisteixen únicament en la denominació de 
determinats esdeveniments. Cal assenyalar que en la documentació presentada per la 
federació per a la concessió de la subvenció les denominacions eren correctes i 
únicament es tracta d’una errada de transcripció del nom dels esdeveniments en el text 
del conveni, no de les dates i imports dels quadres a les clàusules 1 i 3.1 del conveni.  

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

ACORD 

Primer.- Modificar el conveni signat en data 14 de maig de 2014 entre el Consell de 
Mallorca i la Federació d’Atletisme de les Illes Balears pel qual es regula la subvenció 
per al desenvolupament del programa de l’esport per a l’edat escolar a Mallorca, 
concedida per Acord del Ple de data 8 de maig de 2014 en els termes següents: 
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1. A la clàusula 1 on diu: 

 

Ha de dir: 

Esdeveniment Data inici Data final 

Control Pista Invierno-Calvià (Cadet,Juvenil Masculí/Femení) 14/12/2013 11/01/2014 

Control Pista Invierno-Manacor (Cadet,Juvenil Masculí/Femení) 22/02/2014 08/03/2014 

Control Pista Invierno-Palma (Cadet,Juvenil Masculí/Femení) 25/01/2014 08/02/2014 

Campeonato Mallorca Ruta-Marcha (Infantil, Cadet, Juvenil Masculí/Femení) 02/02/2014 02/02/2014 

Control Cross-Marratxí (Infantil, Cadet,Juvenil Masculí/Femení) 24/11/2013 24/11/2013 

Control Cross-Manacor (Infantil, Cadet,Juvenil Masculí/Femení) 15/12/2013 15/12/2013 

Campeonat Mallorca Cross Equips Palma (Infantil, Cadet, Juvenil Masculí/Femení) 19/01/2014 19/01/2014 

Campeonat Mallorca Cross Individual (Infantil, Cadet, Juvenil Masculí/Femení) 26/01/2014 26/01/2014 

Control Pista Estiu Manacor (Infantil, Cadet, Juvenil Masculí/Femení) 19/04/2014 17/05/2014 

Control Pista Estiu Calvià (Infantil, Cadet, Juvenil Masculí/Femení) 24/05/2014 28/06/2014 

Campeonat Mallorca Palma Pista Estiu (Cadet, Juvenil Masculí/Femení) 26/04/2014 27/04/2014 

Campeonat Mallorca Manacor Pista Estiu (Infantil Equips) 03/05/2014 03/05/2014 

Campeonat Mallorca Calvià Pista Esiu (Infantil) 31/05/2014 31/05/2014 

Finals Comarcals Palma (Iniciació, Alevin, Benjami Masc/Fem) 10/05/2014 10/05/2014 

Finals Comarcals Ponent (Iniciació, Alevin, Benjami Masc/Fem) 31/05/2014 31/05/2014 

Finals Comarcals Part Forana (Iniciació, Alevin, Benjami Masc/Fem) 17/05/2014 17/05/2014 

Final Insular Calvià (Iniciació, Alevin, Benjami Masc/Fem) 07/06/2014 07/06/2014 
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2. A la clàusula 3.1 on diu: 

Esdeveniment Nº esdev. 
Medalles i 
trofeus 

Cost 
Arbitratge 

Gestió Ambulància Muntatge 
Cost 

Esdev. 
Total 

Control Cross Marratxí 1 32,76 € 186,00 € 496,98 € 160,00 € 482,00 € 1.357,74 € 1.357,74 € 

Control Cross Manacor 1 32,76 € 258,00 € 496,98 € 240,00 € 482,00 € 1.509,74 € 1.509,74 € 

Control Cross Mallorca-
Palma 

1 199,26 € 186,00 € 496,98 € 160,00 € 482,00 € 1.524,24 € 1.524,24 € 

Control Cross Mallorca-
Capdepera 

1 32,76 € 294,00 € 496,98 € 240,00 € 482,00 € 1.545,74 € 1.545,74 € 

Control Pista d’hivern Palma 3 0,00 € 378,00 € 496,98 € 160,00 € 0,00 € 1.034,98 € 3.104,94 € 

Control Pista d’hivern 
Manacor 

2 0,00 € 438,00 € 496,98 € 240,00 € 0,00 € 1.174,98 €        2.349,96 € 

Control Pista d’hivern 
Calvià 

2 0,00 € 414,00 € 496,98 € 160,00 € 140,00 € 1.210,98 € 2.421,96 € 

Esdeveniment Data inici Data final 

Control Pista Invierno-Calvià (Cadet,Juvenil Masculí/Femení) 14/12/2013 11/01/2014 

Control Pista Invierno-Manacor (Cadet,Juvenil Masculí/Femení) 22/02/2014 08/03/2014 

Control Pista Invierno-Palma (Cadet,Juvenil Masculí/Femení) 25/01/2014 08/02/2014 

Campeonato Mallorca Ruta-Marcha (Infantil, Cadet, Juvenil Masculí/Femení) 02/02/2014 02/02/2014 

Control Cross-Marratxí (Infantil, Cadet,Juvenil Masculí/Femení) 24/11/2013 24/11/2013 

Control Cross-Manacor (Infantil, Cadet,Juvenil Masculí/Femení) 15/12/2013 15/12/2013 

Campeonat Mallorca Cross Equips Palma (Infantil, Cadet, Juvenil Masculí/Femení) 19/01/2014 19/01/2014 

Campeonat Mallorca Cross Individual Capdepera (Infantil, Cadet, Juvenil Masculí/Femení) 26/01/2014 26/01/2014 

Control Pista Estiu Manacor (Infantil, Cadet, Juvenil Masculí/Femení) 19/04/2014 17/05/2014 

Control Pista Estiu Calvià (Infantil, Cadet, Juvenil Masculí/Femení) 24/05/2014 28/06/2014 

Campeonat Mallorca Palma Pista Estiu (Cadet, Juvenil Masculí/Femení) 26/04/2014 27/04/2014 

Campeonat Mallorca Manacor Pista Estiu (Infantil Equips) 03/05/2014 03/05/2014 

Campeonat Mallorca Calvià Pista Esiu (Infantil) 31/05/2014 31/05/2014 

Finals Comarcals Palma (Iniciació, Alevin, Benjami Masc/Fem) 10/05/2014 10/05/2014 

Finals Comarcals Ponent (Iniciació, Alevin, Benjami Masc/Fem) 31/05/2014 31/05/2014 

Finals Comarcals Part Forana (Iniciació, Alevin, Benjami Masc/Fem) 17/05/2014 17/05/2014 

Final Insular Calvià (Iniciació, Alevin, Benjami Masc/Fem) 07/06/2014 07/06/2014 
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Campionat Mallorca Ruta-
Marxa 

1 0,00 € 276,00 € 0,00 € 80,00 € 0,00 € 356,00 € 356,00 € 

Control Pista d’Estiu Palma 1 111,00 € 300,00 € 496,98 € 210,00 € 140,00 € 1.257,98 € 1.257,98 € 

Control Pista d’Estiu 
Manacor 

2 0,00 € 480,00 € 496,98 € 240,00 € 0,00 € 1.216,98 € 2.433,96 € 

Control Pista d’Estiu Calvià 2 0,00 € 450,00 € 496,98 € 160,00 € 140,00 € 1.246,98 € 2.493,96 € 

Campionat Mallorca Palma 
Pista Estiu 

2 400,00 € 408,00 € 496,98 € 160,00 € 140,00 € 1.604,98 € 3.209,96 € 

Campionat Mallorca Calvià 
Pista Estiu 

1 320,00€ 258,00 € 496,98 € 120,00 € 140,00 € 1.334,98 € 1.334,98  € 

Finals Comarcals Palma 1 0,00 € 246,00 € 0,00 € 120,00 € 140,00 € 506,00 € 506,00 € 

Finals Comarcals Ponent 1 0,00 € 294,00 € 0,00 € 120,00 € 140,00 € 554,00 € 554,00 € 

Finals Comarcals Part 
Forana 

1 0,00 € 342,00 € 0,00 € 180,00 € 140,00 € 662,00 € 662,00 € 

Finals Insular Calvià 1 0,00 € 294,00 € 496,98 € 160,00 € 140,00 € 1.090,98 € 1.090,98 € 

Total 27.714,14 € 

 

Ha de dir: 

 

Esdeveniment Nº esdev. 
Medalles i 
trofeus 

Cost 
Arbitratge 

Gestió Ambulància Muntatge 
Cost 

Esdev. 
Total 

Control Cross Marratxí 1 32,76 € 186,00 € 496,98 € 160,00 € 482,00 € 1.357,74 € 1.357,74 € 

Control Cross Manacor 1 32,76 € 258,00 € 496,98 € 240,00 € 482,00 € 1.509,74 € 1.509,74 € 

Campionat Mallorca Cross 
Palma 

1 199,26 € 186,00 € 496,98 € 160,00 € 482,00 € 1.524,24 € 1.524,24 € 

Campionat Mallorca Cross 
Capdepera 

1 32,76 € 294,00 € 496,98 € 240,00 € 482,00 € 1.545,74 € 1.545,74 € 

Control Pista d’hivern Palma 3 0,00 € 378,00 € 496,98 € 160,00 € 0,00 € 1.034,98 € 3.104,94 € 

Control Pista d’hivern 
Manacor 

2 0,00 € 438,00 € 496,98 € 240,00 € 0,00 € 1.174,98 €        2.349,96 € 

Control Pista d’hivern Calvià 2 0,00 € 414,00 € 496,98 € 160,00 € 140,00 € 1.210,98 € 2.421,96 € 

Campionat Mallorca Ruta-
Marxa 

1 0,00 € 276,00 € 0,00 € 80,00 € 0,00 € 356,00 € 356,00 € 

Campionat Mallorca pista 
estiu Manacor 

1 111,00 € 300,00 € 496,98 € 210,00 € 140,00 € 1.257,98 € 1.257,98 € 

Control Pista d’Estiu Manacor 2 0,00 € 480,00 € 496,98 € 240,00 € 0,00 € 1.216,98 € 2.433,96 € 

Control Pista d’Estiu Calvià 2 0,00 € 450,00 € 496,98 € 160,00 € 140,00 € 1.246,98 € 2.493,96 € 
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Campionat Mallorca Palma 
Pista Estiu 

2 400,00 € 408,00 € 496,98 € 160,00 € 140,00 € 1.604,98 € 3.209,96 € 

Campionat Mallorca Calvià 
Pista Estiu 

1 320,00€ 258,00 € 496,98 € 120,00 € 140,00 € 1.334,98 € 1.334,98  € 

Finals Comarcals Palma 1 0,00 € 246,00 € 0,00 € 120,00 € 140,00 € 506,00 € 506,00 € 

Finals Comarcals Ponent 1 0,00 € 294,00 € 0,00 € 120,00 € 140,00 € 554,00 € 554,00 € 

Finals Comarcals Part Forana 1 0,00 € 342,00 € 0,00 € 180,00 € 140,00 € 662,00 € 662,00 € 

Finals Insular Calvià 1 0,00 € 294,00 € 496,98 € 160,00 € 140,00 € 1.090,98 € 1.090,98 € 

Total 27.714,14 € 

 

Segon.- Signar amb la Federació d’Atletisme de les Illes Balears la modificació del 
conveni que s’annexa a aquest Acord. 

Tercer.- NOTIFICAR aquest Acord a l’entitat interessada i a la Intervenció General. 

 

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

 

PUNT 7. PROPOSTA D’ACORD DE RECTIFICACIÓ DE L’ACORD DEL 
PLE DE DATA 10/04/2014, PEL QUAL ES VA CONCEDIR A LA 
FEDERACIÓ BALEAR DE TIR AMB ARC UNA SUBVENCIÓ 
NOMINATIVA DE 5.940,00 € PER AL DESENVOLUPAMENT DEL 
PROGRAMA L’ESPORT PER A L’EDAT ESCOLAR PEL PERÍODE 
COMPRÉS ENTRE EL 31/10/2013 I EL 30/10/2014. 

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

Antecedents 

El pressupost del Consell de Mallorca per a l’exercici 2014 va preveure a l’aplicació 
pressupostària 20 34101 48930 una subvenció nominativa de 5.940,00 € a la 
Federació Balear de Tir amb Arc, per al desenvolupament del programa l’esport per a 
l’edat escolar pel període comprés entre el 31/10/2013 i el 30/10/2014. 

Es va tramitar l’expedient de concessió de la subvenció esmentada i per acord del Ple 
de data 10/04/2014 es va aprovar la concessió de dita subvenció, així com el conveni 
instrumental pel qual s’ha de regular. Dit conveni es signà el dia 07/05/2014. 

S’ha detectat una errada en l’acord de concessió de la subvenció. Dita errada 
consisteix en que l’aplicació pressupostària transcrita és la 20 34101 48921, en canvi 
a la resta de documents de l’expedient és la 20 34101 48930 (aquesta és l’aplicació 
correcta i contra la qual s’ha tramitat les corresponents operacions comptables de 
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l’expedient). Per això, cal procedir a rectificar l’acord del Ple de 10/04/2014 pel qual 
es va concedir la subvenció. 

En data 14 de juliol de 2014, la intervenció general a emès informe de fiscalització de 
conformitat. 

Fonaments de dret 

L’article 105 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú disposa que «les administracions públiques 
poden rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors 
materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.» 

Respecte a la competència per rectificar l’errada de l’acord del Ple de 10/04/2014 li 
correspon a l’òrgan que va dictar l’acord de concessió (el Ple) , atès el que disposen 
l’article 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el punt 
3 de l’article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol i l’apartat i) de l’article 8 
de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de Consells Insulars.  

Per tot això, propòs al Ple del Consell de Mallorca que adopti l’acord següent: 

Proposta d’acord 

Primer.- Modificar el punt segon de l’acord del Ple de data 10/04/2014 pel qual  es va 
aprovar la concessió d’una subvenció de 5.940,00 € a la Federació Balear de Tir amb 
Arc en el sentit següent: 

On diu: «AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa  per un import 
de 5.940 €, amb càrrec a la partida pressupostària 20 34101 48921 
del pressupost de despeses del Consell de Mallorca de l’exercici 
2014 (RC núm. 220140003391) a favor de la FEDERACIÓ 
BALEAR DE TIR AMB ARC, amb NIF-G07199383.» 

Ha de dir: «AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa  per un 
import de 5.940 €, amb càrrec a la partida pressupostària 20 34101 
48930 del pressupost de despeses del Consell de Mallorca de 
l’exercici 2014 (RC núm. 220140003391) a favor de la FEDERACIÓ 
BALEAR DE TIR AMB ARC, amb NIF-G07199383.» 

Segon.- Notificar aquest acord a la Federació Balear de Tir amb Arc. 

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

 

PUNT 8. PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICACIÓ DEL TEXT DEL 
CONVENI REGULADOR DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A LA 
FEDERACIÓ DE BÀSQUET DE  LES ILLES BALEARS PER IMPORT DE 
81.134,22€ PER AL DESENVOLUPAMENTE DEL PROGRAMA L’ESPORT 
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PER A L’EDAT ESCOLAR A MALLORCA APROVAT PER ACORD DE PLE 
DE DATA 10 D’ABRIL DE 2014. 

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

ANTECEDENTS: 

1. Mitjançant acord del Ple del Consell de Mallorca de data 10/04/2014 es va concedir 
una subvenció nominativa de 81.134,22 € a la Federació de Básquet  de les Illes 
Balears per al desenvolupament del Programa l’esport per a l’edat escolar a Mallorca 
pel període comprés entre el 31/10/2013 i el 30/10/2014. A dit acord s’aprovà també 
el conveni regulador de la subvenció. 

2. El conveni esmentat es signà el 23/04/2014. 

3. La consellera executiva d’hisenda i pressuposts, el 25/04/2014 va resoldre 
autoritzar una bestreta de 40.567,11 €, de la subvenció esmentada. 

4.S’ha advertit unes errades de transcripció al conveni, concretament a la clàusula 1. 
Objecte del contracte. Aquestes errades consisteixen únicament en la transcripció del 
núm. de partits a desenvolupar, concretament  en  la categoria Benjamí (premini 
masculí) i Benjamí (premini mixte).  Cal assenyalar que en la documentació 
presentada per la federació per a la concessió de la subvenció els núm. de partits 
d’aquestes dues categories  eren correctes i únicament es tracta d’una errada de 
transcripció del núm. de partits d’aquestes  dues categories a la clàusula 1 del 
Conveni.   

 Fonaments de dret 

L’article 105 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú disposa que «les administracions públiques 
poden rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors 
materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.» 

Respecte a la competència per rectificar l’errada de l’acord del Ple de 10/04/2014 li 
correspon a l’òrgan que va dictar l’acord de concessió (el Ple) , atès el que disposen 
l’article 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el punt 
3 de l’article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol i l’apartat i) de l’article 8 
de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de Consells Insulars 

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

ACORD: 

Primer.- Modificar el conveni signat en data 23 d’abril de 2014 entre el Consell de 
Mallorca i la Federació de Bàsquet de les Illes Balears pel qual es regula la subvenció 
per al desenvolupament del programa de l’esport per a l’edat escolar a Mallorca, 
concedida per Acord del Ple de data 10 d’abrl de 2014 en els termes següents: 



 22

1. A la clàusula 1 on diu: 

Categoria Modalitat Núm. 
de 
partits 

Data d’inici Data 
termini 

Iniciació Mixt 56 23/11/2013 26/04/2014 

Benjamí (premini masculi) Masculí 182 02/11/2013 31/05/2014 

Benjamí (premini femeni) Femení 156 02/11/2013 31/05/2014 

Benjamí (premini mixte) Mixt 364 02/11/2013 31/05/2014 

Aleví (mini masculi especial A) Masculí 110 08/11/2013 09/05/2014 

Aleví (mini femeni especial A) Femení 66 08/11/2013 09/05/2014 

Aleví (mini masculi preferent) Masculí 450 02/11/2013 07/06/2014 

Aleví (mini femeni preferent) Femení 454 02/11/2013 14/06/2014 

Infantil  femení  Femení 510 31/10/2013 31/05/2014 

Infantil masculi  Masculí 486 31/10/2013 31/05/2014 

Cadet masculí  Masculí 474 31/10/2013 18/05/2014 

Cadet femení  Femení 284 31/10/2013 25/05/2014 

 

Ha de dir: 

 

Categoria Modalitat Núm. de 
partits 

Data 
d’inici 

Data 
termini 

Iniciació Mixt 56 23/11/2013 26/04/2014 

Benjamí (premini masculi) Masculí 364 02/11/2013 31/05/2014 

Benjamí (premini femeni) Femení 156 02/11/2013 31/05/2014 

Benjamí (premini mixte) Mixt 182 02/11/2013 31/05/2014 

Aleví (mini masculi especial 
A) 

Masculí 110 08/11/2013 09/05/2014 

Aleví (mini femeni especial 
A) 

Femení 66 08/11/2013 09/05/2014 

Aleví (mini masculi 
preferent) 

Masculí 450 02/11/2013 07/06/2014 

Aleví (mini femeni 
preferent) 

Femení 454 02/11/2013 14/06/2014 

Infantil  femení  Femení 510 31/10/2013 31/05/2014 
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Infantil masculi  Masculí 486 31/10/2013 31/05/2014 

Cadet masculí  Masculí 474 31/10/2013 18/05/2014 

Cadet femení  Femení 284 31/10/2013 25/05/2014 

 

Segon.- Signar amb la Federació de Bàsquet de les Illes Balears la modificació del 
conveni que s’annexa a aquest Acord. 

Tercer.- NOTIFICAR aquest Acord a l’entitat interessada i a la Intervenció General.  

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

 

PUNT 9. PROPOSTA D'ACORD PER DETERMINAR EL 
REINTEGRAMENT PARCIAL DE LA SUBVENCIÓ INSTRUMENTADA 
MITJANÇANT CONVENI ENTRE EL CONSELL DE MALLORCA I 
L'ENTITAT AULES DE LA TERCERA EDAT DE MONTI-SION PALMA 
PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA CULTURAL PER A L’ 
ANY 2009 . 

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

Antecedents 

1. Dia 20 d’octubre de 2009 es va signar el conveni entre el Consell de Mallorca i 
l’entitat Aules de la Tercera Edat de Monti-Sion Palma per al desenvolupament del 
programa cultural per a l’any2009 (gener a octubre). 

2. Dia 29 d’octubre de 2009, registre general d’entrada núm. 34258, el senyor Miguel 
Garau Horrach, en representació de les Aules de la Tercera Edat de Monti-Sion 
Palma, presenta documentació justificativa de la subvenció per import de 21.413,41 €. 

3. En la justificació de la subvenció hi figura la factura núm. 03/2009 de 30 d’octubre 
de 2009 pel concepte “imputació de despeses generals i cessió d’ús a les Aules de la 
Tercera Edat pels mesos de setembre, octubre, novembre i desembre de 2009”.  

4. Dia 30 de desembre de 2009 el conseller executiu de Presidència va ordenar el 
pagament de 21.413,02 euros a favor de les Aules de la Tercera Edat de Monti-Sion 
Palma, CIF G-07755960.  

5. L’Informe de Fiscalització 72/12, del Compte General del Consell de Mallorca, 
corresponent a l’exercici 2009, aprovat per la Sindicatura de Comptes de les Illes 
Balears el dia 5 de juliol de 2012, posa de manifest que en l’expedient relatiu a la 
subvenció atorgada a les Aules de la Tercera Edat de Monti-Sion Palma “s’inclouen 
factures corresponents a despeses generals i cessió d’ús de locals no compresos en el 
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projecte (novembre i desembre de 2009)”. Així mateix la Sindicatura de Comptes 
determina que la incidència es deguda a que el projecte presentat pel beneficiari de la 
subvenció compren activitats a dur a terme entre els mesos de gener i octubre de 
2009. 

6. Dia 27 de desembre de 2012, registre de sortida núm. 3179, la Intervenció General 
del Consell de Mallorca proposa que una vegada el centre gestor hagi analitzat les 
incidències descrites a l’informe de la Sindicatura, s’iniciï el corresponent 
procediment de reintegrament.  

7. El vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports, dia 13 de març de 2014, prèvia 
fiscalització favorable de l’expedient per la Intervenció General, va resoldre iniciar 
l’expedient de reintegrament, per import de 934,96 euros, corresponents a les 
despeses dels mesos de novembre i desembre de 2009. 

8. Dia 19 de març de 2014, registre de sortida de Promoció Sociocultural núm. 5661, 
es va notificar a les Aules de la Tercera Edat de Monti-Sion Palma dita resolució, avís 
de recepció de dia 21 de març de 2014, i transcorregut el termini de quinze dies per 
fer al·legacions o presentar els documents que considerin oportuns, les Aules de la 
Tercera Edat de Monti-Sion Palma no ha presentat al·legacions. 

9. Dia 18 de juny de 2014, el secretari tècnic de la Vicepresidència de Cultura, 
Patrimoni i Esports, òrgan instructor de l’expedient va emetre informe justificatiu de 
la procedència de determinar el reintegrament parcial de la subvenció concedida. 

10. Dia 18 de juny de 2014, la TAG de Promoció Sociocultural amb el vistiplau del 
secretari tècnic de la Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports va emetre 
informe jurídic de l’expedient. 

11. Dia 9 de juliol de 2014, la Intervenció General del Consell de Mallorca va emetre 
informe de fiscalització prèvia de l’expedient. 

Fonaments 

1. L’article 92.3 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 
reglament de la llei 38/2003, general de subvencions, estableix que es procedent el 
reintegrament de la subvenció corresponent a despeses la justificació indeguda de les 
quals hagi detectat l’Administració. 

2. El pacte quart del conveni entre el Consell de Mallorca i l’entitat Aules de la 
Tercera Edat de Monti-Sion Palma per al desenvolupament del programa cultural per 
a l’any 2009 (gener a octubre). 

3. En l’article 42 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i en 
l’article 94 del Reial decret 887/2006 es regula el procediment de reintegrament de 
subvencions. 

4. L’òrgan competent per declarar el reintegrament parcial de la subvenció concedida 
és el Ple de la Corporació d’acord amb el que s’estableix en l’article 17.2 de la Llei 
38/20013, de 17 de novembre, general de subvencions, en l’article 65.3 del Reial 
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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, i en l’article 8.1 i) de la Llei 8/2000, de 27 
d’octubre, de Consells Insulars. 

Per això, es proposa al Ple del Consell de Mallorca que adopti, previ dictamen de la 
Comissió Informativa General i Especial de Comptes, l’acord següent: 

1. Acordar el reintegrament, per import de 934,96 euros, corresponents a les despeses 
dels mesos de novembre i desembre de 2009, a l’entitat Aules de la Tercera Edat de 
Monti-Sion Palma, CIF G-07755960, ja que aquestes no són despesa subvencionable 
d’acord amb el que s’estableix en el pacte quart del conveni signat 

Així mateix, d’acord amb el que s’estableix en l’article 37.1 de la Llei 38/2003, 
general de subvencions, a l’import a reintegrar s’ha d’afegir-li l’interès de demora 
corresponent des del moment del pagament de la subvenció (5 de març de 2010) fins a 
la data en què s’acordi la procedència del reintegrament. 

2.- Sol·licitar a l’òrgan instructor d’aquest expedient que realitzi la liquidació final de 
l’import total a reintegrar per l’entitat Aules de Tercera Edat de Monti-Sion Palma. 

3.- Notificar aquest acord a les Aules de la Tercera Edat de Monti-Sion Palma i a la 
Intervenció General del Consell de Mallorca. 

Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar 
alternativament, els recursos següents: 

a) Directament, el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós 
Administratiu de Palma que correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a 
partir de l’endemà de rebre aquesta notificació. 

b) El recurs de reposició potestatiu davant el Ple, en el termini d’un mes, comptador a 
partir de l’endemà de rebre aquesta notificació. Contra la desestimació expressa 
d’aquest recurs de reposició, hi podeu interposar el recurs contenciós administratiu 
davant el Jutjat contenciós Administratiu de Palma que correspongui, en el termini de 
dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre la notificació de la desestimació 
del dit recurs de reposició. 

Si ha transcorregut un mes des de la interposició del recurs de reposició potestatiu i no 
n’heu rebut la notificació de resolució expressa, s’entén desestimat per silenci i podeu 
interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós Administratiu 
de Palma que correspongui, sense limitació de temps. 

No obstant l’anterior, es pot interposar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que 
considereu oportú. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i de la Llei 4/1999, de 13 de 
gener, de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-nou vots a favor (PP i PSOE) cap 
vot en contra i tres abstencions (MÉS per Mallorca). 
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PUNT 10. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT 
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS DE LA VICEPRESIDÈNCIA DE 
CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS. REC 39.3/14. IMPORT: 41.858,65 €. 

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

1. S'han presentat factures corresponents a béns i serveis prestats amb destí a la 
Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports durant els anys 2011, 2012 i 2013. 
 

2. S'ha emès informe jurídic i informe d'Intervenció General núm. ref. REC 39.3/14 
de data 26 de maig de 2014, que figuren al corresponent expedient. 
 

3. La disposició addicional 19 del 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”. 
 

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 pel 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, el vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports proposa al Ple que adopti 
el següent 
 

ACORD 
 

1. Resoldre la discrepància, plantejada en relació al que informa la Intervenció 
General, a favor del centre gestor sobre l’aprovació del reconeixement extrajudicial de 
crèdits corresponent als exercicis 2011, 2012 i 2013 de la Vicepresidència de Cultura, 
Patrimoni i Esports. 
 

2. Aprovar el reconeixement extrajudicial dels crèdits que se detallen a la relació 
adjunta, que fan un total de QUARANTA-UN MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-
VUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS (41.858,65 €) IVA inclòs (Base 
imposable: 35.797,38 € / IVA: 6.061,27 €). 
 

La disposició addicional 19 del 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 
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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. Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions de les factures incloses a la relació 
adjunta, per import total de QUARANTA-UN MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-
VUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS (41.858,65 €) IVA inclòs (Base 
imposable: 35.797,38 € / IVA: 6.061,27 €), contretes per la Vicepresidència de 
Cultura, Patrimoni i Esports segons el següent detall: 
 
 

  
CODI 

RELACIÓ CENTRE/SERVEI IMPORT RC 

1 F/2013/58 ARTESANIA 240,40 € 220140000691 

2 F/2013/71 
 SERVEIS ADMINISTRATIUS 
CULTURA I PATRIMONI 

1.629,12 € 220140000692 

3 F/2013/72 EDIFICI KREKOVIC 2.266,25 € 220140000693 

4 F/2013/73 SERVEI DE CULTURA 6.139,10 € 220140000694 

5 F/2013/74 PATRIMONI HISTÒRIC 13.696,67 € 220140000695 

6 F/2013/103 POLIESPORTIU SANT FERRAN 11.138,83 € 220140000696 

7 F/2013/104 PROMOCIÓ ESPORTIVA 230,00 € 220140000704 

8 F/2013/105 MEDICINA ESPORTIVA 546,71 € 220140000703 

9 F/2013/118 CENTRE SOCIOCULTURAL 
MANACOR 

2.200,81 € 220140000205 

10 F/2013/120 CENTRE SOCIOCULTURAL 
INCA 

2.657,56 € 220140000206 

11 F/2013/125 PROMOCIÓ SOCIAL 1.113,20 € 220140000204 
 

 

4. Atesa l’existència de crèdit adequat i suficient al pressupost de l’exercici 2014, les 
despeses aprovades amb els codis de relació F/2013/58, F/2013/71, F/2013/72, 
F/2013/73, F/2013/74, F/2013/103, F/2013/104, F/2013/105, F/2013/118, F/2013/120 
i F/2013/125, s’imputaran a les següents aplicacions pressupostàries: 
 
 

CODI RELACIÓ APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES 

F/2013/58 2013 20 43900 22606 ............... 240,40 € 

F/2013/71 
2013 20 33128 20300 ............ 1.236,12 € 
2013 20 33128 22001 ............... 393,00 € 

F/2013/72 2013 20 33220 22100 ............ 2.266,25 € 

F/2013/73 2013 20 33490 22609 ............ 6.139,10 € 

F/2013/74 
2013 20 33620 20200 ...........13.214,21 € 
2013 20 33620 22100 ............... 482,46 € 

F/2013/103 

2013 20 34200 21300 ................. 41,14 € 
2013 20 34200 22004 ............ 1.702,92 € 
2013 20 34200 22100 ............ 9.045,59 € 
2013 20 34200 22102 ............... 296,29 € 
2013 20 34200 22199 ................. 52,89 € 
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F/2013/104 2013 20 34101 22720 ............... 230,00 € 

F/2013/105 2013 20 34003 22004 ............... 546,71 € 

F/2013/118 2013 20 33702 22100 ............... 936,36 € 
2013 20 33702 22609 ............ 1.264,45 € 

F/2013/120 
2013 20 33701 22100 ............ 1.163,55 € 
2013 20 33701 22609 ............ 1.264,45 € 
2013 20 33701 22615 ............... 229,56 € 

F/2013/125 2013 20 23200 22609 ............ 1.113,20 € 

 

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

La PRESIDENTA proposa votar conjuntament els punts referits a REC, que són els següents: 10, 12, 
13, 15 i 16.  

S’accepta la proposta. 

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

Adverteix, des de l’inici, que tot i que es tracti de factures que s’han de pagar, el seu Grup votarà en 
contra d’aquests punts, pel fet que allò que hauria de ser un procediment excepcional, presentar 
reconeixements extrajudicials de crèdit (REC), s’ha convertit en habitual per a l’actual equip de govern. 

Recorda que l’any passat, per aquestes mateixes dades, s’havien presentat REC per un import de 4 M€, 
quantitat que ja era alarmant, però tot i això enguany l’import ja ha arribat als 8 M€, per bé que 
s’havien compromès a no repetir-ho. 

Assegura que gestionar el pressupost a cop de REC és, entre d’altres coses, il·legal. També és més car, 
perquè els preus que aconsegueixen dels proveïdors són pitjors. A més a més, elimina les garanties 
administratives i relaxa la cultura de control.  

Recorda, en aquest sentit, que ja s’ha tengut, en aquesta comunitat autònoma, una època fosca en la 
qual no hi havia cultura de control, que ha determinat la situació actual en els jutjats, en la premsa i en 
la nostra imatge. Tot i que és alarmant, també s’ha de considerar que no se va arribar a aquest punt tot 
de cop, sinó poc a poc. 

Diu que gestionar sense les garanties administratives és córrer el risc de tornar a aquella situació, que 
ningú no vol repetir i que la ciutadania encara està pagant.  

D’altra banda, és dolent per a la credibilitat del sector públic, i del Consell de Mallorca en particular. 
S’ha de considerar que a dia d’avui ningú no hi creu, en les institucions públiques i que és una falta de 
responsabilitat, pel que fa a la gestió pública, presentar REC al Ple de forma reiterada. 

Per acabar, adverteix del contrasentit que suposa el fet que el pressupost de la institució sigui cada 
vegada més reduït mentre que les quantitats econòmiques que se presenten al Ple com a REC són cada 
vegada més elevades. 

Reitera els arguments anteriors sobre les irregularitats administratives.  

Pensa que és que no convé, fer un canvi, i que a l’equip de govern ja li va bé així. Diu que tant de bo 
estigui equivocada. 

 

La Sra. ROIG (consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública) intervé a continuació. 

Assenyala que el procediment de presentació de REC és del tot legal, la llei ho regula perfectament, tot 
i ser evident que ha de ser un procediment excepcional, no pot ser la forma habitual de fer els 
pagaments de factures. 
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Adverteix que ella mai no ha excusat un REC, sinó que es limita a presentar-los quan es fa necessari.  

Recorda que enguany només han presentat un REC important, en el Ple del mes de març i ara ho fan 
amb un altre de 400.000 €.  

Discrepa del que ha dit la Sra. Sánchez, perquè inclou en el seu retret quantitats que corresponen a 
l’anterior legislatura, tot i que evidentment hagi estat el PP qui ho ha presentat com a REC. Tot seguit li 
indica quines eren, aquestes factures, projectes ja acabats durant la legislatura anterior que el conseller 
executiu d’Urbanisme i Territori del Consell de Mallorca va explicar prou bé.  

Expressa el seu compromís en el sentit que siguin cada vegada menys, els REC que se presentin al Ple, 
tot i que no pugui assegurar que no n’hi hagi més perquè els fets són els fets.  

Refusa que la Sra. Sánchez digui que s’ha convertit en habitual aquest procediment perquè no ho era, i 
abans d’aquesta legislatura ja es feia el mateix, com bé ho demostren les actes del Ple; són fets que es 
poden analitzar.  

Per acabar, reitera el compromís que ha expressat abans. 

La Sra. SÁNCHEZ intervé tot seguit. 

Comenta que ella no ha dit que el REC sigui il·legal, sinó que és una mesura excepcional i que 
gestionar un pressupost a cop de REC és il·legal, perquè suposa acumular irregularitats administratives 
en un moment en què aquestes haurien de tenir una tolerància zero. 

Retreu que sempre diguin que presenten factures d’anys anteriors, perquè no és així. Li posa l’exemple 
de les modificacions del projecte de la carretera d’Inca a Caimari, per fer notar que ho va gestionar 
l’actual equip de govern.  

D’altra banda, observa que durant 3 anys i mig l’equip de govern ha incomplit les seves promeses 
(millora en la gestió, en el finançament, etc). Adverteix que encara li queden vuit mesos, període que 
necessita per fer un  balanç adequat de la seva gestió.  

Atès que la Sra. Roig insisteix a dir que els fets són els fets, li recorda que el fet constatat és que s’està 
fent un abús del REC.  

Reitera que n’ha fet un mal ús, dels REC, la qual cosa significa, a més d’altres implicacions legals, un 
suspens en gestió.  

La Sra. ROIG intervé per tancar el debat. 

Diu que és mentida, que s’hagi abusat del REC, atès que molt més de la meitat de les factures que ha 
presentat aquest equip de govern no les havia gestionades, no corresponien a aquesta legislatura. Els 
fets són els fets, i la Sra. Sánchez les pot examinar. 

Li posa, com exemple, el cas de dues factures que se presenten avui com a REC, de data de març de 
2011 i d’aproximadament 3.000 euros cadascuna, amb discrepàncies de la Intervenció del Consell de 
Mallorca, perquè no estan ben fetes.  

Fa notar que el PP els presenta per una qüestió de responsabilitat, perquè considera que, si un cap de 
servei acredita que el servei se va prestar, però no se varen tramitar les factures com pertocava fer-ho, 
és clar qui ha fet la feina l’ha de cobrar. Assegura que aquest és l’únic motiu pel qual se presenten com 
a REC. 

També li diu que se planteja, a vegades, perquè ha de comprometre ella tots els consellers del Grup 
Popular perquè votin a favor si el Grup Socialista vota en contra d’aquestes propostes, que pertanyen 
precisament a la gestió feta durant la seva legislatura.  

Diu a la Sra. Sánchez que no li parli d’irregularitats administratives del Consell de Mallorca, atès que 
fa dos dies va aparèixer una notícia sobre un contracte, adjudicat l’any 2010, referit al manteniment de 
carreteres i que està mal adjudicat. Li demana de quines irregularitats administratives li parla, perquè és 
evident que aquest no és un contracte de 1.000 euros, sinó una gran irregularitat administrativa.  

Reitera els arguments anteriors que demostren que el PP ha hagut de tramitar REC que no havia 
gestionat.   
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Tot seguit esmenta un altre exemple: part de la factura del Pont de Son Espases. Demana a la Sra. 
Sánchez qui el va presentar com a REC al Ple i qui el va adjudicar.  

Diu que, exposat aquest darrer exemple, dóna per acabada la seva intervenció. 

En aquest punt intervé la Sra. Garrido (PSOE) per refusar els comentaris de la Sra. Roig.  

La PRESIDENTA l’adverteix que ara pertoca acabar el debat d’aquest punt i fer-ne la votació. Li diu 
que un cop feta la votació, li donarà la paraula, si ho desitja.  

Tot seguit recorda que se votaran de forma conjunta els punts 10, 12, 13, 15 i 16.  

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

 

La PRESIDENTA dóna la paraula a la Sra. Garrido. 

La Sra. GARRIDO (PSOE) retreu el fet que se facin introduccions, per part dels consellers, sobre 
assumptes que no s’han tractat durant el debat del tema que correspon al punt concret. Diu que 
l’exemple més recent ha estat el comentari darrer de la Sra. Roig.  

Diu que, si se fan acusacions, la persona a la qual s’acusa s’ha de poder defensar i s’ha de donar la 
paraula per poder defensar les acusacions que se fan. 

La PRESIDENTA li respon que si ella, com a Presidenta, ha de tallar la conversa en totes les 
intervencions que surtin del tema estricte, és obvi que els Plens duraran deu minuts. 

Fa notar que, a cada moció, a cada punt de l’ordre del dia, els membres de tots els Grups polítics i 
tothom que intervé en el Ple parla d’allò que vol. 

Recorda les ocasions en què s’ha parlat, al Ple, del Sr. Rajoy, o d’altres institucions i d’altres 
administracions que no tenen res a veure amb el Consell de Mallorca. 

Diu que, si volen que a partir d’ara s’apliqui el criteri estricte de l’ordre del dia, l’equip de govern hi ve 
a bé, i els Plens duraran molt menys. Comenta que el criteri que fins ara ha mantingut és donar llibertat 
a cadascú, perquè en cada punt de l’ordre del dia digui allò que consideri, d’acord a la seva llibertat i 
consciència, per defensar allò que pensi. 

Reitera que si volen que se canviï aquest criteri es pot canviar. Comenta que és ben segur que el 
personal funcionari de la institució ho agrairà.   

La Sra. GARRIDO intervé tot seguit. 

Fa notar que és clar que no es pot permetre que s’introdueixen temes nous sobre els quals l’oposició ja 
no té cap oportunitat de defensar-se.  

Diu a la Presidenta que és aquesta, la seva tasca dins el Ple, i ho ha de garantir.  

Observa que la Sra. Roig ha fet una introducció referida a uns fets que han sortit a la premsa durant 
aquesta setmana per posar dubtes sobre una gestió. Diu que és això, el que ella ha volgut posar de 
relleu.  
La PRESIDENTA li retira la paraula i demana que per favor es posin tranquils, tots els membres del 
Grup Socialista, i que mantenguin l’ordre que sempre ha existit en els Plens d’aquesta institució. 
 

PUNT 11. PROPOSTA D’ACORD PER A AFEGIR AL CONVENI 
REGULADOR DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA CONCEDIDA A LA 
FEDERACIÓ BALEAR D’HANDBOL PER AL DESENVOLUPAMENT DEL 
PROGRAMA L’ESPORT PER A L’EDAT ESCOLAR, APROVAT PER 
ACORD DEL PLE DE DATA 8 DE MAIG DE 2014, LA POSSIBILITAT DE 
COMPENSAR CONCEPTES EN L’EXECUCIÓ I LA JUSTIFICACIÓ ATESA 
LA NATURALESA DE L’OBJECTE DE L’ACTIVITAT SUBVENCIONADA 
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Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident de cultura, patrimoni i 
esports que diu: 

Antecedents 

El dia 8/05/2014 el Ple del Consell de Mallorca concedí una subvenció nominativa de 
11.346,70 € a la Federació Balear d’Handbol per al desenvolupament del programa 
l’esport per a l’edat escolar a Mallorca (handbol) durant el període comprés entre el 
31/10/2013 i el 30/10/2014. 

Atesa la previsió de l’article 91.2 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, 
es considera, en funció de l’objecte de les activitats subvencionades introduir en la 
regulació d’aquesta subvenció nominativa la possibilitat de que en l’execució es 
puguin compensar uns conceptes amb altres, en aquest cas partits de les diferents  
categories subvencionades. Aquesta modificació, atesa la naturalesa nominativa de la 
subvenció no implicaria perjudicis per a tercers i en cap cas pot implicar el cobrament 
d’una quantia superior a la concedida. 

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

Proposta d’acord 

2. Afegir el punt 8 a la clàusula sisena del conveni regulador de la subvenció 
nominativa de 11.346,70€ concedida a la Federació Balear d’Handbol per al 
desenvolupament del programa l’esport per a l’edat escolar a Mallorca (handbol) 
durant el període comprés entre el 31/10/2013 i el 30/10/2014, signat el 
14/05/2014, amb el literal següent: 

« 6.8- En l’execució i justificació de les activitats objecte d’aquesta 

subvenció es poden compensar uns conceptes amb altres dels que figuren 

al pressupost del projecte i en base al qual ha estat concedida la present 

subvenció». 

2. Aprovar el text de modificació del conveni que s’annexa a aquest acord. 

3. Notificar aquest acord a la Federació Balear d’Handbol. 

 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-nou vots a favor (PP i PSOE) cap 
vot en contra i tres abstencions (MÉS per Mallorca). 
 
 
DEPARTAMENT D’URBANISME I TERRITORI 
 
PUNT 12. PROPOSTA D’ACORD PER A L’APROVACIÓ DEL 
RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS DEL DEPARTAMENT 
D’URBANISME I TERRITORI (DIRECCIÓ INSULAR  DE CARRETERES) 
REC:55-02. IMPORT: 25.362,78.€ 
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Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament 
d’Urbanisme i Territori que diu: 

Fets 

1. Diverses empreses  han presentat factures corresponents a subministraments o 
serveis amb destí al departament  d’Urbanisme i Territori (Direcció Insular  de  
Carreteres)  i no han pogut  seguir el procediment legalment establert. 

2. S’ha emès memòria justificativa subscrita pel cap de servei i conformada per la 
secretària tècnica d’Urbanisme i Territori. 

3. La disposició addicional dinou  del  TRLCSP estableix la responsabilitat 
patrimonial de les autoritats i personal al servei de les administracions públiques 
derivades de les seves actuacions 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. Es 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. 

5. S’ha remès la documentació pertinent a Intervenció general per a la seva 
fiscalització. 

Per tot això i en virtut de les competències que em confereix la legislació vigent règim 
local i d’acord amb la base 26 de les d’execució del pressupost de 2014 en relació a la 
competència del reconeixement extrajudicial de crèdits, el Conseller executiu 
d’Urbanisme i Territori  proposa al Ple de la Corporació que adopti el següent : 

ACORD 

1.- Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit que se detallen a la relació 
adjunta per import de 25.362,78.€ 

2. Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacinos de les factures incloses a la relació 
adjunta per import total de 25.362,78  €, contret pel Departament d’Urbanisme i 
Territori (Direcció Insular de  Carreteres) ,  a favor de les persones físiques o 
jurídiques que consten a la relació adjunta. 

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

4. Notificar aquest Acord a Intervenció General. 

 

El debat s’ha fet en el punt 10. 

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



 33

DEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA 

 
PUNT 13. PROPOSTA D’ACORD PER A L’APROVACIÓ DEL 
RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS CORRESPONENTS 
ALS EXERCICIS 2014 DEL DEPARTAMENT D’HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

a) REC F/2014/107, F/2014/108, F/2014/109. IMPORT 83.958,75 € 
b) REC F/2014/110. IMPORT 5.477,41€ 

 
 
a) REC F/2014/107, F/2014/108, F/2014/109. IMPORT 83.958,75 € 

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

Atès que diverses empreses han presentat factures de data 2014 corresponent a serveis 
prestats durant l’any 2013 i 2014, amb destí al departament  Hisenda i Funció Pública 
les quals s’han d’imputar al pressupost de l’exercici corrent, com a conseqüència de 
no haver-se seguit el procediment legalment establert i ser insuficient o inadequat el 
crèdit. 

Atesos els informes del Secretari tècnic d’Hisenda i Funció Pública de data 14 d’agost 
i 1 de setembre de 2014. 

Atès que s’ha remes la documentació pertinent a Intervenció General per a la seva 
fiscalització. 

Per tot això i en virtut de les competències que em confereix la legislació vigent règim 
local i d’acord amb la base 26 de les d’execució del pressupost d’enguany en relació a 
la competència del reconeixement extrajudicial de crèdits, la Consellera executiva 
d’Hisenda i Funció Pública  proposa al Ple de la Corporació que adopti el següent : 

ACORD 

1er.- Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit de les factures incloses a les 
relacions F detallades a continuació:  

 
DEPARTAMENT 
D’HISENDA I 

FUNCIÓ 
PÚBLICA 

PARTIDA 
PRESSUPOSTÀRIA 

DESCRIPCIÓ 
CODI 

RELACIÓ 
IMPORT 

SERVEIS 
GRALS. 
CENTRALS 

10.92020.22100  F/2014/108 154,11 

SERVEIS 
GRALS. LLAR 
INFÀNCIA 

10.92022.22100   F/2014/109      
16.094,89 

SERVEIS 
GENERALS I 
PATRIMONI 

 10.33128.22701 

10.33220.22700 

 10.33440.22700 

10.33440.22701 

Svei.  seguretat S.A. Cultura i 
Patrimoni 

Sveis. Neteja edifici Krekovic 

Svei. neteja Raixa 

 F/2014/107 

 

 

 

     
67.709,75 
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10.33701.22701 

10.33702.22700 

 10.33702.22701 

 10.92020.22701 

 10.92022.22701 

 

Svei.  seguretat Raixa 

Svei. Seguretat CSC Inca 

Sveis. De neteja CSC Manacor 

Svei. Seguretat CSC Manacor 

Svei. seguretat Sveis. Grals 
oficines centrals 

vei. seguretat Sveis. Grals edifici 
Llar Infància 

 

 

 

 

 

 

   TOTAL 83.958,75 

per un import màxim de 69.387,40 (SEIXANTA-NOU MIL TRES-CENTS 
VUITANTA-SET EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS) més 14.571,35 € 
(CATORZE MIL CINC-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB TRENTA-CINC 
CÈNTIMS) en concepte d’IVA 21%, fent un total de 83.958,75 € (VUITANTA-
TRES MIL NOU-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-CINC 
CÈNTIMS). 

La disposició addicional 19 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 la responsabilitat disciplinària de la qual 
s’exigeix de conformitat amb la normativa específica en la matèria. 

2on.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació a favor de les persones físiques o 
jurídiques que consten a les relacions adjuntes amb càrrec a les operacions RC’s 
núms. 220140018516, 221040018515  i 920140007249. 

3er.- Proposar que s’ordeni el pagament a favor de les persones físiques o jurídiques 
que consten a les  relacions adjuntes. 

 

El debat s’ha fet en el punt 10. 

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

 

b) REC F/2014/110. IMPORT 5.477,41€ 

 

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

Atès que la empresa Hermanos Gost Simó, S.A. amb CIF A07245517 ha presentat la 
factura núm. A/2013137 corresponent a serveis prestats durant l’any 2013, amb destí 
al departament  Hisenda i Funció Pública, la qual s’ha d’imputar al pressupost de 
l’exercici corrent, com a conseqüència de no haver-se seguit el procediment legalment 
establert i ser insuficient o inadequat el crèdit. 
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 Atès l’informe del Secretari tècnic d’Hisenda i Funció Pública de data  1 de setembre 
de 2014. 

Atès que s’ha remés la documentació pertinent a Intervenció General per a la seva 
fiscalització. 

Per tot això i en virtut de les competències que em confereix la legislació vigent règim 
local i d’acord amb la base 26 de les d’execució del pressupost d’enguany en relació a 
la competència del reconeixement extrajudicial de crèdits, la Consellera executiva 
d’Hisenda i Funció Pública  proposa al Ple de la Corporació que adopti el següent : 

ACORD 

1er.- Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit de la factura inclosa a la relació 
F/2014/110 a càrrec de la partida pressupostària 10.13000.63200 per un import màxim 
de 4.526,78 (QUATRE MIL CINC-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-
VUIT CÈNTIMS) més 950,63 € (NOU-CENTS CINQUANTA EUROS AMB 
SEIXANTA-TRES CÈNTIMS) en concepte d’IVA 21%, fent un total de 5.477,41 € 
(CINC MIL QUATRE-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-UN 
CÈNTIMS). 

La disposició addicional 19 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 la responsabilitat disciplinària de la qual 
s’exigeix de conformitat amb la normativa específica en la matèria. 

2on.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació a favor de Hermanos Gost Simó, 
S.A. amb CIF A07245517 que consta a la relació F/2014/110 amb càrrec a l’operació 
RC núm. 920140007387. 

3er.- Proposar que s’ordeni el pagament a favor de Hermanos Gost Simó, S.A  que 
consta a la relació F/2014/110. 

 

El debat s’ha fet en el punt 10. 

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

 

DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT 

PUNT 14. RECTIFICACIÓ D’ERROR MATERIAL A L’ACORD DE 
CONCESSIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA AL GRUP BALEAR 
D’ORNITOLOGIA I DEFENSA DE LA NATURALESA PER LA 
REALITZACIÓ D’UN PROJECTE DE REDUCCIÓ DE RESIDUS L’ANY  
2009. 

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

L’associació GRUP BALEAR D’ORNITOLOGIA I DEFENSA DE LA 
NATURALESA (GOB) s’adreçà al Consell de Mallorca a l’any 2009 sol·licitant una 
subvenció per a la realització d’un projecte de reducció de residus aquell mateix any. 

Intevenció General informà de l’existència de crèdit per la quantitat de TRENTA-SIS 
MIL EUROS (36.000 €),  amb càrrec a la partida nominativa 50.44200.48917, RC 
200900003713 per poder dotar econòmicament la subvenció d’aquesta campanya.  

 
La Intervenció General del Consell de Mallorca, el dia 30 de març de 2009, va 
fiscalitzar de disconformitat la concessió de la subvenció amb l'objecció de la  
vulneració dels principis de publicitat i concurrencia d’aquesta subvenció. 
 
El centre gestor de la despesa en data 27 d’abril de 2009 plantejà a l’intervenció 
general informe relatiu als principis de publicitat i concurrencia. 
 
La intervenció general, mitjançant l'informe, de 8 de maig de 2009, es va mantenir 
amb la mateixa postura de l’informe de 30 de març de 2009. 
 
L'article 217.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text 
refós de la llei reguladora de les hisendes locals estableix:" Quan l'òrgan al qui afecti 
l'objecció no estigui d'acord amb aquesta, la presidència de l'entitat local ha de 
resoldre la discrepància, essent la seva resolució executiva. Així mateix, a l'apartat 1 
de la base d'execució 48 dels Pressuposts Generals del Consell de Mallorca de l’any 
2009- que regulava el procediment de plantejament de discrepàncies a la Intervenció 
General del Consell de Mallorca - establia que: "Quan l'òrgan gestor a qui afectin les 
objeccions formulades no les accepti, ha de plantejar discrepància  a la Intervenció 
(...)." 
 
En data 27 de maig de 2009, la presidenta del Consell de Mallorca dictà  un Decret 
resolguent una discrepància entre la Intervenció General i el centre gestor de la 
despesa (Direcció Insular de Gestió de Residus) en el sentit literal següent: 
 

1. Aprovar la subvenció a favor de l’associació GRUP BALEAR 
D’ORNITOLOGIA I DEFENSA DE LA NATURALESA (GOB) amb CIF 
G07089600, per l’import de RENTA-SIS MIL EUROS (36.000 €), per a la 
realització del projecte de reducció de residus per a l’any 2009, amb càrrec a la 
partida pressupostària 50.44200.48917, document de retenció de crèdit 
núm.200900003713. 

 
2. Autoritzar i disposar la despesa per a la subvenció del projecte de reducció de 

residus per a l’any 2009, per l’import de TRENTA-SIS MIL EUROS (36.000 
€), amb càrrec a la partida pressupostària 50.44200.48917, RC 200900003713, 
a favor de l’associació  GRUP BALEAR D’ORNITOLOGIA  I DEFENSA 
DE LA NATURALESA (GOB), amb CIF G07089600. 
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En data 9 de desembre de 2009, el Consell Executiu del Consell de Mallorca acordà el 
següent: 
 

“Ratificar el Decret de la presidenta del Consell de Mallorca de data 27 de maig de 
2009, amb presa de nota del secretari general de data 11 de novembre de 2009, de 
resolució de la discrepància entre la Intervenció general del Consell de Mallorca i el 
centre gestor de la despesa (Departament de medi ambient- Direcció insular de 
Residus) relatiu a l’atorgament d’una subvenció a favor del GRUP BALEAR 
D’ORNITOLOGIA I DEFENSA DE LA NATURALESA (GOB) per import de 
36.000,00 €.” 

 
El BOIB núm. 179 de data 10 de desembre de 2009, publicà la concessió de la 
referida subvenció al GOB per import de 36.000.- Euros. 
 

Realitzades pel beneficiari les activitats subvencionades, i tramitat l’expedient i 
tramesa la proposta de reconeixement i liquidació de l’obligació a la Intervenció 
General per la seva fiscalització prèvia, s’emeté informe de disconformitat en data 21 
de juny de 2010 en base a, entre d’altres, les següents deficiències essencials: 

 
1. D’acord amb el que disposa l’article 26.2.b) del RD 500/1990, de 21 d’abril, i 

atès que s’ha procedit al tancament del pressupost de l’any 2009, manca 
acreditar l’existència de crèdit adequat i suficient per l’any 2010 (es podrà fer 
bé amb incorporació de romanents o pressupost corrent). Aportar en tot cas 
l’operació comptable AD en provisional per part del Departament. 

2. Manca Decret de la presidenta del Consell de Mallorca resolent la 
discrepància. 

3. Per tal de procedir a la tramitació comptable de l’expedient i acreditar 
l’autorització i disposició de la despesa, ja que el trasllat presentat és un 
Decret de presidenta, la qual no és l’òrgan competent per autoritzar i disposar. 

4. La part resolutiva de l’adjudicació ha de contemplar les diferents clàusules de 
la concessió de la  subvenció. 

 
 

En data 13 de març de 2014, la consellera executiva de Medi Ambient ha realitzat a la 
consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública una sol·licitut de crèdit extraordinari 
a l’aplicació pressupostària 50.16200.48917  GOB. Projecte reducció de residus al 
vigent Pressupost de Despeses del Consell de Mallorca  per import de 36.000.  

 
En data 10 d’Abril de 2014, el Ple del Consell de Mallorca ha acordat incrementar 
l’aplicació pressupostària 50.16200.48917 per import de 36.000.- Euros  
 
Per tot el que s’exposa, i per tal d’esmenar les deficiències essencials referenciades i 
numerades de l’1 al 4 de l’informe de fiscalització ref. 130/09 , s’acompanya: 
 
1.- documents comptables RC i AD del pressupost de despeses 2014. 
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2.- el Decret de presidenta de data 27/05/2009 resolguent la discrepància. 
 
3.-  l’Acord del Consell Executiu de data 9/12/2009 ratificant el Decret anterior i 
conseqüentment autoritzant i disposant la despesa . 
 

4.- proposta de la consellera executiva de Medi Ambient del Consell de Mallorca en 
base a les atribucions que li confereix el Decret d’Organització del Consell de 
Mallorca (BOIB núm. 111 de data 21-07-2011, darrera modificació publicada al 
BOIB núm. 59 de 26 d’abril de 2012)al Ple del Consell de Mallorca en el següent 
sentit: 

Per tal d’esmenar  el reparament essencial de l’informe de fiscalització prèvia de data 
21 de juny de 2010 núm 130.09 respecte la subvenció nominativa a favor de 
l’Associació Balear d’Ornitologia i defensa de la naturalesa (GOB) per l’execució del 
projecte de reducció de residus adreçat a les escoles, als comerciants i als 
Ajuntaments, consistent en que “La part resolutiva de l’adjudicació ha de contemplar 
les diferents clàusules de la concessió de la subvenció”, s’ha de rectificar l’Acord del 
Consell Executiu del Consell de Mallorca de data 09/12/2009. 

Consten a l’expedient les diverses clàusules de concessió de la subvenció en una 
proposta al Consell Executiu del cap de servei de gestió jurídica i econòmica de data 2 
de març de 2009, ara bé, aquestes no van ésser incloses a l’Acord del Consell 
Executiu d’aprovació i disposició de la subvenció, suposadament per un errada 
d’omissió involuntària. 

L’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú disposa que: 

“Les Administracions públiques podràn, de la mateixa manera, rectificar en 

qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o 

aritmètics existents en els seus actes.” 

L’òrgan competent per acordar la rectificació és el Plè del Consell de Mallorca atès 
que de conformitat amb la Base 23.1 d’Execució del Pressupost del Consell de 
Mallorca per l’exercici 2014, és aquest òrgan el competent per l’autorització i 
disposició de despeses en relació als expedients de subvencions nominatives i 
subvencions de concessió directa, malgrat l’acord que es rectifica fou adoptat pel 
Consell Executiu que n’era el competent l’any 2009. 

És per això que la consellera executiva de Medi Ambient proposa al Ple de la 
corporació que adopti el següent ACORD: 

ÚNIC.- Rectificar l’error de fet de l’Acord adoptat pel Consell Executiu del Consell 
de Mallorca en sessió de data  9 de desembre de 2009,  en virtut del que es ratificava 
el Decret de la presidenta del Consell de Mallorca de data 27 de maig de 2009 de 
resolució de la discrepància entre la Intervenció general del Consell de Mallorca i el 
centre gestor de la despesa (Departament de medi ambient- Direcció insular de 
Residus) relatiu a l’atorgament d’una subvenció a favor del GRUP BALEAR 
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D’ORNITOLOGIA I DEFENSA DE LA NATURALESA (GOB) per import de 
36.000,00 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 50.16200.48917 (RC 
220140014588), en el sentit de determinar les següents clàusules de concessió de la 
subvenció: 
 
L'entitat beneficiària haurà de complir les obligacions recollides a l’article 10 del 
Reglament de subvencions del Consell de Mallorca (publicada la seva aprovació 
definitiva en el BOIB núm. 132, de 3 de novembre de 2001) que s’esmenten a 
continuació: 
 

a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció d’acord amb les condicions 
establertes i el projecte presentat. 

 
b) La subvenció s’ha de fer efectiva quan s’hagi justificat, sempre abans del dia 

31 d’octubre la realització del projecte al objecte de la subvenció. En aquest 
sentit, la justificació de la realització del projecte s’ha de fer mitjançant un 
compte justificatiu abreviat que ha d’estar integrat per la documentació 
següent: 
- Una memòria tècnica sobre els resultats de l’execució del projecte cultural 

subvencionat o es faci constar l’avaluació dels objectius i finalitats 
aconseguits, els mitjans de difusió utilitzats, nombre d’assistents i 
qualsevol altre aspecte que sigui rellevant. 

- Una memòria econòmica justificativa de les despeses derivades de 
l’execució del pressupost del projecte que ha d’estar integrada per la 
següent documentació: 

 
1. Declaració responsable sobre la relació dels ingressos i les despeses 

que se n’han derivat segons el model de l’annex que s’adjunta). 
2. Les factures originals o qualsevol altre document de valor probatori 

equivalent en el tràfic jurídic mercantil fins a l’import de la subvenció, 
que expressin clarament: 

             - Nom complet i NIF/CIF de la persona o entitat expedidora. 
             - Número i data. 
             - Concepte. 
             - IVA i retenció fiscal (si correspon). 
             - Dades fiscals del client de la factura.  

 
les liquidacions de nòmines o fulles de salari, i els TC-2, TC-1 
d’abonament a la Seguretat Social. 
 

c) Comunicar al Consell de Mallorca les modificacions que s’hagin produït i que 
siguin causa de la concessió o compliment de la subvenció. 

 
d) Comunicar al Consell de Mallorca, en qualsevol moment, l’obtenció de 

subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat i no consignades en la 
sol·licitud. 

 
e) Constituir les garanties que siguin exigibles, en el seu cas. 
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f) Quan es faci publicitat de les activitats subvencionades pel Consell de 

Mallorca, a Mallorca o a qualsevol territori de parla catalana, es farà ús, com a 
mínim, de la llengua catalana. En cas d’utilitzar-se diverses llengües, el català 
tindrà el tractament de preferència. 

 
g) Es farà constar que l’activitat està subvencionada o patrocinada pel Consell de 

Mallorca. 
 

h) El Consell de Mallorca podrà, en qualsevol moment, auditar tant 
econòmicament com tècnicament, el programa objecte de la subvenció. 

 
i) Sotmetre’s a les actuacions posteriors de comprovació i control de la 

Intervenció del CIM i del Tribunal de Comptes.” 
 

L’esmentada proposta s’haurà de sotmetre a la ficalització prèvia a la seva aprovació 
per part de la Intervenció General del Consell de Mallorca. 

 

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

Comenta que no tenia intenció d’intervenir, però com a conseqüència del que acaba d’escoltar en el 
Ple, i per respecte al públic, considera que ha d’explicar detalladament el tema de què tracta aquest 
punt. 

Assenyala que el motiu és una irregularitat administrativa atribuïble a la Sra. Francina Armengol, 
expresidenta del Consell de Mallorca i que aquesta afirmació es basa en fets constatats, que explica tot 
seguit.  

Diu que l’any 2009 el Consell de Mallorca va decidir atorgar una subvenció nominativa al Grup Balear 
d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB) per una quantitat de 60.000 €. Quan se va justificar, 
només se’n varen reconèixer 36.000 €. Fa constar que existeix un informe d’Intervenció de 
disconformitat, atès que per vulneració dels principis de publicitat i concurrència no se va poder 
tramitar la subvenció.   

Fa avinent que no sortirà gens del guió, atès que la Sra. Armengol consta en la documentació de 
l’esmentat expedient.  

Explica que, davant aquesta situació, la Sra. Armengol va fer un decret de Presidència. Per aquesta raó, 
planteja un repte a l’oposició en el sentit que assenyali en quin moment  l’actual presidenta del Consell 
de Mallorca ha fet un decret per contradir un informe de disconformitat de la Intervenció d’aquesta 
institució.   

Reitera que la Sra. Armengol va fer un decret per saltar-se tots els tràmits i per esborrar la 
disconformitat que indicava l’esmentat informe, pel fet que no se respectaven els principis de publicitat 
i concurrència, per poder pagar la subvenció. Fins i tot deia que no era important, vulnerar els principis 
de publicitat i concurrència, com indicava l’informe, per la qual cosa en un Consell Executiu se va 
atribuir el dret de disposar i pagar la subvenció.  

És clar que per mitjà del decret es va concedir a sí mateixa allò que no podia fer, autoritzar i disposar 
d’aquesta subvenció, atès que només ho pot fer el Ple. 

Destaca que és el PP, en el Ple d’avui, qui rectifica aquest decret de la Sra. Armengol i tot el seu 
procediment, per tal de poder donar aquesta subvenció al GOB, que té tot el dret a cobrar-la perquè ha 
justificat que va fer la feina.  

El motiu d’aquest punt, és, en conseqüència, rectificar l’esmentat decret, per solucionar una 
irregularitat administrativa molt greu i una mala tramitació, que pertany a la passada legislatura.  
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Fa notar especialment a la Sra. Sánchez (PSOE) que aquesta és una altra irregularitat administrativa, i 
que pertany a l’any 2009. Li demana que sàpiguen de què parlen, quan se refereixen a aquest tema.  

Torna a recordar que, tot i la campanya que va fer el GOB per defensar el seu dret a cobrar la 
subvenció, amenaçant el Consell de Mallorca amb un recurs contenciós administratiu, el PSOE no va 
fer res per solucionar-ho. 

La Sra. CAMPOMAR (MÉS per Mallorca) intervé tot seguit. 

Diu que el seu Grup no tenia tampoc intenció d’intervenir, però també considera que ho ha de fer.  

Fa notar a la Sra. Soler que, per bé que durant les seves explicacions anteriors ha insistit especialment 
en la qüestió de les irregularitats administratives, el cert és que l’acord que se presenta avui només 
indica que se rectifica el fet material i, en conseqüència, es contradiu a sí mateixa.  

Per aquesta raó, li demana si ha fet estudis sobre lleis, si en té algun coneixement, perquè potser no sap 
què significa, rectificar el fet material. 

Tot seguit, i després de deixar clar que, evidentment, ella no defensa de cap manera les actuacions fetes 
anteriorment, retreu a la Sra. Soler que hagi tardat tres anys a solucionar aquesta qüestió, i que se posi 
moltes “medalles” quan fa acusacions però en realitat el que fa és mostrar el llautó.  

Li demana que faci un estudi acurat de la Llei de procediment administratiu, que s’informi bé sobre allò 
de què ha de parlar i que no vulgui fer tant estebeig parlant d’altres coses, perquè allò que està escrit a 
la documentació, d’allò que en quedarà constància en el Ple és que se rectifica un error de fet, que és 
molt diferent, des del punt de vista administratiu.  

Considera que després de tres anys de gestió, la Sra. Soler ja ho hauria de saber.  

La Sra. SÁNCHEZ (PSOE) intervé a continuació.  

En primer lloc, puntualitza que aquest punt se presenta com una rectificació d’errors, per la qual cosa 
demana a la Sra. Soler si ho és, realment, una rectificació d’errors. Fa notar que s’hauria d’esbrinar si 
és així, per evitar incórrer en responsabilitats.  

Observa que en realitat aquest punt tracta sobre una resolució d’una discrepància i la Sra. Armengol no 
va resoldre cap discrepància perquè, de fet, aquesta subvenció no se va pagar. Adverteix que, en el 
moment en què se voti aquest punt, el Ple resoldrà la discrepància, via correcció d’errors. Per aquesta 
raó, li agradaria que se revisàs el procediment.  

En segon lloc, en aquest Ple s’estan fent resolucions de discrepàncies, no és que la Sra. Armengol 
pretengués governar en contra dels informes d’Intervenció, sinó que està previst que hi hagi resolucions 
de discrepàncies. Fa notar l’exemple d’avui mateix, els REC, que suposen una resolució de 
discrepàncies del criteri d’Intervenció; és una figura que està prevista, atès que és possible discrepar 
d’aquest criteri, i és el Ple qui decideix resoldre les discrepàncies en aquests casos. És justament això, 
el que se farà quan se voti aquest punt.  

Reitera que, si no se va pagar la subvenció, no se va resoldre la discrepància.  

En tercer lloc, el REC és per pagar factures de serveis que s’han prestat i es tracta d’un procediment per 
evitar que la persona afectada hagi d’anar al jutjats, amb la factura, a reclamar el pagament per la via 
judicial. Diu que ignora si una subvenció es pot reclamar judicialment, ni si aquest és el procediment, 
atès que la subvenció és una promoció d’una activitat, no és un servei prestat. És per aquesta raó que 
s’hauria d’aclarir si es pot presentar per la via del REC una factura com aquesta, o si s’ha de concedir 
una altra subvenció per una feina que se va fer en el seu moment.  

Tot seguit retreu a la Sra. Soler que, després de tres anys i mig de governar continuïn utilitzant aquests 
arguments de retrets sobre feina mal feta durant la passada legislatura i no vulguin fer una avaluació 
correcta de la gestió i l’assumpció de responsabilitats pel que fa a la gestió pròpia. Tot plegat, li sembla 
ridícul.  

La Sra. SOLER intervé tot seguit. 

Diu que ara s’explica per quina raó l’equip de govern ha trobat els calaixos plens de factures sense 
pagar i amb uns forats econòmics que fan por. Diu que la qüestió dels REC en el seu departament es 
podria qualificar de “historias para no dormir”. 
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També retreu el mateix referit a l’Institut de l’Esport Hípic i comenta que sobre aquest organisme 
convendria fer-ne un Ple Extraordinari sobre la gestió feta durant la passada legislatura en matèria de 
REC, mitjans de comunicació, etc. 

Diu a la Sra. Sánchez que ha quedat clar que no s’havia mirat res, de l’expedient a què se refereix 
aquest punt, sinó que s’ha limitat a repetir les indicacions de la Sra. Garrido. Li demana si ha vist, a 
l’expedient, que aquesta subvenció va estar publicada al BOIB, i si aquest li sembla un argument 
insuficient. Insisteix a dir que l’anterior equip de govern la va concedir, el dia 10 de desembre de 2009, 
per un import de 36.000 euros i la va publicar al BOIB.   

 A més a més, li recorda que la tenen justificada, que està tot fet, i també recordaran que correspon a 
una vaixella amb la inscripció “Reciclar serveix de molt”. Insisteix a recordar-li que aquesta despesa 
pertany a l’any 2009, i que l’actual equip de govern va iniciar la seva gestió el mes de juny de 2011, 
per la qual cosa demana què va fer l’anterior equip de govern, mentrestant, durant dos anys i mig.  

Demana per què no varen pagar aquesta subvenció quan pertocava fer-ho i retreuen que se pagui ara. 
Considera que varen aturar el problema, com fan sempre, i després ho ha de resoldre el PP.  

Reitera que la Sra. Tugores, com a consellera de Medi Ambient del Consell de Mallorca durant 
l’anterior legislatura, no fa fer cap tipus de gestió, tot i que coneixia l’esmentat decret de Presidència, 
de març de 2009, i també els informes de disconformitat des de maig de 2009.  

Per acabar, reitera que el PP treballa per donar solucions a tot allò que va trobar aturat i refusa 
qualsevol retret d’irregularitats administratives, perquè precisament en el Ple d’avui l’oposició té un 
clar exemple d’allò que no pot atribuir a l’actual equip de govern.  

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

 

DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL 

 
PUNT 15. PROPOSTA D’ACORD PER A L’APROVACIÓ DEL 
RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS DE L’INSTITUT 
MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS (EXP. REC. 08/2014). 
PROPOSTA D’ACORD PER A L’APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT 
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS DE L’INSTITUT MALLORQUI D’AFERS 
SOCIALS (EXP. REC. 08/2014). 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers 
Socials que diu: 

1. L’empresa Construcciones Olives S.L. ha presentat dues factures corresponents a 
treballs no prevists en el projecte de reforma interior i canvi de cobertes del centre 
d’acollida ca l’Ardiaca (Son Llinàs) durant l’anys 2012 que no han seguit el 
procediment legalment establert. 

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”. 
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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 de les factures que se detallen 
a la relació adjunta, que fan un total de SETANTA-VUIT MIL DOS-CENTS 
TRENTA-QUATRE AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS (78.234,59€). 

 

2n. Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions a favor de CONSTRUCCIONES 
OLIVES S.L. amb CIF B07159676 de les factures 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-VUIT MIL DOS-CENTS TRENTA-QUATRE AMB CINQUANTA-
NOU CÈNTIMS (78.234,59€). 

3r. Proposar al director gerent de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials l’ordenament del 
pagament. 

 

El debat s’ha fet en el punt 10. 

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

DEPARTAMENT DE COOPERACIÓ LOCAL 

PUNT 16. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT 
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS DEL DEPARTAMENT DE COOPERACIÓ 
LOCAL:  

a) EXP. REC 131/14. IMPORT: 48.943,22 € 
b) EXP. REC 81/14. IMPORT: 133.034,09 € 

 

a) EXP.REC 131/14. IMPORT: 48.943,22 € 
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Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament de 
Cooperació Local que diu: 

Ateses les factures presentades per diverses empreses durant l’exercici 2014, 
corresponents a subministraments i serveis prestats al 2014 i facturats al 2014 per al 
Servei de Bombers de Mallorca, que no han seguit el procediment jurídic- 
administratiu legalment establert. 

Atès que procedeix 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 pel cobrament dels seus 
crèdits. 

Atesa la memòria justificativa de data 10 de juliol de 2014, l’informe jurídic de data 
11 de juliol de 2014, i l’informe de fiscalització núm. ref.- REC 131/14, de la 
Intervenció General que figuren al corresponent expedient. 

Atesa la disposició addicional 19 del Text Refós de la Llei de contractes del Sector 
Públic que regula la responsabilitat patrimonial de les autoritats i del personal al 
servei de les administracions Públiques derivada de les seves actuacions en matèria de 
contractació administrativa, tant per danys causats a  particulars com a la pròpia 
Administració, que s'exigirà d'acord amb el que disposa el títol X de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, i en el Reial Decret 429/1993, de 26 de març, pel qual s'aprova el 
Reglament dels procediments de les Administracions Públiques en matèria de 
responsabilitat patrimonial. Atès que el punt 2 diu que  la infracció o aplicació 
indeguda dels preceptes continguts en aquesta Llei per part del personal al  servei de 
les administracions públiques, quan hi hagi almenys negligència greu, constituirà falta 
molt greu, que s’exigirà d'acord amb la normativa específica en la matèria. 

Atès que hi ha crèdit adequat i suficient al pressupost de despeses per a l’any 2014 per 
fer front a la totalitat de les despeses. 

Atès que d’acord amb la legislació vigent, correspon al ple del Consell de Mallorca el 
reconeixement extrajudicial de crèdits i amb caràcter previ haurà de dictaminar la 
Comissió Informativa corresponent. 

Per tot l’exposat,  es proposa que el Ple  adopti el següent  

ACORD 

1. Aprovar el reconeixement extrajudicial d’un crèdit de QUARANTA-VUIT 
MIL NOU-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-DOS 
CÈNTIMS (48.943,22 €) que es corresponen a QUARANTA MIL QUATRE-
CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-QUATRE 
CÈNTIMS (40.448,94€), de base imposable, i VUIT MIL QUATRE-CENTS 
NORANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS (8.494,28€), 
que es corresponen al 21% de l’IVA a càrrec del pressupost de 2014 del 
Departament de Cooperació Local, d’acord amb el que disposa la base 26 de 
les d’execució del pressupost vigent i tenint en compte l’exigència de 
responsabilitats de caràcter patrimonial que ve recollida a la disposició 
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addicional 19 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, per el 
qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. La 
quantitat abans esmentada es distribueix segons el detall exposat a la relació 
F/2014/2 annexa a aquesta proposta, i més concretament: 

 
 

PROGRAMA RC NÚM 
PARTIDA 
PRESSUPOSTÀRIA 

IMPORT 

220140011680 65.13000.22103 19.984,60 € BOMBERS DE MALLORCA 
220140011682 65.13000.22205 28.958,62 € 

 

 
 

2. Autoritzar disposar i reconèixer una obligació de QUARANTA-VUIT MIL 
NOU-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS 
(48.943,22 €) que es corresponen a QUARANTA MIL QUATRE-CENTS 
QUARANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS 
(40.448,94€), de base imposable, i VUIT MIL QUATRE-CENTS 
NORANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS (8.494,28€), 
que es corresponen al 21% de l’IVA a càrrec del pressupost de 2014 del 
Departament de Cooperació Local, a favor dels tercers detallats a la relació 
F/2014/2  a càrrec del pressupost de 2014 del Departament de Cooperació 
Local. S’adjunten les reserves de crèdit adients per procedir al seu pagament. 

 
3. Proposar a la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública que ordeni el 

pagament de les factures corresponents a la relació adjunta F/2014/2 a favor 
dels tercers que hi figuren a dita relació, per un import total de QUARANTA-
VUIT MIL NOU-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-DOS 
CÈNTIMS (48.943,22 €) que es corresponen a QUARANTA MIL QUATRE-
CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-QUATRE 
CÈNTIMS (40.448,94€), de base imposable, i VUIT MIL QUATRE-CENTS 
NORANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS (8.494,28€), 
que es corresponen al 21% de l’IVA a càrrec del pressupost 2014 del 
Departament de Cooperació Local. 

 
4. Notificar aquest acord al Departament de Cooperació Local.  

 

El debat s’ha fet en el punt 10. 

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

 

b) EXP. REC 81/14. IMPORT: 133.034,09 € 

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



 46

Ateses les factures presentades per diverses empreses durant l’exercici 2014, 
corresponents a subministraments i serveis prestats finalitzats el 2014 i facturats al 
2014 per al Servei de Bombers de Mallorca, que no han seguit el procediment jurídic- 
administratiu legalment establert. 

Atès que procedeix 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 pel cobrament dels seus 
crèdits. 

Atesa la memòria justificativa de data 5 de maig de 2014, l’informe jurídic de data 5 
de maig de 2014, i l’informe de fiscalització de la Intervenció General que figuren al 
corresponent expedient. 

Atesa la disposició addicional 19 del Text Refós de la Llei de contractes del Sector 
Públic que regula la responsabilitat patrimonial de les autoritats i del personal al 
servei de les administracions Públiques derivada de les seves actuacions en matèria de 
contractació administrativa, tant per danys causats a  particulars com a la pròpia 
Administració, que s'exigirà d'acord amb el que disposa el títol X de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, i en el Reial Decret 429/1993, de 26 de març, pel qual s'aprova el 
Reglament dels procediments de les Administracions Públiques en matèria de 
responsabilitat patrimonial. Atès que el punt 2 diu que  la infracció o aplicació 
indeguda dels preceptes continguts en aquesta Llei per part del personal al  servei de 
les administracions públiques, quan hi hagi almenys negligència greu, constituirà falta 
molt greu, que s’exigirà d'acord amb la normativa específica en la matèria. 

Atès que hi ha crèdit adequat i suficient al pressupost de despeses per a l’any 2014 per 
fer front a la totalitat de les despeses. 

Atès que d’acord amb la legislació vigent, correspon al ple del Consell de Mallorca el 
reconeixement extrajudicial de crèdits i amb caràcter previ haurà de dictaminar la 
Comissió Informativa corresponent. 

Per tot l’exposat, el funcionari que subscriu proposa al conseller executiu de 
Cooperació local que elevi al Ple la següent proposta d’ 

ACORD 

1. Aprovar el reconeixement extrajudicial d’un crèdit de CENT TRENTA-TRES 
MIL TRENTA-QUATRE EUROS AMB NOU CÈNTIMS (133.034,09 €) que 
es corresponen a CENT NOU MIL NOU-CENTS QUARANTA-CINC 
EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS (109.945,53€), de base 
imposable, i VINT-I-TRES MIL VUITANTA-VUIT EUROS AMB 
CINQUANTA-SIS CÈNTIMS (23.088,56€), que es corresponen al 21% de 
l’IVA a càrrec del pressupost de 2014 del Departament de Cooperació Local, 
d’acord amb el que disposa la base 26 de les d’execució del pressupost vigent i 
tenint en compte l’exigència de responsabilitats de caràcter patrimonial que ve 
recollida a la disposició addicional 19 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 
14 de novembre, per el qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del 
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Sector Públic. . La quantitat abans esmentada es distribueix segons el detall 
exposat a la relació F/2014/1 annexa a aquesta proposta, i més concretament: 

 
 

PROGRAMA RC NÚM 
PARTIDA 
PRESSUPOSTÀRIA 

IMPORT 

220140007265 65.13000.21300 12.362,85 € 
220140007266 65.13000.21400  6.138,06 € 

220140007267 65.13000.22100      4.309,02 € 

220140007519 65.13000.22103 29.873,34 € 
220140007268 65.13000.22104 36.912,89 € 

BOMBERS DE MALLORCA 

220140007269 65.13000.22205 43.437,93€ 

 
 

2. Autoritzar disposar i reconèixer una obligació de CENT TRENTA-TRES MIL 
TRENTA-QUATRE EUROS AMB NOU CÈNTIMS (133.034,09 €)  que es 
corresponen a CENT NOU MIL NOU-CENTS QUARANTA-CINC EUROS 
AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS (109.945,53€), de base imposable, i 
VINT-I-TRES MIL VUITANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS 
CÈNTIMS (23.088,56€), que es corresponen al 21% de l’IVA a càrrec del 
pressupost de 2014 del Departament de Cooperació Local, a favor dels tercers 
detallats a la relació F/2014/1,  a càrrec del pressupost de 2014 del 
Departament de Cooperació Local. S’adjunten les reserves de crèdit adients 
per procedir al seu pagament. 

 
3. Proposar a la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública que ordeni el 

pagament de les factures corresponents a la relació adjunta F/2014/1 a favor 
dels tercers que hi figuren a dita relació, per un import total de CENT 
TRENTA-TRES MIL TRENTA-QUATRE EUROS AMB NOU CÈNTIMS 
(133.034,09 €) que es corresponen a CENT NOU MIL NOU-CENTS 
QUARANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS 
(109.945,53€), de base imposable, i VINT-I-TRES MIL VUITANTA-VUIT 
EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS (23.088,56€), que es 
corresponen al 21% de l’IVA a càrrec del pressupost 2014 del Departament de 
Cooperació Local. 

 
4. Notificar aquest acord al Departament de Cooperació Local.  

 
 

El debat s’ha fet en el punt 10. 

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

II) PART DE CONTROL 
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PUNT 17.  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 18. MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA RELATIVA AL COMPLIMENT 
DEL PLA DE GESTIÓ DE LA SERRA DE TRAMUNTANA. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
El 27 de juny de 2011, la UNESCO va declarar la Serra de Tramuntana com a bé 
Patrimoni de la Humanitat, en la categoria de “Paisatge Cultural”. En el transcurs de 
dita declaració, de la qual ja se n’han complit tres anys, es va aprovar la creació amb 
els seus corresponents estatuts d’un ens de gestió, amb participació de diferents 
administracions implicades en la gestió de la Serra, i amb la implicació directe de les 
entitats sense ànim de lucre que havien participat en l’elaboració del Pla de Gestió 
associat a la Declaració.  
 
Aquest PLA DE GESTIÓ es va dissenyar com un document estratègic que ha de 
servir per coordinar les accions de desenvolupament, conservació, divulgació i ús 
públic del territori beneficiat per la Declaració, i que és un requisit bàsic perquè la 
Serra pogués esser inclosa dins la Llista de Patrimoni Mundial, el qual, a més, serà 
probable motiu de revisió per part del Centre de Patrimoni Mundial passats 
normalment cinc anys des de la inscripció. 
 
En aquest esmentat Pla de Gestió, que ha estat un dels fonaments per a l’aprovació de 
la Declaració, s’estableixen tot un seguit de programes i propostes d’actuació, 
distríbuïdes en un cronograma, amb la seva conseqüent temporalitat i priorització. 
 
En les actuacions que havien d’esser considerades com a prioritàries, s’observen greus 
incompliments del Pla de Gestió. A títol d’exemple, la manca d’un equip tècnic de 
suport a la Gerència i d’una oficina de gestió ben equipada prevista inicialment a 
Raixa, la inexistència de línies de participació ciutadana -tot el contrari, s’ha proposat 
fins i tot l’eliminació dels òrgans de participació ciutadana en el si del Consorci; la 
falta de disseny dels centres d’atenció i informació als visitants i d’un pla de 
senyalització a tots els nivells, no només a carreteres; la inexistència i falta de previsió 
total dels plans de desenvolupament agrícola i ramader; la no organització d’un servei 
de suport a la gestió d’ajudes i subvencions als propietaris i pagesos; la falta de 
programes de recerca amb la Universitat o de programes de formació ocupacional, 
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destinats a crear noves oportunitats laborals vinculades al paisatge de la Serra; o la 
també inexistència d’un pla de mobilitat previst en el programa de gestió de visitants. 
 
Seria necessària també una major implicació, especialment econòmica, del Govern de 
les Illes Balears i dels Ajuntaments, així com, en compliment del nostre Codi Ètic, 
donar entrada dins la Junta Rectora del Consorci, als Grups de l’oposició 
representants en el Ple del Consell. 
 
Per tot això, el GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA proposa pel 
seu debat i aprovació al proper Ple del Consell de Mallorca la següent MOCIÓ: 
 

1. El Consell de Mallorca acorda fer les actuacions necessàries per tal de dotar de 
recursos humans i tècnics suficients a l’àrea tècnica del Consorci de la Serra 
de Tramuntana, dins el proper exercici pressupostari.  

 
2. El Consell de Mallorca acorda instar el Govern de les Illes Balears a fer una 

aportació econòmica al Consorci, dins cada exercici pressupostari, equivalent 
a la del propi Consell.  

 
3. El Consell de Mallorca insta la Gerència del Consorci a elaborar, en el termini 

de tres mesos, un pla d’actuació triennal, que inclogui  les actuacions 
marcades com a preferents en el cronograma del Pla de Gestió, com són, entre 
d’altres mesures, un Pla de Mecenatge, el desenvolupament dels parcs agraris 
de Banyalbufar i Sóller, un programa de foment del manteniment de l’olivar, 
la creació d’un servei de tramitació i seguiment d’ajudes de la Conselleria 
d’Agricultura, el reforçament del transport públic de la Serra de Tramuntana, o 
la elaboració d’un estudi sobre la capacitat de càrrega en aquells llocs que 
presentin major concentració de visitants. 

 
4 El Consell de Mallorca acorda incloure a un representant de cada Grup polític 

de l’oposició com a membre de la Junta Rectora, dintre de la quota 
corresponent als representants del Consell.  

 

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

Recorda que el passat 27 de juny s’han complert els tres anys de la declaració de la serra de 
Tramuntana com a Patrimoni Mundial, en la categoria de Paisatge Cultural.  

Fa notar que un dels punts que se varen valorar com a decisoris a l’hora d’aconseguir aquesta 
declaració va ser la constitució d’una autoritat única, un ens de gestió, el consorci, en definitiva, per tal 
d’aconseguir la participació de les diverses administracions implicades en la gestió, com també la 
implicació directa de les entitats sense ànim de lucre, que havien de participar elaborant un pla de 
gestió.  

Un altre element fonamental d’aquesta gestió va ser la presentació i l’aprovació, per part de la 
UNESCO de l’anomenat Pla de Gestió, que era i és el document estratègic que havia de coordinar les 
accions de desenvolupament, conservació, divulgació i ús públic del territori inclòs dins l’àmbit de 
l’esmentada declaració.  

En definitiva, aquest pla de gestió era i és el contracte que estableix el conjunt de compromisos que la 
candidatura acceptava complir davant la UNESCO. Estableix un conjunt de cinc programes d’actuació 
(comunicació i participació, desenvolupament econòmic, divulgació, patrimoni i gestió de visitants) i 
cadascun d’ells conté una multitud de propostes concretes d’actuació.  
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És important assenyalar que aquestes propostes d’actuació van distribuïdes en un cronograma, que fixa 
el temps i la prioritat de cadascuna d’aquestes actuacions.  

Assegura que aquest ha estat un projecte estratègic que ha obtingut l’acceptació majoritària de totes les 
forces polítiques de Mallorca, i també un amplíssim consens social. Per aquesta raó, el Grup Socialista 
ha estat en tot moment disposat a oferir la seva col·laboració.  

Fa avinent que la gestió de l’actual equip de govern durant els darrers tres anys no ha estat la correcta i 
destaca que aquesta és, íntegrament, una responsabilitat seva. És clar que no se compleix el Pla de 
Gestió de la serra de Tramuntana, tot i que no diu que s’hagi fet res.  

Reconeix que és complicat, fer determinades actuacions en un context de forta crisi econòmica, i també 
reconeix que el Consell de Mallorca ha fet un important esforç econòmic per aportar 2 M€ al Consorci 
Serra de Tramuntana Patrimoni de la Humanitat. Tot i això, s’ha de reconèixer un important retard en 
determinades actuacions que s’haurien d’haver acabat, mentre que, al seu parer, n’han fet que eren 
innecessàries i fins i tot algunes eren supèrflues.  

Valora la gestió com improvisada i, el que és més greu al seu parer, una acció descoordinada entre les 
dues administracions implicades en el consorci, atès que sembla que el Govern balear i el Consell de 
Mallorca treballin d’esquena un de l’altre i a vegades en direccions contràries.  

Diu que és obvi que el conseller executiu de Presidència del Consell de Mallorca sap que quan se 
compleixin els sis anys d’aquesta declaració vendran els inspectors de la UNESCO per comprovar les 
actuacions que s’han fet. Per aquesta raó, ja és hora de donar un impuls més fort a l’esmentat consorci, 
perquè és clar que el PP hauria d’estar d’acord amb les mesures que se varen acordar per escrit.  

Diu que el Grup Socialista presenta la moció en aquest sentit, i tot seguit llegeix textualment les 
propostes concretes.  

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

Comunica que el seu Grup s’abstendrà de votar aquest punt.  

Considera que aquest consorci ha de fer moltes més coses o les ha de fer d’una altra manera, però el 
cert és que, atesa la seva estructuració actual, el seu Grup no considera convenient abocar-hi més 
recursos. 

Recorda que quan varen rebre la proposta del pressupost el seu Grup ja va demanar que els 2 M€ de la 
subvenció fossin gestionats des del departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca fins que 
l’estructura de l’esmentat consorci sigui la correcta.  

Recorda que és una feina pendent del PP, establir que la representació dels Grups polítics del Ple del 
Consell de Mallorca dins el consorci sigui la que pertoca.  

Atès que considera que el lloc de debat és el sí d’aquest consorci i esperen que el PP  compleixi la 
paraula que va donar en aquest sentit, el seu Grup avui s’abstendrà de votar aquest punt.  

El Sr. JUAN (conseller executiu de Presidència) inicia la seva intervenció. 

Agraeix al Sr. Colom els comentaris que ha fet i també el to en què els fa.  

Reconeix que el dia 27 de juny de 2011, quan l’actual equip de govern va entrar a gestionar el Consell 
de Mallorca, va trobar l’esmentada declaració amb una feina ja iniciada per l’anterior equip de govern 
uns anys abans, que valora com a punts brillants i bons, entre els quals hi figura un Pla de Gestió molt 
correcte.  

Reconeix també que altres llocs de l’Estat espanyol que han merescut la mateixa distinció, com ara 
l’Alhambra de Granada o els Jardins d’Aranjuez, que tot i fer molts d’anys que estan declarats 
Patrimoni de la Humanitat encara no tenen un Pla de Gestió ni un compromís amb la UNESCO que 
estableixi el calendari i els terminis de les actuacions. Per aquest motiu, agraeix l’avenç que suposa que 
el Consell de Mallorca ja el tengui, perquè permet saber què s’ha de fer i quan cal fer-ho. 

Recorda que l’actual equip de govern ha passat de 200.000 € que tenia el primer any a 2 M€ i en 
destaca la importància d’aquest important augment.  

Informa que la nova assignació permet fer unes actuacions concretes, que explica tot seguit: 
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Unes degustacions culinàries amb productes de la serra de Tramuntana en els mercats de tots els 
municipis de Mallorca, per un import de 74.000 €.  

Un estudi de desenvolupament econòmic de la serra de Tramuntana, per 15.000 €. 

Unes guies d’itineratis agroalimentaris i culturals, per 15.000 €.  

Una senyalització de Béns Patrimonials dels pobles, per 22.000 €.  

 

Diu que també s’han fet, recentment, visites escolars a la serra de Tramuntana, amb transport en 
autocar gratuït per a totes les escoles públiques i concertades de Mallorca. Hi assisteixen 110 alumnes 
per escola i seran 15.000 alumnes, en dos autocars, els que se desplaçaran a alguns punts de la serra de 
Tramuntana que són importants pel seu valor patrimonial o paisatgístic.  

Destaca que d’aquesta forma se compleix allò que pretén un dels eixos principals del Pla de Gestió, que 
els alumnes aprenguin a valorar aquest indret, que en aquest cas és un espai viu, no un monument, com 
a patrimoni de la humanitat. Són 19 municipis on hi viu molta gent, un espai que canvia, que podrà ser 
conegut pels alumnes, gràcies a l’aportació de 132.000 €  que fa el Consell de Mallorca. 

Indica que se farà impressió de material, unitats didàctiques, contes escolars, quaderns de treball, 
fulletons turístics, llibres de receptes de cuina amb aliments de la zona, per 150.000 €. 

També se prepara un Congrés dedicat a la gestió de llocs que són Patrimoni Mundial en la categoria de 
Paisatge Cultural, com és el cas de la serra de Tramuntana. És previst  celebrar-lo el mes de març de 
2015 i té una assignació de 22.000 €.  

També s’establirà un conveni amb l’Institut d’Estudis Baleàrics, que permetrà no només fer una 
exposició fotogràfica de l’Any Arxiduc i de la visió d’aquest esdeveniment sobre la serra de 
Tramuntana, sinó també dur una exposició a la seu de la UNESCO, a París, o a l’ambaixada d’Espanya 
a París. 

S’ha pensat destinar l’autocar que té l’entitat Agenda Local 21 a les visites als municipis, per informar 
sobre la serra de Tramuntana i tot allò que s’hi fa. 

Fa avinent que són moltes més, les actuacions previstes, però no té temps suficient per esmentar-les 
totes. 

Assegura que en fan, d’intervencions que pertanyen a les cinc línies d’actuació de què ha parlat el Sr. 
Colom, i de les 170 actuacions concretes són devers 100 les que s’estan cobrint amb el pressupost que 
s’ha indicat.  

També destaca que no ho fa només el consorci, sinó que és gràcies a la bona col·laboració que hi ha 
entre departaments; és fonamental el treball de l’àmbit de la ruta de Pedra en Sec i dels refugis, del 
Departament de Medi Ambient, amb el seu propi programa d’educació ambiental en el qual la serra de 
Tramuntana té una especial rellevància. També hi col·laboren el Departament de Cooperació Local i el 
Departament d’Urbanisme i Territori.  

Assegura que fan molta feina i que intenten complir el Pla de Gestió i fa notar que fins i tot fan coses 
que potser no hi estan incloses, però el consideren un element viu, que s’ha d’anar modificant i 
actualitzant.  

Reitera la importància que va tenir el Pla de Gestió com a punt de partida i el valora com una eina de 
futur, per treballar-hi durant molts d’anys. Per aquesta raó, agraeix la col·laboració de tots els Grups 
polítics i afirma que sempre treballarà per aconseguir la seva implicació en aquest important projecte, 
que evidentment excedeix en molt l’àmbit d’aquesta legislatura i el de l’actual equip de govern que l’ha 
gestionada.   

Assegura que els Grups polítics de l’oposició tenen les portes obertes per fer qualsevol aportació 
d’idees o de projectes i també el compromís de l’equip de govern per tal que se puguin debatre en el sí 
del propi consorci o en el Ple del Consell de Mallorca.  

Observa que, lamentablement, el Grup Popular no podrà votar a favor d’alguns dels punts de la moció, 
i ho explica tot seguit. 
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Quan al primer punt, diu que tot i que ja els agradaria poder posar més personal, no és possible, perquè 
la pròpia Llei de sostenibilitat i racionalització de la despesa ho impedeix als consorcis i fundacions 
que depenen del Consell de Mallorca. 

 Tot i això, destaca que són moltes, les persones que treballen pel consorci des dels diversos 
departaments d’aquesta institució. 

Pel que fa al segon punt, fa notar que s’ha de considerar allò que estableixen els estatuts, i se podrà 
aportar fins a la quantitat indicada. La realitat és que el Govern balear aporta molts recursos, que a 
vegades no estan quantificats i que superen en molt els 2 M€ que hi aporta el Consell de Mallorca, a 
més de les altres col·laboracions dels diversos departaments.  

Opina que no té cap sentit fer un Pla d’Actuació triennal, en aquests moments, perquè el Pla de Gestió 
serà valorat d’aquí a dos anys més (la inspecció es fa cada cinc anys).  

Diu que ell no és partidari de dramatitzar la situació, atès que són més de 800, els llocs de la terra que 
estan declarats Patrimoni de la Humanitat, i només dos d’ells han perdut aquesta condició, amb un avís 
previ de la pròpia institució (per exemple, a Alemanya, per un pont que era necessari construir damunt 
un riu). Tot i això, ell és partidari de fugir d’aquest debat, perquè no és el cas de la serra de 
Tramuntana. Diu que pot aportar tota la documentació per acreditar que el Pla de Gestió s’està 
complint correctament.  

Pel que fa a la petició de la Sra. Campomar en el sentit d’incloure en el consorci un representant de 
cadascun dels partits polítics, respon que serà quan se modifiqui el reglament per adaptar-lo al Codi de 
Transparència del Consell de Mallorca, atès que s’ha previst un termini de tres mesos per poder 
modificar els estatuts de cadascun dels ens amb vista a incorporar l’oposició. Lamentablement, en els 
estatuts que va trobar l’equip de govern no hi figurava la presència dels Grups de l’oposició, però es 
treballarà en la mesura de les possibilitats.  

Per acabar destaca que, tot i que el Grup Popular no pugui votar a favor dels punts de la moció, per les 
raons que ha explicat, s’ha de considerar el seu gest i el compromís d’arribar a acords amb tots els 
Grups polítics de la corporació del Ple del Consell de Mallorca.  

El Sr. COLOM recorda que ja ho ha reconegut, que han fet algunes coses, però no han resolt els temes 
més importants, referits a planificació estratègica i gestió.  En posa un exemple: no s’han obert els 
canals de participació ciutadana que preveu el Pla de Gestió (creació del Comitè d’Experts o el Consell 
de Participació Ciutadana). Pensa que són figures que no agraden molt a l’equip de govern. 

Diu que vol creure que és cert, que tenen bona voluntat, però s’ha d’admetre que l’adaptació dels 
estatuts a la Llei de racionalització i sostenibilitat de l’administració local està completament aturada. 
Recorda al Sr. Juan allò que se va tractar a les dues reunions que s’han celebrat per fer-li notar que des 
del passat mes de març no s’ha fet res en relació a allò que s’havia proposat.  

Considera que tampoc no s’ha fet res per tal que els ajuntaments no sotmesos a un pla d’estabilitat es 
puguin adherir al consorci.  

Tot seguit detalla tot un seguit d’iniciatives que tampoc no s’han iniciat: no s’ha fet tampoc cap 
programa de foment de recerca, conjuntament amb la Universitat de les Illes Balears (UIB); no s’ha 
creat l’Observatori del Paisatge de la serra de Tramuntana; no s’han elaborat programes de formació 
ocupacional destinats a crear noves oportunitats laborals vinculades a aquest  paisatge; no s’ha creat el 
Pla de Desenvolupament Agrícola i Ramader, ni el Pla de Manteniment; no s’ha dissenyat cap marca 
específica per als productes d’aquesta zona; no s’ha encomanat cap pla d’estudi per a la mobilitat; no 
s’ha dissenyat tan sols la campanya de mecenatge per tal d’aconseguir fons privats, etc, etc.  

Assenyala que aquests eren punts que s’havien marcat com a prioritaris per als dos primers anys de 
gestió del Pla d’actuació.  

Entén que per manca dels recursos necessaris només s’hagin pogut fer petites actuacions, però li retreu 
que no acceptin cap ni una de les propostes que fa el Grup Socialista, que pretén mantenir una actitud 
positiva sobre aquest projecte. 

Refusa els arguments que ha donat el Sr. Juan per no votar a favor de la proposta. Per exemple, pel que 
fa al primer punt, li diu que no és cert que la llei ho impedeixi, sinó que no se poden crear noves places, 
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però sí que se pot fer un procés de reassignació de places de personal al consorci, perquè la llei ho 
permet.  

Pel que fa a les aportacions del Govern balear, manté que no costava res que el Ple del Consell de 
Mallorca fes la petició corresponent d’aportacions al consorci, que hauria de ser l’autoritat única de 
coordinació; no és correcte que ambdues administracions actuïn pel seu compte.   

Finalment, lamenta que no s’aprovi cap ni una de les propostes del seu Grup, però assegura que 
continuaran insistint a presentar propostes de caire positiu.  

El Sr. JUAN tanca el debat. 

Diu que pren nota de l’oferiment que ha expressat el Grup Socialista, i no dubta que el Grup MÉS per 
Mallorca és del mateix parer.  

Reitera els arguments que ja ha expressat en la seva intervenció anterior pel que fa a les intencions de 
millora que té l’equip de govern sobre aquest projecte.  

Admet que s’ha considerat que determinades actuacions podien ser postergades en favor d’altres que 
tenien una entitat més important, com ara les següents: s’ha constituït l’entitat de gestió, s’ha rehabilitat 
la finca de Raixa, s’han adequat els seus jardins, s’ha fet un servei d’informació per als residents, per 
als visitants, s’ha creat la pàgina web de la serra de Tramuntana, notes de premsa, rodes de premsa, 
actes amb els mitjans de comunicació, memòria anual, identitat corporativa, papereria bàsica, fulletons 
divulgadors, material de promoció turística, materials educatius, guies i catàlegs  interpretatius del 
paisatge cultural, agenda mensual d’activitats, senyalitzacions d’entrada a la serra de Tramuntana, 
audiovisuals, col·leccions de publicacions, reunions sectorials, tallers participatius, trobades 
internacionals de turisme i paisatges, etc).  

Fa notar que només s’ha referit al punt primer, dels cinc que conté el Pla de Gestió. 

Destaca la feina que fa tot el personal del Consell de Mallorca. Tot i que és cert que és possible 
reassignar les places dins el consorci, fa notar que s’ha tengut una línia de subvenció important, per un 
import d’1 M€, destinada a recuperar elements patrimonials, per neteja de boscos i pinar, per 
recuperació de l’olivar, etc. Assegura que el personal tècnic de Medi Ambient i de Patrimoni està 
valorant aquests projectes.  

També s’han fet reunions específiques de la Comissió de Patrimoni Històric, amb vista a agilitar els 
projectes i aconseguir que les subvencions es puguin atorgar en el temps previst i en la forma escaient.  

Fa notar que tant la Secretaria General com la Intervenció del Consell de Mallorca hi són presents i 
destinen molt temps a elaborar els convenis i els acords amb altres institucions. És obvi que totes 
aquestes persones, tot i no estar assignades al consorci, hi han treballat de valent. S’ha de considerar 
que aquest és un punt de sortida i és un treball que no té fi, suposa anys i anys de feina amb voluntat de 
millora constant. 

Finalment, diu que considera que és important tenir una veu única, sobre aquesta qüestió i que tots els 
Grups polítics del Consell de Mallorca han de fer costat a la institució, amb la intenció de trobar més 
punts de consens que d’actituds discordants.  

Per aquesta raó, reitera la seva actitud oberta per valorar totes les propostes que rebi.  

Sotmesa la proposta a votació, se rebutja per denou vots en contra (PP), nou vots a 
favor (PSOE), i tres abstencions (MÉS per Mallorca).  
 
 
PUNT 19. MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA SOBRE LA PROTECCIÓ, 
ADQUISICIÓ I CATALOGACIÓ DEL BUST DE L’EMPERADOR AUGUST. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
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Fa unes setmanes un mitjà de comunicació local publicava una notícia de gran 
rellevància cultural i patrimonial, la intenció de treure a subhasta el bust de 
l’Emperador August, trobat a la Ciutat romana de Pol.lèntia al segle XVI. 
 
Aquesta figura està datada al segle I A.C., té unes mesures de 38,5x18 centímetres i 
està feta de marbre blanc de gra fi. Tot apunta a que la peça procedeix de les 
immediacions de l’Oratori de Santa Anna. 
 
Aquesta figura, que fins ara ha estat en mans privades, no gaudeix de cap tipus de 
protecció patrimonial, tot i tractar-se d’una peça de gran valor històrico-artístic. Així 
mateix, tampoc ha estat  catalogada a l’Inventari General de Bens Mobles del 
Patrimoni Històric Espanyol, tot i haver format part d’una exposició sobre Roma a 
l’any 2005, organitzada per la Fundació Caixa Fòrum, a Palma. 
 
Per tot això, el GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA proposa pel 
seu debat i aprovació al proper Ple de la institució, la següent MOCIÓ: 
 

1.- El Consell de Mallorca iniciarà de forma immediata la incoació de l’expedient 
de Declaració de Bé d’Interès Cultural (BIC) a favor del bust de l’emperador 
August, i adoptarà les mesures cautelars necessàries per evitar la subhasta del bé. 
 
2.- El Consell de Mallorca comunicarà al Govern d’Espanya  i a la Casa de 
Subhastes Christie’s la intenció del Consell de Mallorca d’incoar expedient BIC, 
per tal de limitar la sortida del bust de territori espanyol. 
 
3.- El Consell de Mallorca exercirà el dret de tempteig i retracte en el cas extrem 
de la venda del bé.  
 
4.- El Consell de Mallorca iniciarà els estudis necessaris per tal d’inventariar i 
conèixer la situació legal de les diferents troballes arqueològiques de la Ciutat 
romana de Pol.lèntia.  
 

La PRESIDENTA dóna la paraula al Sr. Pere Felip, com a representant de la Unió d’Associacions de 
Mallorca.  

El Sr. FELIP fa la següent intervenció: 

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

Setmanes després que es conegués la venda del bust de l’emperador August, procedent d’una col·lecció 
privada i que va ser trobat en les runes de la ciutat romana de Pollentia en el segle XVI, el Consell de 
Mallorca, i més concretament la Comissió de Patrimoni, ha acordat incoar el corresponent expedient de 
declaració de Bé d’Interès Cultural (BIC) per a aquesta peça.  

La decisió, adoptada per unanimitat de tots els Grups polítics, garanteix que no pugui sortir d’Espanya i 
permet que la institució pugui exercir el dret de tempteig i retracte.  

El valor artístic i cultural del bust de l’emperador August es troba fora de qualsevol dubte; el personal 
tècnic reconeix que es tracta d’una escultura que conté elements que la fan quasi excepcional i que es 
troba en un excel·lent grau de conservació. 
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La declaració de BIC no ha de quedar merament en una figura de protecció –el Ministeri de Cultura 
podrà evitar-ne la sortida del país- atès que la sortida al mercat d’aquesta obra esdevé una oportunitat 
única perquè passi a formar part del patrimoni cultural i artístic de la gent de Mallorca. 

Pertoca als responsables institucionals perdre consciència de la importància que té l’exhibició pública 
d’un element tan emblemàtic com ho és aquesta escultura de l’emperador August. Aquest bust és una 
de les peces més significatives del període romà que es troba a l’illa de Mallorca. Es tracta d’una 
escultura cronològicament situada entre finals del s. I abans de Crist i els inicis del s. I després de Crist. 
S’ha de situar el bust d’August en els tallers itàlics especialitzats.  

Iniciar una estratègia encaminada a aconseguir que l’escultura d’August entri a formar part del 
patrimoni públic de Mallorca hauria de ser la prioritat dels responsables polítics del Consell de 
Mallorca, tant dels de l’equip de govern com dels de l’oposició.  

L’actual situació econòmica no pot ser un obstacle per desentendre’s de béns històrics únics i 
irreemplaçables. L’episodi dels Bous de Costitx no s’ha de repetir, en el s. XXI. Tots els partits polítics 
han de fer pinya i procurar els fons necessaris per fer front a les altres possibles ofertes per a aquesta 
imatge. L’objectiu ha de ser que la figura d’August –de qui se compleixen aquests dies els dos mil anys 
de la seva mort- formi part del nostre inventari col·lectiu.  

L’autoflagel·lació, excessiva, sobre l’actuació històrica de les paupèrrimes institucions illenques resulta 
un fet ben significatiu del poc que n’espera la gent de Mallorca de l’Estat: amb els doblers que hi ha 
aportat, és clar que n’hauria de pressuposar, i exigir, intervencions ambicioses a favor dels nostres 
interessos, inclosos els patrimonials. Misèria, Madrid acapara les grans col·leccions de “l’imperi”, i el 
bo i millor de compres i excavacions.  

L’Estat espanyol és el propietari de la major part de les troballes del s. XX a Pollentia, per això 
trobareu a Madrid un cap de cavall magnífic, un Estendard esplèndid, tres Lars, dos Mercuris i un 
Esculapi .... I encara donam gràcies que ens han deixat peces indiscutiblement valuoses. Ampliar ara la 
dotació del Museu de Pollentia seria una manera de preservar-los de l’espoliació (talment: de 
“l’espoliació”).  

Durant el darrer mes hem trobat actituds molt contraposades pel que fa a les notícies relacionades amb 
la conservació del patrimoni de l’illa de Mallorca. No han existit dubtes sobre el bust romà, i la postura 
ha estat unànime: s’ha de protegir el bust d’August!.  

Cosa diferent és el cas de les pintures gòtiques del Museu Diocesà; no diem que les intencions no 
siguin les mateixes, estam convençuts que ningú no deixarà que es perdin, aquestes obres, però ha 
quedat clara la manca d’una reacció més ferma davant el seu estat de conservació. O no és així?.” 

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

Explica els motius bàsics que han motivat aquesta moció i que no caldrà entrar en més detalls, atès que 
el Sr. Felip ja ho ha explicat prou bé durant la seva intervenció. 

Fa notar la gran sorpresa que va causar al seu Grup conèixer per la premsa l’existència d’aquesta peça 
tan valuosa en mans d’un propietari privat i la intenció d’aquest de subhastar-la.   

Demana que, de la mateixa forma en què la Comissió de Patrimoni ha incoat l’expedient per declarar-la 
BIC, també es faci un estudi i un inventari que permeti establir la figura de protecció per a les diverses 
troballes arqueològiques fetes a la ciutat romana de Pollentia, que estan documentades.  

Comenta que, d’acord a la Llei de patrimoni històric, pertoca al Consell de Mallorca exercir el dret de 
tempteig i retracte. A causa de la preocupació del seu Grup sobre el que pugui passar amb el bust de 
l’emperador August, demana que el Consell de Mallorca mostri la seva sensibilitat i, en el moment 
oportú, exerceixi aquest dret tal i com li correspon fer. 

Comenta que, atès que en ocasions anteriors el Consell de Mallorca no ha obrat com pertocava en 
aquest sentit, el seu Grup ho reitera avui molt especialment amb  aquesta moció. 
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Fa avinent que en poden existir molts d’altres casos semblants, i no se coneix de quina protecció poden 
gaudir, raó per la qual el Consell de Mallorca ha d’exercir les competències que li pertoquen, dins 
l’àmbit patrimonial i ha de regular aquesta qüestió, protegir-los amb la figura de BIC i evitar que 
puguin sortir de Mallorca, posant-los a l’abast de tota la seva ciutadania perquè en puguin gaudir. 

Per acabar, demana que s’incorpori al Museu de Mallorca el bust de l’emperador August, objecte 
d’aquesta moció. 

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

Anuncia el vot favorable del seu Grup a la moció. 

Recorda que el passat dia 11 d’agost el seu Grup ja va demanar el mateix que avui presenta el Grup 
Socialista en forma de moció, raó per la qual avui li dóna tot el seu suport.  

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

Fa avinent que aquest tema ja l’havia tractat amb el portaveu del Grup Socialista. D’altra banda, és 
obvi que és una qüestió resolta, i per tant no té ja sentit tractar avui aquesta moció al Ple. 

Comenta que va ser en el s. XVI, quan se va localitzar el bust de l’emperador August, per la qual cosa 
ja n’han passat molts, d’anys, però ha estat ara quan l’actual equip de govern del Consell de Mallorca 
ha tengut la iniciativa de declarar-lo BIC.  

Se n’han fet exposicions, publicacions i esdeveniments de notorietat pública, però ha estat l’equip de 
govern actual el que, informat de forma fefaent pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport del Govern 
de l’Estat sobre una possible subhasta pública d’aquest bé, ha iniciat i acordat totes les gestions per tal 
d’acreditar l’autenticitat d’aquest bust i  la seva protecció com a BIC.  

Consegüentment, aquesta moció, en els termes en què se presenta, deixa de tenir sentit.  

Informa també que s’ha comunicat a la Junta de Valoracions de l’esmentat ministeri, atès que disposa 
de l’inventari de tots els béns localitzats en les excavacions de Pollentia  (en té alguns d’ells a 
l’inventari del Museu Arqueològic Nacional i d’altres ho estan en el Museu de Mallorca).  

Es congratula pel fet que aquesta moció coincideixi del tot amb els acords que ja havia pres l’actual 
equip de govern sobre aquest bé concret. Vol deixar clar que no és que no s’accepti, sinó que ja s’ha fet 
tot allò que se demana a la moció. 

El Sr. DALMAU intervé tot seguit. 

Diu al Sr. Rotger que, si és cert que ja està fet tot allò que se demana, no s’entén que el Grup Popular 
no pugui votar a favor de la moció. Assegura que no té cap sentit. 

Pel que fa al comentari que ha fet sobre la data de la troballa del bust, el s. XVI, li fa notar que no sap 
perquè ho ha dit, però aprofitarà per fer-li notar que aleshores el PSOE no governava a Mallorca; si no 
tenien competències sobre aquesta matèria, és obvi que no han pogut intervenir per protegir aquest bé, 
però tan aviat com ho han sabut, han demanat la seva protecció urgent, amb la figura de BIC.  

Opina que sí que en té, de sentit, la moció, per bé que el Sr. Rotger ho negui.  

Existeix una preocupació considerable del Grup Socialista sobre les qüestions de protecció del 
patrimoni, a causa de l’actitud que manté el Consell de Mallorca pel que fa a exercir el seu dret de 
tempteig i retracte.  

Recorda que avui mateix, en el Ple, s’ha tractat un altre cas (la compravenda del casal Ca n’Olesa) i 
retreu que s’hagués amagat informació als Grups polítics de l’oposició. Opina que, amb aquesta 
actitud, s’ha deixat passat l’oportunitat de valorar molt de patrimoni important.  

Insisteix a dir que la moció té sentit, perquè no queda clar què passarà amb el bust, quan s’hagi declarat 
BIC: on estarà situat, en mans de qui, quin serà el compromís que adquirirà el ministeri amb el Consell 
de Mallorca, etc. 

S’ha de considerar també que aquesta moció no pretén únicament protegir el bé amb la categoria de 
BIC, sinó assegurar que no torni a passar el mateix, que existeixin troballes arqueològiques de gran 
rellevància històrica i artística del tot desconegudes i sense cap tipus de protecció. Insisteix a dir que el 
punt 4 de la moció pretén justament això.  
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Tot seguit adverteix que el personal tècnic de Patrimoni del Consell de Mallorca reflecteix, en el seu 
informe, que a Can Vivot i a Ca n’Olesa s’hi poden trobar també troballes arqueològiques de gran valor 
històric i artístic que no gaudeixen de cap tipus de protecció legal.  

Per totes aquestes raons, el Grup Socialista manté la moció en els mateixos termes, perquè vol que se 
voti i que el Consell de Mallorca decideixi si està d’acord o no amb la protecció del patrimoni de 
Mallorca. 

El Sr. ROTGER tanca el debat. 

Assenyala que és evident, que el Grup Socialista no està disposat a arribar a cap tipus d’acord i que es 
posa de manifest que el PSOE ja ha iniciat la seva campanya electoral.  

Diu que determinades afirmacions que fan estan fora de tota lògica ni sentit comú, com ara assegurar 
que el PP no vol protegir el patrimoni. Per aquesta raó, li nega i li contradiu tot el discurs que ha fet.  

Reitera que l’expedient de protecció ja està iniciat, per la qual cosa el Grup Socialista hauria de 
reconèixer la bona feina de l’equip de govern. Aquesta seria una forma d’actuar lleialment, una nova 
forma de fer política, que és allò que demana el PSOE i també la ciutadania.  

En canvi, insisteixen a mantenir la moció perquè allò que desitgen és fer veure que el PP no estima el 
patrimoni de Mallorca i no el protegeix, tot i que saben prou bé que no és cert. 

Recorda que més endavant se presentarà al Ple l’aprovació definitiva d’aquest BIC, i suposa que tots 
els Grups polítics votaran a favor de la moció que presenti el PP.  

Torna a demanar al PSOE que reconegui la feina que ha fet el personal tècnic, que fins i tot va 
interrompre el seu descans vacacional per preparar amb caràcter extraordinari una comissió de 
Patrimoni, fet que ell agraeix molt sincerament.  

Diu al Sr. Dalmau que no es preocupi, perquè el PP ha posat de manifest la seva sensibilitat i estima per 
al patrimoni de Mallorca, i així ho continuarà fent.   

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

 
 
PUNT 20. MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA SOBRE LES INVERSIONS A 
LES RESIDÈNCIES DEL CONSELL DE MALLORCA. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Segons les dades certificades pels serveis tècnics de la nostra institució, les inversions 
en les quatre residències del Consell (Bonanova, Llar, Huialfàs i Felanitx), podem 
afirmar que durant els anys 2004, 2005, 2006 i 2007 les inversions realitzades varen 
ser de 1.286.951 euros. 
 
En la legislatura següent,  els anys 2008, 2009, 2010 i 2011, les inversions realitzades 
varen ser de 4.623.437 euros. 
 
Segons les informacions que nosaltres tenim dels darrers tres anys, 2012, 2013 i 2014, 
les inversions realitzades en aquests tres darrers anys, no arriben a 200.000 euros. 
 
Atès que les residències del Consell tenen una necessitat vital de fer obres de 
reparació i manteniment d’una manera constant. 
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Atès que a les residències del Consell hi ha una quantitat significativa de llits buits, 
mentre hi ha una llista d’espera a Mallorca de més de 800  persones dependents que 
esperen una plaça pública. 
 
Atès que el Consell de Mallorca té la competència d’atenció a les persones 
dependents. 
 
Atès que el Govern Balear no té cap concert de places per a persones dependents  amb 
les residències i centres de dia del Consell, i sí el té, en canvi, amb diversos 
ajuntaments . 
 
Atès que la residència Llar d’Ancians ha estat sempre finançada íntegrament per fons 
propis del Consell.  
 
 
Per tot això, el GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA presenta pel 
seu debat i aprovació al proper Ple de la institució la següent MOCIÓ: 
 

1. El Consell de Mallorca es compromet a fer inversions de manteniment i 
modernització de les residències pròpies per garantir la qualitat dels serveis i 
instal·lacions, així com  transformar els llits buits en llits per a persones 
dependents i baixar el nombre de persones en llista d’espera.  

 
2. El Consell de Mallorca es compromet a sol·licitar al Govern Balear  un concert 

per a les places integrades en la xarxa publica de dependència.  
 

La PRESIDENTA dóna la paraula al Sr. Francisco Fernández Ochoa, com a representant de la Unió 
d’Associacions de Mallorca. 

El Sr. FERNÁNDEZ fa la següent intervenció: 

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

No tenim la intenció de fer costat al model sociosanitari del PSOE, ni al del PP. Tots dos tenen 
importants carències, que repercuteixen en una notable disminució dels serveis assistencials públics 
que dóna l’IMAS a la gent de Mallorca, per les raons següents: 

1. La quantitat de 4,6 M€ que el PSOE defensa com la inversió pública que ha fet possible una 
millor xarxa pública assistencial no se va destinar a allò que realment se necessitava. Bona 
prova d’això n’és que part dels doblers de l’IMAS s’han d’invertir durant la present legislatura 
governada pel PP per al manteniment de les infraestructures, com ha estat el cas de les 
residències de sa Pobla i de Felanitx.  

2. Atès que els doblers que el PP destina al manteniment dels edificis són insuficients, la primera 
conseqüència és la política de tancament de plantes i habilitar només les que permeti un 
pressupost molt controlat. La política del PP és clara: “no hi ha doblers, i perquè no se digui 
que no feim res, optimitzarem els pocs recursos que tenim i així ens podrem defensar del 
PSOE dient que va malbaratar els recursos, enfront de la nostra gestió, que és impecable”. 

Res de tot això, senyors, ni molt manco. És evident que les dues polítiques han provocat el desastre que 
a dia d’avui tenim a l’IMAS. Sí, un desastre, perquè ambdues polítiques repercuteixen directament en 
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una aplicació incorrecta de la Llei de la discapacitat i cada vegada són menys les persones amb dret a 
aquests serveis, que són del tot deficitaris.  

L’exemple de sa Pobla ho diu tot: s’incrementen les places a 16 més, del total de places hi ha assignada 
una quantitat fixa per a persones discapacitades que, en conseqüència, millora, però la inversió per 
poder incrementar la capacitat assistencial s’ha destinat a la reforma de la Residència Huialfàs. Vol dir 
que dels 4,6 M€ de la darrera legislatura, només per a quatre residències públiques, s’ha de fer front 
encara durant aquesta legislatura a inversió en obres per millorar aquesta capacitat assistencial?. A què 
han dedicat els recursos, anteriorment?, encara s’ha de continuar fent obres?. 

Vol dir que, a Felanitx, només se reforma la planta primera de la residència i se fa una teulada, perquè 
quan hi hagi doblers se pugui ampliar la capacitat d’acollida a la resta de plantes?. Això és gestió 
pública?. Reconvertim a centre de dia un edifici que té un potencial extraordinari per a poder donar els 
serveis, i el deixam mig tancat i sense serveis de nit? Quin tipus d’assistència és aquesta?. Se’n dugui a 
ca seva el pacient, i si no, no se preocupi, que n’hi ha moltes, de residències privades.  

On han anat a parar, els 4,6 M€ de la passada legislatura? Per quina raó, durant la present legislatura, el 
pressupost per a les residències públiques ha baixat a 200.000 euros?. Un pressupost vint vegades 
inferior al de fa quatre anys, amb el qual no se vol fer res, perquè fins i tot amb aquesta inversió del tot 
insuficient l’IMAS manifesta que està estalviant perquè ha fet un centre de compres que abans no 
existia. 

És a dir, tant el PP com el PSOE no ens representen. El PP perquè dóna una solució de privatització 
encoberta, com a remei a la crisi, i el PSOE perquè va dedicar una enorme quantitat de doblers a no se 
sap ben bé què, perquè encara avui dia s’han de fer importants reformes estructurals a les residències 
públiques de Mallorca, enlloc de donar un servei públic de qualitat i de caire humà.  

Es posin d’acord, perquè si la solució és buidar les competències públiques allà on realment fa falta el 
poc govern autonòmic que hem de mantenir, anam malament, molt malament.  

Moltes gràcies.” 

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

En primer lloc, diu que enviarà al Sr. Fernández, per raó de la intervenció que acaba de fer, tota la 
informació sobre les inversions que se varen fer durant la legislatura anterior en què va governar el 
PSOE, perquè estigui informat sobre la finalitat i en què varen consistir.  

Recorda que la proposta que avui presenta el Grup Socialista ja s’ha presentat altres vegades, durant 
pràcticament tota la legislatura, perquè considera que és una necessitat urgent.  

Retreu a la Sra. Cirer el mal resultat final, perquè tot i haver-li advertit a principis d’aquesta legislatura 
que,  si no aconseguia els doblers necessaris, acabaria deixant les residències sense unes inversions que 
necessiten. Fa avinent que finalment ha estat així, lamentablement.  

Assegura que les quatre residències del Consell de Mallorca compleixen una funció social 
importantíssima i conformen la peça fonamental de tota la institució. Diu que el seu personal tècnic ha 
certificat les dades que avalen que durant els anys 2004-2007 s’hi varen invertir 1.286.000 euros i 
durant la següent legislatura 4,6 M€, mentre que durant la legislatura actual s’hi han invertit 200.000 
euros, aproximadament.  

Atès que només resta un any d’aquesta legislatura i la Sra. Cirer li va dir que per poc que fos possible 
se rehabilitaria l’edifici de la Llar dels Ancians, li recorda que encara hi ha temps per rectificar la gestió 
i aconseguir inversions amb vista a arreglar l’esmentat edifici.  

Certament, les residències necessiten moltes altres inversions, però aquesta és fonamental per donar 
més capacitat per a persones en situació de dependència, rehabilitar els llits que estan buits. 

Adverteix que a la moció també se recorda que el Govern balear concerta places amb residències 
públiques d’altres ajuntaments, mentre que amb el Consell de Mallorca no ha concertat cap plaça, 
malgrat que la residència de la Llar dels Ancians estigui finançada íntegrament amb fons propis del 
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Consell de Mallorca. Seria just que el Govern balear concertàs també places (30 o 40) amb aquesta 
institució.  

Per acabar, explica els beneficis econòmics que suposaria. 

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

Reconeix que durant aquesta legislatura no s’han fet grans inversions en les residències del Consell de 
Mallorca, pel fet que quan l’actual equip de govern va iniciar la seva gestió existia una situació 
complicada que va obligar a determinar prioritats, que en aquest cas varen consistir a pagar els 
proveïdors i les entitats. A dia d’avui pot semblar que en tot moment hi ha hagut normalitat absoluta, 
però és clar que ha estat així.  

En canvi, ara sí que és possible dur endavant projectes de millora i d’adequació de les residències, que 
són necessaris des de fa molt temps. 

Destaca que no és cert el que s’indica a l’exposició de motius de la moció,  pel que fa a la quantia de 
200.000 € destinada a inversions durant els anys 2012, 2013 i 2014, sinó que s’hi ha destinat més d’1 
M€ per fer front a despeses de manteniments urgents i necessaris de cobertes, façanes, banys, 
ascensors, aire condicionat, etc. Es tracta d’obres poc visibles, estèticament, però que són 
imprescindibles per mantenir la funció assistencial de l’edifici.  

Diu que tampoc no és cert que l’import destinat durant els anys 2008, 2009, 2010 i 2011 fos de 4,6 M€. 
Fa notar que el més curiós d’aquest període és que dins aquest import s’hi inclogui la millora de la Llar 
dels Ancians (transformació del teatre en un espai d’ús administratiu). Retreu que aquest gran import 
destinat a inversions no va suposar la incorporació de cap nova plaça gestionada pel Consell de 
Mallorca per a persones en situació de dependència.  

Certament, s’han d’anar adaptant les places disponibles a la Llei de la dependència, raó per la qual ahir 
la Presidenta del Consell de Mallorca va anunciar la licitació de les obres de reforma interior de la 
planta tercera del pavelló C de la Llar dels Ancians i també la reparació de totes les façanes. La reforma 
de la resta del pavelló és previst que es faci de forma progressiva durant l’any 2015. També és prevista 
una intervenció a la Residència La Bonanova.  

Informa que durant l’any 2014  s’hi destinaran 799.684 €, amb la previsió de continuar les inversions 
durant l’any 2015 a raó d’un pressupost de 2 M€.  

Assenyala que l’equip de govern, pel que fa a aquesta moció, comparteix l’objectiu de donar una bona 
atenció a les residències pròpies del Consell de Mallorca perquè tenguin unes instal·lacions adequades 
i, evidentment, fer tot el possible per reduir les llistes d’espera, de forma coordinada amb el Govern 
balear.  

Fa notar que aquesta llista no s’ha incrementat, durant els darrers anys, i que existeix una oferta de 
2.150 places privades, a Mallorca, amb una estimació de vacants d’un 20%, la qual cosa suposa 400 
places habilitades i autoritzades per l’atenció a persones majors dependents que estan lliures, per poder 
ser ocupades a curt termini.  

Per acabar, observa que a l’hora de planificar les inversions a l’IMAS tenen la responsabilitat de 
garantir la sostenibilitat del sistema, la qual cosa significa assegurar la inversió perquè es tradueixi en 
una major oferta de places disponibles. Assegura que és en aquest sentit, que se fa feina des de l’IMAS.  

El Sr. GARAU intervé tot seguit. 

S’alegra de saber que, a la fi, s’escometrà la reforma de l’edifici de la Llar dels Ancians, per bé que 
s’ha fet tard i lentament. Tot i això, considera benvingudes aquestes obres de reforma. 

Insisteix a recordar que, alhora, s’hauria d’aconseguir també, tot i que sigui un inici, un concert de 
places de la Xarxa Pública d’Atenció a la Dependència (XPAD) per a la Llar dels Ancians.  

Torna a dir que la passada legislatura no va ser un període fàcil, pel que fa a les inversions, atès que 
s’havien trobat un dèficit de 21 M€. Adverteix que ja ho ha dit moltes vegades, però ho repetirà tantes 
altres vegades com calgui, perquè quedi ben clar.  Recorda també que varen haver d’afegir aquest 
import per tal de poder pagar les factures pendents, REC que consten en els expedients corresponents.  
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Assenyala que va ser una gestió complicada, perquè va coincidir amb els anys de crisi econòmica més 
intensa. Per aquesta raó, refusa que el PP digui que ha tengut dificultats a causa de la situació inicial de 
la present legislatura. 

Tot seguit reitera els principals arguments que ha explicat i insisteix a fer notar que, tot i les mesures 
que acaba d’anunciar el PP, encara no igualaran tot el treball que se va fer a l’IMAS durant la 
legislatura anterior.  

Assenyala que, atès que el PP no té motius per rebutjar les propostes d’aquesta moció, demana al Grup 
Popular que la voti favorablement, amb vista a consolidar i assegurar que les inversions i el concert de 
places se farà. 

La Sra. CIRER tanca el debat. 

Reconeix que el Sr. Garau va tenir dificultats per gestionar l’IMAS, com també el mèrit d’haver-hi 
invertit més de 4 M€.  

Tot i que sembla que el Sr. Garau pretén haver tengut una situació de crisi i de dificultats més 
important que la que ha tengut el PP, diu que ella ja no li retraurà tot el que va trobar quan en va iniciar 
la gestió ni les conseqüències de manca de pagaments als proveïdors i a les entitats col·laboradores, 
perquè la premsa ja se n’ha fet ressò i el propi Grup Socialista ha presentat mocions en el Ple, per la 
qual cosa a dia d’avui les dificultats són públiques i notòries.  

Es mostra molt satisfeta pel fet d’haver arribat a aconseguir una situació estable des del punt de vista 
econòmic i ara, quan s’han fet tots els pagaments pendents, és el moment d’iniciar els projectes de 
reforma progressiva del pavelló de la Llar dels Ancians, que a curt termini pot tenir una planta amb 
quinze places disponibles, per afegir a la XPAD  i durant l’any 2015 incorporar-hi la resta de places, de 
forma que finalment se pugui tenir un mòdul amb seixanta places, que podran ser places de 
l’esmentada xarxa, si se sol·licita i el Govern balear ho concedeix. 

Quan a la insistència del Sr. Garau a demanar els concerts de places, li assegura que ella també els 
demana però no sap com acabarà. Aprofita per recordar al Sr. Garau que ell l’any 2010 va tenir 
l’oportunitat –quan va signar l’acord de gestió de les places concertades de residències públiques, amb 
la consellera Fina Santiago- de fer constar que ho signava i, a més, incloure dins el concert un nombre 
determinat de places de les residències del Consell de Mallorca. Li recorda que, tot i poder fer-ho, no 
ho va fer, i li va donar de franc, a la Sra. Santiago.  

Diu al Sr. Garau que va fer una foto preciosa, això sí, de signatura de gestió de 614 places de 
residències privades, però li fa avinent que, tot i que està bé que se gestionin, li ha de reconèixer que el 
Consell de Mallorca fa de simple pagador, ho vesteixi com ho vulgui vestir ell.  

Assegura que ella hauria preferit no fer aquesta gestió, però tenir concertades les 200 places que el Sr. 
Garau va regalar. Torna a dir que li agradaria molt, tenir ara aquest concert.  

A dia d’avui, amb les reunions que tenen amb el Govern balear, no sap si el Govern balear pretén 
reduir les llistes d’espera per mitjà de la concertació de noves places de residències privades, atès que 
existeixen aproximadament 400 llits buits que podrien ser ocupats demà mateix si se firmàs el concert 
econòmic o si se signarà un concert amb el Consell de Mallorca, en cas que aquesta institució disposi 
de les places adaptades que s’han esmentat.  

Opina que no s’han de tancar a la possibilitat de finançament de les noves places que tengui disponibles 
el Consell de Mallorca per mitjà d’aquesta nova via, d’ajudes vinculades al servei i que s’han de donar 
unes prestacions econòmiques a les persones en situació de dependència que puguin utilitzar per optar a 
una plaça de residència, a la que triï cada persona.  

També considera important no tancar les portes a les quinze places, a les seixanta places que tendran 
després, més les que tenen adaptades, incloure-les també dins la llista d’oferta de residències per tal que 
un usuari, amb una prestació econòmica, pugui optar a una plaça i si no arriba l’ingrés per la via de 
concert del Govern balear pugui venir per un pagament directe d’una persona que té una prestació 
econòmica de 1.000 €, 1.200 € o 1.300 €.  

Deixa clar que a ella li és indiferent que es faci d’una o altra manera.  

Adverteix que la situació de nervis preelectorals que avui s’ha observat en el Ple podria conduir el 
Grup Popular a votar en contra d’aquesta moció, amb l’argument que és obvi que el PP ja ho fa, tot allò 
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que se demana. Tot i això, ella considera que si se comprometen a modernitzar les residències ha de 
votar a favor de la moció del PSOE. Potser no és políticament correcte, ateses les circumstàncies que 
ha esmentat, però ho considera responsable, des del punt de vista de la institució. Opina que és un 
deure, la lleialtat institucional sobre aquest tema.  

Anuncia que, per aquest motiu, el Grup Popular votarà a favor del primer punt de la moció. 

En canvi, pel que fa al segon punt, fa un suggeriment al Sr. Garau en el sentit de no tancar-se en el 
tema dels concerts i deixar-lo redactat en aquests termes: “El Consell de Mallorca es compromet a 
sol·licitar al Govern balear incloure les places adaptades a la Llei de dependència a la Xarxa Pública 
d’Atenció a la Dependència (XPAD) i estudiar el procediment per reduir la llista d’espera.” 

Puntualitza que no se refereix a les places adaptades a partir d’ara mateix, sinó a fer una mirada àmplia 
del concepte, i poder incloure les noves i agafar les places adaptades que ja té l’IMAS per posar-les a 
disposició de la XPAD. Diu que, si al Grup Socialista li sembla bé aquest acord, el Grup Popular votarà 
a favor d’aquesta opció.  

La PRESIDENTA fa notar, abans de fer la votació, la transacció que s’ha proposat en el segon punt de 
la moció, per confirmar que els seus termes queden clars. 

Tot seguit se fa la votació conjunta dels dos punts de la moció, amb l’esmena incorporada.  

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
 
PUNT 21. MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA SOBRE EL REBUIG A LA 
MODIFICACIÓ DE LA LOREG PROPOSADA PEL GOVERN DEL PP PER A 
L’ELECCIÓ DIRECTA DE BATLES I BATLESSES. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Durant les últimes setmanes, els mitjans de comunicació han avançat la intenció del 
Govern del PP de seguir endavant amb la Reforma de la Llei Electoral per a l'elecció 
directa de batles i batlesses, encara que no tingui el suport de les altres forces 
polítiques. És un despropòsit imposar canvis de tanta profunditat sense acord polític i 
a pocs mesos de les eleccions municipals. 
 
Aquesta reforma electoral es planteja de forma molt oportunista. La política és diàleg, 
negociació i acord, i també és complir les regles de les quals ens hem dotat 
democràticament, i no modificar-les en base a interessos partidistes. El Govern del PP 
no pot canviar les regles de joc minuts abans de començar el partit, i ha d’explicar per 
què té tanta pressa a efectuar una reforma electoral que afecta al règim municipal a 
nou mesos dels comicis.  
 
Aquesta proposta no és una demanda social. Les majories en democràciaes 
construeixen negociant, cedint i compartint. A Espanya ens hem dotat d'un sistema 
electoral proporcional per donar veu a les minories i perquè aquestes, agrupades i des 
de l'acord polític, puguin convertir-se també en majoria. 
 
Mentre el Govern del PP no entengui que un 40% no és majoria absoluta, i que 5+2 
són més que sis no hi ha negociació possible. A l’Estat Espanyol els canvis de sistema 
electoral s'han efectuat sempre amb consens, diàleg i mitjançant el pacte. 
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En definitiva, no es poden plantejar canvis sobre l'elecció dels batles i batlesses 
modificant urgentment la LOREG, sense acord i a pocs mesos de les eleccions locals. 
El PP, llançant aquesta proposta de reforma electoral, no pot pretendre parlar de 
proximitat i democràcia perquè està actuant de forma unilateral per afavorir 
únicament els seus interessos electorals. 
Per tot això, el GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA presenta pel 
seu debat i aprovació al proper Ple del Consell de Mallorca la següent MOCIÓ:  
 

1. El Ple del Consell de Mallorca rebutja la modificació de la LOREG que 
proposa el Govern del PP per a l’elecció directa dels batles i batlesses. 

2. El Ple del Consell de Mallorca manifesta la importància del diàleg i la 
negociació entre totes les forces polítiques.  

3. El Ple del Consell de Mallorca acorda la convocatòria d’una Assemblea 
Extraordinària de Batles i Batlesses de Mallorca per tal de donar veu als 
Ajuntaments respecte de la proposta del Govern de Rajoy de modificació de la 
LOREG. 

 

La PRESIDENTA indica que se pot fer el debat conjunt dels punts 21 i 22.  

Tot seguit, dóna la paraula al Sr. Pere Felip, com a representant de la Unió d’Associacions de Mallorca. 

El Sr. FELIP (representant 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: 

El cas del PP és gros!. Vol reformar la Llei electoral, per mantenir les batllies de les principals ciutats. 
Allò que li passa al PP és que està atemorit davant la possibilitat de no obtenir bons resultats. I si 
perdés, a València o a Madrid?.  

És per això, que el PP canvia la llei, que és la base de la nostra democràcia participativa. I ho farà, 
utilitzant la seva aixafadora majoria absoluta, sense consens. Organitzarà un simulacre de debat al 
Parlament, pim, pam, però rés més, votaran i sortirà allò que el PP vulgui.  

Aquesta modificació de la Llei electoral no cerca, ni d’un bon tros, regenerar la democràcia. El PP mai 
no ha volgut regenerar-la, ben al contrari. En tot cas, l’ha degenerada fins a extrems insuportables. El 
PP pretén una clara subversió del sistema democràtic, és així de clar, i per mitjà d’estratègies pròpies 
del negre període del caciquisme, que modificava les voluntats electorals a caprici, el PP pretén 
romandre en el poder perpètuament.  

Per aquest motiu, Rajoy ha creat un nou paradigma electoral: amb un 40%, el cap de la llista més 
votada serà batle. Ja no són necessàries, les majories polítiques; sí, allò del 50% que vàrem aprendre a 
l’escola. Un líder polític mediocre, com no n’hi ha hagut cap altre en aquest país, passarà a la posteritat 
per intentar burlar la democràcia.  

Rajoy serà el primer líder mundial que canviarà el concepte de majoria. A partir d’ara, un 40% bastarà 
per ser batle, la qual cosa representa un terratrèmol polític de dimensions desconegudes. 

A més a més, pensam que si aquesta reforma electoral va endavant, vuit mesos abans de les eleccions 
municipals, qui ens assegura que no es pugui fer servir també més endavant? Ah! les eleccions generals 
són d’aquí a poc més d’un any i, de què serà capaç, el poc demòcrata i opac Sr. Rajoy?. Fins ara, ens ha 
demostrat que és capaç de qualsevol cosa. 
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En un moment crític com el que estam patint actualment, en el qual la ciutadania culpa els polítics de la 
majoria dels seus mals, els identifica amb la corrupció i amb privilegis immerescuts, en lloc de treballar 
per generar confiança i credibilitat, el PP s’obstina en la seva postura, emparant-se en una majoria 
absoluta que ara mateix no obtendria ni en somnis.  

Vol fer una reforma a conveniència, sense cap tipus de consens, i amb un únic propòsit: treure’n profit 
electoral. És el cas més evident de tots els governs democràtics en què l’interès d’un partit supera 
exponencialment els interessos del país. 

Per acabar, cal incidir en el fet que, a part de la ignomínia de la reforma a efectes teòrics, també en la 
pràctica pot resultar un autèntic caos. En tots els ajuntaments on no hi hagi un partit amb majoria 
absoluta (i hem estat testimonis, en els darrers anys, dels terribles perjudicis de les majories absolutes 
mal enteses), governar en minoria, si l’oposició supera en nombre de regidors el partit més votat, pot 
suposar la paralització de la vida municipal. Però això no importa, si es pot seguir assegut a la poltrona.  

Res més, i moltes gràcies.” 

El Sr. COLL CANYELLES (PSOE) inicia la seva intervenció. 

En primer lloc, adverteix de les conseqüències que se’n derivaran, de l’esmentada llei. Aquesta reforma 
no només modificarà el sistema d’elecció dels batles i batlesses, sinó que també transformarà la 
democràcia representativa en una democràcia presidencialista i individualista. De fet, serà l’única 
democràcia del món occidental que reinterpretarà el resultat electoral basant-se en la conveniència d’un 
únic partit polític.  

Observa que el seu Grup veu amb preocupació que els mitjans de comunicació, durant les darreres 
setmanes, reiteren la intenció del Govern de l’Estat espanyol de presentar aquest projecte de reforma, 
tot i que no tengui cap suport ni un dels grups polítics de l’oposició. És clar que únicament el PP desitja 
aquesta mesura i que l’estratègia sorgida de la seva seu central del carrer Génova de Madrid és la 
mateixa que ha usat en moltes d’altres ocasions: tirar un globus sonda, manifestar una bona disposició 
al diàleg i acusar la resta de forces polítiques de no voler arribar a acords, que només beneficien el PP. 
Fa notar que és obvi, que ningú no s’asseurà a parlar amb qui li està posant un parany. 

A dia d’avui, quan resten vuit mesos per a les eleccions municipals, la proposta d’aquesta llei no només 
és oportunista i electoralista, sinó que representa també una vulneració dels acords estables, pactats i 
adoptats conjuntament.  

Fa avinent que un consens només se pot modificar amb un altre consens, no pot existir un 
comportament més antidemocràtic que canviar les regles del joc basant-se en els propis interessos. 
Assenyala que ja s’ha vist com s’han anat executant, aquest tipus de mesures, concretament a Castella i 
a Múrcia. 

Adverteix que el govern del PP no pot canviar les regles del joc unilateralment, minuts abans de 
començar el partit, i ha d’explicar per quin motiu té tanta pressa per fer efectiva una reforma electoral 
que únicament haurà passat pels despatxos de la seu central del PP.  

La pretensió és exercir, per la força, una majoria absoluta circumstancial que se fa servir per dissenyar 
el tauler de joc del futur, atès que és a dia avui, quan el PP té majoria absoluta, però no se sap què 
passarà, d’aquí a un any.  

És evident que és la por a perdre batllies la que impulsa aquesta reforma. Se planteja per d’aquí a un 
any, però no és una demanda social ni política, respon únicament a la voluntat del PP de mantenir 
quatre anys més el poder en determinats municipis, costi el que costi, tot i que sigui a força d’esquivar 
les majories democràtiques. 

Fa notar que aquestes majories, en democràcia, se construeixen negociant, cedint i compartint i 
precisament el PSOE ha construït un sistema electoral proporcional per donar veu a les minories per tal 
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que puguin, des de l’acord polític i agrupades, també se puguin convertir en majoria. És obvi que 
aquest sistema no agrada al PP, com ho demostra la seva manifesta dificultat per trobar socis de govern 
en l’àmbit municipal, fet que dificulta els acords postelectorals.  

És clar que el partit majoritari no se pot imposar a la majoria formada per altres forces polítiques i 
també és del tot evident que un 40% no representa una majoria absoluta.  

D’acord al parer del Grup Socialista, no existeix cap negociació possible mentre el PP no tengui clar 
aquest principi democràtic. Per aquesta raó, rebutja qualsevol proposta de reforma si prèviament no 
s’ha tractat i no s’ha arribat a un consens entre totes les forces polítiques. Rebutja també que se faci 
vuit mesos abans de les eleccions.  

Reitera que aquest és el motiu pel qual el PP presenta la seva moció, en el següent punt (punt 22). 
Anuncia que, com es pot deduir fàcilment de l’exposició que n’ha fet, el Grup Socialista votarà en 
contra d’aquesta moció del PP. 

Retreu que no han vist cap proposta escrita més enllà del que s’ha publicat en els mitjans de 
comunicació. Imaginen que és la mateixa informació que té el PP, i simplement aquest partit ha filtrat 
una sèrie de missatges perquè la gent es faci la idea d’allò que el PP vol imposar, i plantegen donar 
suport a una reforma per selecció directa del batle o la batlessa. No se sap en quines condicions, ni 
quins aspectes consideren que s’han de reformar de la Llei electoral, etc.  

Fa avinent que en un dels punts de la moció del PSOE se demana a l’equip de govern del Consell de 
Mallorca que convoqui el fòrum de l’Assemblea de Batles i Batlesses de Mallorca, perquè considera 
just que els màxims representants dels ajuntaments, institucions afectades per la possible reforma, 
puguin expressar també la seva opinió sobre aquesta qüestió.  

La PRESIDENTA fa notar que, atès que aquest punt se debat conjuntament amb el punt següent (punt 
22), intervendran els dos Grups polítics que proposen les mocions (PSOE i PP, respectivament) i en 
acabar, el Grup MÉS per Mallorca intervendrà per expressar el seu parer.  

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

Considera que la intervenció anterior del Sr. Coll Canyelles ha mostrat que el tarannà del PSOE és 
donar passes endavant i passes endarrera, reiteradament. Diu que el PP fa tot el contrari i es mostra 
satisfet de pertànyer a un partit polític que actua de forma responsable.  

Recorda que l’any 1978, el partit polític UCD amb Adolfo Suárez al capdavant, va proposar una 
modificació de la Llei electoral, que no va prosperar, en el sentit que governàs a cada poble la persona 
que hagués tengut més vots. El més curiós és que el PSOE, l’any 1998 incloïa aquesta mateixa 
proposta, en el seu programa electoral. I segueix essent curiós que l’any 2004, el PSOE ho mantenia 
indicant textualment “Elección directa de alcaldes”.  

Allò més interessat és que l’any 2011 el PP va presentar també la mateixa proposta d’elecció directa de 
batles, en el seu programa electoral, i és durant aquesta legislatura, quan la proposta se debat i seguirà 
endavant. 

Fa notar que a l’exposició de motius de la moció del PSOE se destaca el diàleg, la negociació i l’acord, 
i és justament això, el que fa el PP, que de moment només ha “proposat”. Ho reitera, per si no havia 
quedat clar. Assenyala que el PP vol modificar la Llei electoral, en el sentit que governi el batle més 
votat, que d’altra banda és el que vol tothom, inclòs també el PSOE.  

Demana al Grup Socialista que se reuneixi amb el Grup Popular, per pactar en quines condicions se 
gestiona aquest objectiu, perquè el PP pretén seguir aquesta línia: diàleg, negociació, acord; és 
justament allò que demana el Grup Socialista, a la seva moció.  
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Reitera que el PSOE ha inclòs aquest mateix objectiu en el seu programa electoral, en dues ocasions. 
Tot i això, ara el PSOE ven aquesta mateixa recepta amb arguments del tot contraris, raó per la qual 
l’han deixat espantat. 

Fa notar al Sr. Coll Canyelles que el PSOE acaba de celebrar unes eleccions internes per nomenar el 
seu secretari general, però tot i això no ha aplicat la Llei electoral. Davant aquest fet, recorda la dita 
popular que indica que “no és el mateix receptar que prendre”. Observa que el Sr. Sánchez, el secretari 
general del PSOE que va resultar elegit, no va obtenir el 50% dels vots, per la qual cosa si s’aplicàs la 
fórmula que demana el PSOE és clar que a dia d’avui no ho seria, el seu secretari general. 

A continuació, amb un altre exemple, fa notar com resultaria d’absurd que, en una cursa, s’ajuntin el 
segon i el tercer a l’arribada a la meta i el premi sigui per qui ha arribat en tercer lloc, perquè ambdós 
sumen més punts que el primer. Posa un nou exemple referit a la Lliga de Futbol, per destacar el 
mateix, com resultaria d’absurd que el segon, el tercer i el quart equip classificat, pel fet que sumen 
conjuntament més punts que el que està en primer lloc, li prenguessin al primer el seu títol de campió 
de lliga. 

Assenyala que és aquest criteri, el que s’aplica dia a dia en la nostra societat. Retreu al PSOE que se 
negui a reconèixer que el PP fa les coses bé i que capgiri i s’inventi els arguments per tal de no 
asseure’s a dialogar amb el Grup Popular.  

Sobre la petició de convocar l’Assemblea de Batles i Batlesses, perquè se puguin expressar totes les 
opinions sobre aquesta qüestió, fa notar que aquest ens és un òrgan consultiu, que no té decisió. També 
va avinent que el PP ha presentat una moció, a tots els ajuntaments de Mallorca, per la qual cosa cada 
batle o batlessa ja s’haurà manifestat. 

Tot seguit demana si la proposta pretén que tothom –i reitera que vol dir tothom- acati i respecti, 
democràticament, el resultat que surti de l’Assemblea de Batles i Batlesses. Demana al Sr. Coll 
Canyelles que durant la seva següent intervenció li doni una resposta concreta a aquesta pregunta. 

Torna a repetir la pregunta, i fa notar que la democràcia consisteix en això, precisament, en respectar 
qui guanyi.  

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

Diu que, atès que el Sr. Vidal ha demostrat que li agrada tant la cultura popular, li farà un advertiment 
previ que també hi pertany: “Ves alerta amb el que demanes, que te pot ser concedit”. 

Reitera que pot ser concedit ser batle d’un municipi en el qual tota la resta de Grups polítics junts 
poden vetar qualsevol de les seves opcions. I pot ser concedit, perquè a Espanya el sistema es basa en 
l’establiment d’acords polítics.  

Fa notar que a la moció del Grup Popular s’argumenta que a França i a Portugal existeix un sistema de 
designació de batle que atorga aquest càrrec a la persona que encapçala la llista més votada però, 
alhora, obvien que el seu sistema electoral no és el mateix d’Espanya. Ignoren que a França se fan dues 
voltes; és un sistema presidencialista, i en fer dues voltes se garanteix que la persona que acaba essent 
qui encapçala la llista més votada té més d’un 50% del favor de la població.  

Aquest fet demostra que el PP juga a fer de “trileros”, amb la presentació d’aquesta moció al Ple.   

A la moció esmenten l’article 140 de la Constitució Espanyola i fan una menció especial al règim de 
Consell Obert, que és per a municipis de menys de cent habitants, raó per la qual no té cap rellevància, 
en aquest sentit. 

També esmenten que el Sr. Suárez va proposar una modificació de la Llei electoral, en el mateix sentit 
que el PP vol impulsar i, en aquest sentit, demana al Sr. Vidal si s’ha pres la molèstia de qüestionar-se 
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per quina raó se va aturar, aquesta reforma, que s’hagués pogut fer, o si és que repeteix com un lloro 
allò que li han indicat des de Madrid.  

Vol saber si és que ningú no reflexiona, davant les possibilitats que s’obren davant d’una batlia 
aconseguida amb menys d’un 40% de suport de la població. Insisteix a demanar si és que el PP no s’ho 
planteja.  

Observa que si el PSOE ho va proposar, l’any 1998, se va equivocar i, sortosament, la dissolució de les 
Corts Espanyoles els va donar un ampli rang de marge.  

Per acabar, assenyala que no és el millor, el sistema en què se basa actualment la Llei  electoral a 
Espanya, òbviament. Tot i això, tampoc no és mentrestant se juga una partida, el millor moment per 
canviar les regles del joc. 

 El Sr. COLL CANYELLES intervé en torn de rèplica. 

Diu al Sr. Vidal que li ha agradat que fes una comparança entre les eleccions institucionals i les 
eleccions internes, i per aquest motiu en parlarà en primer lloc. 

Explica que el mecanisme de les eleccions executives es basa en dos nivells: l’elecció de la Secretaria 
General i l’elecció de la Comissió Executiva.   

Diu al Sr. Vidal que no sap qui ha de treure el 50%, però sí que li pot assegurar qui no l’aconseguirà: 
aquest serà el candidat del PP, perquè no el votarà ningú, dins el seu partit. Per aquest motiu, considera 
que el Grup Popular no està legitimat, de cap manera, per donar lliçons sobre com ha d’elegir els seu 
càrrecs el PSOE.  

Fa avinent que el Sr. Vidal no li ha donat ni un sol argument i li retreu que, en la moció que presenta el 
PP, dels deu paràgrafs que conté en dediquin quatre a parlar del PSOE, un a parlar de la UCD, i un altre 
que és indescriptible, pel fet que se compara la proposta de reforma del PP amb els sistemes de França i 
Portugal, que no tenen absolutament res a veure.  

Diu al Sr. Vidal que a Portugal se voten tres càmeres, en l’àmbit municipal. Li fa notar que és necessari 
que s’estudiï bé els temes, abans de parlar-ne en el Ple, perquè és clar que no se pot creure qualsevol 
argument que prové del PP de Madrid, si no vol córrer el risc d’equivocar-se.   

També destaca que no només es tracta del model d’elecció democràtica de batles i batlesses, sinó de la 
modificació de la voluntat de la gent, i és aquest, el tema més important de debat.  

Respon als retrets del Sr. Vidal sobre les dues ocasions en què el PSOE ha inclòs aquesta proposta en el 
seu programa electoral amb l’argument que en la darrera conferència política se va rebutjar, de forma 
que deroga totes les posicions anteriors.  

Tot i això, s’avé a analitzar la proposta de l’any 1998 i demana al Sr. Vidal si el PP pot comparar, 
realment, una proposta d’elecció, en dos sentits (batle per una banda, regidors per l’altra) i l’elecció de 
batle amb dues voltes, amb el fet que qui tengui un 40% dels vots tengui un 51% de la representació 
política. 

Li torna a demanar si ho considera comparable. Li fa notar que és una perversió total dels resultats i de 
la voluntat de la gent. És clar que el PP es queda amb una frase fàcil, com és el seu llenguatge habitual, 
una reducció mental absurda. Retreu al Sr. Vidal els exemples que posa, com ara que ho compari amb 
un partit de futbol, perquè es tracta de majories plurals, del sistema electoral que se va decidir. 

Refusa del tot, en nom del seu partit polític, asseure’s a negociar amb el PP a hores d’ara, quan 
manquen vuit mesos per a les properes eleccions. Adverteix que el Partit Popular  proposa ara aquestes 
mesures perquè l’afavoreixen a sí mateix; ho saben i ho han sabut sempre, i el seu president ja ho va dir 
fa un any.  
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Destaca especialment el caràcter antidemocràtic d’aquesta mesura. Afirma que el propi president del 
PP -abans de rebre totes les pressions que ha rebut, des de València i des de Madrid, perquè els fa 
molta por que la gent els pugui desallotjar del seu ajuntament- deia que no seria capaç de modificar la 
Llei electoral, sense el consens de totes les forces polítiques.  

Per acabar, es mostra convençut que el PP finalment no durà endavant aquesta reforma; en té una gran 
esperança, en aquest sentit, i posa messions sobre aquesta qüestió, amb el Sr. Vidal. Opina que els 
resulta una qüestió molt difícil de resoldre, fins i tot als membres del PP.  

Assegura també al Sr. Vidal que el PSOE ja en tendrà cura, de recordar a la gent quines són les 
intencions del PP.  

Pel que fa a l’Assemblea de Batles i Batlesses, puntualitza que és evident que és un òrgan consultiu, raó 
per la qual el PSOE proposa una mesura consultiva, no una proposta de decisió, i ho fa en el sentit que 
les persones que ocupen la màxima responsabilitat en els ajuntaments, que són les afectades per aquesta 
reforma, puguin expressar la seva opinió lliurement.  

Per acabar, fa notar que són majoria, els batles i batlesses del PP en els municipis de Mallorca, i que no 
s’ha sentit el parer de cap d’aquestes persones. 

El Sr. VIDAL tanca el debat. 

En primer lloc, s’adreça al Sr. Coll Canyelles. Es ratifica en tot allò que ha dit, en nom del Grup 
Popular i pensa que la gent que segueix els debats d’un i altre partit polític ha entès perfectament els 
seus raonaments.  

En canvi, opina que és molt difícil entendre els raonaments del PSOE. Reitera els seus retrets anteriors, 
tant pel que fa a la incoherència que ha demostrat al llarg dels anys sobre aquesta qüestió com en el cas 
de la proposta referida a l’Assemblea de Batles i Batlesses. En aquest sentit, diu que atès que 
insisteixen tant sobre aquest tema, convendria que diguin clarament que acataran el resultat d’allò que 
decideixi l’esmentada assemblea.  

Es mostra convençut que aquest seria un acte correcte de democràcia, però han de voler adoptar aquest 
compromís avui, en el Ple. Demana perquè ho posen per escrit, si no ho volen fer així.   

Tot seguit s’adreça a la Sra. Palou. Li diu que no entén res del que ha exposat ella.  

Li demana si el seu partit està d’acord que governi en un ajuntament un grup format per sis altres grups, 
un dels quals només ha obtingut el 5% de vots de tot el poble. Torna a demanar-li si li sembla bé que 
aquest 5% sigui qui dirigeixi els designis de la ciutadania -i això es va viure durant la passada 
legislatura- en una àrea de gestió que li confia el Consell de Mallorca. Qüestiona quin tipus de 
democràcia és aquesta i diu que n’està espantat.  

Torna dir que no entén res, del que proposa l’oposició, perquè el més lògic és que, en una carrera, la 
medalla d’or sigui per a la primera persona que arriba a la meta, la de plata per a la segona i la de 
bronze per a la tercera. Tot i això, l’oposició proposa continuar aplicant el criteri que a la persona que 
arriba en quart lloc, perquè la voten les persones que han arribat en segon i en tercer lloc, s’endugui la 
medalla d’or.  

Considera ben evident que això no s’entén, i en pot posar més exemples. Demana a l’oposició si els 
semblaria bé que, en un procés d’oposicions, s’ajuntin la segona i la tercera persona i, perquè 
conjuntament tenen més puntuació, li prenguin la plaça a qui havia quedat en primer lloc.   

Assegura que l’únic que proposa el PP és adaptar una llei al nostre sistema de vida actual, aplicant el 
sentit comú.  
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Tot seguit fa una proposta a l’oposició: si accepta la decisió de l’Assemblea de Batles i Batlesses, el 
Grup Popular votarà a favor del tercer punt de la moció del PSOE.  

Pel que fa al segon punt, reitera els arguments que ha donat en aquest sentit, per tal que governi, com a 
batle o batlessa, la persona que ha resultat més votada. 

Demana als membres de l’oposició que adquireixin el compromís d’asseure’s per parlar amb els 
membres del PP amb vista a negociar la Llei electoral, i que no els sàpiga greu rectificar per una 
vegada, per agafar la direcció correcta.  

Per acabar, els adverteix que no trobaran ningú, en tota la ciutadania, que entengui que qui ha perdut, 
guanyi. 

La Sra. PALOU intervé tot seguit.  

Demana al Sr. Vidal què fa, exactament, ratificar-se o rectificar-se. Demana si no és cert que el PP va 
tenir la Sra. Munar, com a presidenta, a la sala de Plens, per tal de no perdre el govern de la institució, 
amb molts pocs consellers aportats. 

Atès que des de la bancada del PP li retreuen que el seu Grup també ho va fer, respon que efectivament, 
també ho varen fer, però en cap moment no han dit que aquesta no fos una manera de governar amb 
consens, de majories, d’ajuntar forces.  

Si el Sr. Vidal parla tant de carreres, i de l’ordre d’arribada a la meta, hauria de saber que la reforma 
que el PP presenta no pretén endur-se’n únicament la medalla d’or, sinó també la de plata i la de 
bronze, i si pot ser no fer més carreres, no fos cas que les perdés.  

Assenyala que el PP vol imposar, de forma unilateral, un canvi en les regles democràtiques, de manera 
barroera, que no els faci perdre ajuntaments en les properes eleccions. Vol instal·lar definitivament el 
bipartidisme, amb una reforma contrària a les normes d’ètica democràtica recomanades pel Consell 
d’Europa, per la Unió Europea.  

Amb la proposta que presenta el PP, ens podríem trobar  que ens governàs el partit que més gent  vol 
que no governi. Per aquesta raó, i atès que el Sr. Vidal ha dit que al PP li interessa allò que proposa 
MÉS per Mallorca, comenta que estan a favor d’una democràcia proporcional, que no serveixi només 
per a perpetuar el bipartidisme, que sigui participativa, transparent, un sistema per mitjà del qual qui 
sigui electe hagi de respondre a la gent que els ha votat, que hagi de retre comptes periòdicament i que 
vetlli per tenir un finançament equitatiu i evitar la corrupció que és tan habitual en alguns partits 
majoritaris. 

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

Assegura que no pot donar més arguments que els que ja ha donat el Sr. Vidal. 

Destaca la relació de causalitat entre els electors i els elegits. Si després el sistema és proporcional, i se 
matisa amb la Llei d’Hondt, o si és un sistema de segona volta, o un sistema en què el més votat té 
directament la batlia, és clar que ja es tracta de matisos, però en cap cas es pot parlar de procediment 
antidemocràtic. S’ha d’anar molt alerta, abans de fer afirmacions en aquest sentit, perquè es pot 
capgirar el sentit d’allò que se pretén aclarir en un debat.   

Fa notar que la gent vol que qui ha guanyat sigui qui realment exerceix el govern de cada municipi. 
També facilita poder complir el programa electoral, que permet alhora retre comptes a la ciutadania 
sobre allò que s’ha fet exactament. És necessari que la ciutadania se senti satisfeta en el sentit que allò 
que ha votat, s’ha complert realment.  
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Esmenta el cas de països com ara Anglaterra, França o Itàlia, que utilitzen sistemes similars, raó per la 
qual l’equip de govern pensa que la proposta que presenta el Grup Popular és de caràcter institucional, 
de consens, de diàleg i de pacte.  

Per acabar, destaca que la valora molt positivament. 

La PRESIDENTA recorda que el Grup Popular havia fet una proposta al Grup Socialista. Demana al 
portaveu del PSOE  quin tipus de votació desitja el seu Grup per als punts d’aquesta moció, conjunta o 
separada.  

El Sr. COLL CANYELLES diu que el seu Grup no accepta la proposta que ha explicat el Sr. Vidal. 

La PRESIDENTA recorda que se farà, tot seguit, la votació conjunta dels punts d’aquesta moció.  

Sotmesa la proposta a votació, se rebutja per denou vots en contra (PP), dotze vots a 
favor (PSOE i MÉS per Mallorca) i cap abstenció. 
 
 
PUNT 22. MOCIÓ DEL GRUP POPULAR PER DONAR SUPORT A LA 
REFORMA DE LA LLEI ELECTORAL I PROMOURE L’ELECCIÓ 
DIRECTA DE BATLE/BATLESSA. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
L'article 140 de la Constitució estableix: "La Constitució garanteix l'autonomia dels 
municipis. Aquests gaudiran de personalitat jurídica plena. El seu govern i 
administració correspon als seus respectius ajuntaments, integrats pels batles i els 
regidors. Els regidors seran elegits pels veïns del municipi mitjançant sufragi 
universal, igual, lliure, directe i secret, en la forma establerta per la llei. Els batles 
seran elegits pels regidors o pels veïns. La llei regularà les condicions en què sigui 
procedent el règim de consell obert ".  
 
És a dir, la Constitució preveu la possibilitat que els batles i batlesses siguin elegits 
directament pels veïns. És més, el 1978 el govern d'Adolfo Suárez va presentar un 
projecte de llei d'Eleccions Locals que preveia la designació automàtica com a alcalde 
del cap de llista de la candidatura més votada. Per tant, no només establia un sistema 
d'elecció directa, sinó que la llista que comptés amb un major suport ciutadà havia 
d'assumir la responsabilitat del govern municipal.  
 
Encara que aquesta previsió normativa no va resultar aprovada, la veritat és que en 
diversos països del nostre entorn, com França i Portugal es contempla la designació 
com a batle de la persona que encapçali la llista més votada.  
 
Així mateix, durant l'actual període constitucional hi va haver diverses propostes o 
plantejaments programàtics de reforma del marc electoral municipal. Així, el 1998 el 
grup parlamentari socialista va plantejar una proposició de llei orgànica que tenia per 
objecte modificar l'elecció dels batles i batlesses.  
 
En l'exposició de motius de l'esmentada norma es deia: "En definitiva, les raons que 
justifiquen l'elecció directa del batle per tots els electors són de naturalesa política, és 
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a dir, són raons fundades en la recerca d'una millor governabilitat, d'una major 
identificació del batle amb els electors i, en fi, d'un reforçament de l'Ajuntament com 
a institució destinada a proporcionar serveis als ciutadans. " 
 
Aquesta iniciativa del Grup Parlamentari socialista proposava canvis substancials que 
afectaven l'elecció directa del batle com l'establiment d'una prima electoral per al grup 
polític de l'alcalde guanyador o una segona volta. No obstant això, quan el Congrés 
dels Diputats va ser dissolt aquesta iniciativa legislativa caducar.  
 
Més endavant, al programa electoral amb què el PSOE va concórrer a les Eleccions 
Generals de 2004, aquest partit va tornar a plantejar l'elecció directa. De fet, aquesta 
va ser la proposta estrella a l'inici de la redacció del Llibre Blanc per a la reforma del 
règim local que, com tantes altres del govern Zapatero, no es va complir.  
 
D'altra banda, al programa electoral amb què el PP va concórrer a les eleccions 
generals de 2011, i en les que va comptar amb un notable suport ciutadà, ja es diu que: 
"Promourem la reforma del sistema electoral municipal per respectar la voluntat 
majoritària d'els veïns garantint, a la vegada, l'estabilitat dels ajuntaments." 
 
Una reforma electoral que permeti als ciutadans escollir directament al batle o 
batlessa, personificant més la seva elecció, en permetre que la màxima responsabilitat 
municipal recaigui sobre el cap de llista de la candidatura més votada.  
 
Per tant, des d'aquest grup municipal consideram que s'ha de reforçar la legitimitat 
popular i representativa dels batles i batlesses, facilitant la governabilitat, garantint 
l'estabilitat durant el Mandat electoral i possibilitant el compliment del programa 
electoral proposat als ciutadans.  
 
Per tot això,  
 

PROPOSTA D’ACORD: 
 
1. Manifestar la voluntat d'aquesta institució que s'adoptin les modificacions legals 
oportunes que garanteixin el respecte a la voluntat majoritària dels ciutadans i 
l'estabilitat de l'Ajuntament, de tal manera que el cap de la llista més votada a les 
Eleccions Locals sigui elegit batle/batlessa.  

 
 

El debat d’aquest punt s’ha fet en el punt anterior (21). 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per denou vots a favor (PP), dotze vots en 
contra (PSOE i MÉS per Mallorca) i cap abstenció.  
 
 
PUNT 23. MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MÉS PER MALLORCA RELATIVA 
A LES COMPETÈNCIES DE SERVEIS SOCIALS DELS AJUNTAMENTS. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
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Es dóna compte de la següent moció: 
 
Recentment, la Junta d’Andalusia ha aprovat un decret llei amb el què protegeix les 
competències en serveis socials dels ajuntaments andalusos davant les mesures re-
centralitzadores de l’anomenada Llei Montoro. 
 
La norma, que va en la mateixa línia d'altres plantejades en comunitats com Castella i 
Lleó, el País Basc o Galícia, es dirigeix a preservar els 40.000 llocs de treball públics 
que la Llei 27/2013 de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local 
(LRSAL) posa en risc a Andalusia i els gairebé 1.400 milions d'euros que els 
ajuntaments reben anualment de la Junta perquè puguin seguir prestant serveis en 
àmbits tan rellevants com els serveis socials, l'educació, la salut i el consum. El decret 
llei, que compta amb el dictamen del Consell Andalús de Concertació Local, farà així 
prevaler la normativa autonòmica fins que es resolgui el recurs presentat per la Junta 
davant del Tribunal Constitucional (TC) contra la llei de reforma local. 
 
La regulació aprovada estableix que segueixen sent competències pròpies dels 
ajuntaments les 29 que recull l'Estatut andalús i desenvolupa la Llei d'Autonomia 
Local d'Andalusia (Laula). Així mateix, interpreta l'aplicació de la reforma local en el 
sentit d'acotar al màxim el concepte de duplicitat per no interferir en la capacitat 
d'autogovern. D'aquesta manera, es considera que només es donarà aquesta 
circumstància si les competències que els municipis exerceixen coincideixen amb les 
de la Junta al mateix territori i per a la mateixa població, i si no són complementàries. 
 
El decret llei aclareix les incerteses jurídiques que planteja l'aplicació de la LRSAL i 
evita els buits competencials que poden produir-se fins el pronunciament del TC sobre 
el recurs de la Junta, especialment en serveis socials, sanitat i educació. En aquesta 
línia, es regula el procediment per a l'exercici de les competències anomenades 
“impròpies” o per delegació, així com el relatiu a l'adaptació dels convenis signats 
entre les administracions autonòmica i local per al finançament de les mateixes. Els 
informes preceptius en ambdós procediments no seran necessaris si les competències 
es vénen exercint des d'abans de l'entrada en vigor de la reforma local aprovada pel 
Govern, llevat que es detecti l'execució simultània d'un mateix servei públic o 
l'ajuntament no compti amb finançament. 
 
L'informe sobre inexistència de duplicitats o d'execució simultània del mateix servei 
públic amb una altra administració serà emès per la conselleria competent en la 
matèria de què es tracti. Si és favorable, es remetrà a la Conselleria d'Hisenda i 
Administració Pública, que al seu torn elaborarà el dictamen sobre sostenibilitat 
financera. 
 
Pel que fa a l'adaptació dels convenis de cooperació i delegació de competències, per 
als quals la LRSAL exigeix també el filtre de la sostenibilitat financera, el decret llei 
inclou una clàusula de garantia del compliment de pagament per part de la Junta. En 
virtut d'ella, s'autoritzarà a l'Administració General de l'Estat a aplicar retencions en 
les transferències que corresponen a la comunitat autònoma per aplicació del seu 
sistema de finançament. 
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Com bases jurídiques, el decret llei pren l'article 60 de l'Estatut d'Autonomia, que, 
com fa l’article 30 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, atorga a la comunitat 
competències exclusives sobre règim local; la doctrina consolidada del TC, que 
encomana a la legislació bàsica estatal la garantia de l'autonomia local, i la pròpia 
disposició addicional tercera de la LRSAL, que fa referència expressa al respecte a les 
atribucions exclusives de les Comunitats Autònomes. Aquest últim precepte ha marcat 
també la interpretació de l'aplicació de la reforma local en les iniciatives legislatives 
que s'han plantejat recentment a Castella i Lleó, Galícia i el País Basc. 
 
La LRSAL es troba actualment recorreguda per la Junta davant del Tribunal 
Constitucional, per alteració el marc competencial vigent i vulneració del principi 
descentralitzador recollit en la Constitució Espanyola. La reforma local deixa també a 
la major part dels ajuntaments sense capacitat per gestionar serveis, en introduir 
principis de viabilitat financera aliens al seu caràcter públic i al mandat de la 
ciutadania expressat democràticament en les eleccions locals. D'acord amb la norma 
estatal, el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques avalua el cost de tots els 
serveis, la competència només serà municipal si les quanties són "competitives", el 
que obre les portes a la privatització. 
 
Els efectes de la reforma local incideixen especialment sobre els municipis de menys 
de 20.000 habitants, la gran majoria. Aquestes petites i mitjanes localitats, podrien 
perdre bona part de les seves competències a favor de les diputacions provincials, 
mentre que els municipis andalusos de menys de 5.000 habitants  queden exposats a la 
possibilitat de ser dissolts i intervinguts de forma unilateral. 
 
El desenvolupament de la LRSAL posa en risc centenars de llocs de treball , tant per 
la pèrdua de funcions com per les privatitzacions de serveis que propicia. Els àmbits 
de gestió més amenaçats són els relatius a educació, sanitat, serveis socials 
(guarderies, ajuda a domicili i petites residències de gent gran, entre d'altres), 
transport, ocupació o consum.  
 
La realitat a Mallorca i Balears és molt similar a l’exposada a Andalusia, tant pel que 
fa a la realitat dels municipis, com pel que fa a la regulació legal de les seves 
competències, especialment en matèria de Serveis Socials, tal i com es pot veure a 
l’article 29 de la Llei 20/2006 municipal i de règim local de Balears. En aquest sentit, 
consideram que l’anàlisi de la situació i de l’impacte de la Llei Montoro és 
perfectament transposable a la nostra realitat i requereix d’una acció decidida per part 
de les institucions de les Illes. Els ajuntaments són una solució per a la millora dels 
serveis públics, no un problema. 
 
Per tot això, el grup de conselleres i consellers de MÉS per Mallorca proposa al ple 
l'adopció del següent 
 
ACORD 
 
1.- El Ple del Consell de Mallorca insta al Govern de les Illes Balears a tramitar un 
Decret Llei que blindi les competències de Serveis Socials dels ajuntaments en la 
mateixa línia de Castella i Lleó, Andalusia, País Basc o Galícia. 
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La Sra. PALOU (MÉS per Mallorca) recorda que aquesta és una moció que va quedar sobre la taula, 
per tal que se fes una comissió, que encara no s’ha fet, o que s’arribàs a un acord. Observa que queda 
una vegada més sobre la taula, i agraeix la consideració. 

La Sra. CIRER (consellera executiva de Benestar Social) comenta que és bo que quedi en aquesta 
situació, perquè la proposta d’acord no s’hagués ajustat a la situació actual. 

Explica que altres comunitats autònomes han fet un decret en la mateixa línia, i s’han celebrat unes 
jornades a la Universitat de Santander, durant aquest estiu. 

Torna a demanar a la Sra. Palou si manté que quedi damunt la taula, o si vol que li expliqui quina és, la 
proposta d’acord. 

La Sra. PALOU indica que el més convenient seria que la proposta a què se refereix la Sra. Cirer sorgís 
després de les converses entre el Sr. Ensenyat -que és el conseller que s’ocupa d’aquest tema-, la 
persona que designi el Grup Socialista i la Sra. Cirer. Opina que s’ha de consensuar, aquest tema. 

Després del debat, fet així com ho considerin oportú, ja decidirien la postura final sobre aquesta 
qüestió. 

La Sra. CIRER lamenta la situació, fruit d’un malentès. Assegura que es reunirà amb el Sr. Ensenyat i 
amb el Sr. Garau i procurarà arribar al proper Ple sense haver faltat a la seva intenció.  

Queda el punt sobre la taula. 
 
 
PUNT 24. MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MÉS PER MALLORCA DE 
SOL·LICITUD D’INFORMES DE LA VIABILITAT TÈCNICA, JURÍDICA I 
ECONÒMICA DEL TANCAMENT DE LES LÍNIES 1 I 2 DE LA 
INCINERADORA DE TIRME, SA A SON REUS. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 

A finals del passat mes d’agost ens va arribar la voluntat d’aquest equip de govern 
d’aprovar al plenari del proper mes d’octubre el nou Pla director sectorial de Residus, 
informació que va aparèixer en premsa avançant-se a la informació que hauria de tenir 
primer la comissió d’estudis en matèria de residus creada aquesta legislatura. 

Un dels punts positius i estrella d’aquest pla, segons apareixia a premsa, és el relatiu 
al futur tancament de les línies 1 i 2 de la incineradora de Son Reus, el proper any 
2016.  

Davant aquesta notícia el grup MÉS per Mallorca vol manifestar el total suport a 
aquesta mesura, recordant que la incineració suposa la pèrdua de recursos. Tots els 
partits que integren la coalició MÉS per Mallorca sempre s’ha mantingut i potenciat la 
necessitat d’emprendre camins alternatius al tractament de residus que no siguin 
únicament la incineració dels mateixos: reutilització, reducció i reciclatge.  

Implementar mesures que afavoreixin la reducció de residus és el camí, i per tant, des 
de MÉS es veu molt favorablement l’esforç que fan molts municipis illencs que des 
de fa molt temps treballen per augmentar la recollida selectiva en les fraccions ja 
conegudes: envasos, vidre, paper, i alguns, la fracció orgànica.  
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El nou Pla Director Sectorial de Residus facilitarà la tasca als ajuntaments que vulguin 
fer el compost a nivell local amb la fracció orgànica.  

Malgrat tots aquests avantatges, des de MÉS volem destacar que és una molt gran 
incongruència que es persisteixi i es legalitzi, via PDSR, la importació de fems de fora 
de les Balears. ja que si es tanquen les línies 1 i 2 la capacitat d’incineració queda en 
400.000 Tn/any, valor molt similar a l’actual producció (425.000 Tn/any).  

Des de MÉS per Mallorca es va proposar al plenari del passat 24 de juliol que es fes 
una auditoria de costos dins TIRME per saber realment quina és la repercussió del 
cost de les instal·lacions de la incineradora a la tarifa de tractament, i el PP la va 
rebutjar.  

L’auditoria havia de certificar que cadascun dels costos i ingressos que TIRME inclou 
per la proposta de la tarifa se corresponen amb l’acordat al contracte i estan 
completament justificats amb els actuals preus de mercat. Aquesta auditoria hauria 
pogut establir el descompost de repercussió de les inversions a cada instal·lació, tan 
antigues com noves, en els €/tona final que pagam, ja que el cost d’inversió és clau en 
la tarifa final. 

Aquestes despeses són les que, una vegada repartits entre les tones tractades, 
defineixen el cost específic de tractament i per tant la tarifa €/tn, i davant els anunciats 
tancaments ens desperta el dubte de les implicacions que pot tenir el mateix pel que fa 
a la futura tarifa d’incineració. 

Per tot això exposat, el grup de consellers de MÉS proposem al ple del Consell de 
Mallorca el següent: 

ACORD: 

El ple del Consell de Mallorca, previa l’aprovació del nou PDSR; demana al 
departament de medi ambient els corresponents informes de la viabilitat tècnica, 
econòmica i jurídica del tancament de les línies 1 i 2 d’incineració de la planta de 
TIRME, de Son Reus, en els que es faci especial esment a les conseqüències 
econòmiques que se’n puguin derivar del mateix. 

 

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

Explica els motius en què es basa la moció. 

Assenyala que durant el mes d’agost ha aparegut a la premsa la voluntat de l’equip de govern de 
presentar, en el proper Ple del mes d’octubre, el nou Pla director sectorial de residus (PDSR). 

Destaca que el punt fort d’aquest pla, segons la premsa, és el tancament, l’any 2016, de les línies 1 i 2 
abans de la data prevista (2017). En canvi, aquesta informació no s’ha donat en el sí de la comissió que 
se va crear per estudiar el contracte de TIRME durant aquesta legislatura. 

Diu que el parer del seu Grup és del tot favorable al tancament d’aquestes dues línies, de forma 
coherent amb l’afirmació que en tot moment ha fet sobre la pèrdua de recursos que representa la 
incineració.  

Observa que el seu Grup ha demostrat amb escreix, quan ha governat, que proporciona mesures que 
fomentin la reutilització, la reducció i el reciclatge. Reconeix la gran tasca en aquest sentit que se fa a 
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tots els municipis, que evidentment governen també altres partits polítics. Reitera el convenciment que 
és la via que s’ha d’emprendre.  

Assegura que qualsevol iniciativa que vagi en aquest sentit tendrà el suport del seu Grup. 

Adverteix que, si se tanquen les línies 1 i 2, la capacitat d’incineració quedarà en 400.000 tones/any i 
que actualment se’n produeixen 425.000 tones/any. Per aquesta raó, és incongruent que se mantengui, 
dins aquest pla nou que se vol presentar el proper mes d’octubre, la legalització d’importar residus de 
fora. El seu Grup vol deixar ben palesa la seva preocupació sobre aquesta qüestió. 

Torna a destacar que entra en contradicció amb allò que preveu el PDSR. 

Manifesta també que el passat 24 de juliol el seu Grup va proposar al Ple que se fes una auditoria de 
costos a l’empresa TIRME, per tal de conèixer quina és realment la repercussió del cost de les 
instal·lacions per a cada tona de rebuig tractada. Fa avinent que el PP la va rebutjar.  

Observa que aquesta auditoria hauria ajudat a entendre el cost final que se’n paga i aclariria algunes 
incògnites que ara es desvetllen, quan s’ha vist en els mitjans de comunicació que és cert que se tancarà 
la incineradora.  

El seu Grup demana que se faci un estudi de les implicacions que tendrà aquest tancament sobre els 
rebuts propers del tractament dels fems. Proposa que, com a passa prèvia per a l’aprovació d’un nou 
PDSR, se realitzin els informes de viabilitat tècnica, econòmica i jurídica, dels tancaments de les línies 
1 i 2 d’incineració de la planta de Son Reus, amb un esment especial a les conseqüències econòmiques 
que se’n puguin derivar, si fos el cas. 

La Sra. GARRIDO (PSOE) intervé a continuació. 

Assenyala que fa quasi un any que se va presentar l’esborrany del PDSR i una de les novetats que se 
presentaven aquell dia era la possibilitat del tancament de les dues línies. Fa notar que el PSOE ha 
mantingut la mateixa opinió, a favor d’un tancament raonat i coherent d’aquestes línies, que no sigui 
una mesura de maquillatge.  

Insisteix a destacar aquest parer, atès que durant la reunió de la Comissió de Residus del passat mes de 
juliol el PSOE ja va demanar l’informe corresponent, que en teoria la comissió ja té i que els el farà 
arribar. Per aquest motiu, els va sorprendre la informació apareguda en premsa durant el passat mes 
d’agost, anunciant que se tancaran les dues línies, com una novetat.  

Diu que no sap si se basa en l’esborrany del mes de novembre de 2013 o si és que hi ha informes nous. 
Observa que l’esmentat esborrany indica el tancament de les dues línies, però segons l’informe de 
sostenibilitat econòmica no estan tancades, sinó que estan les quatre línies obertes fins a l’any 2041 i a 
ple rendiment, amb la importació de fems. 

Per aquesta raó, insisteix a fer notar que és necessari, l’informe que demana el PSOE, i mostra l’acord 
del Grup Socialista en el sentit que sigui ampliat en els termes que ho demana el Grup MÉS per 
Mallorca. 

Fa una sèrie de consideracions sobre la importància de mesurar molt bé quina és la situació concreta, en 
aquest sentit i de no actuar de forma precipitada. Insisteix a tenir informació detallada sobre el procés 
d’amortització de les línies, atès que fins ara l’única informació que ha tengut el seu Grup ha estat 
contradictòria i no permet fer un judici de valor adequat.  

Per acabar, reitera que el seu Grup donarà suport a la moció.  

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

Assenyala que els dos partits de l’oposició han tengut accés a la memòria del Pla director sectorial de 
residus (PDSR), en la qual s’inclou un paràgraf prou extens que tracta sobre la planta incineradora. Tot 
seguit, el llegeix textualment.  

Fa notar que la data que hi figura com a previsió per assolir les previsions és l’any 2016. Queda clar 
que aquest pla recull les actuacions que pretenen eliminar, poc a poc, la incineració. 

Recorda també que el PDSR de l’any 2000 ja havia previst el tancament dels dos forns esmentats, però 
no se va fer. A dia d’avui, considerant que es tracta d’una actuació que se fa condicionada a un pla de 



 77

dos anys, és obvi que no se poden demanar ni exigir informes jurídics que poden canviar molts de 
conceptes.  

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

La Sra. PALOU intervé tot seguit. 

Refusa l’actitud que sosté el PP davant aquesta qüestió. Assegura que aquest partit se’n desentén, 
d’aquest problema, i que ho demostra amb aquests fets: aprova que la situació duri fins l’any 2016, 
ignora les conseqüències que pugui haver ocasionat el fum que han escampat, i  no es preocupa pel que 
fa a qui n’hagi d’assumir la responsabilitat durant la propera legislatura.   

Fa avinent que l’any 2017 els forns 1 i 2 s’han de tancar, per la raó bàsica que la propietat de l’empresa 
EMAYA recupera la cessió del solar. És obvi que alguna cosa haurà de passar, amb aquests forns, però 
també seria el més correcte que el PP se preocupi per les conseqüències que se’n puguin derivar 
d’aquest fet. 

Insisteix a demanar els informes de què parla la moció. Tot i que el PP l’esmeni, i proposi una nova 
redacció si ho desitja, en el sentit que vulgui, el que és evident és que els informes s’han de fer.  

Vol saber si és que el PP no els vol donar la raó, perquè la proposta ve del Grup MÉS per Mallorca. 

Diu que no demanen cap cosa absurda, únicament pretenen que constatin les conseqüències d’una 
proposta que es troba damunt la taula i que segons la informació periodística se presentarà al Ple del 
proper mes d’octubre. Per aquesta raó retreu que el PP mantengui una actitud que es pot definir així: 
“Ni ho sé, ni m’importa”, i ho considera molt greu. 

Insisteix a demanar si el PP és conscient d’allò que significa votar en contra d’aquesta proposta i si els 
membres del Grup Popular saben que el Grup MÉS demana una cosa que, tanmateix, s’ha de fer.  

Retreu que, tot i els advertiments que s’han fet, el PP mantengui la negativa i ho faci, a més a més, en 
veu alta. Fa avinent que convendria que el PP en faci un bon estudi, d’aquesta situació.  

Per acabar, reitera el retret al PP per la seva actitud del “no, perquè no” perquè sap que, tanmateix, 
quan arribi la proposta del PDSR serà fum, maquillat. Repeteix que això no és acceptable, evidentment.  

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

Adverteix que la proposta que s’ha previst presentar al proper Ple del mes d’octubre és l’esborrany de 
PDSR que tots els partits polítics d’aquesta institució ja coneixen, independentment de quin sigui el 
grau d’acord o desacord de cadascun amb el resultat final, perquè hi han fet feina conjuntament.  

Tot seguit en posa uns exemples.  

Fa notar que el tancament de les línies 1 i 2 no és una novetat d’aquest PDSR i que l’actual, a data 
d’avui ja preveu que aquestes línies se tanquin l’any 2018, ho expressa clarament.  

Tot seguit, s’adreça a la Sra. Palou per comentar les seves intervencions. 

Li retreu que la redacció de la moció del seu Grup no sigui la correcta. Diu que ho lamenta, però 
mescla tant els conceptes que ja no sap com li ha d’explicar.  

Li fa notar que el PDSR és una previsió i que l’actual manté quines són les línies que s’han de tancar i 
ho preveu. Si serà el 2016 o el 2017 no li discutirà, però creu recordar que el PDSR indica que serà 
l’any 2017.  

Li adverteix també que si no s’augmenta la recollida orgànica, serà inviable que se tanquin l’any 2017.  

A continuació s’adreça a la Sra. Garrido, per respondre les seves preguntes.  

Assenyala que, si se fa la previsió de tancament de les línies 1 i 2, la partida de reversió que va sobre la 
tarifa de cada any podria desaparèixer. Explica que actualment és d’aproximadament 300.000 euros 
anuals perquè l’any 2025 aquestes dues línies estiguin en ple funcionament. En conseqüència, si se 
decideix tancar-les, se pot eliminar.  

Tot i això, els informes se faran quan se decideixi tancar-les, a més de tota la documentació que 
pertoqui, d’acord a la normativa establerta i se presentaran quan el tancament sigui efectiu. 
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Explica totes les gestions administratives que s’han fet fins a dia d’avui en aquest sentit i fa notar que 
qui fa aquesta tramitació és el Departament d’Urbanisme i Territori, atenent les indicacions del seu 
personal tècnic. 

Assegura que la proposta ja té el vistiplau de la Comissió de Medi Ambient del Govern de les Illes 
Balears, i que s’ha elaborat el document de referència que indica les esmenes que s’han de fer. Fetes les 
esmenes, se pot presentar l’aprovació inicial.  

Diu a la Sra. Palou que, si no li sembla suficient, tendrà encara el termini dels tres mesos d’exposició 
pública per demanar tot el que consideri necessari. Li recorda que s’ha ampliat aquest període en un 
mes més del que s’exigeix, de comú acord amb el seu Grup polític, fet que permetrà que tothom hi faci 
les al·legacions pertinents.  

Retreu que la Sra. Palou, en el darrer Ple, demanàs una auditoria, i que avui li demani una auditoria, 
amb informes, quan una part d’aquests informes ja els va demanar la Sra. Garrido a la Comissió de 
Seguiment de Residus (una part dels quals ha d’elaborar el personal tècnic).  

Davant aquesta situació, vol pensar que han fet un compendi de novetats per tal d’elaborar una moció. 
No té cap sentit, perquè ja n’havien parlat, raó per la qual ha d’admetre que no és correcte.  

Reitera que el seu departament presentarà tota la documentació correctament i que no veu cap sentit a 
la moció.  

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

 
 
PUNT 25. MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MÉS PER MALLORCA REFERIDA 
A INSTAR AL GOVERN BALEAR A LA PROTECCIÓ PAISATGÍSTICA DE 
MALLORCA EN GENERAL I DE LLUCMAJOR EN PARTICULAR. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 

A la premsa de dia 1 de setembre de 2014 va aparèixer informació relativa al safari 
fotogràfic que havia convocat la plataforma ciutadana Alta Tensió. 

La pretensió d’aquesta plataforma és que el govern aturi el projecte de Red Eléctrica 
d’instal·lar 110 torres de 42 m d’alçada al terme municipal de Llucmajor. 

Amb molt bon criteri, la plataforma alerta de l’impacte visual i mediambiental que 
podria tenir aquesta instal·lació pel nostre territori. El problema pot ser més greu i més 
generalitzat si es duen a terme tots els projectes de reforma i replantejament d’esteses 
elèctriques arreu de la illa de Mallorca  

ACORDS: 

1- El ple del Consell de Mallorca insta al departament de territori a emetre un 
informe tècnic sobre l’impacte visual que pugui suposar per Mallorca l’execució de 
les instal·lacions que te previst Red Eléctrica, en general i en particular a la zona 
específica de Llucmajor i voltants i que inclogui possibles mesures correctores de 
l’impacte. 

2- El ple del Consell de Mallorca insta el Govern Balear aprendre totes les 
mesures necessàries per tal de prioritzar l’interès de la població en general i 
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quesuspengui la tramitació d’aquest projecte amb l’objectiu de cercar el consens 
social iracionalització del mateix i la adequació a les necessitats reals de Mallorca. 

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

Comenta que la premsa ha publicat, recentment, que una plataforma ciutadana de Llucmajor demana 
que s’aturi un projecte que implica la construcció de 110 torres de 42 metres d’alçada, que s’instal·laran 
al voltant de la marina de Llucmajor.  

Davant aquest fet, el Grup MÉS per Mallorca presenta aquesta moció al Ple, amb voluntat de donar 
suport a aquesta iniciativa de l’esmentada plataforma ciutadana, però també per cridar l’atenció sobre 
la necessitat de protecció paisatgística de Mallorca, atesa la manca de consciència en aquest sentit que 
han demostrat i demostraran determinades actuacions, en un futur. 

Fa notar que costa d’imaginar el resultat d’aquesta construcció en l’esmentat indret, però adverteix que 
farà por i que s’ha de tenir ben present que a Mallorca es viu del paisatge i de la imatge que ofereix 
l’illa a qui la visita. 

Fa avinent també que aquest no és un projecte aïllat, sinó que està immers en una xarxa de 
reconstrucció i de reforma de les línies d’alta tensió que es troben esteses per tota Mallorca.  

Assenyala que, tot i que sigui ara quan han saltat les alarmes perquè es tracti de Llucmajor, s’ha de 
saber que s’havia parlat del mateix projecte per a Manacor, en aquest cas de 65 torres, que se va poder 
aturar. També s’ha de saber que existeix la intenció de fer-ne una estesa arreu de Mallorca, que afecta 
sobretot –i greument- el municipi de Sineu. Per aquesta raó, cal tenir ben present el que ens espera.  

Comenta que les torres són de 42 metres d’alçada pel fet que està emmarcat dins un projecte estatal de 
renovació de la xarxa elèctrica que no preveu tractaments diferents en consonància amb el territori 
sobre el qual s’instal·len.  

A continuació, llegeix íntegrament els punts de la moció. 

Reitera els advertiments anteriors sobre el problema que genera aquesta qüestió i fa avinent que s’ha 
d’actuar amb urgència per trobar-hi una solució, per les raons que ja ha explicat i, sobretot, per les 
repercussions que tendrà sobre el turisme de Mallorca, perquè és obvi que no és aquest, el paisatge que 
vol veure.  

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

Es mostra totalment d’acord amb el que ha exposat la Sra. Palou.  

Demana que se’n facin una idea, de la imatge que conformen aquestes torres de 42 metres, i de quina és 
l’alçada de les torres normals, les que estam habituats a veure. Evoca la imatge de les torres que 
circulen de forma paral·lela a l’autopista d’Inca per fer notar que tenen 12 metres d’alçada, i ja semblen 
de grans dimensions; és fàcil, imaginar quina imatge han de conformar 110 torres de 42 metres 
d’alçada, en un entorn natural protegit.  

Adverteix que el proper projecte se situa a Alcúdia, i després a Calvià i que s’han aturat els que 
s’havien previst a Artà, a Felanitx; van un darrera l’altre. És clar que l’empresa, Red Eléctrica, aplica el 
protocol nacional, que consisteix a instal·lar esteses aèries.  

Assenyala que, si en una comunitat autònoma no se desitja una instal·lació aèria, hi ha d’haver voluntat 
política perquè l’estesa no ho sigui, i el govern autonòmic ha de decidir donar suport a la decisió que 
aquesta estesa sigui soterrada. Potser el suport ha de ser econòmic, però són doblers ben gastats, i 
considera que en aquest sentit tothom hi ha d’estar d’acord. 

Allò que no es pot permetre és que Mallorca es converteixi en una enorme estesa de torres de 40 o 50 
metres, fins i tot més altes. Posa l’exemple d’Artà, on la proposta era de torres de 56 metres, però se va 
aturar i la línia se soterrarà. 

Reitera els exemples anteriors i el perill que representen els projectes en marxa,  qüestiona els criteris 
que s’han seguit fins ara i demana què passarà, si no s’atura el projecte de Llucmajor i tot seguit s’hagi 
de començar a Alcúdia i a la resta de municipis designats. 
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Demana que reaccionin, totes les administracions implicades, i fa avinent que la responsabilitat que hi 
té el Consell de Mallorca, tot i que sembli poca en realitat no ho és, perquè la servitud de carreteres és 
seva, i potser seria l’espai adequat per fer-hi passar les línies elèctriques.  

És per aquesta raó que demana que els representants del Consell de Mallorca es reuneixin amb els del 
Govern balear, els de l’empresa Red Eléctrica,  els de l’esmentada plataforma ciutadana i els dels 
ajuntaments, per expressar quina és la seva voluntat política en aquest sentit i per adoptar la resolució 
de no fer aquestes esteses aèries de xarxa elèctrica. Fa notar que l’Ajuntament de Llucmajor ha rebutjat 
aquesta estesa. 

És evident, que Mallorca necessita aquestes escomeses elèctriques, però el seu Grup demana que 
puguin ser soterrades.  

Per acabar, reitera la urgència d’adoptar aquestes mesures de protecció del paisatge, perquè el dia en 
què se posi la primera torre, el problema ja no tendrà solució. 

El Sr. ROVIRA (conseller executiu d’Urbanisme i Territori) inicia la seva intervenció. 

Puntualitza que aquest és un tema que no té res a veure amb el Consell de Mallorca. Assegura que 
aquesta institució no té cap competència ni una, sobre aquesta matèria.  

Observa que, quan se presenta una moció, s’ha de saber què se fa i a qui se fa costat.  

Retreu que la moció demani que s’emeti un informe tècnic sobre l’impacte visual que ocasiona a 
Mallorca l’execució d’aquestes infraestructures.  

Diu que l’article 14.2 de la Llei del sòl rústic estableix clarament que han de ser els òrgans que tenen 
competència mediambiental, que en el cas de Mallorca és la Comissió Balear de Medi Ambient, qui ha 
d’emetre aquest tipus d’informes i autoritzacions, per aquest tipus concret d’expedients i de 
procediments. Assegura que s’han fet, aquestes gestions.  

En conseqüència, si algú ha d’estudiar l’impacte ambiental d’una determinada infraestructura, ha de ser 
l’organisme que en té competències per fer-ho, no el Consell de Mallorca.  

Diu a la Sra. Palou que queda molt bé demanar un informe al Consell de Mallorca, però ha d’entendre 
que, tot i que s’emetés, aquest no tendria cap validesa legal ni cap influència sobre cap administració.  

Considera que representa una gran deslleialtat cap a altres administracions que sí que en tenen 
competències, sobre aquesta qüestió, el fet que algú que no les té intenti interferir en un procediment 
que no li correspon.  

Per aquesta raó, atès que el Consell de Mallorca no té competències sobre aquesta qüestió, no demanarà 
tampoc un informe a cap tècnic de la institució per a valorar si el personal tècnic i la Comissió Balear 
de Medi Ambient i els responsables que han de prendre les decisions ho han fet bé o malament.  

D’altra banda, s’hauria de veure si el Consell de Mallorca té personal tècnic amb la capacitat específica 
per a redactar aquests informes concrets, amb més coneixements d’aquesta matèria que els tècnics 
d’altres administracions que tenen la competència per exercir aquestes funcions. 

Reitera que queda clar, a qui pertany aquesta funció. Assegura que la Comissió Balear de Medi 
Ambient ha realitzat aquesta tramitació i ha aprovat els projectes, amb les prescripcions i les 
recomanacions que ha considerat adequades. Repeteix que és aquest, l’òrgan a qui correspon fer-ho.  

A més a més, existeix un Pla director sectorial energètic (PDSE) que preveu quines instal·lacions s’han 
d’incorporar a aquest document i quines altres, pel fet d’estar-hi ja incorporades amb el suficient grau 
d’explicacions, no han de passar el tràmit de les declaracions d’interès general dels consells insulars. 
Obtenen la consideració d’ús admès, d’utilitat pública, que les eximeix de la resta de tràmits, atès que 
el PDSE també ha inclòs un tràmit de valoració ambiental. En conseqüència, ja s’han complert tots els 
requisits exigibles tant a la Comissió Balear de Medi Ambient com al PDSE.  

Torna a dir a la Sra. Palou que, una vegada més, el seu Grup demana al Consell de Mallorca que faci 
actuacions sobre les quals no en té competències, i és clar que no s’han de fer. Una cosa és fer política i 
una altra és demanar que se facin uns informes o interferir en la tramitació que fan altres 
administracions. 
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Informa també que l’actual Llei d’ordenació i ús del sòl, de 2014,  exclou la subjecció a llicència de 
qualsevol obra o infraestructura que estigui prevista en un Pla director sectorial, i és el cas d’aquestes. 

Reitera quina és, la normativa en vigor sobre aquesta qüestió. Comenta que la revisió de 2005 del 
PDSE, informada per la Comissió Balear de Medi Ambient, en el seu article 26.7 estableix que no s’ha 
de suspendre cap projecte per motius urbanístics. Recomana a la Sra. Palou que llegeixi aquest article. 

Reitera les explicacions que ha donat abans en aquest mateix sentit.  

Repeteix que, tot i que s’emetés l’informe que demana la Sra. Palou, s’ha d’acceptar que a més de no 
ser aquesta institució la competent per fer-ho, no tendria tampoc cap utilitat decidir que aquestes línies 
elèctriques no són les adequades.  

Fa avinent a la Sra. Palou que, si aquest era el parer del seu Grup, allò que haurien d’haver fet en 
primer lloc era no haver-les tramitades en la conselleria competent, l’any 2010, quan se varen plantejar 
les dues línies que afecten Llucmajor, atès que hi governava precisament el seu mateix Grup polític.  

Reitera que va ser l’any 2010, quan se va iniciar la tramitació de les dues línies de 66 kW que ara 
s’estan criticant. Li fa notar que, si aleshores no els agradava el projecte, havien d’haver fet el següent:  

En primer lloc, varen tenir quatre anys per canviar el PDSE, en el qual hi figuraven les dues línies, i no 
el varen canviar.  

En segon lloc, no havien d’haver iniciat els tràmits de caràcter ambiental. Després de les consultes 
prèvies, que varen ser els mesos anteriors, no havien d’iniciar els tràmits, quan governava a la CAIB el 
Pacte de Progrés.  

Ara és molt fàcil queixar-se, quan és un altre partit polític qui governa i quan els turistes i la gent que 
resideix a les urbanitzacions de Llucmajor volen tenir el necessari servei elèctric. Li diu que el seu 
Grup ara discrepa perquè ja no governa, però ha d’entendre que quan les infraestructures són 
necessàries i la seva tramitació s’ha fet correctament, s’han d’autoritzar.     

Informa que el Govern balear, durant els darrers mesos, ha fet determinats tràmits per solucionar 
impactes de línies de la xarxa elèctrica. En el cas de les de Manacor-Artà i Manacor-Porto Colom s’han 
pogut millorar o canviar, però per a la de Llucmajor el Govern balear ha indicat que no existeix cap 
altra alternativa i que el cost mitjà, mínim, que ocasionaria soterrar-la, és onze vegades superior al que 
té fer les instal·lacions aèries.  

D’altra banda, indica que existeix normativa legal estatal que estableix que si una administració 
autonòmica decideix canviar el tipus de forma d’estendre la línia i decideix soterrar-la, o afegir-hi 
qualsevol altre condicionant per evitar que se faci d’acord al model estàndard, ho ha de pagar 
íntegrament. Consegüentment, ho hauria de pagar el Govern balear i el cost seria onze vegades superior 
a l’establert. 

Per aquesta raó, és evident que no és un tema per debatre en el Ple del Consell de Mallorca, sinó en el 
Parlament de les Illes Balears. És lògic que també se debati en el Ple de l’Ajuntament de Llucmajor, 
però allò que queda clar és que el Consell de Mallorca no hi ha d’intervenir. 

La Sra. PALOU intervé a continuació. 

Planteja al Sr. Rovira la pregunta següent: les lleis que ha esmentat durant les seves intervencions, són 
totes de l’any 2014?.  

El Sr. ROVIRA respon que n’hi ha una, que és de 2014.  

La Sra. PALOU insisteix a demanar-li si aquesta és la que dóna prioritat a l’execució de qualsevol 
projecte que estigui inclòs dins un PDSE.  

La PRESIDENTA demana a la Sra. Palou que faci la seva intervenció, i que després ja se farà un torn 
de rèplica. 

La Sra. PALOU continua la seva intervenció.  

Diu que poden tirar totes les pedres que vulguin contra el govern de la passada legislatura, però qui 
gestiona actualment és el PP, i és el PP qui ha fet les lleis que donen prioritat a aquest projecte.  
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Torna a demanar quin criteri s’ha seguit per aturar el projecte a Artà, mentre que no s’atura el de 
Llucmajor. Demana si és perquè la ciutadania de Llucmajor és de segona categoria.   

Admet que, per lleialtat institucional, no se puguin fer informes que contradiguin els que ja estan 
emesos, però fa notar que si es poden contradir significa que alguna cosa falla.  

Planteja que, atès que el PP governa tant en aquesta institució com en la que ha d’afavorir aquest 
projecte, allò que sí pot fer el Consell de Mallorca és la revisió que faci conèixer quin voltatge 
permeten les línies actuals i quin voltatge se vol que tenguin. Observa que els 42 metres d’alçada tenen 
relació amb una qüestió tècnica: permetre el màxim voltatge que es pugui admetre per a aquelles línies, 
que no és el cas de les Illes Balears.  

Insisteix a demanar-ho, perquè és evident que aquí no arribarem mai als 132 kW, i aquesta potència és 
la que determina que tenguin 42 metres d’alçada. Indica que és aquest, el marge de maniobra que tenen, 
amb vista a adequar la infraestructura a les necessitats territorials, no al criteri de fer-la gran amb vista 
al futur, perquè no és el cas. 

Reitera el retret de no haver soterrat altres infraestructures que sí era possible fer.  

D’altra banda, si el PP vol afavorir les energies renovables, l’energia fotovoltaica i hi ha un 
desplegament impressionant, en el Govern balear, ha d’acceptar que el model no és el mateix que té el 
Govern de l’Estat, en el sentit d’afavorir la producció d’energia elèctrica del Projecte Km-0 en aquesta 
illa.  

En conseqüència, davant aquesta confluència de situacions diverses, el que s’imposa és tenir seny i no 
amagar-se darrera arguments com els que ha explicat el Sr. Rovira, de tenir o no tenir competències 
sobre aquesta matèria.  

Si és possible resoldre un problema que té la ciutadania de Mallorca, demana perquè no s’hi ha 
d’involucrar, el Consell de Mallorca, per aconseguir-ho.   

El Sr. ROVIRA tanca el debat. 

Assegura que el Consell de Mallorca s’involucrarà en la solució de tots aquells problemes en els quals 
hi pugui aportar alguna cosa, en el benentès que en sigui competent.  

En canvi, sobre aquest tema concret, el Consell de Mallorca no hi pot aportar res i tampoc no té cap 
competència per fer-ho.  

Explica que totes les lleis que ell ha esmentat durant les seves intervencions, excepte la Llei del sòl, són 
anteriors a la present legislatura (la Llei del sòl rústic i el PDSE, que ja tenen un grapat d’anys). Fa 
avinent que han transcorregut diverses legislatures, amb equips de govern que no eren del PP, i és 
evident que no han fet res per canviar aquesta situació.  

Recorda que la data d’inici de les tramitacions de caràcter ambiental d’aquests projectes és de més d’un 
any abans que el president Bauzá governàs el Govern balear. Diu a la Sra. Palou que és prou clar que 
era el seu Grup polític qui ho havia d’haver aturat, en el moment oportú, si és cert que hi té tant 
d’interès. Ja no havien d’haver iniciat aquest projecte, raó per la qual no cal que donin tantes lliçons, 
ara que ja no tenen responsabilitat de governar.  

Puntualitza que l’única llei de les esmentades que pertany a 2014, la Llei del sòl, diu exactament allò 
que ja s’establia a la llei estatal. Destaca que no s’ha afegit ni s’ha inventat res. Reitera els aspectes de 
més relleu d’aquests articles per demostrar una vegada més que la moció de MÉS per Mallorca no té 
cap sentit. 

Tot i això, fa constar que quan una administració que tenia les competències adequades ha demanat 
col·laboració al Consell de Mallorca per estendre algun tipus de xarxa o servei, en els llocs que eren 
competència del servei de Carreteres del Consell de Mallorca, la proposta s’ha estudiat i, si era 
possible, s’ha ajudat. En canvi, en aquest cas, mentre no es demani i no se pugui fer, el Consell de 
Mallorca no hi participarà.  

Torna a dir que la informació que ha rebut del Govern balear sobre aquesta qüestió concreta és que els 
requisits i els requeriments tècnics d’aquesta línia concreta no se poden variar.  
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Per acabar, demana a la Sra. Palou que facin aquest debat allà on pertoqui, però no en el Consell de 
Mallorca, que no té les competències adients ni els recursos econòmics necessaris per plantejar-s’ho. 

Sotmesa la proposta a votació, se rebutja per denou vots en contra (PP), onze vots a 
favor (PSOE i MÉS per Mallorca), i cap abstenció.  
 
 
PUNT 26. MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MÉS PER MALLORCA DE 
SOL·LICITUD D’INFORME JURÍDIC SOBRE QUINES GRANS 
INFRAESTRUCTURES DE TRANPORT ACTUALMENT PREVISTES PER A 
DUR A TERME EL CONSELL DE MALLORCA HAN DE COMPLIR EL 
QUE ESTABLEIX LA LLEI DE TRANSPORTS TERRESTRES I 
MOBILITAT DE LES ILLES BALEARS. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 

L'actual LLEI DE TRANSPORTS TERRESTRES I MOBILITAT DE LES 
ILLES BALEARS, promoguda pel Partit Popular,  i publicada al BOIB  de 28 de juny 
de 2014, imposa una tramitació especial per a les grans infraestructures de transport 
terrestre . 

La Secció Segona del Capítol III del Títol III es refereix als “Estudis de viabilitat 
de grans infraestructures de transport” i, l’article 194 especifica: 

1. Els estudis de viabilitat de grans infraestructures de transport són els 

instruments que tenen per objecte avaluar la viabilitat econòmica, financera, 

social, territorial i mediambiental de construcció d’una gran infrastructura de 

transport. 

2. Les inversions en infraestructures que s’indiquen a continuació s’han de 

sotmetre a un estudi de viabilitat de grans infraestructures de transports:  

a) Noves autopistes, autovies o desdoblament de calçades.  

[...] 

d) Noves infraestructures de transport terrestre que comportin una inversió 

econòmicament rellevant. 

e) Modificacions i adaptacions d’infraestructures de transport terrestre 

existent que comportin una inversió econòmica rellevant. 

3. Als efectes dels epígrafs d i e de l’apartat anterior, es considera que una nova 

infrastructura de transport terrestre o la modificació i adaptació d’una 

infrastructura ja existent representen una inversió econòmica rellevant quan 

l’import final total, incloent-hi les expropiacions o qualsevol altre càrrega 

econòmica necessària per posar en servei la infrastructura i excloent-ne 

l’impost sobre el valor afegit, sigui superior a deu milions d’euros. 
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I d’acord al contingut de l’article 2 de la citada llei, la mateixa té com a principis 
generals: 

[..] 

c)  l’eficàcia i la racionalitat en l’ús dels mitjans i dels recursos disponibles, que 

impulsi la mobilitat sostenible i apliqui criteris de racionalització de l’ús de 

l’espai viari en la planificació i en la implantació de les infraestructures i els 

serveis de transports. 

d) La prioritat dels mitjans de transports de menor cost social i ambiental, 

fomentant el desenvolupament urbà sostenible i l’ús racional del territori. 

[...] 

e)  la rendibilitat social, entesa com a l’assumpció, segons els mitjans 

disponibles, de les necessitats de servei públic en termes de disponibilitat 

temporal o espacial [...] 

h) la implicació de la ciutadania mitjançant la participació social en la presa de 

decisions en matèria de transports i mobilitat. 

Actualment aquest Consell preveu executar grans infraestructures de transport 
terrestre que compleixen els requisits esmentats com és l’autopista Llucmajor-
Campos, la variant d'Inca, etc... . Moltes d'elles tenen una repercussió econòmica, 
social i mediambiental molt significativa amb l'agreujant de manca de consens social 
per a la seva execució. 

En el cas concret de l'autopista Campos-Llucmajor s'ha iniciat el tràmit bàsic inicial 
per a la seva execució el passat 24 de juliol amb l'aprovació de passar de la Fase II a 
la Fase I del PDSCM, quan la Llei esmentada estava en vigor i per tant, el projecte 
hauria d’estar subjecte al seu compliment. 

La licitació i execució precipitada d’aquestes grans infraestructures de transport sense 
elaborar i avaluar el corresponent estudi de viabilitat, d’acord amb la nova llei de 
transport en vigor, seria incoherent amb la política de transports terrestres que proposa 
el Partit  Popular i posaria en dubte la seva legalitat futura en l’execució. 

Consideram que la seguretat jurídica és necessària i, per tant, és imprescindible 
determinar quines grans infraestructures de transport de les que té previstes executar 
aquest Consell compleixen els requisits esmentats a la nova i vigent llei de transports 
terrestres i mobilitat de les Illes Balears. 

Per tot això exposat, el grup de consellers de MÉS proposem al ple del Consell de 
Mallorca els següents: 

ACORDS: 

1. El ple del Consell de Mallorca sol·licita un informe dels serveis jurídics de la 
Institució que determini quines grans infraestructures de transport, que té previstes 
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executar aquest Consell, estan subjectes al compliment de la Llei de transports 
terrestres i mobilitat de les Illes Balears, especialment a l'obligació de dur a terme 
“Estudis de viabilitat de grans infraestructures de transport” definits a la mateixa. 

2. El ple del Consell de Mallorca acorda, en pro de la seguretat jurídica dels 
projectes de grans infraestructures, suspendre la tramitació de tots ells fins a disposar 
de l'esmentat informe. 

 

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

Vol saber quines infraestructures de carreteres, o d’altres, que tenen les característiques de grans 
infraestructures i que el Consell de Mallorca pretén assumir, han de complir o no allò que determina la 
Llei de transports.  

Destaca la gran inseguretat jurídica que existeix sobre aquesta qüestió. 

Observa que a la documentació ha observat un error, en el sentit que s’esmenta l’article 194 quan és 
l’article 195 d’aquesta llei, el que requereix que aquestes grans infraestructures de cost superior 10 M€ 
han d’adjuntar uns estudis determinats de viabilitat i han de complir uns determinats requisits.  

Recorda que ja n’han parlat en anteriors ocasions en què el seu Grup ha presentat mocions en aquest 
sentit, i en posa uns exemples. 

Insisteix a demanar al Sr. Rovira que demostri que vol que hi hagi seguretat jurídica i que demani un 
informe jurídic que faci constar quines de les infraestructures que el Consell de Mallorca pretén 
realitzar han de complir els requisits que estableix la nova Llei de transports, que varen aprovar en el 
Parlament de les Illes Balears i que la Presidenta del Consell de Mallorca va votar a favor. 

Observa que, si n’estan tan convençuts, no hi haurà cap problema per acceptar-ho. 

Fa avinent que la ciutadania està cansada de pagar els errors dels polítics. Insisteix a dir que és ara, el 
moment adequat per fer-ho.  

Expressa la seva desconfiança en allò que diu el Sr. Rovira en el Ple, i n’hi posa un exemple: pel que fa 
al cas de sa Ràpita, ja té tres sentències judicials que contradiuen allò que ell va manifestar en el Ple.  

Per acabar, reitera quin és l’objectiu de la moció.  

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

Es mostra totalment d’acord amb el sentit de la moció i anuncia que el seu Grup votarà a favor.  

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

Diu que aquests informes ja s’havien demanat, a la Direcció General de Mobilitat del Govern balear, 
abans que es presentàs aquesta moció.  

Informa que qui ha atès aquesta petició és la cap de Servei Jurídic d’Habitatge, Mobilitat i Ordenació 
del Territori.  

Quan se va rebre la moció del Grup MÉS per Mallorca, se va passar aquest informe al personal tècnic 
de la institució, i aquest ha coincidit a manifestar que, per al cas concret del desdoblament de 
Llucmajor a Campos, no hi ha cap problema, no se necessita aquesta tramitació perquè els projectes ja 
s’havien començat abans de l’entrada en vigor de la llei. 

Per aquesta raó, anuncia que el Grup Popular votarà en contra, perquè ja s’havia fet allò que demana la 
moció.  

Assegura que ja tenen els informes, i que són favorables; un d’ells és anterior a la moció del Grup MÉS 
per Mallorca i la resta són d’aquesta setmana. Atès que ja els tenen, votaran en contra, no tendria sentit 
fer-ho a favor.  

Diu a la Sra. Campomar que, si ho demana per escrit, tan aviat com ho rebi li enviarà els informes 
jurídics als quals s’ha referit.  
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Sotmesa la proposta a votació, se rebutja per catorze vots en contra (PP), deu vots a 
favor (PSOE i MÉS per Mallorca) i cap abstenció. 
 
 
PUNT 27. MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MÉS PER MALLORCA RELATIVA 
AL CANVI DEL FORMAT DEL DEBAT DE POLÍTICA GENERAL PER UNA 
AUDIÈNCIA PÚBLICA OBERTA A LA CIUTADANIA EN GENERAL. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 

Amb la crisi econòmica, social, mediambiental s’ha posat de manifest que la 
ciutadania troba a faltar d’espais de participació ciutadana. Fenòmens com el del 15M 
varen alçar la veu de a la percepció de la ciutadanía en general de que el sistema 
polític actual no funciona i que els polítics tradicionals no són capaços d’oferir 
alternatives. La política institucional està cada vegada més alluny de la vida real i és 
cada com més abandonada per la ciutadania. 

La ciutadanía reclama una nova forma de fer política, que connecti directament la 
presa de decisions polítiques amb la participació ciutadana. El que havia de ser una 
eina fonamental en aquest sentit, l’Agenda 21, ha estat oblidada o abandonada 
totalment, però des de MÉS per Mallorca consideram que aquest és el camí cap a una 
autèntica democràcia, molt més participativa. 

El dret a decidir de la ciutadania i la seva participació en les decisions públiques han 
de disposar de mecanismes que els canalitzin. Es tracta d’un repte fonamental per al 
conjunt de les institucions democràtiques i hauria de constituir l’jeix central, de la 
POLITICA. 

Un exercici de transparència obligat i de divulgació de la informació del Consell de 
Mallorca cap a la ciutadania hauria de ser el retre comptes amb el ciutadà, mostrant el 
grau de compliment de l’acord signat amb la ciutadania a través del programa 
electoral i demanant el retorn de la informació als ciutadans, que mostrin el seu grau 
de satisfacció o no cap a la feina feta per part de tots els electes.  

Per tot això, el grup de conselleres i consellers de MÉS per Mallorca proposa al ple 
del Consell de Mallorca l’adopció del següent 

ACORD 
 

El ple del Consell de Mallorca considera necessari canviar el format del debat de 
política general, que es fa anualment, i proposa que es transformi en una jornada 
d’audiència pública, oberta a la participació de la ciutadania en general, en la qual les 
conselleres i consellers d’aquesta institució puguin comparèixer per explicar les línies 
de treball, donar compte de la feina feta i resoldre els dubtes que els ciutadans puguin 
tenir en relació a l’activitat de la institució. 
 

La Sra. PALOU (MÉS per Mallorca) comenta que el Sr. Ensenyat, membre del seu mateix Grup 
polític, no és present en aquest moment a la sala de Plens per motius personals, però ha demanat que 
aquest punt quedi damunt la taula, atès que té la intenció de defensar ell mateix aquesta proposta. 
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Demana disculpes per no haver-ho comunicat abans, en la forma oportuna.  

La PRESIDENTA fa constar que, a proposta del Grup MÉS per Mallorca, aquesta 
moció queda damunt la taula.  
 
 
PUNT 28. MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MÉS PER MALLORCA DE 
SOL·LICITUD D’AMPLIACIÓ DE TERMINIS ALS AJUNTAMENTS EN 
MATÈRIA DE REDACCIÓ DE CATÀLEG DE CAMINS I EN MATÈRIA DE 
MODIFICACIÓ DEL PLA ESPECIAL D’ORDENACIÓ I PROTECCIÓ DE 
LA RUTA DE PEDRA EN SEC. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 

El passat mes de Juliol, el departament de Medi Ambient va publicar al BOIB de dia 5 
de juliol de 2014  el “programa de catalogació dels camins públics adreçat als 
ajuntaments de Mallorca i conveni tipus aprovat pel consell executiu el passat 25 de 

juny de 2014"  

Des de MÉS per Mallorca consideram una molt positiva notícia, però en llegir la 
convocatòria hem pogut observar que els ajuntaments disposen només de 20 dies 
hàbils comptadors des de l’endemà de la publicació al BOIB per acollir-s’hi i signar el 
mencionat conveni tipus.  

Així mateix, el programa publicat preveu tenir una vigència de tres anys, essent així 
se suposa que afectarà els futurs gestors municipals i transcorrerà a la majoria del 
temps que haurien de gestionar els futurs electes, ja que el proper any es convocaran 
les eleccions municipals. Només pel possible canvi de gestors que es pugui donar el 
proper any, seria desitjable que aquesta decisió sigui presa al si d’un plenari 
municipal. 

D’altra banda, també hem pogut saber que des del mateix departament s’ha convidat 
als batles dels ajuntaments de Mallorca a pronunciar-se sobre les modificacions 
introduïdes pel Consell de Mallorca al Pla Especial d’Ordenació i Protecció de la 
Ruta de Pedra en Sec que havia estat aprovat inicialment el dia 11 de juliol de 2008 i 
que fins ara no s’ha tornat a moure, però, també en aquesta ocasió s’ha enviat als 
ajuntaments a mitjan agost i se’ls dona als batles només 15 dies per tornar les 
observacions pertinents. Com els 15 dies compten des de l’entrada del document que 
ha emès el departament de Medi Ambient, a dia d’avui ja es deu haver esgotat el 
termini que se’ls donava dins l’agost, un mes que és quasi inhàbil a molts efectes. 

Per tot això exposat, el grup de consellers de MÉS proposem al ple del Consell de 
Mallorca els següents: 

ACORDS: 

1- El ple del Consell de Mallorca insta el departament de Medi Ambient a 
modificar i ampliar el termini per a que els ajuntaments de Mallorca puguin 
acordar fer ús de l’ajuda que els ofereix el mateix departament en relació al 
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programa de catalogació dels camins públics adreçat als ajuntaments de 

Mallorca i signar, en temps i forma el preceptiu conveni. 

2- El ple del Consell de Mallorca insta el departament de Medi Ambient a 
concedir als ajuntaments un més ample termini per a que es puguin revisar i 
aportar el que considerin oportú al modificat Pla Especial d’Ordenació i 
Protecció de la Ruta de Pedra en Sec. 

 

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

Considera que els mesos de juliol i d’agost, en aquest cas el mes d’agost, no és el més apropiat per 
demanar als ajuntaments que donin el seu parer sobre un tema determinat i pretendre que tenguin el 
temps necessari per preparar tota la documentació adient.  

Assenyala que el passat dia 5 de juliol se va publicar la notícia que s’havia obert, per als ajuntaments de 
Mallorca, el termini per sol·licitar el programa de catalogació de camins públics, amb vista a establir un 
conveni que ho reguli.  

Més endavant, durant el mes d’agost, els ajuntaments als quals afecta el Pla Especial d’Ordenació i 
Protecció de la Ruta de Pedra en Sec varen rebre un escrit, signat el dia 11/08/2014 per la consellera 
executiva de Medi Ambient, informant que tenien quinze dies per valorar els canvis fets al document 
anterior. Es tractava d’una espècie d’audiència als ajuntaments per conèixer el seu parer i poder 
continuar la tramitació en el Departament de Medi Ambient.  

Retreu que aquestes gestions se facin durant aquestes dates en què el més habitual és que els serveis 
tècnics dels ajuntaments es trobin en situació de serveis mínims. I, en el cas dels ajuntaments turístics, 
no només en serveis mínims, sinó també saturats de feina.  

Fa notar que és del tot evident, que el termini resultava insuficient. 

És per aquesta raó que el seu Grup considera necessari que s’ampliï el termini establert, per fer possible 
que els ajuntaments que ho desitgin puguin donar la seva opinió.  

El Sr. DALMAU (PSOE)  intervé a continuació. 

Expressa el suport del Grup Socialista a aquesta moció. 

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

Anuncia que el vot del Grup Popular votarà en contra de la moció, i tot seguit ho explica. 

Quan al primer punt, recorda que recentment el Sr. Ensenyat (MÉS per Mallorca) la va interpel·lar, en 
el Ple, sobre el tema del catàleg de camins i li donava pressa per fer les gestions pertinents. En canvi, 
ara que s’han iniciat aquestes gestions, li demanen que les ajorni.  

Informa que s’han presentat catorze ajuntaments, i els nomena tot seguit. Afirma que tots aquests 
ajuntaments n’han fet el debat corresponent en el Ple.  

Fa notar a la Sra. Campomar que, si ha llegit les bases, observarà que un dels requisits per poder 
demanar-ho és que el Consell de Mallorca no hagi redactat ja un catàleg anterior a l’ajuntament, que 
l’ajuntament no en tengui cap.   

Tot i això, són catorze, però en queden exclosos dos perquè tornaven a demanar un altre catàleg, i ja el 
tenien aprovat, la qual cosa demostra que els ajuntaments han tengut temps de sobra per assabentar-
se’n.  

S’ha d’entendre també que, essent catorze els ajuntaments que han d’atendre, no tendran temps de fer 
el catàleg d’avui per demà perquè és una feina considerable. 

Per aquesta raó, no ajornaran cap gestió, perquè a dia d’avui és a punt de presentar-se el document per 
a la seva aprovació, per formalitzar tots els convenis amb els diversos ajuntaments.   
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Puntualitza que en aquesta ocasió el seu departament únicament s’ha compromès a fer la recerca de la 
informació sobre els camins del municipi i després cada ajuntament, que n’és en realitat el competent, 
ja dirà si un camí és públic o si és privat. Reitera que al Consell de Mallorca no li interessa, aquesta 
qüestió, sinó que només ajudarà a fer la recerca que indiqui el catàleg, que és allò que havien de fer.  

Pel que fa al segon punt de la moció, adverteix que quan passi a la fase d’exposició pública l’aprovació 
d’aquest pla especial, hi haurà un termini prou suficient per presentar al·legacions. Per aquesta raó, s’ha 
de fer l’exposició pública com més aviat millor per poder concloure els tràmits de l’aprovació inicial i 
aconseguir més agilitat en els tràmits posteriors.  

Per acabar, insisteix a dir que tots els ajuntaments podran fer les al·legacions que considerin oportunes, 
si no ho han fet ja abans.  

La Sra. CAMPOMAR intervé tot seguit.  

Puntualitza que el seu Grup no li demana que ajorni cap gestió, sinó únicament que faci una ampliació 
del termini de quinze dies establert.  

Opina que les precipitacions no funcionen enlloc i considera que el Consell de Mallorca no hauria de 
fer política en contra dels ajuntaments, sinó facilitar-los la seva feina. Pensa que la Sra. Soler, amb la 
seva actitud, el que fa és ofegar, fer pressió sobre els ajuntaments perquè no facin allò que pertoca. 

Diu que potser tengui raó la Sra. Soler quan diu que els ajuntaments han tengut temps per presentar-se, 
si són catorze els que ho han fet. Tot i això, li recorda que ella ho va signar dia 11 d’agost, per la qual 
cosa li reitera el retret que ha expressat durant la seva primera intervenció.  

Manté que el termini establert és insuficient per poder revisar un document tècnic tan dens i poder-ne 
emetre informes. També opina que el mes d’agost no és tampoc l’adequat, no permet poder fer les 
aportacions necessàries tal i com pertoca fer-les. 

Per acabar diu que ja és prou sabut, tot el que ha explicat la Sra. Soler sobre el termini d’exposició 
pública. Destaca que allò que MÉS per Mallorca ha fet avinent és la desconfiança pel que fa a quina 
pugui ser la reacció final de la Sra. Soler, perquè la considera capaç de refusar les al·legacions de la 
fase d’exposició pública amb l’argument que no s’havien manifestat abans, quan se va comunicar als 
ajuntaments, durant el termini de quinze dies establert en el document que ella va signar el passat 11 
d’agost. 

Torna a dir que no se’n fiaria gens, d’ella, en aquest sentit.  

Sotmesa la proposta a votació, se rebutja per quinze vots en contra (PP), nou vots a 
favor (PSOE i MÉS per Mallorca), i cap abstenció.  
 
 
INTERPEL·LACIONS 
 
PUNT 29. INTERPEL·LACIÓ DEL SR. JAUME COLOM ADROVER A LA 
SRA. CATALINA SOLER TORRES REFERIDA A IMPLANTACIÓ DE LES 
APOSTES PMU A LES CURSES DE CAVALLLS EN ELS HIPÒDROMS DE 
MALLORCA. 
 
Es dóna compte de la següent interpel·lació: 
 
JAUME COLOM ADROVER, com a conseller del GRUP SOCIALISTA AL 
CONSELL DE MALLORCA, d’acord amb el que preveu l’art. 75 del Reglament 
Orgànic, formula, per al proper Ple ordinari, a la Consellera Executiva del 
Departament de Medi Ambient, la Sra. Catalina Soler Torres, la següent interpel·lació. 
 
TEMA: IMPLANTACIÓ DE LES APOSTES PMU A LES CURSES DE CAVALLS 
EN ELS HIPÒDROMS DE MALLORCA 
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El GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA vol interpel·lar a lal 
Consellera Executiva del Departament de Medi Ambient, la Sra. Catalina Soler 
Torres, sobre la IMPLANTACIÓ DE LES APOSTES PMU A LES CURSES DE 
CAVALLS EN ELS HIPÒDROMS DE MALLORCA . 
 

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

Recorda que en el Ple de gener d’aquest any ja va presentar una interpel·lació sobre el mateix tema, en 
la qual li exposava els seus dubtes sobre la possibilitat que el Consell de Mallorca pogués gestionar, tot 
i que fos per delegació de la CAIB, la comercialització de les apostes hípiques internacionals en la 
modalitat de massa comú.  

També recorda que la Sra. Soler li va reconèixer que  coneixia perfectament l’informe jurídic de 
l’Advocacia de la CAIB del mes de febrer de 2011, és a dir, de finals de la legislatura anterior. Fa 
avinent que la conclusió d’aquest informe era molt clara, en el sentit d’afirmar que no era possible 
autoritzar les apostes PMU en massa comú pel fet que implica agrupació en un lloc distint de la CAIB 
de totes les apostes que es realitzen respecte d’una cursa, amb independència del lloc físic en el qual se 
va fer l’aposta. En conseqüència, es tracta d’una competència estatal.  

Assenyala que la resposta de la Sra. Soler va ser que, des d’aleshores, s’havien produït dos fets que 
feien canviar radicalment la situació, i els explica tot seguit. 

En primer lloc, la dissolució del Consorci per a les Apostes del Joc Hípic.  

En segon lloc, l’ordre del Consell d’Economia de l’1 de juliol de 2013, que va donar per fet que, en 
aquest sentit, tots els entrebancs legals relatius a la competència objectiva per la comercialització 
d’aquest tipus d’aposta estaven resolts.  

Observa que se va qualificar com un canvi radical, molt positiu i que l’únic motiu de discussió en 
aquell moment era si se signava directament l’adjudicació, per mitjà d’un conveni amb un operador (se 
parlava de la PMU francesa) o si s’acudia a un procediment d’un concurs públic perquè hi poguessin 
concórrer diversos operadors. Sobre aquest darrer punt, la Sra. Soler li va dir que estava pendent 
d’informes jurídics, del Consell de Mallorca o de l’Institut de l’Esport Hípic.  

També va explicar que el Congrés dels Diputats havia aprovat la Llei 13/2011 de 27 de maig, de 
regulació del joc. Observava que aquesta llei, entre d’altres coses, regulava el joc per internet, les 
apostes mútues esportives -entre les quals constava la PMU- i també deixava molt clar que les 
competències eren de l’Estat, per habilitar les llicències dels operadors. Indicava que, d’acord a aquesta 
llei, el ministre Montoro va treure a concurs les llicències per aquestes apostes mútues. 

Retreu que el passat mes d’agost, per mitjà d’un comunicat de premsa que qualifica de “cínic”, varen 
anunciar que el Consell de Mallorca cercarà noves fórmules de gestió per implantar els sistemes 
d’apostes PMU. Sembla que tot és provocat per una comunicació de la Direcció General d’Ordenació 
del Joc per fer saber allò que ja se sabia abans de finalitzar la passada legislatura.  

Diu que s’intuïa, però semblava que la Sra. Soler tenia alguna carta amagada –en el bon sentit de 
l’expressió- i el PSOE confiava en que trobaria una solució. Finalment, s’ha vist que no ha estat així.  

Recorda també les intervencions dels diversos Grups Parlamentaris que varen intervenir  en la sessió 
del Ple del 17 d’abril de 2012 de la Cambra Autonòmica, en el punt en què es discutia una esmena del 
Grup Popular, impulsada precisament per la Sra. Salom, presidenta del Consell de Mallorca en la seva 
condició de diputada, relativa a la possibilitat que les entitats gestores o titulars d’hipòdroms dedicades 
a la gestió i explotació d’apostes internes podien explotar també, provisionalment, les externes.  

Fa avinent que ha quedat demostrar que també va ser un intent d’introduir, dissimuladament, les 
apostes PMU. Ho qualifica d’intent d’enginyeria parlamentària que ha demostrat ser un fracàs total, 
com a conseqüència de la temeritat del Grup Popular del Parlament de voler introduir una esmena de 
tanta importància en una llei del seu propi govern, sense atendre els corresponents informes jurídics.  

En conseqüència, ara la situació és la que és.  
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Davant aquests fets que ha explicat, diu a la Sra. Soler el que ha pogut passar és el següent: 

1. La Sra. Soler ha enganyat la gent, en el Ple, afirmant que ja ho tenia tot encarrilat, pendent 
únicament de determinats procediments d’adjudicació.  

2. L’han enganyada a ella. 

3. Algunes de les persones del seu entorn han actuat amb negligència professional, per creure 
que aquest sistema d’apostes podria introduir-se sense intervenció estatal.  

 

Fa notar que la realitat és que s’han perdut tres anys i que la gestió de la Sra. Soler ha estat un fracàs 
total i absolut, pel que fa a aquesta qüestió. Per aquest motiu li demana, educadament, si té previst 
assumir algun tipus de responsabilitat política, com ara dimitir o, en qualsevol cas, demanar 
responsabilitats polítiques a les persones que han causat aquesta desfeta, aquest ridícul.  

Observa que el fracàs de la Sra. Soler ha esquitxat la presidenta del Consell de Mallorca i el president 
del Govern balear, perquè ja des de l’inici de la campanya electoral afirmaven que el tema de les 
apostes de la PMU era una línia estratègica de la seva gestió; fins i tot, la presidenta d’aquesta 
institució ho ha repetit diverses vegades en el Debat de Política General del Consell de Mallorca. 

Suposa que varen fer actuar la presidenta del Consell de Mallorca com a impulsora d’una esmena a un 
projecte de llei del propi Govern balear, que pretenia la possibilitat de gestionar directament la PMU.  

Reitera que s’han d’exigir responsabilitats polítiques. Tot i que no sap exactament a qui pertoca 
assumir-les, sí que considera interessant saber qui ha estat, el “cervellet” que ha planificat aquesta 
estratègia política, atès que ha demostrat ser una persona totalment irresponsable.  

Vol saber si ha estat obra d’algun assessor extern a la institució, perquè segons el seu parer ha fet un 
autèntic ridícul.  

Demana a la Sra. Soler què cal fer, ara, i si veu factible que, en la situació actual, el Ministeri 
d’Hisenda accepti reduir el tipus impositiu de l’activitat. Diu que ho veu prou complicat.  

També vol saber si mentrestant s’han entrevistat amb alguna persona del Ministeri d’Hisenda, per 
cercar altres alternatives.  

Pel que fa a les reunions mantingudes a París, entre la presidenta del Consell de Mallorca i els 
operadors de la PMU francesa, en les quals se va informar que tot anava bé, demana si el Consell de 
Mallorca ja ha comunicat als esmentats operadors francesos quina és, en realitat, la nova situació. 

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

Adverteix que, atès que el Sr. Colom ha volgut treure punta a un tema polític, i no ho hauria d’haver 
fet, es veu obligada a respondre-li en el mateix to en què ho ha fet ell.  

En primer lloc, respon al Sr. Colom que assumiran responsabilitats polítiques quan els anteriors gestors 
de l’Institut de l’Esport Hípic (IEH), grans amics seus, les assumeixin també, atès que després dels dos 
informes que havien rebut, d’Interior i del Govern de l’Estat, aquests varen quedar mans plegades, no 
varen fer absolutament res. Fa notar que és aquesta, la diferència entre un govern del PSOE i un del PP.  

També retreu que els anteriors responsables varen deixar de pagar els Premis de Trot de nou mesos 
enrere. Puntualitza que els premis de Trot no són un premi, sinó una reinversió en el món primari, el de 
l’agricultura. Torna a dir que, quan va arribar el nou equip de govern del PP, se va trobar que no se 
pagava des de nou mesos enrere. És com si al personal funcionari li deguessin les nòmines de nou 
mesos.  

Diu que assumiran responsabilitats polítiques quan els anteriors responsables, o els membres del Grup 
Socialista que són presents a la sala de Plens, expliquin per quin motiu se va haver de pagar més d’1 
M€ de factures de reconeixement extrajudicial de crèdits que corresponien a despeses innecessàries, 
que el PP ha hagut de pagar.  

Demana al PSOE quins beneficis ha tret l’IEH i la PMU, o les carreres de trot, de viatges de 
periodistes, coincidint amb partits de futbol (tot i que ella no diu que anassin al partit de futbol, però 
coincidien el mateix cap de setmana), per veure hipòdroms a Barcelona (que no n’hi ha). 
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També vol saber quin benefici n’ha tret, el món del trot, de pagar viatges a periodistes a veure carreres 
a La Zarzuela, quan encara no ens trobam dins la QH nacional. O de pagar factures per promoure 
pàgines web només a determinats mitjans de comunicació, deixant la resta sense.  

Davant tots aquests fets, reitera que el PP assumirà responsabilitats polítiques quan el PSOE li doni un 
bon exemple. 

Pel que fa a l’actual gestió, diu que n’està molt orgullosa de treballar amb un bon equip directiu, a 
l’IEH, i de tot allò que s’ha fet fins a dia d’avui.  

Seria increïble que ella li hagués dit, el mes de gener de 2014, que desconeixia uns informes de l’any 
2011, perquè significaria que durant tres anys no s’havia preocupat de res. Explica que, quan varen 
començar la seva gestió, varen observar que no tenien aquests informes. Reitera que aquests informes 
dels quals li ha parlat el Sr. Colom no varen ser mai a l’IEH, o no els varen trobar.  

En canvi, si ho desitja, li pot contar privadament allò que varen trobar, al calaix del director de l’IEH, 
perquè no considera necessari dir-li durant el Ple. Diu que li dirà, amb les fotos pertinents, i no creu que 
el Sr. Colom n’estigui orgullós. 

Afirma que el PP ha fet totes les gestions que s’havien de fer, i refusa tot d’un cop els tres supòsits que 
el Sr. Colom ha esmentat quan ha parlat de possibilitats d’enganys.  

Pel que fa a la modificació legislativa de l’any 2012 a què s’ha referit el Sr. Colom, admet que és 
exactament en els termes que ell ha explicat. Diu que a allò que va donar cobertura legal –i no n’hi 
havia fins aleshores- va ser a que l’IEH pogués fer les apostes externes. És evident que cap dels dos 
menteix, en aquest sentit.  

A partir d’aquí, s’han produït discrepàncies jurídiques –i les manté- entre l’IEH i el Serveis Jurídics del 
Consell de Mallorca sobre si se podria aconseguir directament la gestió de la PMU o si s’havia de fer 
un concurs.  

Per raó d’aquestes discrepàncies, se varen enviar uns informes a la Direcció General del Joc, del 
Govern de l’Estat, dia 4/3/2014. Atès que no s’havia rebut resposta, se va reiterar la petició, el 
5/5/2014, amb visita inclosa a la seu d’aquest organisme.  

La resposta als escrits esmentats ha arribat ara, quan s’ha fet la roda de premsa que el Sr. Colom ha 
qualificat tan negativament.  

El contingut exacte de la resposta és que l’IEH no pot gestionar les apostes en massa comú 
internacional directament si qui les vol gestionar no obté una llicència estatal, en aquest cas Eurotiercé, 
més coneguda per PMU. 

En conseqüència, basant-se en aquesta resposta, s’ha informat oficialment Eurotiercé que existeix 
aquest informe, a la Direcció General del Joc del Govern espanyol i que, si li interessa operar dins 
l’estat espanyol, no queda més remei que treure’s la llicència. 

D’altra banda, ja han demanat també concertar reunions en el Ministeri d’Hisenda amb Eurotiercé, per 
conèixer quins són els tràmits necessaris per aconseguir la llicència estatal que li permeti operar.  

Certament, a ella li hauria agradat tenir ja la PMU en funcionament, li ho reconeix, però fa avinent al 
Sr. Colom que és clar que no es pot parlar de fracàs. 

A continuació fa notar quina és la diferència entre el PP i el PSOE, en aquest sentit. Mentre el PSOE té 
uns informes, i els deixa dins un calaix, no se sap on, el PP si té un informe segueix fent les passes 
necessàries, esprement el temps al màxim, per tal d’aconseguir la llicència estatal per operar, d’acord a 
la informació que s’ha rebut, i en la qual basen la seva gestió, perquè és obvi que no és necessari tenir 
informes del Consell de Mallorca i de l’IEH que es puguin contradir.  

Afirma que seguiran les indicacions de qui ha de donar finalment el vistiplau, i se posaran a fer feina 
perquè aquesta activitat sigui aviat una realitat.  

Fa avinent al Sr. Colom que, si la gestió durant aquesta legislatura ha estat tan negativa, seria 
contradictori que aquestes persones, que dins l’àmbit internacional de la hípica tenen un gran renom, 
els confiïn fer més carreres enguany. La realitat és que els han adjudicat més carreres, amb possibilitat 
d’ampliar-les, durant els caps de setmana. Destaca que n’han aconseguit més que els anys anteriors.  
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Demana al Sr. Colom si considera que aquest fet és motiu per assumir responsabilitats polítiques. El 
convida a visitar l’hipòdrom, el proper diumenge, quan se celebraran tres carreres de la PMU.  

Destaca que, a dia d’avui, els premis se paguen a la setmana. Recorda al  Sr. Colom que ell hi era 
present, el passat divendres (5/9/2014) i ja s’havia pagat fins a 31 d’agost, la qual cosa demostra que la 
gestió és bona.  

Reitera l’orgull que sent per aquest motiu, la satisfacció de poder mirar la gent d’aquest sector a la cara, 
cosa que no sap si poden fer totes les persones que l’han gestionat durant la passada legislatura. Pensa 
que el Sr. Colom haurà de reconèixer també que s’hi ha hagut de fer molta feina.  

Assegura que les gestions sobre la PMU continuaran, com fins ara i explica quines són les properes 
gestions previstes, per tal de complir totes les garanties jurídiques.  

Per acabar, afirma que fins dia 25/5/2015, data en què acabarà la legislatura, ella seguirà fent feina 
sobre aquesta qüestió. 

El Sr. COLOM intervé en torn de rèplica. 

Diu que la primera part de la intervenció de la Sra. Soler li ha recordat la pel·lícula “El dia de la 
marmota” en la qual al protagonista li ocorrien cada dia exactament les mateixes coses. Retreu a la Sra. 
Soler que repeteixi interminablement les mateixes explicacions que, d’altra banda, no hi tenen res a 
veure, amb allò que ell ha plantejat.  

Li diu que, amb aquesta actitud, està prostituint el debat; ha de tenir clar que és ella, la interpel·lada, i 
és ella qui ha de donar explicacions sobre un tema molt concret, el que ell li demana.  

Certament, ell en pot treure punta política, com a control des de l’oposició, perquè és la seva obligació, 
però fa notar que en aquest cas li ha demanat una cosa molt concreta i ella no només no l’ha resposta, 
sinó que ha parlat de coses que no tenen res a veure i que potser convendria que les denunciï, o que faci 
allò que consideri més oportú, però no hauria de treure aquestes històries enmig en un debat 
d’interpel·lació sobre un únic tema, ben concret. 

Atès que la Sra. Soler es mostra tan satisfeta i tan orgullosa, li dóna l’enhorabona, però li fa avinent que 
allò que compta en aquest cas és el resultat final, i el cert és que és el mateix de la passada legislatura, 
es troba exactament en el mateix punt, no s’ha avançat gens.  

Li demana també que no negui que coneixia l’informe de què li ha parlat, perquè és evident que el 
coneixia. Si no el va veure la primera setmana el va veure poc després, per la qual cosa n’ha tengut de 
temps, ben a bastament.  

També l’adverteix que el “cervellet” que li ha indicat a ella què havia de fer ha seguit exactament el 
camí contrari que indicava l’esmentat informe, raó per la qual ha perdut el temps miserablement, tot i 
que hagi fet molta feina i moltes entrevistes.  

Atès que són els resultats, els que importen, reitera que, segons el parer del seu Grup Polític, la gestió 
de la Sra. Soler ha estat un fracàs.  

La Sra. SOLER intervé tot seguit. 

Diu al Sr. Colom que li hauria agradat que ell li indicàs quin era, el camí adequat, durant tot el temps en 
què han anat tan equivocats, segons el seu parer. Assegura que a dia d’avui encara no té cap proposta ni 
una del PSOE indicant el camí adequat. 

Assenyala que, quan li facin qualsevol indicació relacionada amb les àrees que gestiona el seu 
departament, podrà admetre que l’actitud del PSOE ha canviat. Mentre només compareguin al Ple per 
dir que el PP ho fa tot malament, i no indiquin quina és la solució, en aquest cas, dir què hagués fet el 
PSOE per gestionar el tema de la PMU de forma ràpida per tal que a dia d’avui fos una realitat, és 
evident que ho fan malament.  

Destaca que allò que ella sap molt bé és el que va fer el PSOE: agafar els informes i deixar-los dins un 
calaix, i  això és justament el que no farà el PP. Assegura que la seva actitud serà agafar els informes i 
informar-se sobre quina és la documentació necessària per tal que Eurotiercé pugui obtenir la llicència 
nacional per operar.  

Finalment destaca que és aquesta, la gran diferència que hi ha entre no fer-hi res i cercar-hi solucions.  
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PUNT 30. INTERPEL·LACIÓ DE LA SRA. M. MAGDALENA PALOU 
CÀNAVES REFERIDA A LA IMPLEMENTACIÓ AL CONSELL DE 
MALLORCA DE L’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA. 
 
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:  implementació al Consell de Mallorca de l’administració electrònica. 
 
 

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

Fa notar que aquesta interpel·lació està enregistrada en el Consell de Mallorca el dia 1/9/2014 i el dia 
2/9/2014 apareix, a la pàgina web d’aquesta institució el comunicat de premsa que informa de la reunió 
entre el Consell de Mallorca i el Govern balear amb la intenció d’avançar en la implantació de 
l’administració electrònica que faciliti els tràmits a la ciutadania.  

L’objectiu d’aquesta moció era conèixer quines gestions havia fet el Consell de Mallorca en aquesta 
direcció, per fer efectiva l’administració electrònica, atès que aquest és un terme molt ampli que abasta 
tant allò que se fa dedins com defora de la institució. 

Fa notar que l’esmentat comunicat de premsa se refereix a les gestions que se fan de cara a l’exterior, 
amb vista a les competències que acaba a assumir el Consell de Mallorca sobre aquesta matèria amb els 
municipis menors de 20.000 habitants.  

Amb aquesta interpel·lació, el seu Grup vol donar oportunitat al conseller responsable d’implementar 
aquest projecte i li demana que expliqui quines són exactament les gestions que s’han fet i també en 
quina fase concreta es troba a dia d’avui.   

Observa que no se refereix només a donar la possibilitat a la ciutadania d’accedir electrònicament a la 
institució per fer les gestions administratives –que era l’objecte de la reunió esmentada amb el Govern 
balear- sinó també saber què s’ha fet dins l’àmbit intern, com ara les gestions per aconseguir que sigui 
suficient la signatura electrònica del secretari general del Consell de Mallorca que acompanya 
qualsevol informe, i en general, tot allò que pretenia originàriament la Llei de l’administració 
electrònica, que va entrar en vigor l’any 2007 i que a dia d’avui encara no s’aplica en la gran majoria 
de les administracions públiques de l’Estat espanyol. 

  

El Sr. JUAN (conseller executiu de Presidència) inicia la seva intervenció. 

Agraeix a la Sra. Palou la possibilitat d’explicar en el Ple el que fa tot l’equip que treballa sobre aquesta 
qüestió. Destaca la bona feina que fa aquest equip de funcionaris de la institució per continuar el camí 
que se va iniciar l’any 2007. 

Assenyala que és un camí que no té fi, perquè és evident que la qüestió de l’administració electrònica 
serà sempre una feina contínua.  

Destaca que bona feina que fan l’Oficina Jurídica, el Servei d’Informàtica, la Secretaria General i la 
Intervenció del Consell de Mallorca amb vista a posar en funcionament l’administració electrònica. 
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Comenta que aquest projecte és anterior a l’any 2007, però és cert que l’any 2007 la institució, per 
mitjà del Pla Aníbal va obtenir una sèrie d’eines informàtiques (Sistra, Élium, Rolsac, etc. ) que varen 
servir, i encara ho fan, per la finalitat que se pretén. 

Comenta que les va dissenyar la CAIB, inicialment, però ara les implementa també el Consell de 
Mallorca.  

Recorda que dia 14/2/2013 se va aprovar l’ordenança reguladora de l’administració electrònica i que 
dins el marc de l’administració electrònica del Consell de Mallorca els serveis que ha esmentat 
treballen per aconseguir uns tràmits més àgils i de més qualitat dins la pròpia institució. Se pretén que 
la ciutadania en resulti afavorida de forma efectiva.  

Tot seguit posa exemples concrets, com ara el treball que se fa sobre el perfil del contractant, amb una 
nova aplicació que no només resol els problemes anteriors sinó que per mitjà d’una nova web permet 
una informació molt més àgil, ràpida i senzilla, amb uns criteris de recerca molt més evidents, intuïtius 
i ràpids. Es considera molt important, per al perfil del contractant.  

Un altre aspecte que se treballa és el projecte de seu electrònica del Consell de Mallorca. Assenyala que 
serà el canal d’entrada d’informació per part de l’administrat i considera important que, al marge de 
continuar fent feina per telèfon, per escrit, etc, la gent també se pugui comunicar amb el Consell de 
Mallorca electrònicament i informàticament.  

Se treballa també en l’anàlisi, la revisió i l’actualització dels serveis i tràmits que s’han d’oferir per 
mitjà d’aquesta seu electrònica del Consell de Mallorca. Per aquest motiu, se recull i s’estructura tota la 
informació dels seus departaments, per mitjà dels seus secretaris tècnics. Aprofita per agrair la seva 
col·laboració.  

Indica que s’han fet moltes reunions per concretar quins serveis se donen i amb quina qualitat s’han de 
donar, per definir i dissenyar els plans de millora i d’avaluació de serveis, que és una qüestió 
fonamental.  

S’ha instat també tots els departaments a mantenir actualitzat de forma correcta el  catàleg de serveis 
que estan prestant.  

També se treballa per implementar el certificat d’empleat públic, amb vista a donar seguretat jurídica 
pel que fa la firma.  

Se treballa també en el projecte que permet substituir certificats en format paper i evitar que la 
ciutadania presenti documentació que ja té la pròpia administració, no només el Consell de Mallorca, 
sinó d’altres administracions.   

Diu a la Sra. Palou que potser sorgeix d’aquí, la pregunta que li ha fet abans i l’informa que s’han fet 
moltes reunions amb el Govern balear, sobre aquesta qüestió, atès que és una qüestió recíproca. Posa 
l’exemple de la informació referida a l’Agència Tributària i la Seguretat Social i n’explica les 
implicacions que té la signatura de convenis específics en aquest sentit, com ara el que representa per a 
l’IMAS la signatura d’un conveni específic amb el Govern balear pel que fa a la gestió de les ajudes a 
famílies nombroses en matèria educativa, d’ajudes escolars, beques, d’altres tipus d’ajudes, etc.  

Assegura que la feina que se fa representa un impuls en la direcció que estableix la Llei 25/2013 de 27 
de desembre, d’impuls de la factura electrònica. 

Reconeix que encara queda molt camí per fer, perquè és un procés que no s’aturarà mai. Tot i això, diu 
que se sent molt orgullós de la feina que s’ha fet, amb recursos propis de la institució.  

Per acabar, reitera l’agraïment a tots els serveis de la institució que treballen en aquest projecte.  
 
PREGUNTES 
 
PUNT 31. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. SILVIA CANO JUAN A LA 
SRA. CATALINA CIRER ADROVER (VALORACIÓ DELS FONS 
DESTINATS A MENJADORS ESCOLARS). 
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Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Quina valoració fa la Consellera de Benestar Social dels fons destinats aquest estiu a 
menjadors escolars: nombre d’ajuntaments adherits, nombre d’infants participants, 
etc.? 
 

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

La Sra. CIRER (consellera executiva de Benestar Social) intervé a continuació. 

Puntualitza que no és possible respondre-li exactament aquesta pregunta en els termes en què està 
formulada, i ho explica tot seguit. 

Recorda que se va presentar el Pla Suport, en els qual s’indica que, dels 2 M€ disponibles, s’ha destinat 
1 M€ a la Renda Mínima d’Inserció, a un perfil determinat de famílies i de menors i l’altre milió 
d’euros anava destinat a subscriure convenis amb ajuntaments perquè fos l’ajuntament qui determinàs, 
en funció d’aquest import, si mantenia obert el menjador escolar, si donava l’ajuda directa per menjar a 
les famílies, etc. Se pretenia que els serveis socials dels ajuntaments valorassin la manera concreta de 
concedir les ajudes a aquestes famílies.  

En aquest sentit, el que pot informar és que de tots els municipis de l’illa de Mallorca, excepte Escorca, 
han acceptat signar aquest conveni de col·laboració o de finançament d’ajudes socials per a aquesta 
finalitat concreta d’ajuda a menors. 

Informa que l’import màxim, pel que fa a aquest repartiment, correspon a Palma (450.410,13 €) i que 
l’import mínim correspon a Estellencs (302,62 €). La resta s’ha repartit entre els ajuntaments, els quals 
podran fer la valoració i explicar com han aplicat aquests imports addicionals als serveis socials del seu 
municipi.  
 
PUNT 32. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. SILVIA CANO JUAN A LA 
SRA. CATALINA CIRER ADROVER(RECURSOS TORNADA ESCOLA 
FAMÍLIES MENYS RECURSOS) 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 

Quin dispositiu té en marxa el Departament de Benestar Social per tal d'ajudar a les 
famílies amb menys recursos per abordar la tornada a l’escola, la compra de llibres de 
text, material escolar, etc.?  

 

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

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

Puntualitza, en primer lloc, que és un cas semblant al de la pregunta anterior. 

Atès que les necessitats de les famílies no se limitava a la qüestió dels menjadors escolars, sinó també a 
d’altres com ara les despeses energètiques, les derivades del curs escolar, etc. se va decidir subscriure 
els convenis específics amb els ajuntaments, als quals s’ha referit a la pregunta anterior.  

Consegüentment, els ajuntaments poden presentar la justificació d’aquest conveni fins el dia 
15/12/2014.  

S’ha previst que els ajuntaments puguin ajudar les famílies en la despesa dels llibres de text, 
considerada com una necessitat bàsica en aquests moments. Les famílies es poden acollir a aquesta 
ajuda, que els ajuntaments atorgaran de forma addicional i extraordinària per a aquest exercici 
pressupostari, amb càrrec a aquesta partida d’1 M€ del Pla de Suport.  
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Recorda que els 2 M€ d’aquest pla provenen de les resolucions de les sentències dels casos de 
corrupció, que la institució ha recuperat i ha destinat a aquestes ajudes concretes. 

Per acabar, assegura que el conveni està signat, per la qual cosa ja se’n pot disposar, d’aquesta bestreta, 
fins a finals d’any, en el benentès que se’n justifiqui la resta de l’import.  

Destaca que els ajuntaments, en virtut d’aquest conveni, tenen la capacitat i l’autonomia necessàries per 
poder fer front a aquesta necessitat bàsica d’ajuda a les famílies, per adquirir el material escolar. 
 
 
PUNT 33. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. SILVIA CANO JUAN A LA 
SRA. CATALINA CIRER ADROVER(COMISSIÓ INVESTIGACIÓ TEMES 
URBANÍSTICS SON ESPASES). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 

Pensa la Sra. Catalina Soler comparèixer davant la Comissió d’investigació 
parlamentària per aclarir tots els dubtes sobre els temes urbanístics de Son Espases, de 
quan ella era batlesa de Palma ?  

 

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

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

Diu que és evident, que si qualsevol institució d’aquesta comunitat autònoma li demana que 
comparegui a donar explicacions d’una gestió política seva, ho farà ben gustosament, i ho farà des del 
primer minut, no ho demorarà gens.  

Li fa notar que aquesta és una pregunta que té una resposta òbvia. Fa avinent que quan s’assumeix un 
càrrec polític també s’assumeixen totes les seves obligacions.  

Reitera que aniria gustosament allà on fos requerida la seva presència (A Madrid, a Palma, etc) 
independentment de qui li demanàs (la Fiscalia, la Judicatura, etc), per donar informació sobre un tema 
de fa deu anys que ha estat investigat extensament en els àmbits policíacs i jurídics.   

Assenyala que la seva actuació ha estat tan clara, tan transparent, i està tan segura que és ajustada a 
dret, que si la Comissió d’Investigació espera esbrinar judicialment errors  considera que tenen unes 
falses expectatives, pel fet que ella s’ajustarà exactament a allò que han estat les seves declaracions en 
tots els Plens de l’Ajuntament de Palma, a totes les rodes de premsa que ha fet. 

Afirma que en totes aquestes ocasions no ha amagat absolutament cap ni un dels tràmits que eren 
necessaris legalment per determinar quin era el lloc d’ubicació més important per construir aquest 
hospital, la quantificació del preu a pagar per metre quadrat, la compra dels solars, i posar-los a 
disposició del Govern balear fent la tramitació per a la qualificació que pertocava amb vista a fer-hi un 
hospital.  

Torna a dir que farà referència a tots aquests aspectes de la seva actuació, des del primer minut en què 
va començar aquest tema fins a l’últim minut, com no pot ser d’altra manera. És obvi que si hagués 
amagat alguna cosa ara s’hauria de plantejar aportar-ho a l’esmentada comissió, però no és el cas, i ho 
reitera. 

Assegura que li agradarà molt, acudir a la reunió d’aquesta comissió, i poder compartir declaracions i 
explicacions. Fa avinent que les seves són ben comprensibles: se pren una determinació política i se 
segueix el procediment administratiu que pertoca per dur-la endavant.  

Diu que li agradarà poder compartir aquestes declaracions amb altres companys polítics d’altres 
formacions i que treballen en altres institucions, per entendre el motiu pel qual se canvia de criteri i allà 
on se deia no a un hospital o a una promesa electoral se converteix després –amb molt de pesar, això sí, 
amb molt de mal a l’ànima- en un sí.  
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També li agradarà entendre perquè uns governs que presumeixen d’austeritat són capaços de fer 
modificacions milionàries en els pressupostos inicials d’aquest hospital, o perquè aquestes decisions 
tan doloroses se converteixen en uns somriures immensos quan assisteixen a la inauguració d’aquest 
hospital, maleït un temps abans. 

Per totes aquestes raons, reitera que compareixerà amb molt de gust i amb molta satisfacció i que ho 
farà, evidentment, quan li ho requereixi el Parlament de les Illes Balears.  

 
 
PUNT 34. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. M. MAGDALENA PALOU 
CÀNAVES (CATALOGACIÓ PATRIMONI SA NOSTRA) 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Quines passes s’han fet per aconseguir la catalogació del patrimoni moble i immoble 
de Sa Nostra, ara integrada al Banco Mare Nostrum? 
 

La Sra. PALOU (MÉS per Mallorca) formula la pregunta en els seus termes. 

El Sr. ROTGER (conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports) respon tot seguit. 

Agraeix a la Sra. Palou el seu interès sobre aquest tema. 

Explica que l’acord se va prendre l’any 2012 i existeixen diverses assignacions del patrimoni, de forma 
que una part va quedar a la Fundació Obra Social Sa Nostra i una altra va quedar al Banc Mare 
Nostrum.  

Assenyala que s’han anat fent visites tècniques per estudiar la situació de les col·leccions i s’ha 
designat com a persona de contacte, per a aquestes funcions i per a les dues entitats esmentades, el Sr. 
Jordi Mulet.  

Destaca l’actitud col·laboradora d’ambdues entitats, com a resposta a l’escrit que varen rebre del 
Consell de Mallorca. S’han compromès a completar i a lliurar a finals d’aquest mes de setembre la 
còpia de tot l’inventari, en format digital i actualitzat.  

Diu a la Sra. Palou que serà en aquest moment quan el personal tècnic podrà acabar els seus estudis de 
totes les col·leccions, que són de gran valor, i de tots els béns que mereixeran la protecció jurídica en 
les categories de Bé d’Interès Cultural o de Bé Cultural.  

Per acabar, li assegura que la mantendran informada de tota la tramitació que se faci. 
 

 
PUNT 35. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. M. MAGDALENA PALOU 
CÀNAVES (CARRETERA VELLA LLUC A POLLENÇA). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 

Quan acabarà la recuperació d'ofici de la carretera vella de Lluc a Pollença? 

 

La Sra. CAMPOMAR (MÉS per Mallorca) formula la pregunta en els seus termes. 

La Sra. ROIG (consellera executiva d’Hisenda i F. Pública) respon tot seguit. 

Recorda que ja va informar en ocasions anteriors que les tasques de fitació i de delimitació no les fa el 
personal tècnic del Departament d’Hisenda (Serveis Generals) sinó que s’ha demanat la col·laboració 
del Servei de Carreteres. 
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Fa avinent que és una feina complicada, i que s’han fet resolucions de delimitació i de fitació per trams, 
que s’han de publicar durant 60 dies.  

No cal oblidar que aquesta fitació afecta propietats privades, per la qual cosa no és el personal tècnic 
del Consell de Mallorca qui va marcant el traçat i determinant unilateralment per on se passa o no se 
passa, sinó que s’ha de justificar amb una resolució i posteriorment els propietaris afectats tenen 60 
dies per formular al·legacions i manifestar la seva opinió sobre l’esmentada resolució. 

Assegura que les tasques que corresponen al Consell de Mallorca se fan convenientment, amb 
l’objectiu d’acabar aquest projecte. Tot i això, no pot donar una data concreta d’acabament d’aquestes 
tasques perquè, entre d’altres raons, no depèn únicament del seu departament, sinó que s’han de 
coordinar amb el Servei de Carreteres d’aquesta institució. 
 

INFORMACIÓ DELS CONSELLERS EXECUTIUS 

No n’hi ha. 
 

PRECS 

No se’n formulen. 

 

III) DESPATX EXTRAORDINARI 
 
 

La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretari general, estenc aquesta acta  
amb plecs de paper números de A Nº 8858 a  A  Nº 9005. 

El secretari general     La presidenta 
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RESOLUCIONS 

CONSELLERS 

     

DEPARTAMENT DATA 

DECRET 

TEMA COMENTARI DESTINATARI IMPORT 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

04/07/14 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

CONTRACTAR 
SUBMINISTRAMENT 3 KITS 
D'ESTABILITZACIÓ VEHICLES 
SERVEI BOMBERS MCA. 
CONTRACTE MENOR 

ROSENBAUER 
ESPAÑOLA,S.A. 

8.963,96 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

10/07/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 
45/13000/20140703 
EMERGÈNCIES Q/2014/1014 

TERCERS VARIS 2.073,72 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

10/07/14 CERTIFICACIÓ OBRA APROVACIÓ CONVENI 
FINANÇAMENT 2004 OBRA 2, 
CERT. 2NA 

AJUNTAMENT 
ESPORLES 

99.133,41 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

10/07/14 CERTIFICACIÓ OBRA APROVACIÓ POS 2010 MAP (1RA 
PART) OBRA 5, CERT. 1RA 

AJUNTAMENT 
ANDRATX 

58.758,20 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

10/07/14 CERTIFICACIÓ OBRA APROVACIÓ POS 2010 MAP (1RA 
PART) OBRA 5, CERT. 3RA I 
DARRERA 

AJUNTAMENT 
ANDRATX 

59.513,08 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

10/07/14 CERTIFICACIÓ OBRA APROVACIÓ POS 2010 MAP(1RA 
PART) OBRA 5, CERT. 2NA 

AJUNTAMENT 
ANDRATX 

144.315,12 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

10/07/14 CERTIFICACIÓ OBRA APROVAR CONVENI 
FINANÇAMENT 2014, OBRA 2, 
CERT. 1RA 

AJUNTAMENT 
ESPORLES 

28.646,03 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

10/07/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

RECONÈIXER TEMPS D'HORES 
DE FORMACIÓ 

A.R.P.  

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

10/07/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

RECONÈIXER TEMPS D'HORES 
DE FORMACIÓ 

B.A.A.  

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

10/07/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

RECONÈIXER TEMPS D'HORES 
DE FORMACIÓ 

C.F.T.  

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

10/07/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

RECONÈIXER TEMPS HORES DE 
FORMACIÓ 

S.A.N.  

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

11/07/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 
45/13000/20140710 
EMERGÈNCIES Q/2014/1048 

TERCERS VARIS 2.488,07 
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DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

11/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

REC. OBLIGACIÓ ORDENAR 
PAGAMENT FRA. MANTENIMENT 
VEHICLE AUTOBOMBA RURAL 
PESADA PARC LLUCMAJOR  
CONTRACTE MENOR 

PALMA CHAPA SL 8.313,91 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

16/07/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 
45/13000/20140712, 
EMERGÈNCIES Q/2014/1064 

TERCERS VARIS 2.306,11 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

16/07/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 
45/13000/20140713 
EMERGÈNCIES Q/2014/1065 

TERCERS VARIS 2.331,40 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

16/07/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 
45/13000/20140714 
EMERGÈNCIES Q/2014/1066 

TERCERS VARIS 2.241,84 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

16/07/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 
45/13000/20140715 
EMERGÈNCIES Q/20141067 

TERCERS VARIS 2.859,48 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

16/07/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 
45/13000/20140716 
EMERGÈNCIES Q/2014/1069 

VIAJES 
CAMPANARIO 

508,00 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

18/07/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 
45/13000/20140717 
EMERGÈNCIES Q/2014/1081 

TERCERS VARIS 1.433,74 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

24/07/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

RECONÈIXER TEMPS D'HORES 
DE FORMACIÓ 

A.L.L.  

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

24/07/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

RECONÈIXER TEMPS D'HORES 
FORMACIÓ 

F.X.M.T.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

11/07/14 ALTRES APROVACIÓ ANNEX CAÇA 
MAJOR VEDAT PM-10612 

B.B.S.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

11/07/14 ALTRES AUTORITACIÓ CONTROL 
TUDONS 

CDAD. 
PROPIETARIOS 
AMBASSADOR 
PARK 

 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

11/07/14 ALTRES AUTORITZACIÓ CONTROL 
TUDONS I COLLBLAUS 

CDAD. 
PROPIETARIOS 
RASIDENCIAS 
MARDAVALL 

 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

11/07/14 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES 
DESPESES 

RELACIÓ 
Q/2014/1046 

381,33 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

13/07/14 ALTRES AUTORITZACIÓ CAÇA MAJOR 
EXEMPLARS CABRA SALVATGE 
MALLORQUNA VEDAT PM-10612 
AMB CQCM 

B.B.S.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

14/07/14 ALTRES INICI EXPEDIENT 
SANCIONADOR CZ14/0016 

M.M.T. 451,00 
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DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

15/07/14 ALTRES AMPLIACIÓ VEDAT PM-10358 J.A.T.V.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

09/07/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA 
FIXA 

RELACIÓ 
COMPTABLE 
J/2014/116 

286,70 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

10/07/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ FACTURES 
CORRESONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2014/1025 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O 
SERVEIS REFUGI MULETA 

RELAICÓ 
Q/2014/1025 

1.414,14 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

10/07/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ FACTURES 
CORRESONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2014/1026 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O 
SERVEIS REFUGI SON AMER 

RELACIÓ 
Q/2014/1026 

3.720,32 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

10/07/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ FACTURES 
CORRESONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2014/1029 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O 
SERVEIS REFUGI TOSSALS 
VERDS 

G.C.P. 1.361,25 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

14/07/14 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES 
DESPESES 

SOCIEDAD 
ESTATAL DE 
CORREOS Y 
TELEGRAFOS, S.A. 

908,06 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

14/07/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ FACTURES 
CORRESONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2014/1058 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O 
SERVEIS REFUGI SON AMER 

RELACIÓ 
Q/2014/1058 

2.689,82 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

14/07/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ FACTURES 
CORRESONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2014/1059 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O 
SERVEIS REFUGI SON AMER 

ASCENSORES 
ASPE, S.A. 

363,00 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

14/07/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ FACTURES 
CORRESONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2014/1060 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O 
SERVEIS REFUGI MULETA 

RELAICÓ 
Q/2014/1060 

774,92 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

14/07/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA 
FIXA 

RELACIÓ 
COMPTABLE 
J/2014/118 

120,65 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

14/07/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA 
FIXA 

RELACIÓ 
COMPTABLE 
J/2014/119 

2.000,00 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

16/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
DE LES SUBVENCIONS PEL 
DESENVOLUPAMENT 
D'ACTIVITATS 
SOCIOAMBIENTALS EN 
MATÈRIA CINEGÈTICA O PESCA 
FLUVIAL 2014 

ABEC 1.327,62 
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DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

16/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
DE LES SUBVENCIONS PEL 
DESENVOLUPAMENT 
D'ACTIVITATS 
SOCIOAMBIENTALS EN 
MATÈRIA CINEGÈTICA O PESCA 
FLUVIAL 2014 

FUNDACIÓ 
BALEAR PER A LA 
FAUNA I L'ART 
CINEGÈTIC 

3.000,00 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

16/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
DE LES SUBVENCIONS PEL 
DESENVOLUPAMENT 
D'ACTIVITATS 
SOCIOAMBIENTALS EN 
MATÈRIA CINEGÈTICA O PESCA 
FLUVIAL 2014 

S.C. LLUBÍ 3.000,00 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

16/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
DE LES SUBVENCIONS PEL 
DESENVOLUPAMENT 
D'ACTIVITATS 
SOCIOAMBIENTALS EN 
MATÈRIA CINEGÈTICA O PESCA 
FLUVIAL 2014 

S.C. MANACOR 2.750,00 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

16/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
DE LES SUBVENCIONS PEL 
DESENVOLUPAMENT 
D'ACTIVITATS 
SOCIOAMBIENTALS EN 
MATÈRIA CINEGÈTICA O PESCA 
FLUVIAL 2014 

S.C. SENCELLES 2.300,00 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

16/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
DE LES SUBVENCIONS PEL 
DESENVOLUPAMENT 
D'ACTIVITATS 
SOCIOAMBIENTALS EN 
MATÈRIA CINEGÈTICA O PESCA 
FLUVIAL 2014 

S.C. SES SALINES 3.000,00 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

14/07/14 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES 
DESPESES 

NATURA PARC 
STA. EUGÈNIA, S.L. 

726,00 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

16/07/14 ALTRES APROVACIÓ PTC RÈGIM 
GENERAL VEDAT PM-10615 

SONAMUNT, S.L.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

16/07/14 ALTRES AUTORITZACIÓ 
DESCASTAMENT CABRES 
BORDES PER DANYS A 
L'AGRICULTURA 

F.B.M., D.H.B., 
J.Mª.F.M. 

 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

16/07/14 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES 
DESPESES 

JORVICH, S.L. 3.626,10 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

16/07/14 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES 
DESPESES 

RELACIÓ 
Q/2014/1072 

1.576,71 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

17/07/14 ALTRES AMPLIACIÓ VEDAT PM-10410 N.A.S.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

17/07/14 ALTRES SEGREGACIÓ VEDAT PM-11342 EXPLOTACIONES 
HERMANOS 
RIPOLL, S.L. 
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DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

17/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
DE LES SUBVENCIONS PEL 
DESENVOLUPAMENT 
D'ACTIVITATS 
SOCIOAMBIENTALS EN 
MATÈRIA CINEGÈTICA O DE 
PESCA FLUVIAL 2014 

ASSOC. CAÇA I 
PESCA DE 
PÒRTOL 

2.900,00 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

17/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
DE LES SUBVENCIONS PEL 
DESENVOLUPAMENT 
D'ACTIVITATS 
SOCIOAMBIENTALS EN 
MATÈRIA CINEGÈTICA O DE 
PESCA FLUVIAL 2014 

S.C. ALGAIDA 2.970,00 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

17/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
DE LES SUBVENCIONS PEL 
DESENVOLUPAMENT 
D'ACTIVITATS 
SOCIOAMBIENTALS EN 
MATÈRIA CINEGÈTICA O DE 
PESCA FLUVIAL 2014 

S.C. ARIANY 2.200,00 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

17/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
DE LES SUBVENCIONS PEL 
DESENVOLUPAMENT 
D'ACTIVITATS 
SOCIOAMBIENTALS EN 
MATÈRIA CINEGÈTICA O DE 
PESCA FLUVIAL 2014 

S.C. CANS DE 
CAÇA 

3.000,00 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

17/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
DE LES SUBVENCIONS PEL 
DESENVOLUPAMENT 
D'ACTIVITATS 
SOCIOAMBIENTALS EN 
MATÈRIA CINEGÈTICA O DE 
PESCA FLUVIAL 2014 

S.C. MARIA DE LA 
SALUT 

2.200,00 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

17/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
DE LES SUBVENCIONS PEL 
DESENVOLUPAMENT 
D'ACTIVITATS 
SOCIOAMBIENTALS EN 
MATÈRIA CINEGÈTICA O DE 
PESCA FLUVIAL 2014 

S.C. SELVA 3.000,00 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

17/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
DE LES SUBVENCIONS PEL 
DESENVOLUPAMENT 
D'ACTIVITATS 
SOCIOAMBIENTALS EN 
MATÈRIA CINEGÈTICA O DE 
PESCA FLUVIAL 2014 

S.C. STA. 
MARGALIDA 

3.000,00 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

14/07/14 ALTRES APROVACIÓ PTC RÈGIM 
INTENSIU VEDAT PM-10482 

C.S.G.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

16/07/14 ALTRES APROVACIÓ PTC RÈGIM 
GENERAL VEDAT PM-12176 

HOTEL FARRUTX, 
S.L. 

 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

16/07/14 ALTRES RENOVACIÓ PTC RÈGIM 
GENERAL VEDAT PM-11834 

P.N.F.  
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DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

16/07/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA 
FIXA 

RELACIÓ 
COMPTABLE 
J/2014/120 

74,00 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

17/07/14 ALTRES AMPLIACIÓ VEDAT CAÇA MAJOR 
PM-10222 

J.T.A.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

17/07/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ 
FACTURES CORRESPONENTS A 
LA RELACIÓ Q/2014/1076 
RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT BÉNS O 
SERVEIS T.O. BOSC DE SON 
AMER 

RELACIÓ 
Q/2014/1076 

158,51 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

18/07/14 ALTRES CANVI TITULAR VEDAT PM-
10070 

A.P.B.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

18/07/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ 
FACTURES CORRESPONENTS A 
LA RELACIÓ Q/2014/1083 
RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT BÉNS O 
SERVEIS PROGRAMA PRTO. I 
MILLORA MEDI AMBIENT 

AMADIP ESMENT 108,90 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

18/07/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA 
FIXA 

RELACIÓ 
J/2014/121 

266,21 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

21/07/14 ALTRES APROVACIÓ PTC RÈGIM 
GENERAL VEDAT PM-11191 

S.C. FELANITX  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

21/07/14 ALTRES AUTORITZACIÓ CONTROL 
COLOMS 

M.R.R.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

21/07/14 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES 
DESPESES 

RELACIÓ 
Q/2014/1091 

1.413,55 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

21/07/14 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES 
DESPESES 

RELACIÓ 
Q/2014/1092 

462,22 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

21/07/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ 
FACTURES CORRESPONENTS A 
LA RELACIÓ Q/2014/1083 
RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT BÉNS O 
SERVEIS T.O. L'HORT DE SON 
AMER 

RELACIÓ 
Q/2014/1077 

149,14 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

21/07/14 EXTINCIÓ 
CONTRACTE 
TREBALL 

FINALITZACIÓ CONTRACTES 
TREBALLADORS T.O. EL BOSC 
DE SON AMER I L'HORT DE SON 
AMER 

?  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

21/07/14 FINALITZACIÓ 
CONTRACTE 
LABORAL 

FINALITZACIÓ CONTRACTES 
TREBALLADORS T.O. EL BOSC 
DE SON AMER 

?  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

21/07/14 FINALITZACIÓ 
CONTRACTE 
LABORAL 

FINALITZACIÓ CONTRACTES 
TREBALLADORS T.O. EL BOSC 
DE SON MAER I L'HORT DE SON 
AMERDE SON AMER 

?  
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DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

21/07/14 FINALITZACIÓ 
CONTRACTE 
LABORAL 

FINALITZACIÓ CONTRACTES 
TREBALLADORS T.O. L'HORT DE 
SON AMER 

?  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

21/07/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA 
FIXA 

RELACIÓ 
COMPTABLE 
J/2014/122 

800,00 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

22/07/14 ALTRES CREACIÓ VEDAT SON 
NOGUERA 

EXPLOTACIONES 
GERMANS RIPOLL, 
S.L. 

 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

22/07/14 ALTRES SEGREGACIÓ VEDAT PM-11303 B.F.N.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

22/07/14 ALTRES SEGREGACIÓ VEDAT PM-11410 A.G.G.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

23/07/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ 
FACTURES CORRESPONENTS 
RELACIÓ Q/2014/1104 
RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT BÉNS O 
SERVEIS REFUGI MULETA 

RELACIÓ 
Q/2014/1104 

1.345,70 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

23/07/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ 
FACTURES CORRESPONENTS 
RELACIÓ Q/2014/1106 
RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT BÉNS O 
SERVEIS TOSSALS VERDS 

RELACIÓ 
Q/2014/1106 

5.016,15 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

23/07/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA 
FIXA 

RELACIÓ 
COMPTABLE 
J/2014/123 

2.500,00 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

24/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
SUBVENCIONS PEL 
DESENVOLUPAMENT 
ACTIVITATS SOCIOAMBIENTALS 
EN MATÈRIA CINEGÈTICA O DE 
PESCA FLUVIAL ANY 2014 

S.C. CANS 
LLEBRERS 

3.000,00 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

24/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
SUBVENCIONS PEL 
DESENVOLUPAMENT 
ACTIVITATS SOCIOAMBIENTALS 
EN MATÈRIA CINEGÈTICA O DE 
PESCA FLUVIAL ANY 2014 

S.C. SANTA MARIA 2.695,00 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

24/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
SUBVENCIONS PEL 
DESENVOLUPAMENT 
ACTIVITATS SOCIOAMBIENTALS 
EN MATÈRIA CINEGÈTICA O DE 
PESCA FLUVIAL ANY 2014 

S.C. ST. LLORENÇ 
DES CARDASSAR 

2.997,16 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

16/07/14 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0055/13 

J.B.F.C. 101,00 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

16/07/14 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0206/13 

C.M.B. 101,00 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

18/07/14 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0243/13 

J.LL.P. 195,15 
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DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

18/07/14 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0257/13 

R.J.F.L. 480,20 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

18/07/14 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ14/0009 

J.A.C. 451,00 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

18/07/14 ALTRES INICI EXPEDIENT 
SANCIONADOR CZ14/0003 

B.M.S.C. 202,00 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

22/07/14 ALTRES AUTOTITZACIÓ ÚS 
INSTAL·LACIONS I 
EDIFICACIONS FINCA 
CAPOCORB PER RRCC 

S.C. BUNYOLA  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

25/07/14 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES 
DESPESES 

ARMERIA SERRA 
PIZA 

594,59 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

25/07/14 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES 
DESPESES 

RELACIÓ 
Q/2014/1116 

777,73 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

25/07/14 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES 
DESPESES 

RELACIÓ 
Q/2014/1118 

2.867,95 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

25/07/14 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSIÓ NÒMINA DESPESES 
QUILOMETRATGE 

?  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

28/07/14 ALTRES AMPLIACIÓ VEDAT PM-11404 S.C. CAMP DE SA 
VINYA 

 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

28/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ DELEGACIONES Y 
REPRESENTACION
ES EN 
COLABORACIÓN, 
S.L. 

1.080,63 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

31/07/14 ALTRES AMPLIACIÓ CONDICIONS AUT. 
82 EN RELACIÓ TUDONS 

LL.B.F.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

04/08/14 ALTRES AUTORITZACIÓ CONTROL 
TUDONS PER DANYS 
AGRICULTURA 

M.R.C.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

04/08/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ INSTITUT DE 
L'ESPORT HÍPIC 

973.425,28 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

05/08/14 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0163/13 

PS JAGDREISEN 2.001,00 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

05/08/14 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0250/13 

A.R.C. 60,00 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

05/08/14 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ14/0012 

A.G.C. 60,00 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

05/08/14 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ14/0014 

F.M.A. 451,00 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

05/08/14 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ14/0042 

M.S.J. 1.473,00 
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DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

05/08/14 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ14/0046 

B.A.A. 60,00 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

05/08/14 ALTRES INICI EXPEDIENT 
SANCIONADOR CZ14/0058 

J.A.R. 451,00 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

05/08/14 ALTRES INICI EXPEDIENT 
SANCIONADOR CZ14/0062 

B.M.V. 60,00 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

05/08/14 ALTRES NO INCOACIÓ EXPEDIENT 
SANCIONADOR  

B.A.S.O.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

06/08/14 ALTRES AUTORITZACIÓ REALITZACIÓ 
DEMOSTRACIÓ CANS 
LLEBRERS 

S.C. CANS 
LLEBRERS 

 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

06/08/14 ALTRES AUTORITZACIÓ REALITZACIÓ III 
CAMPIONAT BALEARS CANS 
LLEBRERS 

S.C. CANS 
LLEBRERS 

 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

06/08/14 ALTRES AUTORITZACIÓ REALITZACIÓ 
PROVA PUNTUABLE 
CAMPIONAT BALEARS TIR A 
GUÀTLERA 

S.C. CLUB TIR 
BONANY 

 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

06/08/14 ALTRES AUTORITZACIÓ REALITZACIÓ 
PROVA PUNTUABLE 
CAMPIONAT BALEARS TIR A 
GUÀTLERA 

S.C. TIR BONANY  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

06/08/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ 
FACTURES CORRESPONENTS A 
LA RELACIÓ Q/2014/1153 
RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O 
SERVEIS PROGRAMA TALLER 
OCUPACIÓ  EL BOSC DE SON 
AMER 

G.J.C.V. 1.610,09 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

07/08/14 ALTRES AUTORITZACIÓ CONTROL 
CABRES BORDES PER DANSY 
AGRICULTURA 

F.B.V.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

07/08/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ 
FACTURES CORRESPONENTS A 
LA RELACIÓ Q/2014/1154 
RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O 
SERVEIS PROGRAMA TALLER 
OCUPACIÓ  L'HORT DE SON 
AMER 

B.M.M. 81,49 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

08/08/14 ALTRES AUTORITZACIÓ 
DESCASTAMENT CABRES 
BORDES PER DANYS A 
L'AGRICULTURA VEDAT PM-
12102 

R.J.S.T.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

08/08/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DISPOCICIÓ I RECONEIXEMENT 
OBLIGACIÓ 

VIAJES HALCON, 
S.A. 

161,28 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

11/08/14 ALTRES AUTORITZACIÓ PROVA LOCAL 
TIR A GUÀTLERA 

S.C. SA GUÀTLERA  
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DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

12/08/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
DE LES SUBVENCIONS PEL 
DESENVOLUPAMENT 
D'ACTIVITATS 
SOCIOAMBIENTALS EN 
MATÈRIA CINEGÈTICA O DE 
PESCA FLUVIAL 2014 

CLUB CAZADORES 
BECADA 

3.000,00 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

12/08/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
DE LES SUBVENCIONS PEL 
DESENVOLUPAMENT 
D'ACTIVITATS 
SOCIOAMBIENTALS EN 
MATÈRIA CINEGÈTICA O DE 
PESCA FLUVIAL 2014 

S.C. BUNYOLA 2.000,00 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

12/08/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
DE LES SUBVENCIONS PEL 
DESENVOLUPAMENT 
D'ACTIVITATS 
SOCIOAMBIENTALS EN 
MATÈRIA CINEGÈTICA O DE 
PESCA FLUVIAL 2014 

S.C. BÚGER 3.000,00 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

12/08/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
DE LES SUBVENCIONS PEL 
DESENVOLUPAMENT 
D'ACTIVITATS 
SOCIOAMBIENTALS EN 
MATÈRIA CINEGÈTICA O DE 
PESCA FLUVIAL 2014 

S.C. CAMP DE SA 
VINYA 

3.000,00 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

12/08/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
DE LES SUBVENCIONS PEL 
DESENVOLUPAMENT 
D'ACTIVITATS 
SOCIOAMBIENTALS EN 
MATÈRIA CINEGÈTICA O DE 
PESCA FLUVIAL 2014 

S.C. ES VINYET DE 
CONSELL 

2.916,10 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

12/08/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
DE LES SUBVENCIONS PEL 
DESENVOLUPAMENT 
D'ACTIVITATS 
SOCIOAMBIENTALS EN 
MATÈRIA CINEGÈTICA O DE 
PESCA FLUVIAL 2014 

S.C. LA BECADA 
DE MURO 

2.988,70 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

12/08/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
DE LES SUBVENCIONS PEL 
DESENVOLUPAMENT 
D'ACTIVITATS 
SOCIOAMBIENTALS EN 
MATÈRIA CINEGÈTICA O DE 
PESCA FLUVIAL 2014 

S.C. LLORET 2.904,00 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

12/08/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
DE LES SUBVENCIONS PEL 
DESENVOLUPAMENT 
D'ACTIVITATS 
SOCIOAMBIENTALS EN 
MATÈRIA CINEGÈTICA O DE 
PESCA FLUVIAL 2014 

S.C. MONTUÏRI 3.000,00 
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DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

12/08/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
DE LES SUBVENCIONS PEL 
DESENVOLUPAMENT 
D'ACTIVITATS 
SOCIOAMBIENTALS EN 
MATÈRIA CINEGÈTICA O DE 
PESCA FLUVIAL 2014 

S.C. S'HORTA 3.000,00 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

12/08/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
DE LES SUBVENCIONS PEL 
DESENVOLUPAMENT 
D'ACTIVITATS 
SOCIOAMBIENTALS EN 
MATÈRIA CINEGÈTICA O DE 
PESCA FLUVIAL 2014 

S.C. SA COMA 
CALENTA 

6.000,00 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

29/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Subministrament de 18 ordinadors 
complets per al CIM 
  

INFORMÀTICA EL 
CORTE INGLES, SA 

13.572,00 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

11/06/14 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

Quilometratge maig (154km.)  Sra. Carmen de 
España Fortuny  

36,98 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

11/06/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

J/2014/89 Bestreta caixa fixa  ÒRGANS DE 
GOVERN  

120,20 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

12/06/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA Retornar fiança definitiva  IN2 INGENIERIA DE 
LA INFORMACIÓN, 
SL  

1.724,00 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

12/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Fact nº181-2014 de maig de 
serveis de zones wifi  
  

TELCONET 
BALEAR, SL 

296,45 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

12/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Servei de telefonia mòbil del CIM, 
lot2 (abril)   

TELFONICA 
MOVILES ESPAÑA, 
SAU 

6.981,23 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

12/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Subministrament i implantació 
d'una aplicació informàtica de 
gestió tributaria i recaptació per al 
CIM (març). 

INTRICOM 
RESOURCES, SL  

117.370,00 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

13/06/14 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 
ACCIDENTAL 

Nomenar coordinadora temporal 
relatiu a l'exp de rehabilitació de la 
casa i la tafona de Can Boi. 

D.I.PROJECTES 0,00 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

13/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Despeses de subministrament 
d'energia eléctrica del CIM i 
l'Institut Hípic de Mallorca fact de 7 
de febrer.  

ENDESA ENERGIA, 
SAU  

323,06 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

13/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Xarxa multiservei de 
comunicacions durant FEBRER
   

CABLEUROPA, 
SAU 

18.452,50 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

13/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Xarxa multiservei de 
comunicacions durant març  

CABLEUROPA, 
SAU  

18.452,50 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

13/06/14 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

Rectificació de l'autorització de 
desplaçament i inclusió en nòmina. 
Saló internacional de turisme a 
Catalunya del 4 al 6 d'abril de 2014.
  

Sr. Lorenzo A. Ques 
Ll.  

0,00 
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DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

16/06/14 APROVACIÓ 
LIQUIDACIÓ 

Subministrament d'energia elèctrica 
al CIM, Ràdio i Televisió de 
Mallorca  SAU, Institut de l'Esport 
Hípic de Mllca i l'IMAS (Lot 6) 
  

ENDESA ENERGIA, 
SAU 

2.401,95 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

16/06/14 INICIAR EXPEDIENT Iniciar l'exp. Subministrament de 60 
ordinadors amb els seus monitors 
pel CIM.  

Secretaria técnica 
de Presidència  

0,00 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

17/06/14 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 
ACCIDENTAL 

Nomenar temporal del coordinador 
de seguretat i salut de les obres 
referents a l'exp. de reforma interior 
del refugi Tossals Verds.  

D.I.PROJECTES 0,00 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

17/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament fact certificació 4 del  
projct de reforma interior del refugi 
Tossals Verds   

INCOC, SL  3.694,45 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

18/06/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA Retornar fiança definitiva relatiu al 
contracte de subministrament d'un 
indicador acustic per al control de 
temps pel Ple.   

Sr. BARTOLOME 
MASSOT J 

265,41 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

18/06/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA Retornar fiança definitiva relatiu al 
contracte de subministrament d'un 
monitor de senyalització visual per 
al  control de temps pel Ple. 
  

Sr. BARTOLOME 
MASSOT J 

1.158,19 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

18/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2014/874 Recurs de casació 
2136/, 85/12   

Sr.ALEJANDRO 
GONZALEZ  

439,76 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

19/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Contracte de fotografia d'actes 
protocol·laris del CIM (abril) 
  

SRA.MERCEDES 
RODRIGUEZ 

1.185,80 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

19/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Contracte de manteniment d'edificis 
i instal·lacions i mesures 
d'eficiencia energética al CIM 
(març)   

FERROVIAL 
SERVICIOS, SA 

637,11 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

19/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Recurs de casació contra sentencia 
22/6/11 TJ Balears   

SR. ALEJANDRO 
GONZALEZ 

714,49 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

19/06/14 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

Despeses tunel de Soller (maig)
   

CIA 
CONCESIONARIA 
TUNEL DE 
SOLLER, SA 

30,30 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

20/06/14 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

Quilometratge maig (126km.) 
  

Sra. Cristina Soler E. 30,26 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

20/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Servei de manteniment d'edificis i 
instal·lacions i mesures d'eficiència 
energética al CIM (febrer)  

FERROVIAL 
SERVICIOS, SA  

1.403,90 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

23/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Servei d'assessorament tècnic i 
supervisió dels jardins de Raixa 
(març) .Fact.nº262-A-2014 de 
31/3/2014 
 

Sr.ANTONIO 
GARCÍA-DELGADO
  

1.053,05 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

24/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2014/901  Diversos segons 
relació adjunta 

2.655,86 
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DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

24/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2014/904 Honoraris profesionals Secretaría general 
de presidència 

4.185,10 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

24/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2014/916 Material d'oficina O.I.T. 
Aeroport 

DISTRIBUIDORA 
ROTGER, SL 

141,37 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

24/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Servei de manteniment del 
programa traducció automàtica 
castellà-català-anglès al CIM per al 
2014.   

INCYTA 
MULTILANGUAGE, 
SL 

5.396,20 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

24/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Servei de zones wifi al Centre 
Cultural Misericòrdia, refugi Muleta, 
refugi Son Amer, finca Raixa i Arxiu 
General (juny)    

TELCONET 
BALEAR, SL 

296,45 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

25/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Quota de juliol a favor dels Grups 
polítics. 

Pp, Psoe i Coalició 
Mes per Mallorca 

16.933,56 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

25/06/14 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

Es sol·licita la contractació de 
2tècnics aux. d'informàtica envers 
de aux. d'informàtica. 

Servei d'informàtica 0,00 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

24/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

 Q/2014/915 Honoraris profesionals Secretaria técnica 
de Presidència. 

170,78 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

23/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Servei d'assessorament tècnic i 
supervisió dels jardins de Raixa 
(abril). Fact.nº264-A-2014 de 
30/4/2014 
 

ANTONIO GARCIA-
DELGADO 

1.004,03 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

24/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2013/915 Honoraris profesionals Sra. Magdalena 
C.J./ MªFca. S.P. 

1.041,14 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

25/06/14 INICIAR EXPEDIENT Contracte menor del servei de 
disseny integral de la seu 
electrónica del CIM 

Servei d'informàtica 0,00 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

26/06/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

J/2014/102 Despeses  Servei d'Informàtica 102,11 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

26/06/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

J/2014/103 Despeses a favor 
d'Organs de Govern  

Secretaria técnica 
de Presidència 

41,96 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

26/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Consum elèctric de Raixa (abril). ENDESA ENERGIA, 
SAU 

2.347,57 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

27/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Fact. nº 841411063 de 8/6/2014. 
Gabinet de Premsa (maig) 

CANON ESPAÑA, 
SA 

166,58 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

27/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2014/906 Despeses D.I.Projectes 713,44 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

27/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Servei de maneig i manteniment 
dels gegants de CIM. (2013-2015) 

JOAN BERGA 
CIFRE 

4.435,86 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

27/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Servei de manteniment d'edificis i 
instal·lacions i mesures d'eficiència 
energètica al CIM. Fact.nº 14LOO-
016-0011 DE 31/5/2014. 

FERROVIAL 
SERVICIOS, SA 

924,92 
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DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

27/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Servei de manteniment dels jardins 
de Raixa. Fact.nº F520714135-12 
de 30/4/14 

TRAGSA 8.297,09 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

30/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Fact.nº.841411065 de 8/6/2014. 
Secretaria técn. de Presidència. 

CANON ESPAÑA, 
SA 

167,10 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

30/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2014/955 Despeses menors 
secretaria técn. Presidéncia 

Diversos segons 
relació adjunta 

1.137,40 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

30/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2014/956 Despeses menors 
secretaría técn. Presidéncia 

Diversos segons 
relació adjunta  

637,77 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

30/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2014/957 Despeses menors 
secretaria técn. Presidència. 

Diversos segons 
relació adjunta 

1.393,33 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

30/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2014/958 Despeses còpies 
març-maig 2014 

CANON ESPAÑA, 
SA 

692,48 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

30/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2014/959 Revistero pvc DISTRIBUCIONES 
UNIVERSAL 
MALLORCA, SL 

43,03 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

30/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2014/961 Despeses d'obres 
menors 

Secretaria técnica 
de Presidència 

3.471,23 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

01/07/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA Subministrament relatiu a la gestió i 
administració de diferents bases de 
dades. 

INFORMÀTICA EL 
CORTE INGLÉS, SA  

7.420,16 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

01/07/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

J/2014/111 Despeses a favor 
d'Organs de Govern 

Secretaria técnica 
de Presidència 

367,68 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

01/07/14 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

Retornar fiances definitives. Servei 
de publicitat i promoció del CIM. 

DI7 i Media Planning 
Group SA UTE 

168.059,93 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

02/07/14 INICIAR EXPEDIENT Contractació adquisició d'un 
sistema de còpies de seguretat i 
backup corporatius. 

Secretaria técn. 
Presidència 

0,00 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

03/07/14 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

Quilometratge de gener a maig. 
(2035km.) 

Sra. Mª Isabel 
Crespí D. 

488,69 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

03/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Subministrament d'energia elèctrica 
de Raixa (desembre 2013). 
Fact.PZZ401N0010242. 

ENDESA ENERGIA, 
SAU 

2.622,84 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

04/07/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA Servei de direcció de la defensa 
jurídica del CIM relatiu a la venda 
de Can Domenge. 

BUFETE COCA Y 
ASOCIADOS, SL 

2.500,00 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

07/07/14 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

Quilomentratge de juny (207km.).  Sr. Josep Ramis F 49,71 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

08/07/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA Servei de maneig i manteniment 
del Gegants del CIM 

JOAN BERGA 
CIFRE 

968,00 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

08/07/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA Subministrament d'energia elèctrica 
al CIM, Radio tv de Mallorca SAU, 
IEHM i IMAS. 

Secretaria tècn de 
Presidència 

354,86 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

09/07/14 COMPENSACIÓ 
HORES FORMACIÓ 

Curs de català nivell C2. (30hores) Sr.Juan Basilio 
Pericas F. 

0,00 
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DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

09/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Servei de fotografia d'actes 
protocol·laris del CIM. 

Sra. MERCEDES 
RODRIGUEZ S. 

2.153,80 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

09/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Servei de manteniment dels jardins 
de Raixa  

TRAGSA 35.846,58 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

10/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Projecte de rehabilitació de la casa 
i tafona de Can Boi com a Refugi. 

INCOC, SL 31.022,99 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

03/07/14 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

Rectificar DNI  a R.inclusió en 
nómina d'indemnitzacións per raó 
de servei 

Sra. Carina Llufriu E 111,96 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

10/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Fact.nº14 LOO-016-0014 de 
31/5/14 relativa al serv. 
manteniment d'edificis i 
instal·lacions i mesures d'eficiència 
energètica (abril). 

FERROVIAL 
SERVICIOS, SA 

1.049,98 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

03/06/14 ALTRES ANUL·LACIÓ SALDO PENDENT 
DEL DRET RECONEGUT 

TUEX S.A. 532.335,30 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

03/06/14 ALTRES DECLARACIÓ COM A EFECTE 
NO UTILITZABLE LA 
IMPRESSORA HP COLOR 
LASERJET CP3525X I EL FAX 
OLIVETTI BROTHER 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
CARRETERES 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

03/06/14 ALTRES FRACCIONAMENT PAGAMENT 
DEUTE 

C.S.P. 962,00 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

03/06/14 ALTRES REINTEGRAMENT PARCIAL 
SUBVENCIÓ "E.T. GESTORS DEL 
MEDI RURAL 2010-2011" 

SERVEI 
D'OCUPACIÓ DE 
LES ILLES 
BALEARS 

3.336,01 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

03/06/14 ALTRES REINTEGRAMENT PARCIAL 
SUBVENCIÓ "T.O. SISTEMES 
D'AIGUA I ENERGIES 
RENOVABLES 2010-2011" 

SERVEI 
D'OCUPACIÓ DE 
LES ILLES 
BALEARS 

22.420,36 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

03/06/14 ALTRES REINTEGRAMENT PARCIAL 
SUBVENCIÓ PROGRAMA "T.O. 
SERRA DE TRAMUNTANA 2010-
2011" 

SERVEI 
D'OCUPACIÓ DE 
LES ILLES 
BALEARS 

17.226,97 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

03/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI 
SERVEIS GENERALS 

CANON ESPAÑA 
S.A. 

166,58 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

03/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI 
SERVEIS GENERALS 

CIA. 
MEDITERRANEA 
DE VIGILANCIA 
S.A. 

25.136,66 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

03/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI 
SERVEIS GENERALS 

KLÜH LINAER S.L. 22.779,06 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

04/06/14 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

ADJUDICACIÓ CONTRACTE 
MENOR SERVEI D'AUDITORIES 
FINANCERES PROGRAMA DE 
CONTROL FINANCER DEL 
CONSELL DE MALLORCA 

RSM GASSO 
AUDITORES S.L.P. 

12.234,92 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

04/06/14 ALTRES CANVI D'ADSCRIPCIÓ DE LA 
FOTOCOPIADORA CANON NP 
6112 DEL SERVEI 
D'EXPROPIACIONS 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
CARRETERES 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

04/06/14 ALTRES CANVI D'ADSCRIPCIÓ DE LA 
FOTOCOPIADORA CANON NP 
6112 DEL SERVEI 
D'EXPROPIACIONS 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
CARRETERES 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

04/06/14 ALTRES DEVOLUCIÓ TAXA EXPEDICIÓ 
LLICÈNCIA DE CAÇA I PESCA 
FLUVIAL 

C.H.G. 35,34 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

04/06/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA DEFINITIVA 
ADJUDICACIÓ CONTRACTE 
SERVEI DE PREVENCIÓ DE 
RISCOS LABORALS 

GRUPO MGO S.A. 3.795,00 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

04/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT CONTRACTACÓ 
LLUMINÀRIES I MATERIAL 
ELÈCTRIC A L'EDIFICI KREKOVIC 

COMERCIAL 
FAIXINA S.A. 

20.489,67 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

04/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

BESTRETA 100% APORTACIÓ 
ANUAL 

FUNDACIÓ COLL 
BARDOLET 

3.000,00 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

05/06/14 ALTRES LIQUIDACIÓ PROVISIONAL 
CANON CONTRACTE DE GESTIÓ 
SERVEI PÚBLIC PER A LA 
GESTIÓ DEL REFUGI CAN BOI 

A.M.D.S. 6.070,57 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

05/06/14 AUTORITZACIÓ 
ASSISTÈNCIA 
CURSOS 

AUTORITZACIÓ ASSISTÈNCIA 
JORNADA SOBRE LA LLEI DE 
RACIONALITZACIÓ I 
SOSTENIBILITAT DE 
L'ADMINISTRACIÓ LOCAL 

J.C.C.  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

05/06/14 AUTORITZACIÓ 
ASSISTÈNCIA 
CURSOS 

AUTORITZACIÓ ASSISTÈNCIA 
JORNADA SOBRE LA LLEI DE 
RACIONALITZACIÓ I 
SOSTENIBILITAT DE 
L'ADMINISTRACIÓ LOCAL 

M.I.A.B. / M.M.B. / 
D.Q.N. / M.B.S. / 
M.P.C. / F.T.R. / 
A.M.G.S. 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

05/06/14 COMPENSACIÓ 
HORES FORMACIÓ 

COMPENSACIÓ HORES PER 
ASSISTÈNCIA A CURSOS 

I.P.C.  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

05/06/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
014/2014 

HOTEL 
CALATRAVA S.L. 

1.146,07 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

05/06/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
016/2014 

C.B. DE M.C. Y 
A.P.P. 

336,50 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

05/06/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
046/2014 

TENORIME S.L. 3.344,34 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

05/06/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
059/2014 

SPORTING 
BENDINAT S.L.U. 

2.187,55 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

05/06/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
060/2014 

SON ARMADAMS 
S.L. 

1.793,25 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

05/06/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
370/2013 

PEACE SEA 2004 
S.L. 

5.607,00 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

05/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI 
LLAR DE LA JOVENTUT 

? 299,97 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

05/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI 
SERVEIS GENERALS 

? 3.725,83 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

06/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT BESTRETA 50% 
SUBVENCIÓ 

FEDERACIÓ 
BALEAR DE 
RUGBY 

7.860,88 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

09/06/14 ALTRES LIQUIDACIÓ CONTRACTE 
SERVEI DE VIGILÀNCIA I 
SEGURETAT EDIFICIS CONSELL 
DE MALLORCA 

COMPAÑIA 
MEDITERRANEA 
DE VIGILANCIA 
S.A. 

0,00 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

09/06/14 AUTORITZACIÓ 
ASSISTÈNCIA 
CURSOS 

AUTORITZACIÓ ASSISTÈNCIA 
CURS INICIACIÓ A L'INFORME 
PERICIAL 

P.B.N. 50,00 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

09/06/14 ENDOSSAMENT 
FACTURES 
ENTITATS 
BANCÀRIES 

ENDÓS FACTURES DESPESES 
CONTRACTE DE PUBLICITAT 

DI 7 S.L. / 
COLONYA CAIXA 
D'ESTALVIS DE 
POLLENÇA 

48.323,99 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

09/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI 
SERVEIS GENERALS 

? 654,43 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

10/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT COMISSIÓ PER 
PERCENTATGE DE DESCOMPTE 
DE TPV 

CAIXABANK S.A. 2,65 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

10/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT COMISSIÓ PER 
PERCENTATGE DE DESCOMPTE 
DE TPV 

CAIXABANK S.A. 14,61 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

10/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT COMISSIÓ PER 
PERCENTATGE DE DESCOMPTE 
DE TPV 

CAIXABANK S.A.  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

10/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI 
SERVEIS GENERALS 

ROIG OBRES I 
SERVEIS I MEDI 
AMBIENT S.A. 

2.107,56 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

10/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ANUL·LACIÓ SALDO PENDENT 
DRET RECONEGUT 

S.R.H. 151.035,96 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

10/06/14 ALTRES APROVACIÓ LIQUIDACIÓ 
CONTRACTE SERVEI DE 
VIGILÀNCIA I SEGURETAT 
EDIFICIS DEL CONSELL DE 
MALLORCA 

UNIDAD DE 
SERVICIOS LA 
MEDITERRANEA 
S.A. 

0,00 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

10/06/14 COMPENSACIÓ 
HORES FORMACIÓ 

COMPENSACIÓ HORES PER 
ASSISTÈNCIA A CURSOS 

M.P.C.F.  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

10/06/14 DEIXAR SENSE 
EFECTE 

DEIXAR SENSE EFECTE LA 
RESOLUCIÓ DE 28/04/2014 
Q/2014/548 

? 2.097,69 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

10/06/14 INICIAR EXPEDIENT INICI EXPEDIENT MODIFICACIÓ 
CONTRACTE 
SUBMINISTRAMENT ENERGIA 
ELÈCTRICA  

ENDESA ENERGIA 
SAU 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

10/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI 
SERVEIS GENERALS 

? 2.097,69 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

10/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

COMPENSACIÓ CRÈDITS CARRETERA 
PALMA-MANACOR, 
CONCESSIONÀRIA 
DEL CIM S.A. 

2.178.401,42 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

11/06/14 ALTRES ESTABLIMENT OFICINA DE 
REGISTRE ALS EFECTES DE LA 
IMPLANTACIÓ DEL CERTIFICAT 
D'EMPLEAT PÚBLIC 

?  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

11/06/14 ALTRES REDISTRIBUCIÓ I AMPLIACIÓ DE 
LA DESPESA DE 
L'ARRENDAMENT AMB OPCIÓ 
DE COMPRA D'UNA 
FOTOCOPIADORA PER A LA 
INTERVENCIÓ DELEGADA 

?  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

11/06/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ DE BESTRETA DE 
CAIXA FIXA 

SERVEIS 
GENERALS 

2.329,11 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

11/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI 
LLAR DE LA INFÀNCIA 

? 3.469,00 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

11/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI 
LLAR DE LA INFÀNCIA 

? 3.581,36 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

11/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI 
SERVEIS GENERALS 

? 1.489,83 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

11/06/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
004/2014 

SES DOVELLES 
S.L. 

4.529,94 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

11/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI 
SERVEIS GENERALS 

ZURICH 
INSURANCE PLC 

49.920,00 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

11/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI 
SERVEIS GENERALS 

ZURICH 
INSURANCE PLC 
SUCURSAL EN 
ESPAÑA 

24.500,00 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

01/07/14 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

NOMENAMENT I/O PRESA 
POSSESSIO LLOC TREBALL 
(ART 10.1.d LLEI 7/2007 I  ART 
.2.e LLEI 3/2007)  

FJLC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

09/07/14 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

COMISSIO SERVEIS  MIGT  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

15/07/14 CESSAMENT EN 
LLOC DE TREBALL 

CESSAMENT EN LLOC TREBALL MCPB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

15/07/14 EFECTES PER 
JUBILACIÓ 

JUBILACIO MCPB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

17/07/14 PERMIS 
MATERNITAT/PATER
NITAT 

LLICENCIA / PERMIS / 
INCAPACITAT TEMPORAL - 
PATERNITAT 

FGU  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

09/07/14 PERMIS 
MATERNITAT/PATER
NITAT 

LLICENCIA / PERMIS / 
INCAPACITAT TEMPORAL - 
PERMIS PATERNITAT 

MCA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

17/07/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MMCB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

17/07/14 RECONEIXEMENT 
SERVEIS PREVIS 

RECONEIXEMENT TEMPS 
SERVEIS A EFECTES COMPUT 
TRIENNIS 

MRVA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

17/07/14 RECONEIXEMENT 
SERVEIS PREVIS 

RECONEIXEMENT TEMPS 
SERVEIS A EFECTES COMPUT 
TRIENNIS 

MSSG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

18/07/14 ALTRES DEDUCCIO PROPORCIONAL 
D'HAVERS A APLICAR A NOMINA  

CPI  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

18/07/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA / PERMIS / 
INCAPACITAT TEMPORAL - IT 
COMPLEMENT 100% 

DBS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

18/07/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA / PERMIS / 
INCAPACITAT TEMPORAL - IT 
COMPLEMENT 100% 

IGL  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

18/07/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA / PERMIS / 
INCAPACITAT TEMPORAL - IT 
COMPLEMENT 100% 

RBO  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

21/07/14 BORSA INTERINS CONSTIITUCIO 2 BORSES 
GUARDA VIGILANT DRAGONERA 
PER PROCEDIMENTS DE 
CONCURS DE MERITS  

ALTRES  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

21/07/14 CESSAMENT EN 
LLOC DE TREBALL 

CESSAMENT EN LLOC DE 
TREBALL 

MBBL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

21/07/14 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

CONCESSIO BESTRETA  DFS 1.548,36 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

21/07/14 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

DENEGACIO DRET 100% 
RETRIBUCIONS SITUACIO IT 
 

MSC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

21/07/14 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

DENEGACIO DRET 100% 
RETROBUCIONS SITUACIO IT 

MCR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

21/07/14 FINALITZACIÓ 
CONTRACTE 
LABORAL 

BAIXA - FI PERIODE 
CONTRACTE 

MMAV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

21/07/14 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) 

CGM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

21/07/14 PRORROGA 
INTERINITAT 

PRORROGA CONTRACTE EN 
REGIM LABORAL 
TRABALLADOR/A INSCRIT A DTP 
MEDI AMBIENT 

BTF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

21/07/14 PRORROGA 
INTERINITAT 

PRORROGA PRESTACIO 
SERVEIS EN REGIM 
INTERINITAT PER ACUMULACIO 
DE TASQUES 

AIV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

21/07/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI VMF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

21/07/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI DMM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

22/07/14 PERMIS 
MATERNITAT/PATER
NITAT 

LLICENCIA / PERMIS / 
INCAPACITAT TEMPORAL - 
AMPLIACIO LLICENCIA 
PATERNITAT 

MSJ  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

23/07/14 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

CONCESSIO BESTRETA  MCSE 1.431,96 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

09/07/14 ALTRES RENUNCIA REDUCCIO JORNADA 
PER CURA DE FILLS 

SFB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

09/07/14 INICIAR EXPEDIENT EXPEDIENT AJUDA PER 
ESCOLARITAT  

MCA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

09/07/14 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

REDUCCIO JORNADA  MCA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

10/07/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA / PERMIS / 
INCAPACITAT TEMPORAL - IT 
COMPLEMENT 100% 

APL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

10/07/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA / PERMIS / 
INCAPACITAT TEMPORAL - IT 
COMPLMENT 100% 

MLS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

11/07/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA / PERMIS / 
INCAPACITAT TEMPORAL - IT 
COMPLMENT 100% 

MMRL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

17/07/14 ALTRES LLICENICA / EPRMIS / 
INCAPACITAT TEMPORAL - 
PERMIS NO RETRIBUIT 

MCPG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

17/07/14 INICIAR EXPEDIENT EXPEDIENT AJUDA 
ESCOLARITAT 

FGU  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

17/07/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA / PERMIS / 
INCAPACITAT TEMPORAL - IT 
COMPLEMENT 100% 

MMRL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

17/07/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA / PERMIS / 
INCAPACITAT TEMPORAL - IT 
COMPLEMENT 100%  

JRF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

17/07/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA / PERMIS / 
INCAPACITAT TEPORAL - IT 
COMPLEMENT 100% 

MLRD  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

12/06/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA DEFINITIVA 
ADJUDICACIÓ CONTRACTE 
ENERGIA ELÈCTRICA 

ENDESA ENERGIA 
S.A. 

23.966,73 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

12/06/14 INICIAR EXPEDIENT INICI EXPEDIENT 
SUBMINISTRAMENT LLICÈNCIA 
DE SOFTWARE DE 
TRANSMISSIÓ ELECTRÒNICA 
DE DADES PER A GESTIÓ 
TRIBUTÀRIA EDITRAN 

?  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

12/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI 
SERVEIS GENERALS 

ENDESA ENERGIA 
SAU 

4.108,00 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

12/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI 
SERVEIS GENERALS 

FERROVIAL 
SERVICIOS S.A. 

26.176,65 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

08/07/14 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

CORRECCIO ERRORS 
DETECTATS A LA VERSIO 
CASTELLANA  DE LA REOLUCIO 
27 JUNY 2014 SIBRE TECNIC 
AUXILIAR INFORMATICA 

ALTRES  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

10/07/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER 
ESTUDIS FILL ARQUITECTURA 

MMMG 10,92 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

10/07/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER 
ESTUDIS FILL GRAU 
ENGINYERIA  

ARPG 327,75 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

10/07/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER 
ESTUDIS FILLA FARMACIA 

MOS 464,31 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

10/07/14 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES MVF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

10/07/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

RECONEIXEMENT COMPUT 
HORES FORMACIO  

RMSQ  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

10/07/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

RECONEIXEMENT HORES 
FORMACIO 

AAR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

10/07/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

RECONEIXEMENT HORES 
FORMACIO 

CVL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

10/07/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

RECONEIXEMENT HORES 
FORMACIO 

CVL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

10/07/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

RECONEIXEMENT HORES 
FORMACIO 

PRB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

10/07/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

RECONEIXEMENT HORES 
FORMACIO 

VRV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

10/07/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

RECONEIXEMENT HORES 
FORMACIO 

VRV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

10/07/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

RECONEIXMENT COMPUT 
HORES FORMACIO 

PRB  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

11/07/14 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES PERSONAL 
ADSCRIT A 
VICEPRESIDENCIA  
DE CULTURA 
PATRIMONI I 
ESPOERTS 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

11/07/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

RECONEIXEMENT HORES PER 
FORMACIO 

MJMP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

14/07/14 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

CONCESSIO COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT 

PERSONAL 
ADSCRIT AL 
TEATRE 
PRINCIPAL 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

14/07/14 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

CONCESSIO COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT ABR-MAIG-JUN 
2013 

PERSONAL 
ADSCRIT AL 
TEATRE 
PRINCIPAL 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

14/07/14 ALTRES REMISSIO INSS EXPEDIENT 
INCAPACITAT TEMPORAL 
FUNCIONARI 

TGC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

14/07/14 ALTRES REMUNICA REDUCCIO 
JORNADA PER CURA DE FILLS 

PCP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

14/07/14 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

CONCESSIO BESTRETA AFMC 2.523,44 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

15/07/14 BORSA INTERINS CONVOATORIA 2 BORESES AUX 
INFORMACIO TURISTICA PER 
PROCEDIMENT CONCURS 
MERITS  

ALTRES  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

15/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIONS  SOCIEDAD DE 
PREVENCION DE 
MUTUAL BALEAR 
PREVIS, S.L.U. 

5.925,62 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

15/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXMENT OBLIGACIONS 
A FAVOR ASISA 

ASISA, 
ASISTENCIA 
SANITARIA 
INTERPROVINCIAL 
DE SEGUROS, S.A. 

32.291,48 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

15/07/14 RETENCIONS DE 
NÒMINES 

RETENCIONS SINDICALS JUNY 
2014 

SINDICATS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

17/07/14 ALTRES INCOACIO EXPEDIENT 
DISCIPLICNARI 

JSM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

17/07/14 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

CONCESSIO BESTRETA MJRM 951,50 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

21/07/14 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RELACIO FACTURES 
54/92060/20140721 

PERSONES 
FISIQUES O 
JURIDIQUES 

5.970,68 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

21/07/14 BORSA INTERINS LLISTA ADMESOS I EXCLOSOS 2 
BORSES MECANIC INSPECTOR 
ITV  PROCEDIMENT CONCURS 
DE MERITS  

ALTRES  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

21/07/14 RECONEIXEMENT 
SERVEIS PREVIS 

RECONEIXEMENT TEMPS 
SERVEIS A EFECTES COMPUT 
DE TREINNIS 

MMAV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

22/07/14 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RELACIO DE FACTURES 
54/22110/20140725 
CORRESPONENT RECEPTES 
DISPENSES MAIG 2014 

PERSONAL 
ADSCRIT AL CIM 

3.123,40 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

22/07/14 CONCESSIÓ 
LLICÈNCIA 

LLICENCIA / PERMIS / 
INCAPACITAT TEMPORAL - 
LLICENCIA SENSE SOU 

CRR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

23/07/14 ALTRES CESSAMENT I PRESA 
POSSESSIO LLOC TREBALL 
EFECUATS PER MATEIXA 
AUTORITAT -ART 53 LLEI 3/2007 
DE 27 DE MARÇ  

CJRP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

23/07/14 CESSAMENT EN 
LLOC DE TREBALL 

CESSAMENT EN LLOC TREBALL GSN  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

23/07/14 EFECTES PER 
JUBILACIÓ 

JUBILACIO - FORÇOSA  GSN  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

23/07/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA / PERMIS / 
INCAPACITAT TEMPORAL- IT 
COMPLEMENT 100% 

MLS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

24/07/14 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

CONCESSIO COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT  ALS 
SOTSOFICIALS SERVEI 
BOMBERS PER REALITZACIO  
GUARDIES LOCALITZACIO  
ABRIL 2014 

PERSONAL 
ADSCRIT AL COS 
BOMBERS 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

24/07/14 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

CONCESSIO COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT CAP SERVEI 
SERVEI BOMBERS PER 
GUARDIES LOCALITZACIO 
JULIOL 2014 

SRV 3.804,87 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

24/07/14 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

CONCESSIO COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT CAPS ZONA 
SERGENTS SERVEI BOMBERS 
PER GUARDIES LOCALITZACIO 
ABRIL 2014 
 

PERSONAL 
ADSCRIT AL COS 
BOMBERS 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

24/07/14 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

CONCESSIO COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT SERGENTS 
/CAPS ZONA PER GUARDIES 
LOCALITZACIO JULIOL 2014 

PERSONAL 
ADSCRIT AL COS 
BOMBERS 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

24/07/14 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

CONCESSIO COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT SOT-OFICIALS 
SERVEI BOMBERS PER 
GUARDIES LOCALITZACIO 
JULIOL 2014 
 

PERSONAL 
ADSCRITS AL COS 
BOMBERS 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

24/07/14 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

CONCESSIO COMPLEMENTS 
PRODUCTIVITAT SERVEI 
BOMBERS JUNY 2014 

PERSONAL 
ADSCRIT AL 
SERVEI BOMBERS 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

24/07/14 ALTRES SOL·LICITUD FLEXIBILITATA 
HORAIA  

CRS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

25/07/14 ALTRES CESSAMENT I PRESA 
POSSESSIO LLOC TREBALL 
EFECUATS PER MATEIXA 
AUTORITAT -ART 53 LLEI 3/2007 
DE 27 DE MARÇ  

AGL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

25/07/14 ALTRES CESSAMENT I PRESA 
POSSESSIO LLOC TREBALL 
EFECUATS PER MATEIXA 
AUTORITAT -ART 53 LLEI 3/2007 
DE 27 DE MARÇ  

ARL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

25/07/14 ALTRES CESSAMENT I PRESA 
POSSESSIO LLOC TREBALL 
EFECUATS PER MATEIXA 
AUTORITAT -ART 53 LLEI 3/2007 
DE 27 DE MARÇ  

ARL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

25/07/14 ALTRES CESSAMENT I PRESA 
POSSESSIO LLOC TREBALL 
EFECUATS PER MATEIXA 
AUTORITAT -ART 53 LLEI 3/2007 
DE 27 DE MARÇ  

BLL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

25/07/14 ALTRES CESSAMENT I PRESA 
POSSESSIO LLOC TREBALL 
EFECUATS PER MATEIXA 
AUTORITAT -ART 53 LLEI 3/2007 
DE 27 DE MARÇ  

CNF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

25/07/14 ALTRES CESSAMENT I PRESA 
POSSESSIO LLOC TREBALL 
EFECUATS PER MATEIXA 
AUTORITAT -ART 53 LLEI 3/2007 
DE 27 DE MARÇ  

DBS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

25/07/14 ALTRES CESSAMENT I PRESA 
POSSESSIO LLOC TREBALL 
EFECUATS PER MATEIXA 
AUTORITAT -ART 53 LLEI 3/2007 
DE 27 DE MARÇ  

ECS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

25/07/14 ALTRES CESSAMENT I PRESA 
POSSESSIO LLOC TREBALL 
EFECUATS PER MATEIXA 
AUTORITAT -ART 53 LLEI 3/2007 
DE 27 DE MARÇ  

ECS  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

25/07/14 ALTRES CESSAMENT I PRESA 
POSSESSIO LLOC TREBALL 
EFECUATS PER MATEIXA 
AUTORITAT -ART 53 LLEI 3/2007 
DE 27 DE MARÇ  

FMGL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

25/07/14 ALTRES CESSAMENT I PRESA 
POSSESSIO LLOC TREBALL 
EFECUATS PER MATEIXA 
AUTORITAT -ART 53 LLEI 3/2007 
DE 27 DE MARÇ  

GAM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

25/07/14 ALTRES CESSAMENT I PRESA 
POSSESSIO LLOC TREBALL 
EFECUATS PER MATEIXA 
AUTORITAT -ART 53 LLEI 3/2007 
DE 27 DE MARÇ  

JABR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

25/07/14 ALTRES CESSAMENT I PRESA 
POSSESSIO LLOC TREBALL 
EFECUATS PER MATEIXA 
AUTORITAT -ART 53 LLEI 3/2007 
DE 27 DE MARÇ  

JAF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

25/07/14 ALTRES CESSAMENT I PRESA 
POSSESSIO LLOC TREBALL 
EFECUATS PER MATEIXA 
AUTORITAT -ART 53 LLEI 3/2007 
DE 27 DE MARÇ  

JCA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

25/07/14 ALTRES CESSAMENT I PRESA 
POSSESSIO LLOC TREBALL 
EFECUATS PER MATEIXA 
AUTORITAT -ART 53 LLEI 3/2007 
DE 27 DE MARÇ  

JGHS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

25/07/14 ALTRES CESSAMENT I PRESA 
POSSESSIO LLOC TREBALL 
EFECUATS PER MATEIXA 
AUTORITAT -ART 53 LLEI 3/2007 
DE 27 DE MARÇ  

JGP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

25/07/14 ALTRES CESSAMENT I PRESA 
POSSESSIO LLOC TREBALL 
EFECUATS PER MATEIXA 
AUTORITAT -ART 53 LLEI 3/2007 
DE 27 DE MARÇ  

JLMV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

25/07/14 ALTRES CESSAMENT I PRESA 
POSSESSIO LLOC TREBALL 
EFECUATS PER MATEIXA 
AUTORITAT -ART 53 LLEI 3/2007 
DE 27 DE MARÇ  

JMSV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

25/07/14 ALTRES CESSAMENT I PRESA 
POSSESSIO LLOC TREBALL 
EFECUATS PER MATEIXA 
AUTORITAT -ART 53 LLEI 3/2007 
DE 27 DE MARÇ  

JPV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

25/07/14 ALTRES CESSAMENT I PRESA 
POSSESSIO LLOC TREBALL 
EFECUATS PER MATEIXA 
AUTORITAT -ART 53 LLEI 3/2007 
DE 27 DE MARÇ  

JVS  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

25/07/14 ALTRES CESSAMENT I PRESA 
POSSESSIO LLOC TREBALL 
EFECUATS PER MATEIXA 
AUTORITAT -ART 53 LLEI 3/2007 
DE 27 DE MARÇ  

LSM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

25/07/14 ALTRES CESSAMENT I PRESA 
POSSESSIO LLOC TREBALL 
EFECUATS PER MATEIXA 
AUTORITAT -ART 53 LLEI 3/2007 
DE 27 DE MARÇ  

LVT  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

25/07/14 ALTRES CESSAMENT I PRESA 
POSSESSIO LLOC TREBALL 
EFECUATS PER MATEIXA 
AUTORITAT -ART 53 LLEI 3/2007 
DE 27 DE MARÇ  

MAMB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

25/07/14 ALTRES CESSAMENT I PRESA 
POSSESSIO LLOC TREBALL 
EFECUATS PER MATEIXA 
AUTORITAT -ART 53 LLEI 3/2007 
DE 27 DE MARÇ  

MBB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

25/07/14 ALTRES CESSAMENT I PRESA 
POSSESSIO LLOC TREBALL 
EFECUATS PER MATEIXA 
AUTORITAT -ART 53 LLEI 3/2007 
DE 27 DE MARÇ  

MCA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

25/07/14 ALTRES CESSAMENT I PRESA 
POSSESSIO LLOC TREBALL 
EFECUATS PER MATEIXA 
AUTORITAT -ART 53 LLEI 3/2007 
DE 27 DE MARÇ  

PBA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

25/07/14 ALTRES CESSAMENT I PRESA 
POSSESSIO LLOC TREBALL 
EFECUATS PER MATEIXA 
AUTORITAT -ART 53 LLEI 3/2007 
DE 27 DE MARÇ  

PVC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

25/07/14 ALTRES CESSAMENT I PRESA 
POSSESSIO LLOC TREBALL 
EFECUATS PER MATEIXA 
AUTORITAT -ART 53 LLEI 3/2007 
DE 27 DE MARÇ  

RRV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

25/07/14 ALTRES CESSAMENT I PRESA 
POSSESSIO LLOC TREBALL 
EFECUATS PER MATEIXA 
AUTORITAT -ART 53 LLEI 3/2007 
DE 27 DE MARÇ  

RRV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

28/07/14 ABONAR AJUDA 
ECONÒMICA 
FAMÍLIES AMB 
MENORS 

HORES EXTRAORDINARIES 
MAIG 2014 

PERSONAL 
ADSCRIT SERVEI 
D'EMERGENCIES 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

28/07/14 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES  
ABRIL 2014 

PERSONAL 
ADSCRIT SERVEI 
D'EMERGENCIES 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

28/07/14 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES  
SERVEI EMERGENCIES ABRIL 
2014 

PERSONAL 
ADSCRIT AL 
SERVEI 
D'EMERGENCIES 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

28/07/14 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES 
MAIG 2014 

PERSONAL 
ADSCRIT AL 
SERVEI 
D'ERMEGENCIES 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

28/07/14 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES 
MARÇ  2014 

PERSONAL 
ADSCRIT SERVEI 
D'EMERGENCIES 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

28/07/14 CONCESSIÓ 
LLICÈNCIA 

LLICENCIA / PERMIS / 
INCAPACITAT TEMPORAL - 
PERMIS NO RETRIBUIT 

FDF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

28/07/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA/ PERMIS/ 
INCAPACITAT TEMPORAL - IT 
COMPLEMENT 100% 

CAMJ  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

29/07/14 RETENCIONS DE 
NÒMINES 

RETENCIONS SINDICALS JULIOL 
2014 

SINDICATS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

12/06/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA RCD 
013/2014 

R.F.C. 110,00 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

12/06/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA RCD 
021/2014 

GALATZÓ OBRAS 
Y PROMOCIONES 
S.L. 

565,68 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

12/06/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA RCD 
061/2014 

CAN MORAGUES 
S.L. 

730,99 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

12/06/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA RCD 
062/2014 

TEMPS BO S.L. 469,46 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

12/06/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA RCD 
350/2013 

CONSTRUCCIONE
S PACO ROMAN, 
S.L. 

902,76 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

12/06/14 ENDOSSAMENT 
FACTURES 
ENTITATS 
BANCÀRIES 

ENDÓS CERTIFICACIÓ 35-1 
PROJECTE DE CONSERVACIÓ 
INTEGRAL MA-13 EIX CENTRAL 

MELCHOR 
MASCARÓ SAU / 
BANCO SABADELL 

195.450,95 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

12/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI 
SERVEIS GENERALS 

? 468,84 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

13/06/14 ALTRES ANUL·LACIÓ PARCIAL 
RECONIXEMENT OLIGACIÓ 
SUBVENCIÓ 

TERCERA EDAT 
MARIA DE LA 
SALUT 

187,00 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

13/06/14 ALTRES LIQUIDACIÓ ANUNCIS LICITACIÓ ESPORTS 85 S.L. 110,74 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

13/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI 
SERVEIS GENERALS 

? 72.225,00 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

13/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI 
SERVEIS GENERALS 

ENDESA ENERGIA 
SAU 

4.277,57 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

13/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI 
SERVEIS GENERALS 

KLÜH LINAER S.L. 35.572,56 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

13/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI 
SERVEIS GENRALS 

ENDESA ENERGIA 
SAU 

10.324,71 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

16/06/14 INICI PROCEDIMENT 
ADMINISTRATIU 

INICI EXPEDIENT SIGNATURA 
CONVENI PROMOCIÓ COTXE 
ELÈCTRIC 

DIBATO PLUS S.A.  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

16/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI LA 
MISERICÒRDIA 

CANON ESPAÑA 
S.A. 

166,58 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

16/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI LA 
MISERICÒRDIA 

ENDESA ENERGIA 
SAU 

8.578,96 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

16/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI 
LLAR DE LA INFÀNCIA 

KLÜH LINAER S.L. 19.946,12 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

16/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI 
SERVEIS GENERALS 

CANON ESPAÑA 
S.A. 

837,18 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

16/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI 
SERVEIS GENERALS 

KLÜH LINAER S.L. 11.914,20 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

16/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT SENTÈNCIA 
26/2014  

OBRAS Y 
PAVIMENTACIONE
S MAN S.A. 

343.257,66 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

16/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

BESTRETA 100% APORTACIÓ 
SUPLEMENTÀRIA 

CASA MUSEU 
LLORENÇ 
VILLALONGA, 
PARE GINARD I 
BLAI BONET 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

17/06/14 ENDOSSAMENT 
FACTURES 
ENTITATS 
BANCÀRIES 

ENDÓS FACTURES 
CERTIFICACIÓ 36 PROJECTE DE 
CONSERVACIÓ INTEGRAL MA-13 

UTE 
CONSERVACIÓ EIX 
CENTRAL /BANCO 
SABADELL 

279.736,04 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

17/06/14 ENDOSSAMENT 
FACTURES 
ENTITATS 
BANCÀRIES 

ENDÓS FACTURES 
CERTIFICACIÓ 36-1 PROJECTE 
DE CONSERVACIÓ DE LA MA-13 

MELCHOR 
MASCARÓ / 
BANCO SABADELL 

477.582,21 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

17/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT APORTACIÓ 
JULIOL 

CASA MUSEU 
LLORENÇ 
VILLALONGA, 
PARE GINARD I 
BLAI BONET 

36.000,00 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

17/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI 
LLAR DE LA INFÀNCIA 

? 126,71 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

17/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI 
SERVEIS GENERALS 

? 159,47 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

17/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI 
SERVEIS GENERALS 

ROIG OBRES I 
SERVEIS I MEDI 
AMBIENT S.A. 

1.957,12 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

18/06/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA RCD 
353/2012 

BUADES RUIZ 
OLIVER C.B. 

2.592,69 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

18/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT APORTACIÓ 
AGOST 

FUNDACIÓ CASA 
MUSEU LLORENÇ 
VILLALONGA, 
PARE GINARD I 
BLAI BONET 

36.000,00 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

18/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI LA 
MISERICÒRDIA 

? 1.917,36 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

19/06/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ DE BESTRETA DE 
CAIXA FIXA 

SERVEIS 
GENERALS 

2.362,00 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

19/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT APORTACIÓ 
SETEMBRE 

FUNDACIÓ CASA 
MUSEU LLORENÇ 
VILLALONGA, 
PARE GINARD I 
BLAI BONET 

36.000,00 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

19/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI LA 
MISERICÒRDIA 

? 3.793,10 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

20/06/14 COMPENSACIÓ 
HORES FORMACIÓ 

COMPENSACIÓ HORES PER 
ASSISTÈNCIA A CURSOS 

M.M.N.R.  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

20/06/14 COMPENSACIÓ 
HORES FORMACIÓ 

COMPENSACIÓ HORES PER 
ASSISTÈNCIA A CURSOS 

M.S.F.  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

20/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI 
LLAR DE LA INFÀNCIA 

? 1.318,90 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

20/06/14 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIÓ ERRADA 
RESOLUCIÓ 27/03/2013 
CONTRACTRE NETEJA EDIFICIS 

?  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

20/06/14 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIÓ RESOLUCIÓ DE 
21/12/2012 SOBRE PAGAMENT 
INDEGUT 

S.B.W.D. 1.419,97 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

23/06/14 COMPENSACIÓ 
HORES FORMACIÓ 

COMPENSACIÓ HORES PER 
ASSISTÈNCIA A CURSOS 

C.M.B.  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

23/06/14 ENDOSSAMENT 
FACTURES 
ENTITATS 
BANCÀRIES 

ENDÓS CERTIFICACIÓ 53 
PROJECTE DE CONSERVACIÓ 
DE LA XARXA DE CARRETERES 
DEL CONSELL DE MALLORCA 

MELCHOR 
MASCARÓ SAU / 
SANTANDER 
FACTORING Y 
CONFIRMING S.A. 

330.378,42 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

23/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT 50% BESTRETA 
SUBVENCIÓ 

FEDERACIÓ 
BALEAR 
D'ESPORTS PER A 
PERSONES AMB 
DISCAPACITAT 

21.982,00 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

23/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT 50% BESTRETA 
SUBVENCIÓ 

FEDERACIÓ 
BALEAR DE 
MOTOCICLISME 

4.721,62 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

23/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT 50% BESTRETA 
SUBVENCIÓ 

FEDERACIÓ DE 
TRIATLÓ DE LES 
ILLES BALEARS 

6.589,80 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

23/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT SENTÈNCIA 
EXPEDIENT EXPROPIACIÓ 
FORÇOSA 

J.P.B. 
M.P.B. 

191.090,18 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

23/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

LIQUIDACIÓ PREU PÚBLIC 
UTILITZACIÓ POLIESPORTIU 
SANT FERRAN 

COLEGIO SAN 
FRANCISCO 

191,00 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

23/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

LIQUIDACIÓ PREU PÚBLIC 
UTILITZACIÓ POLIESPORTIU 
SANT FERRAN 

COL·LEGI PIUS XII 1.420,00 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

23/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

LIQUIDACIÓ PREU PÚBLIC 
UTILITZACIÓ POLIESPORTIU 
SANT FERRAN 

COL·LEGI 
SANTÍSSIMA 
TRINITAT 

1.251,00 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

24/06/14 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENT 
EN COMISSIÓ DE SERVEIS  

M.S.F.R.  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

24/06/14 DEIXAR SENSE 
EFECTE 

DEIXAR SENSE EFECTE 
RESOLUCIÓ DE 
12/06/2014D'INICI EXPEDIENT 
PER AL SUBMINISTRAMENT DE 
LLICÈNCIA DE SOFTWARE PER 
A GESTIÓ TRIBUTÀRIA 

EDITRAN  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

24/06/14 INICIAR EXPEDIENT INICI EXPEDIENT ADHESIÓ DEL 
CONSELL DE MALLORCA A LA 
CENTRAL DE CONTRACTACIÓ 
DE L'ESTAT DE LA DIRECCIÓ 
GENERAL DE PATRIMONI DE 
L'ESTAT PER A DETERMINATS 
BÉNS I SERVEIS 

?  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

24/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI 
SERVEIS GENERALS 

FERROVIAL 
SERVICIOS S.A. 

11.269,68 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

24/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

LIQUIDACIÓ SERVEI CONTROL I 
SEGUIMENT PRESTACIÓ 
RECOLLIDA SELECTIVA 
RESIDUS DE MARÇ 2013 A 
MARÇ 2014 ZONA 1 

FOMENTO DE 
CONSTRUCCIONE
S Y CONTRATAS 
S.A. / LIMPIEZAS 
URBANAS DE 
MALLORCA S.A. 
UTE 

28.183,22 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

24/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

LIQUIDACIÓ SERVEI CONTROL I 
SEGUIMENT PRESTACIÓ 
RECOLLIDA SELECTIVA 
RESIDUS DE MARÇ 2013 A 
MARÇ 2014 ZONA 2 

FOMENTO DE 
CONSTRUCCIONE
S Y CONTRATAS 
S.A. Y LIMPIEZAS 
URBANAS DE 
MALLORCA S.A. 
UTE 

20.036,66 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

24/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

LIQUIDACIÓ SERVEI CONTROL I 
SEGUIMENT PRESTACIÓ 
RECOLLIDA SELECTIVA 
RESIDUS DE MARÇ 2013 A 
MARÇ 2014 ZONA 3 

MELCHOR 
MASCARÓ SA / 
NET I FRESC S.L. / 
HERMANOS 
PALLICER PONS 
S.A. UTE 

10.568,68 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

25/06/14 ALTRES ANUL·LACIÓ SALDO PENDENT 
DEL DRET RECONEGUT 

J.B.S. 22.007,00 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

25/06/14 ALTRES EXPEDIENT NUM. 1 DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 
(ROM01/2014) 

AGÈNCIA DE 
PROTECCIÓ DE LA 
LEGALITAT 
URBANÍSTICA I 
TERRITORIAL DE 
MALLORCA 

46.106,79 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

25/06/14 ALTRES EXPEDIENT NUM. 12 DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 
(TR03/2014) 

? 12.000,00 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

25/06/14 ALTRES SOLICITUD PAGAMENT 
FRACCIONAT DEUTE AMB EL 
CONSELL DE MALLORCA 

AJUNTAMENT DE 
CALVIÀ 

5.712.475,76 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

25/06/14 COMPENSACIÓ 
DEUTE 

COMPENSACIÓ DEUTE A FAVOR 
DEL CONSELL DE MALLORCA 

AJUNTAMENT DE 
CAPDEPERA 

6.634,99 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

25/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI 
SERVEIS GENERALS 

? 820,05 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

25/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI 
SERVEIS GENERALS 

? 7.078,78 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

25/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI 
SERVEIS GENERALS 

? 7.492,04 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

25/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI 
SERVEIS GENERALS 

CANON ESPAÑA 
S.A. 

835,04 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

25/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI 
SERVEIS GENERALS 

ENDESA ENERGIA 
SAU 

3.734,41 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

26/06/14 ABONAMENT 
CURSOS 

ABONAMENT DESPLAÇAMENT 
EN COMISSIÓ DE SERVEIS PER 
ASSISTÈNCIA AL TALLER 
PRÁCTICO SOBRE DISEÑO Y 
GESTIÓN DE PROYECTOS 
EUROPEOS 

M.S.F.R. 314,07 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

26/06/14 ALTRES APROVACIÓ CONTRACTACIÓ 
CENTRALITZADA ADQUISICIÓ 
DUES MOTOCICLETES PER ALS 
SERVEIS GENERALS DE LA 
LLAR DE LA INFÀNCIA 

? 6.190,36 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

26/06/14 AUTORITZACIÓ 
ASSISTÈNCIA 
CURSOS 

ASSISTÈNCIA AL CURS DE 
REHABILITACIÓ D'EDIFICIS 

M.T.P. 450,00 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

26/06/14 AUTORITZACIÓ 
ASSISTÈNCIA 
CURSOS 

AUTORITZACIÓ ASSISTÈNCIA AL 
PRIMER CONGRESO DE 
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y 
SOSTENIBILIDAD EN EL SECTOR 
TURÍSTICO 

M.S.F.R.  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

26/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

LIQUIDACIÓ PREU PÚBLIC 
UTILITZACIÓ POLIESPORTIU 
SANT FERRAN 

COL·LEGI SAN 
JOSÉ DE LA 
MONTAÑA 

752,00 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

26/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

LIQUIDACIÓ PREU PÚBLIC 
UTILITZACIÓ POLIESPORTIU 
SANT FERRAN 

COL·LEGI SDAD. 
COOP. EDUCATIVA 
MANJON 

321,00 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

26/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

LIQUIDACIÓ PREU PÚBLIC 
UTILITZACIÓ POLIESPORTIU 
SANT FERRAN 

SANT VICENÇ DE 
PAÜL 

959,00 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

27/06/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
072/2014 

RESTAURANTE 
PIZZERIA 
SIMSALABIM S.L. 

7.669,85 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

27/06/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
074/2014 

PROYECTOS 
VENTORA S.L. 

2.650,31 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

27/06/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
075/2014 

G.G.S. 280,15 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

27/06/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
076/2014 

J.O.L. 278,00 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

27/06/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
078/2014 

TRU 2012 S.L. 2.555,00 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

27/06/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
079/2014 

TRU 2012 S.L. 18.710,94 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

27/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI 
SERVEIS GENERALS 

? 1.213,64 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

27/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI 
SERVEIS GENERALS 

? 3.232,23 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

30/06/14 ALTRES APROVACIÓ PRÒRROGA 
CONTRACTE SERVEI DE 
MANTENIMENT ASCENSORS 
EDIFICIS CONSELL DE 
MALLORCA 

BALEAR DE 
ASCENSORES S.L. 

11.241,09 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

30/06/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ DE BESTRETA DE 
CAIXA FIXA 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME 

1.200,61 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

30/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI 
SERVEIS GENERALS 

? 374,39 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

30/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI 
SERVEIS GENERALS 

KLÜH LINAER SL 30.075,75 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

16/08/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT INTERESSOS DE 
DEMORA CONTRACTE SERVEI 
DE CONSERVACIÓ INTEGRAL 
XARXA DE CARRETERES DEL 
CONSELL DE MALLORCA 

UTE 
CONSERVACIÓ 
PONENT-LLEVANT 

226.989,37 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

01/07/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
058/2014 

M.C.C. 515,32 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

01/07/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
067/2014 

NOVA PALMA 
PROYECTOS S.L. 

1.228,97 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

01/07/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
069/2014 

P.P.H.M. 1.251,73 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

01/07/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
070/2014 

IBIFOR S.A. 1.393,00 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

01/07/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
073/2014 

M.S. 962,37 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

01/07/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
081/2014 

CAMERON S.L. 1.020,93 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

01/07/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
184/2013 

ALMAGRO Y 
PIZARRO S.L. 

233,01 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

01/07/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
185/2013 

ALMAGRO Y 
PIZARRO S.L. 

624,24 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

01/07/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
358/2013 

G.P.F. 676,80 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

01/07/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
378/2013 

C.M.A. 703,87 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

01/07/14 INICIAR EXPEDIENT INICI EXPEDIENT 
DESAFECTACIÓ I PERMUTA 
TERRENYS TERME MUNICIPAL 
DE SANT LLORENÇ 

?  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

01/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
COMISSIÓ PER PERCENTATGE 
DE DESCOMPTE DE TPV 

CAIXABANK SA. 15,12 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

01/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI 
SERVEIS GENERALS 

? 53,29 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

01/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI 
SERVEIS GENERALS 

? 1.005,66 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

01/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

LIQUIDACIÓ PROVISIONAL 
CÀNONS CONTRACTE 
CONCESSIÓ GESTIÓ RESIDUS 
URBANS DE MALLORCA 

TIRME S.A. 300.131,00 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

02/07/14 ALTRES NOMENAMENT EQUIP TÈCNIC 
DEL CONSELL DE MALLORCA 
PER A ESTUDIS PREVIS I 
PROJECTE DE CONSOLIDACIÓ 
CAPELLA DE BETLEM 

?  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

02/07/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA DEFINITIVA 
ADJUDICACIÓ CONTRACTE DE 
VIGILÀNCIA I SEGURETAT 
EDIFICIS DEL CONSELL DE 
MALLORCA 

COMPAÑIA 
MEDITERRANEA 
DE VIGILANCIA 
S.A. 

1.777,18 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

02/07/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA DEFINITIVA 
ADJUDICACIÓ CONTRACTE DE 
VIGILÀNCIA I SEGURETAT 
EDIFICIS DEL CONSELL DE 
MALLORCA 

UNIDAD DE 
SERVICIOS LA 
MEDITERRANEA 

2.296,31 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

02/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI 
LLAR DE LA INFÀNCIA 

ENDESA ENERGIA 
SAU 

21.660,53 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

02/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI 
LLAR DE LA INFÀNCIA 

KLÜH LINAER S.L. 22.045,72 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

02/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI 
SERVEIS GENERALS 

? 517,34 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

02/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

LIQUIDACIÓ COST SERVEI DE 
CONTROL I SEGUIMEMT 
RECOLLIDA SELECTIVA DE 
RESIDUS ABRIL 2014 ZONA 1 

FOMENTO DE 
CONSTRUCCIONE
S Y CONTRATAS 
S.A., LIMPIEZAS 
URBANAS DE 
MALLORCA S.A. 
UTE 

2.171,10 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

02/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

LIQUIDACIÓ COST SERVEI DE 
CONTROL I SEGUIMEMT 
RECOLLIDA SELECTIVA DE 
RESIDUS ABRIL 2014 ZONA 2 

FOMENTO DE 
CONSTRUCCIONE
S Y CONTRATAS 
S.A., LIMPIEZAS 
URBANAS DE 
MALLORCA, S.A. 
UTE 

1.537,86 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

02/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

LIQUIDACIÓ COST SERVEI DE 
CONTROL I SEGUIMEMT 
RECOLLIDA SELECTIVA DE 
RESIDUS ABRIL 2014 ZONA 3 

MELCHOR 
MASCARÓ S.A., 
NET I FRESC S.L., 
HERMANOS 
PALLICER PONS 
S.A. UTE 

814,16 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

03/07/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ DE LA BESTRETA 
DE CAIXA FIXA 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME 

2.092,24 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

03/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI LA 
MISERICÒRDIA 

ENDESA ENERGIA 
SAU 

8.896,63 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

03/07/14 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIÓ RESOLUCIÓ 
BESTRETA DE CAIXA FIXA 
J/2014/74 

RECAPTACIÓ 1.284,58 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

04/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
COMISSIÓ PER PERCENTATGE 
DE TPV 

CAIXABANK S.A.  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

07/07/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
018/2014 

MERCADONA S.A. 7.780,24 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

07/07/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
082/2014 

V.A.V.F. 1.051,00 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

07/07/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
085/2014 

INSTIT. DE VVDA. 
INFRAESTRUC. Y 
EQUIP. DE LA 
DEFENSA 

325,13 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

07/07/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
086/2014 

B.M. 638,87 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

08/07/14 COMPENSACIÓ 
HORES FORMACIÓ 

COMPENSACIÓ HORES PER 
ASSISTÈNCIA A CURSOS 

M.M.N.R.  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

08/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI LA 
MISERICÒRDIA 

? 582,31 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

08/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI 
LLAR DE LA INFÀNCIA 

? 208,23 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

09/07/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
068/2014 

E.M.S.F. 120,30 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

09/07/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
092/2014 

MULET CLAR C.B. 132,76 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

09/07/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
093/2014 

J.M.G. 2.065,75 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

09/07/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
094/2014 

M.A. 2.667,65 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

09/07/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
098/2014 

M.C.L.F. 1.118,43 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

09/07/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
103/2014 

A.E.G. 1.478,12 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

09/07/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
104/2014 

AQUICULTURA 
BALEAR SAU 

520,00 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

09/07/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
105/2014 

NOAH'S LOUNGE 
S.L. 

1.183,46 



 137

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

09/07/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
106/2014 

ESCOLETA 
CLAUBER S.L. 

94,29 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

09/07/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
127/2010 

C.A.S. 565,68 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

09/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI 
SERVEIS GENERALS 

? 363,00 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

09/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI 
SERVEIS GENERALS 

? 1.875,60 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

09/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI 
SERVEIS GENERALS 

? 2.875,07 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

10/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI 
SERVEIS GENERALS 

? 427,32 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

11/07/14 ALTRES DECLARACIÓ DESISTIMENT 
SOL. ADQUISICIÓ PART 
REMANENT CARRETERA MA-
1014 AL SEU PAS PER 
PALMANOVA 

?  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

11/07/14 COMPENSACIÓ 
HORES FORMACIÓ 

COMPENSACIÓ HORES PER 
ASSISTÈNCIA A CURSOS 

I.P.C.  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

11/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI LA 
MISERICÒRDIA 

? 692,00 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

14/07/14 ALTRES RESOLUCIÓ DECLARACIÓ 
CRÈDIT INCOBRABLE 

J.C.T.B. 150,25 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

14/07/14 ALTRES RESOLUCIÓ DECLARACIÓ 
CRÈDIT INCOBRABLE 

M.M.B 11,88 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

14/07/14 ALTRES RESOLUCIÓ DECLARACIÓ 
CRÈDIT INCOBRABLE 

M.M.B. 5,51 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

14/07/14 ALTRES RESOLUCIÓ DECLARACIÓ 
CRÈDIT INCOBRABLE 

M.M.B. 271,59 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

14/07/14 ALTRES RESOLUCIÓ DECLARACIÓ 
CRÈDIT INCOBRABLE 

M.M.B. 17.164,58 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

14/07/14 ENDOSSAMENT 
FACTURES 
ENTITATS 
BANCÀRIES 

ENDÓS CERTIFICACIÓ 37 
PROJECTE DE CONSERVACIÓ 
INTEGRAL MA-13 

UTE 
CONSERVACIÓ EIX 
CENTRAL/MELCHO
R MASCARÓ 
SAU/BANCO 
SABADELL 

222.124,92 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

16/07/14 ALTRES EXECUCIÓ SENTÈNCIA 224/2014 
CÀNONS CONCESSIÓ GESTIÓ 
DE RESIDUS URBANS DE 
MALLORCA 

TIRME S.A.  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

16/07/14 COMPENSACIÓ 
HORES FORMACIÓ 

COMPENSACIÓ HORES PER 
ASSISTÈNCIA A CURSOS 

M.D.P.V.  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

16/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI 
LLAR DE LA INFÀNCIA 

? 226,59 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

17/07/14 COMPENSACIÓ 
HORES FORMACIÓ 

COMPENSACIÓ HORES PER 
ASSISTÈNCIA A CURSOS 

M.P.C.F.S.J.  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

17/07/14 COMPENSACIÓ 
HORES FORMACIÓ 

COMPENSACIÓ HORES PER 
ASSISTÈNCIA A CURSOS 

M.P.C.F.S.J.  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

17/07/14 ALTRES CLASSIFICACIÓ OFERTES 
CONTRACTE ASSEGURANÇA DE 
VIDA I ACCIDENTS DELS 
BOMBERS DEL CONSELL DE 
MALLORCA 

HELVETIA CIA DE 
SEGUROS Y 
REASEGUROS 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

17/07/14 ALTRES RECLAMACIÓ DE 
RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL 

FSP-UGT  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

17/07/14 ALTRES REQUERIMENT ANUNCI DE 
LICITACIÓ AL BOIB 

HELVETIA CIA. 
SUIZA SA DE 
SEGUROS Y 
REASEGUROS 

117,31 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

17/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI 
SERVEIS GENERALS 

CIA 
MEDITERRANEA 
DE VIGILANCIA 
S.A. 

4.520,85 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

18/07/14 ALTRES APROVACIÓ PROJECTE OBRES 
D'ADEQUACIÓ I INSTAL·LACIÓ 
ESPAI ADREÇAT A LA UBICACIÓ 
D'UN CENTRE DE PROCÉS DE 
DADES A LA LLAR DE LA 
INFÀNCIA 

AQUADS 
TECHNOLOGIES 
S.L. 

667.107,44 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

18/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI 
SERVEIS GENERALS 

? 1.020,70 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

21/07/14 ALTRES HABILITACIÓ APLICACIÓ PER A 
FER FRONT A UN PAGAMENT A 
JUSTIFICAR 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

21/07/14 ENDOSSAMENT 
FACTURES 
ENTITATS 
BANCÀRIES 

ENDÓS CERTIFICACIÓ 54 
PROJECTE DE CONSERVACIÓ 
DE LA XARXA DE CARRETERES 
DEL CONSELL DE MALLORCA 
ZONA 8 

MELCHOR 
MASCARÓ SAU / 
BANCO 
SANTANDER 

254.934,93 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

21/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI LA 
MISERICORDIA 

? 226,51 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

21/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI 
LLAR DE LA INFÀNCIA 

? 122,10 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

21/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI 
LLAR DE LA INFÀNCIA 

ROIG OBRES 
SERVEIS I MEDI 
AMBIENT S.A. 

4.062,03 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

21/07/14 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

ESMENA ERRADA MATERIAL 
ORDRE D'ABONAMENT DE 
25/02/2014 

FUNDACIÓ CASA 
MUSEU LLORENÇ 
VILLALONGA, 
PARE GINARD I 
BLAI BONET 

20.776,79 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

22/07/14 ALTRES DECLARACIÓ DE DESESTIMENT 
EN LA SOL·LICITUD 
D'ASQUISICIÓ D'UN TRAM DE 
L'ANTIGA CARRETERA 
CLASSIFICADA COM A FINCA 75 
DE SANTA EUGÈNIA 

J.E.B.  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

22/07/14 ALTRES EXPEDICIÓ MANAMENT A 
JUSTIFICAR PER ABONAMENT 
LLICÈNCIA D'OBRA DE LA 
SUBSTITUCIÓ DE LA TEULADA 
DE LA TAFONA DE RAIXA 

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

3.300,00 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

22/07/14 ALTRES LIQUIDACIÓ PROVISIONAL TAXA 
D'ACCÉS AL PARC DE LA 
DRAGONERA MAIG I JUNY 2014 

CRUCEROS DE 
MALLORCA S.L. 

2.372,00 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

22/07/14 ALTRES LIQUIDACIÓ PROVISIONAL TAXA 
D'ACCÉS AL PARC DE LA 
DRAGONERA MAIG I JUNY 2014 

CRUCEROS 
MARGARITA C.B. 

3.317,00 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

22/07/14 ALTRES LIQUIDACIÓ PROVISIONAL TAXA 
D'ACCÉS AL PARC DE LA 
DRAGONERA MAIG I JUNY 2014 

WATERTAXI S.L. 29,00 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

22/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI 
LLAR DE LA INFÀNCIA 

? 124,63 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

22/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI 
SERVEIS GENERALS 

? 593,96 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

22/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI 
SERVEIS GENERALS 

CANON ESPAÑA 
S.A. 

333,16 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

22/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI 
SERVEIS GENERALS 

CANON ESPAÑA 
S.A. 

690,05 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

23/07/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
091/2014 

VIDAL ROCA S.A. 1.166,87 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

23/07/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
108/2014 

SA COMA RESORT 
S.L. 

950,00 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

23/07/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
109/2014 

B.B.V. 138,72 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

23/07/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
112/2014 

J.S.B. 191,82 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

23/07/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
113/14 

M.P.F.L. 663,83 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

23/07/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
267/2013 

C.G. 457,88 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

23/07/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
359/2013 

K.H. 2.148,53 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

23/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT AUTOLIQUIDACIÓ 
MODEL 017 

AUTORIDAD 
INDEPENDIENTE 
DE 
RESPONSABILIDA
D FISCAL 

2.701,43 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

23/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI 
SERVEIS GENERALS 

? 991,69 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

23/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI 
SERVEIS GENERALS 

? 1.647,11 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

24/07/14 COMPENSACIÓ 
HORES FORMACIÓ 

COMPENSACIÓ HORES PER 
ASSISTÈNCIA A CURSOS 

J.G.R.  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

24/07/14 COMPENSACIÓ 
HORES FORMACIÓ 

COMPENSACIÓ HORES PER 
ASSISTÈNCIA A CURSOS 

J.G.R.  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

24/07/14 COMPENSACIÓ 
HORES FORMACIÓ 

COMPENSACIÓ HORES PER 
ASSISTÈNCIA A CURSOS 

J.Q.N.  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

24/07/14 COMPENSACIÓ 
HORES FORMACIÓ 

COMPENSACIÓ HORES PER 
ASSISTÈNCIA A CURSOS 

J.Q.N.  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

24/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI LA 
MISERICÒRDIA 

? 166,58 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

24/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI LA 
MISERICÒRDIA 

? 336,79 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

25/07/14 COMPENSACIÓ 
HORES FORMACIÓ 

COMPENSACIÓ HORES PER 
ASSISTÈNCIA A CURSOS 

M.S.F.R.  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

25/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI 
SERVEIS GENERALS 

? 124,65 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

25/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI 
SERVEIS GENERALS 

? 267,40 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

25/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI 
SERVEIS GENERALS 

? 537,94 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

25/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI 
SERVEIS GENERALS 

CIA. 
MEDITERRANEA 
DE VIGILANCIA 
S.A. 

56.104,37 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

28/07/14 ALTRES EXPEDIENT NUM. 15 DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 
(TR04/2014) 

? 8.500,00 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

28/07/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
017/2014 

A.P.M. 2.317,60 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

28/07/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
036/2014 

APARTAMENTOS 
GOLF AUCANADA 
S.L. 

25.100,95 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

28/07/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
083/2014 

MARIN 
SOMETIMES C.B. 

2.070,42 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

28/07/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
095/2014 

C.R.M. 878,92 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

28/07/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
097/2014 

REFORMA E 
INSTALACIONES 
CABALLERO S.L. 

484,98 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

28/07/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
110/2014 

XENOX 
INVESTIMENTS 
SPAIN S.L. 

1.945,33 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

28/07/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
114/2014 

J.C.F. 439,46 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

28/07/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
119/2014 

C.P. C/METGE 
JOSEP DARDER 38 

2.342,53 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

28/07/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
125/2014 

J.P.C. 1.694,45 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

28/07/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
127/2014 

CLUB CICLISTA LA 
VILETA 

758,63 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

28/07/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
128/2014 

J.L.B.M. 2.614,01 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

28/07/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
164/2014 

M.T.M. 568,97 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

28/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT REC FACTURES 
REFUGIS DEL CONSELL DE 
MALLORCA 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

9.799,34 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

29/07/14 ALTRES EXPEDIENT NUM. 1 DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 
(TR01/2014) 

INSTITUT DE 
L'ESPORT HÍPIC 
DE MALLORCA 

3.000,00 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

29/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT AJUDA DE MINIMIS ESTUDI ZERO 
TEATRE SCL 

15.941,95 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

30/07/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ DE BESTRETA DE 
CAIXA FIXA 

RECAPTACIÓ 147,72 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

30/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT AJUDA DE MINIMIS LA IGUANA 
TEATRE SL 

11.372,34 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/06/14 IMPOSAR 
OBLIGACIÓ ABONAR 
DANYS 

DA 04/2014 SRA A O C 380,29 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO FACTURES REF 
79/45300/20140419 

ENDESA ENERGIA, 
SA UNIPERSONAL 

26.657,96 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 15/09 
CINQUANTA.TRESENA 
CERTIFICACIO 

CONS. LLULL 
SASTRE, SA 

126.848,26 
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 17/09 CINQUANTA-
TRESENA CERTIFICACIO 

CONS. Y 
PAVIMENTACIONE
S SIQUIER, SA 

90.064,49 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 18/09 CINQUANTA-
TRESENA CERTIFICACIO 

AGLOMSA 104.757,13 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 19/09 CINQUANTA-UNENA 
CERTIFICACIO 

ELSAMEX, SA 87.753,80 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 14/09 CINQUANTA-
TRESENA CERTIFICACIO 

CONS. LLULL 
SASTRE, SA 

145.224,59 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/06/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 524/2014 MA-13A SRA M P F P  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/06/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 531/2014 MA-30 SRA T M S  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 14M00655 DUES 
FOTOCOPIADORES 

CANON ESPAÑA, 
SA 

13.656,67 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 34/10 TRENTA-SETENA 
CERTIFICACIO 

ROIG OBRES 
SERVEIS I 
MEDIAMBIENT, SA 

11.725,49 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/06/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 354/2013B SR P R C  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/06/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 450/2014 MA-15 SR L M A  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/06/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 526/2014 MA-2120 SR O B B  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/06/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 542/2014 MA-2131 SR J M G J  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 12/2012/F/1/02 ONZENA 
FACTURA 34/14 

ANETO 
CONSULTORES, 
SL 

3.668,02 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP CM-60 ADD 30 FINCA 12, 
12.1 I 16 

SR A J R V I ALTRE 574,70 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP CM-60 ADD 31 LIQUIDAC. 
INTERESSOS 

SR J G V I ALTRES 11.323,37 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

24/06/14 ALTRES EXP 7/2014 APROVAR PLA 
SEGURETAT I SALUT CLAU 14-
02.0.RF 

MAB, SL  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

24/06/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 544/2014 MA-1032 SR I V  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

24/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP CM-32 ADD 65 FINCA 200 SRA F F M 2.895,20 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

25/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 12/13 CINQUENA I SESENA 
CERTIFICACIÓ 

FIRMES Y 
ASFALTADOS DEL 
SUR, SL 
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

25/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 36/10 TRENTA-QUATRENA 
CERTIFICACIO 

VIABAL, SA  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

25/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO FACTURES REF 
79/45300/2014052100 

RELACIO ADJUNTA 1.168,22 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

25/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO FACTURES REF 
79/45300/2014052200 

GENERAL DE 
SERVICIOS ITV, SA 

224,26 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

25/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 12/13 FRA FV 05021/14 FAS, SL 102.432,00 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

01/07/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 480/2014 MA-3331 POL 4 
PAR 40 

SR G C R  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

01/07/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 560/2014 MA-2120  
CREUAMENT MA-10 

AJUNTAMENT 
FORNALUTX 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

01/07/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 564/2014 MA-19 AGUAS DE 
CONSOLACIÓN, SL 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

01/07/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP 10/12 CONSTRUCCIO DE 
CONNEXIO AUTOPISTA DE 
LLEVANT MA-19  

FCC I AMER E 
HIJOS, SA  

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

01/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 001/04 CARRETERA 
PALMA MANACOR 
CONCESSIONARIA 
DEL CIM, SA 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

01/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 26/11 VINT-I-SISENA 
CERTIFICACIÓ 

UTE TUNELES 
(IMESAPI,SA I 
ROIG OBRES) 

14.452,36 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

01/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 32/10 TRENTA-SETENA 
CERTIFICACIO 

UTE EIX PONENT 
LLEVANT 

254.101,14 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

01/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 34/10 TRENTA-VUITENA 
CERTIFICACIO 

ROIG OBRES 
SERVEIS I 
MEDIAMBIENT, SA 

12.219,27 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

01/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO DE FACTURES REF 
79/45300/2014051200 

RELACIO ADJUNTA 11.186,30 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

01/07/14 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

EXP 14M01055  CONST. LLABRES 
FELIU, SL 

20.554,33 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

02/07/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 381/2014 MA-3410 PQ 7,800 SRA J R D  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

02/07/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 576/2014 MA-1120 PK 1 RUSH HOTELS 
BALEARS, SL 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

02/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 35/10 TRENTA-VUITENA 
CERTIFICACIO 

ELECTROHIDRAUL
ICA MANACOR, SA 

16.597,27 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

02/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 38/11 DIVUITENA 
CERTIFICACIO 

UTE (ROIG I 
ELECTRONIC 
TRAFIC) 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

02/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP CM-60 ADD 32 FINCA 
1,3,5,9,13,14,17,19,22,24,25,26,27,
28 I 30.1 

SRA M P C I 
ALTRES 

1.667,62 
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

02/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP CM-60 ADD 34 SR G B J I ALTRES 1.539,32 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

25/06/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

EXP 37/10 TRENTA-CINQUENA 
CERTIFICACIÓ 

VIABAL 70.721,90 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

25/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 36/10 TRENTA-CINQUENA 
CERTIFICACIO 

VIABAL, SA 68.277,88 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

25/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 37/10 TRENTA-QUATRENA 
CERTIFICACIO 

VIABAL  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

25/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP CM-60 ADD 43 SR B C F I ALTRES 5.501,36 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

25/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP CM-60 ADD 50 FINCA 162 DRAC PLUS SLU 1.300,30 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

25/06/14 ALTRES EXP 12/2014 CLASSIFICACIO 
PROPOSTES CLAU 12-13.0-ML 

?  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

25/06/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 242/2013C MA-1041 POL 7 
PAR 7 

SR M G Q P  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

25/06/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 511/2014 MA-12 AJ. MURO  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

25/06/14 DESESTIMAR 
RECURS 

EXP RP 43/2012 SRA C G M 755,61 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

25/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP CM-60 ADD 28 SR C O C I UN 
ALTRE 

344,50 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

26/06/14 ALTRES EXP 4/2014 CLAU 13-10.0 BS 
CLASSIFICACIÓ PROPOSTES 

NEMASCO, SL  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

26/06/14 ALTRES EXP 8/2014 CLAU 13-02.0 RF 
CLASSIFICACIÓ PROPOSTES 

ECOASFALT, SA I 
ALTRES 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

26/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO DE FACTURES REF 
79/45300/2014052300 

TRIBO RAMIS 
TECNICOS, SL 

698,17 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

26/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO DE FACTURES REF 
79/45300/20140524 

RELACIÓ ADJUNTA 79,73 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

27/06/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 36/2014 MA-15 POL 2 PAR 
17, 18 

SR D F T  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

27/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP CM-27 ADD 8 FINCA 55 SR M S LL 2.895,20 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

27/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP CM-60 ADD 37 FINCA 
75,85,86,88 ETC 

SRA A B M C I 
ALTRES 

7.537,24 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

27/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP CM-60 ADD 40 FINCA 118, 
124, 226 ETC 

SRA M LL M G I 
ALTRES 

2.652,93 
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

27/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO FACTURES REF 
79/45300/2014052500 

RELACIO ADJUNTA 4.547,91 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/06/14 AUTORITZACIÓ 
ESPECIAL DE 
CIRCULACIÓ 

EXP 423/2014 SR J V  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/06/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 556/2014 MA-15 PQ 8-9 HIDROBAL, SAU  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/06/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 580/2014 MA-10 POL15 PAR 
106 

SR J P F  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

03/07/14 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

EXP 3/2014 CLAU 13-12.0-ML VOPSA  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

03/07/14 ALTRES EXP 11/2014 DECLARAR 
DESERT EXP. CONTRACTACIÓ 

CONS. LLULL 
SASTRE, SA 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

03/07/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 126/2013B MA-3301 PQ1,700 SRA M A J  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

03/07/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 568/2014 MA-2123 AJUNTAMENT DE 
SÓLLER 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

03/07/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

EXP 13/09 
CINQUANTA.TRESENA 
CERTIFICACIO 

COMASA 126.786,11 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

03/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 16/09 
CINQUANTA.TRESENA 
CERTIFICACIO 

MAN, SA 50.672,07 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

03/07/14 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

EXP 6/2013/F/01/05 TYPSA  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

04/07/14 ALTRES EXP 13/2014 CLAU 14-03.0-ML 
CLASSIFICACIO PROPOSTES 

CONS Y PAV. 
SIQUIER, SA I 
ALTRES 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

04/07/14 ALTRES EXP 32/2010 APROVAR PLA 
SEGURETAT I SALUT 

UTE 
CONSERVACIO EIX 
PONENT-LLEVANT 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

04/07/14 ALTRES EXP 5/2014 CLAU 13-11.0-ML 
CLASSIFICACIO PROPOSTES 

TOBAJAS, SL  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

04/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP CM-60 ADD 47 FINCA 127 A F N I UN ALTRES 38,62 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

04/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO DE FACTURES REF 
79/45300/20140527 

RELACIÓ ADJUNTA 735,73 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

04/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO DE FACTURES REF 
79/45300/2014052800 

RELACIO ADJUNTA 3.948,97 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

07/07/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 590/2014 MA-13 AJ SA POBLA  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

07/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 13/2012/F/1/03 DOTZENA 
FACTURA 

UTE ASISTENCIA 
EL MOLINAR 

6.107,25 
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

07/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 20/14 AGLOMSA 320.275,58 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

07/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP CM-22 ADD 15 FINCA 42 C M F  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

08/07/14 APROVAR 
EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ 

CLAU 13-05.1R-RF SENSE 
ESPECIFICAR 

1.803.375,82 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

08/07/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 519/2014 MA-1130 SR J M S M  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

08/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 10/12 FCC, SA I AMER E 
HIJOS,SA 

584.082,80 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

08/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 9/2012 MF1 DOTZENA 
CERTIFICACIO 

UTE SEGON 
CINTURO PALMA 

569.130,69 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

02/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO DE FACTURES REF 
79/45300/2014050600 

ENDESA ENERGIA, 
SAU 

47.957,60 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

03/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF 
79/45300/2014050400 

ENDESA ENERGIA, 
SA UNIPERSONAL 

24.829,23 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

07/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 33/10 TRENTA-SETENA 
CERTIFICACIO 

UTE 
CONSERVACIO 
INTEFRAL MA-13 

222.124,92 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

09/07/14 INICI PROCEDIMENT 
ADMINISTRATIU 

EXP 16/2014 CLAU 13-05.1R-RF 
CAMPOS SANTANYÍ 

SENSE 
ESPECIFICAR 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

09/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO DE FACTURES REF 
79/45300/20140530 

RELACIO ADJUNTA 289,11 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

09/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF 
79/45300/20140531 

RELACIO ADJUNTA 1.063,71 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

10/07/14 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

EXP 8/2014 CLAU 13-02.0-RF ECOASFALT 409.948,00 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

10/07/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 584/2014 MA-19 CAMPSA 
ESTACIONES DE 
SERVICIO, SL 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

10/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 17/09 FACTURA 14/14 CONS Y PAV. 
SIQUIER, SA 

112.158,20 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

10/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 20/09 FACTURA 14 0600044 MELCHOR 
MASCARÓ, SA  

254.934,93 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

10/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO DE FACTURES REF 
79/45300/2014060100 

RELACIO ADJUNTA 3.035,13 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

10/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO FACTURES REF 
79/45300/2014060300 

EMAYA 2.196,60 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

10/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF 
79/45300/2014060400 

VERGER 
MATERIAL ES PLA, 
SL 

521,56 
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

10/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF 
79/45300/2014060600 

AJUNTAMENT DE 
MANACOR 

10,27 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

10/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ FACTURES SREF 
79/45300/2014060500 

RELACIO ADJUNTA 1.330,97 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

11/07/14 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

EXP 4/2014 CLAU 13-10.0-BA SEÑALIZACIÓN Y 
CONSERVACIÓN 
CASTILLA, SL 

338.113,33 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

11/07/14 ALTRES EXP 9/2014 CLASSIFICACIÓ 
PROPOSTES LICITACIÓ 

SORT D'ENFORA, 
SA I ALTRES 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

11/07/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 623/2014 MA-3131 KERSTIN 
FABRITIUS 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

11/07/14 CERTIFICACIÓ OBRA EXP 11/2013  CLAU 13-01.0-RF FIMES Y 
ASFALTADOS DEL 
SUR, SL 

20.708,70 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

11/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 2/2014 CLAU 13-04.0-RF  
PAGAMENT PUBLICACIÓ BOIB 
OBRA 

AGLOMSA 256,90 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

11/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 6/2014 CLAU 13-15.0-RF AMER E HIJOS, SA 253,61 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

11/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 7/2014 PAGAMENT 
DESPESES BOIB 

MAD, SL 249,66 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

11/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO DE FACTURES REF 
79/45300/2014060200 

RELACIO ADJUNTA 1.773,66 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

11/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO DE FACTURES REF 
79/45300/2014060800 

LIMPIEZAS MUNAR 
FULLANA, SA 

138,12 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

14/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO DE FACTURES REF 
79/45300/20140607 

RELACIO ADJUNTA 781,23 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

14/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO DE FACTURES REF 
79/45300/20140609 

RELACIÓ ADJUNTA  492,76 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/07/14 APROVAR 
EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ 

CLAU 13-09.0-ML CAIB 2.495.513,01 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/07/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 594/2014 MA-3301 SR J JC B  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/07/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 600/2014 MA-15 SR N N H  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/07/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 601/2014 MA-2230A SR M R S  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/07/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 610/2014 MA-10 SR T G  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP CM-60 ADD 35 SR F J Q M I 
ALTRES 

3.924,52 

 


