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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL DE 
MALLORCA 

Identificació de la sessió 

Núm.: 14/2014 

Caràcter: ordinària 
Data: 9 d’octubre de 2014 
Hora: de 10.11 h a 14.13 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) 
Joan Font Massot (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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Secretari general: Sr. Jeroni M. Mas Rigo. 
Interventora general:  Sra. Elena Montejo Fuentes. 
 
 
La Sra. Palou Cànaves s’incorpora al punt 7. El Sr. Vidal Vidal s’incorpora en el punt 
21. El Sr. Salom Munar s’incorpora en el punt 21. La Sra. Palou Cànaves surt en el 
punt 14 i torna en el 19. La Sra. Sànchez Grau surt en el punt 21 i torna en el 22. El 
Sr. Coll Canyelles surt en el punt 24 i torna en el punt 26. El Sr. Alemany Cladera surt 
en el punt 24 i torna en el punt 25. El Sr. Font Massot surt en el punt 24 i torna i torna 
en el punt 25. La Sra. Roig Catany surt en el punt 24 i torna i torna en el 25. El Sr. 
Salom Munar surt en el punt 24 i torna en el punt 26. La Sra. Terrassa Ventanyol surt 
en el punt 25 i torna en el 26. La Sra. Garrido Rodríguez surt en el punt 25 i torna el 
26. El Sr. Ensenyat Riutort surt en el punt 25 i torna en el 26. El Sr. Sard Flaquer surt 
en el punt 25 i torna en el 26. El Sr. Mulet Campins surt en el punt 25 i torna en el 26. 
El Sr. Llamas Márquez surt en el punt 25 i torna en el 26. El Sr. Rotger Seguí surt en 
el punt 26 i torna en el 30. La Sra. Palou Cànaves surt en el punt 27. El Sr. Coll 
Canyelles surt en el punt 27 i s’incorpora en el punt 29. El Sr. Colom surt en el punt 
27 i s’incorpora en el punt 29. El Sr. Rotger Seguí surt en el punt 32. 
 

ORDRE DEL DIA: 

I) PART RESOLUTIVA 

PRESIDENCIA 

1. Aprovació acta anterior (11-9-2014) 

2. Declaracions institucionals. 

3. Proposta d’aprovació definitiva de la modificació dels articles 30, 32 i 33 del 
Reglament orgànic del Consell Insular de Mallorca. 

4. Donar compte de l’informe d’Intervenció núm. 2T/2014 de compliment de les 
obligacions trimestrals, corresponents al segon trimestre de 2014, de subministrament 
d’informació de la Llei 2/2012 LOPFS, desenvolupada per l’ordre HAP/2105/2012 

VICEPRESIDÈNCIA DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

5. Aprovació de l’acord de no exercitar el dret de tempteig sobre la transmissió 
onerosa de la cel·la petita situada a la Cartoixa de Valldemossa   

6. Proposta d’acord del Ple del Consell de Mallorca pel qual es regula el procediment 
i les condicions generals per a l’atorgament d’autoritzacions als ajuntaments de 
Mallorca per a l’ús temporal dels inflables dels que disposa la Direcció Insular 
d’Esports 

7. Addenda de modificació de la clàusula novena del conveni signat el 24 d’abril de 
2014 entre el Consell de Mallorca i la Federació Balear de Bandes de Música i 
Associacions Musicals per dur a terme el seu projecte referent al moviment bandístic 
de Mallorca 
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DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA 

8. Proposta d’acord d’execució de la Sentència Nº 264/14, de 27 de juny de 2014, del 
Jutjat del Contenciós-Administratiu núm. 3 de Palma, relatiu a la inadmissió del 
recurs interposat pel Sindicat de Periodistes de les Illes Balears contra l’acord del Ple 
del Consell de Mallorca d’inici dels tràmits pel cessament de les activitats de Ràdio 
Televisió de Mallorca SAU 

9. Proposta d’acord d’autorització de l’acceptació per part de la Presidenta del Consell 
Insular de Mallorca de la seva designació com a membre del Patronat de la Fundació 
Tren de l’Art. 

 DEPARTAMENT D’URBANISME I TERRITORI 

10. Proposta d’acord de Ple relatiu a l’expedient sancionador en matèria de carreteres 
(ES núm. 16/2013), incoat al Sr. RHA. 

11. Proposta d’acord de Ple relatiu a l’expedient sancionador en matèria de carreteres 
(ES núm. 8/2012), incoat a l’entitat “MARINAINA SL” 

12. Proposta d’acord de Ple relatiu a l’expedient sancionador en matèria de carreteres 
(ES núm. 11/2013), incoat a l’entitat “MARINAINA, S.L.”. 

13. Proposta d’acord de Ple relatiu a l’expedient sancionador en matèria de carreteres 
(ES núm. 1/2013), incoat a l’entitat “BRICO DEPOT”. 

DEPARTAMENT D’HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA 

14. Proposta d’acord d’aprovació de l’expedient núm. 18 de modificació de crèdits  en 
el pressupost propi de la corporació de l’exercici 2014 per crèdit extraordinari ( 
CE05/2014) i suplement de crèdit ( SUP05/2014). 

15. Proposta d’acord d’aprovació de la declaració com a deserta la licitació de 
l’expedient relatiu a l’alienació de l’immoble propietat del Consell de Mallorca, 
ubicat al carrer Miquel Santandreu, 1 de Palma, mitjançant tramitació ordinària i 
procediment obert amb un únic criteri d’adjudicació –subhasta a l’alça- 

DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT 

16. Modificació de les activitats a portar a terme per la Federació Balear de caça pel 
foment de la caça objecte de la subvenció concedida. 

17. Ampliació dels terminis de justificació i de realització de les activitats a portar a 
terme per la Federació Balear de caça pel foment de la caça objecte de la subvenció 
concedida. 

DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL 
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18. Proposta d’acord d’aprovació de l’expedient núm. 18 de modificació de crèdits  en 
el pressupost de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials de l’exercici 2014 (EXT 03/14 – 
SUPL 02/14). 

DEPARTAMENT DE COOPERACIÓ LOCAL 

19. Reversió a la partida pressupostària de la diferència entre l’import autoritzat i 
l’import disposat de la convocatòria de subvencions 2014-2015 per a  actuacions de 
competència municipal.  
 

II) PART DE CONTROL 

20.  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  

 
21. Moció del Grup Polític MÉS PER MALLORCA relativa a modificació de l’article 
315.3 del Codi Penal. 
 
22. Moció del Grup Polític MÉS PER MALLORCA de suport a la consulta popular 
pel dret a decidir del futur de Catalunya. 
 
23. Moció del Grup Polític MÉS PER MALLORCA  relativa a les sentències i 
interlocutòries del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (TSJIB) en relació 
al TIL. 
 
24. Moció del Grup Socialista sobre els Premis de Solidaritat i Accessibilitat. 
 

25. Moció del Grup Socialista sobre l’Assemblea de Batles i Batlesses de l’illa de 
Mallorca. 

 
26. Moció del Grup Socialista sobre la creació dels  òrgans de participació ciutadana 
en el Consorci de la Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial. 
 
27. Moció del Grup Socialista sobre la necessitat de consens ciutadà i acord polític 
sobre les possibles reformes i/o ampliacions de ports dependents de l’Autoritat 
Portuària de les Illes Balears. 
 
28. Moció del Grup Socialista sobre l’anul·lació del Decret 15/2013, de Tractament 
Integrat de Llengües. 
 
 
INTERPEL·LACIÓ 
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29. Interpel·lació del Grup Polític MÉS PER MALLORCA sobre Diada de Mallorca 
2014. 
 
30. Interpel·lació del Grup Socialista sobre Diada de Mallorca 2014. 
 
PREGUNTES 
 

31. Pregunta que formula el Sr. Joan Font Massot (Conservació edifici Sindicat de 
Felanitx). 

32. Pregunta que formula el Sr. Joan Font Massot (Cost catàleg de Serveis Esportius i 
programa actes Teatre Principal Palma). 

33. Pregunta que formula el Sr. Jaume Garau Salas a la Sra. Catalina Cirer Adrover 
(Convocatòria subvencions empreses). 

34. Pregunta que formula el Sr. Miquel Àngel Coll Canyelles al Sr. Bernadí Coll 
Martorell (Borsa treball Bombers de Mallorca). 

35. Pregunta que formula la Sra. Mercedes Garrido Rodríguez a la Sra. Maria Salom 
Coll (Paga extra Nadal 2012)  

 

INFORMACIÓ DELS CONSELLERS EXECUTIUS 

PRECS 

III) DESPATX EXTRAORDINARI 
 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
 

I) PART RESOLUTIVA 

PRESIDENCIA 

PUNT 1. APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (11-9-2014) 
 

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

PUNT  2. DECLARACIONS INSTITUCIONALS. 

No n’hi ha. 
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PUNT 3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ 
DELS ARTICLES 30, 32 I 33 DEL REGLAMENT ORGÀNIC DEL CONSELL 
INSULAR DE MALLORCA. 

Es dóna compte de la següent proposta de la presidenta: 

El Ple del Consell de Mallorca, en la sessió de dia 12 de juny de 2014, va aprovar, 
inicialment, la modificació dels articles 30, 32 i 33 del Reglament orgànic del Consell 
Insular de Mallorca.  

Aquest acord es va sotmetre a informació pública mitjançant la publicació en el en el 
Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 83, de dia 19 de juny de 2014, i en el tauler 
d’edictes sense que s’hagin formulat al·legacions. 

De conformitat amb l’article 7.g de la Llei 12/2006, de 20 de setembre, per a la dona, 
es va trametre la modificació a l’Institut Balear de la Dona, que ha emès l’informe 
preceptiu i ha formulat una sèrie de recomanacions relatives a l’ús del llenguatge. 

Per tot això, propòs que el Ple del Consell adopti els següents 

ACORDS 

Primer. Incloure les recomanacions de l’ús del llenguatge que ha formulat l’Institut 
Balear de la Dona. 

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

Article 30. Estructura interna de cada departament  

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

a) Secretària tècnica. 

b) Direccions insulars. 

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

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

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

4. El personal directiu es troba subjecte: 

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

b) Al control i l’avaluació de la persona titular del departament. 

c) Al deures que es regulen en l’article 6, apartats 1 i 4, d’aquest 
Reglament. 

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

Article 32. Atribucions de les direccions insulars 

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

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

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

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

d) Representar el departament per delegació del conseller executiu o de 
la consellera executiva. 

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

Article 33. Atribucions de les secretaries tècniques 

Els secretaris tècnics i les secretàries tècniques gestionen, sota l’autoritat del 
conseller executiu o de la consellera executiva, els serveis comuns del 
departament Amb aquesta finalitat, els correspon: 
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a) Elaborar els programes de necessitats. 

b) Assessorar en la presa de decisions. 

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

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

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

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

g) Dirigir i promoure l’elaboració d’estadístiques corresponent al 
departament. 

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

Tercer. Ordenar la publicació del present acord i el text del Reglament al Butlletí 
Oficial de les Illes Balears. 

Contra el present acord definitiu les persones interessades poden interposar el recurs 
contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Balears, en el termini 
de dos mesos comptadors a partir de l’endemà de la publicació dels acords en el Butlletí 
Oficial de les Illes Balears. 

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

 

PUNT 4. DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ NÚM. 
2T/2014 DE COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS TRIMESTRALS, 
CORRESPONENTS AL SEGON TRIMESTRE DE 2014, DE 
SUBMINISTRAMENT D’INFORMACIÓ DE LA LLEI 2/2012 LOPFS, 
DESENVOLUPADA PER L’ORDRE HAP/2105/2012 

Es dóna compte del següent informe d’Intervenció: 

I. NORMATIVA APLICABLE 

• Llei  7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 

• Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de 
la llei reguladora de les hisendes locals ( en endavant RDL 2/2004 ). 

• RDL 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del 
títol sisè de la llei  39/1988. 
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• Ordre EHA 3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura 
dels pressuposts de les entitats locals. 

• Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera. 

• Ordre HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d’informació previstes en la llei orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 

II. ANTECEDENTS DE FET 

Atès que la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera, en endavant LOEPSF, regula el principi de transparència 
com a base del funcionament de les administracions públiques, per la qual cosa,  
resulta clau la rendició de comptes i el control de la gestió pública per contribuir a 
generar confiança en el correcte funcionament del sector públic. 

La importància d’aquest principi, ha dut al legislador a establir en l’article 6 de la 
LOEPSF, l’obligació de les administracions públiques de subministrar tota la 
informació necessària per al compliment de les disposicions de l’esmentada llei i 
de les normes i acords que s’adoptin en el seu desenvolupament i garantir la 
coherència de les normes i procediments comptables, així com la integritat dels 
sistemes de recopilació i tractament de dades. 

Vist que el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques ha dut a terme el 
desenvolupament reglamentari de l’article 6 de la LOEPSF mitjançant l’Ordre 
HAP/2105/2012, de 1 de octubre, i que en l’article 16 d’aquesta Ordre es recullen  
les obligacions trimestrals de subministrament d’informació de les corporacions 
locals. 

Vist que els articles 14 i 16 de l’Ordre HAP/2105/2012, de 1 de octubre, que 
determinen les obligacions mensuals i trimestrals de subministrament 
d’informació de les comunitats autònomes i les corporacions locals, van entrar en 
vigor l’1 de gener de 2013, de conformitat amb la disposició transitòria única de 
l’Ordre. 

Atès finalment que l’article 4 de la referida Ordre HAP 2105/2012 imposa la 
centralització del compliment de l’obligació de remissió i recepció d’informació 
de les corporacions locals a la intervenció local o unitat que exerceixi les seves 
funcions. 

Per tots els fets i els fonaments de dret abans relacionats, emeto el següent  

 

INFORME: 

PRIMER.- Compliment de l’obligació de remissió d’informació 

De conformitat amb el que disposa  l’article 4 de la Llei 2/2012, LOEPSF, 
desenvolupat per l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, concretament als seus 
articles 4 i 16, aquesta intervenció ha complert l’obligació de trametre  la 
informació trimestral corresponent al segon trimestre de  2014, en temps i forma,  
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el passat  30/07/2014 a les 12:57:16 i ha bolcat la totalitat de la informació 
requerida pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques mitjançant la 
plataforma telemàtica habilitada en l’Oficina Virtual de les Entitats Locals 
https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Trimestrales/  

SEGON.- Justificació de l’informe i del seu coneixement per part del Ple de la 
corporació.  

Per subministrar la informació requerida corresponent al segon trimestre de 2014, 
encara que la normativa no exigeix de manera específica la elaboració d’un 
informe, aquesta intervenció el considera necessari perquè resumeix la informació 
bolcada, els principals criteris d’estimació seguits i recull les conclusions quant a 
les previsions de compliment o incompliment al tancament de l’exercici 
pressupostari dels objectius d’estabilitat pressupostària, de deute públic i de la 
regla de despesa. 

Cal destacar que la pròpia plataforma telemàtica habilitada per bolcar la 
informació recull en l’apartat 4 “Tancament de l’informe d’avaluació i signatura”, 
la necessitat de donar trasllat al Ple de la corporació, del resultat de l’informe 
d’avaluació. El capítol IV de la LOEPSF regula les mesures preventives, 
correctives i coercitives que el Govern, a proposta del Ministeri podria imposar a 
les entitats locals, quan s’apreciés un risc d’incompliment dels objectius 
d’estabilitat pressupostària, de deute públic o de la regla de despesa al tancament 
de l’exercici, i les limitacions pressupostàries futures que això generaria.   

D’altra banda, també el Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, de 
desenvolupament de la Llei 18/2001, d’estabilitat pressupostària, estableix a 
l’article 16.2 l’obligació d’emetre informe d’intervenció de compliment de 
l’objectiu d’estabilitat i de donar compte al Ple en els supòsits dels expedients de 
modificació de crèdits. En l’actualitat, després de l’entrada en vigor de la LOEPSF 
i l’Ordre ministerial de desenvolupament sobre les obligacions de 
subministrament d’informació HAP2105/2012, la Subdirecció General d’Estudis i 
Finançament de les Entitats Locals, en resposta a una consulta de Cosital Network  
va emetre contestació en el sentit que tant la verificació del compliment dels 
objectius d’estabilitat com de la regla de despesa, no és requisit previ necessari per 
a l’aprovació dels expedients de modificació de crèdits sinó que el que  procedeix 
és l’actualització trimestral de l’informe d’intervenció de compliment dels 
objectius a què se refereix l’Ordre HAP2105/2012. 

Per tant, el present informe trimestral de compliment o incompliment dels 
objectius d’estabilitat pressupostària, del deute públic i de la regla de despesa, a 
què es refereix l’Ordre HAP2105/2012 ve a substituir els informes que s’emetien 
abans de l’aprovació dels expedients de  modificació de crèdits en aplicació del 
que disposa l’esmentat article 16.2 del Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre. 

S’ha de tenir en compte que, d’acord amb els càlculs que s’inclouen en aquest 
informe trimestral, en el supòsit que no es compleixin els objectius, s’ha 
d’elaborar preceptivament un pla econòmic financer, perquè el Ple conegui 
l’incompliment. 
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Per tot l’anterior, aquesta intervenció considera necessari donar trasllat a la 
presidenta del present informe perquè l’elevi al Ple de la corporació per al seu 
coneixement i efectes oportuns. 

TERCER.- Contingut de la informació 

La  informació que s’ha subministrar per complir l’obligació de remissió és la que 
recull l’article 16 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’ 1 de octubre, que es materialitza 
en els formularis que ha dissenyat la Subdirecció General d’Estudis i Finançament 
de les Entitats Locals, complimentats mitjançant l’Oficina Virtual abans citada. 

A l’annex I, s’adjunta còpia impresa dels formularis tramesos, els quals es 
relacionen a continuació:   

1. Comunicació trimestral de dades individualitzades per entitats 

Dades pressupostàries 
Resum Classificació  Econòmica 
Desglossament  ingressos corrents 
Desglossament ingressos de capital y financers 
Desglossament despeses corrents 
Desglossament despeses de capital i financers 
Calendari, pressupost de tresoreria y  quanties de necessitat d’endeutament 
Romanent de tresoreria 
Dotació de plantilles y retribucions (execució) 
Annexos informació 
F.1.1.B1 Ajustos informe d’avaluació per relacionar ingressos/despeses amb normes  
SEC 
F.1.1.B2 Informació per a l’aplicació de la Regla de despesa 
F.1.1.13 Nivell de deute de la corporació local 
 

3. Informe d’avaluació grup administracions públiques 

3.0 Dades generals de l’informe d’avaluació  

3.1 Validació dades informe avaluació/aixecar validació 

3.2 Resum anàlisi estabilitat pressupostària 

3.3 Resum anàlisi regla de despesa 

3.4 Resum anàlisi deute públic 

4. Tancament de l’informe d'avaluació i signatura 

 

QUART.- Observacions  i explicació dels continguts:  

En relació a la  informació subministrada al MINHAP i, concretament, a les 
previsions d’evolució de les ORN i dels DRN al tancament de l’exercici, els 
càlculs realitzats per acreditar el compliment de l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària, del deute públic i de la regla de despesa, s’ha efectuat aplicant el 
percentatge estimat del grau d’execució per a l’exercici a l’import dels crèdits 
d’operacions no financeres (Cap. 1 a 7) del pressupost d’ingressos i de despeses. 
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Aquest percentatge estimat del grau d’execució, té com a límit, la mitjana 
aritmètica dels percentatges del grau d’execució, per capítols, dels crèdits per 
operacions no financeres del pressupost dels tres exercicis anteriors, una vegada 
eliminats els valors atípics. 

En el cas que la mitjana aritmètica anterior sigui negativa, implicarà una estimació 
dels DRN i les ORN inferior als crèdits inicials del pressupost per operacions no 
financeres. 

Ben al contrari, si la mitjana aritmètica esmentada és positiva, implicarà una 
estimació dels DRN i les ORN superior als crèdits inicials del pressupost per als 
capítols 1 a 7. 

Excepcionalment, en el Consell de Mallorca, i per al càlcul del percentatge estimat 
del grau d’execució que s’ha aplicat, el criteri del qual s’ha descrit en els paràgrafs 
precedents, només s’han tengut en compte els dos exercicis anteriors, ja que per a 
l’exercici 2011, la corporació no va aprovar pressupost i va tenir el pressupost 
prorrogat de l’exercici 2010. Aquesta pròrroga no va ser per la totalitat dels seus 
crèdits, la qual cosa desvirtuava el càlcul del grau mitjà d’execució. 

III. CONCLUSIÓ DE L’INFORME D’AVALUACIÓ: 

Amb les dades d’execució pressupostària existents a 30 de juny de 2014, i amb les 
estimacions i els càlculs realitzat d’acord amb aquestes, l’execució del pressupost 
consolidat de l’entitat local, dels seus organismes autònoms i de les entitats 
dependents que presten serveis o produeixen béns no finançats majoritàriament 
amb ingressos comercials, que s’inclouen en el pressupost general de l’exercici de 
2014,   

1) Compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària, estimant-se una capacitat de 
finançament al tancament de l’exercici pressupostari de 20.223.462,12 €. 

2) Compleix l’objectiu de la regla de despesa, estimant-se una diferència entre el 
límit de la regla de despesa i la despesa computable al tancament de l’exercici de 
514.139,74 €, la qual cosa representa un increment de la despesa computable de 
2014 sobre la del 2013 de l’1,17 %, per davall de l’1,50 % fixat pel MINHAP. 

3) Compleix l’objectiu de deute públic essent el capital viu de deute públic 
financer previst a 31/12/2014 de 165.508.306,02 €  el qual,  referenciat amb 
l’estimació de DRN dels capítols 1 a 5 a la mateixa data, que ascendeix a 
244.141.560,19 €, representa el 67,79 % 

Es donen per assabentats. 

 

VICEPRESIDÈNCIA DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PUNT 5. APROVACIÓ DE L’ACORD DE NO EXERCITAR EL DRET DE 
TEMPTEIG SOBRE LA TRANSMISSIÓ ONEROSA DE LA CEL·LA PETITA 
SITUADA A LA CARTOIXA DE VALLDEMOSSA   
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Es dóna compte de la següent proposta de vicepresidència de cultura, Patrimoni i 
Esports que diu: 
 
ANTECEDENTS 
 
Atès que el 3 de setembre de 2014, amb núm. d’entrada 27585, el Sr. Juan Llompart 
Palmer, actuant en nom seu i en representació dels seus germans: el Sr. Pedro 
Llompart Palmer, el Sr. Antonio Llompart Palmer, la Sra. Catalina Llompart Palmer, 
la Sra. Margarita Llompart Palmer i el Sr. Francisco Llompart Palmer, comunica la 
intenció de compravenda de la cel·la petita situada a la Cartoixa de Valldemossa. 
 
Atès que la Cartoixa de Jesús de Natzaret en el terme municipal de Valldemossa, fou 
declarada bé d’interès cultural amb categoria de conjunt històric el 8 de juliol de 1971 
(BOE núm. 179, de 28/07/1971). Mitjançant la disposició addicional segona de la Llei 
16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol i posteriorment la disposició 
addicional primera de la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de 
les Illes Balears (LPHIB), és considerada bé d’interès cultural. 
 
Vist que l’article 32.2 LPHIB estableix que els propietaris o titulars de drets reals 
declarats béns d’interès cultural (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. Juan Llompart Palmer, el Sr. Pedro Llompart Palmer, el Sr. Antonio 
Llompart Palmer, la Sra. Catalina Llompart Palmer, la Sra. Margarita Llompart 
Palmer i el Sr. Francisco Llompart Palmer com a propietaris de la cel·la petita 
manifesten la seva intenció de transmetre l’immoble al Sr. Francisco Carvajal 
Argüelles per un preu de compravenda de dos cents quaranta mil euros (240.000,00 
€). 
 
Vist que l’article 32.1de la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de 
les Illes Balears regula el dret del Consell Insular de Mallorca a exercir el tempteig 
sobre les transmissions oneroses de la propietat o de qualsevol dret real sobre els béns 
d’interès cultural i dels béns catalogats i subsidiàriament el Govern de les Illes Balears 
podrà exercir el mateix dret respecte dels béns d’interès cultural i catalogat. 
 
Atès l’informe jurídic emès el 10 de setembre de 2014 des del Servei de Patrimoni 
Històric. 
 
Atès que no existeix partida pressupostària en els pressuposts del Consell Insular de 
Mallorca de 2014 per a l’adquisició del bé més amunt detallat. 
 
D’acord amb l’article 31.2 e) del Reglament orgànic del Consell de Mallorca, aprovat 
pel Ple a la sessió de 8 de març de 2004 (BOIB núm. 38, de 16/03/2004) i modificat 
pel Ple a la sessió de 13 d’octubre de 2011 (BOIB núm. 158, de 20/10/2011) que 
atribueix als consellers la preparació i proposta al Ple dels acords escaients respecte de 
les matèries atribuïdes al seu departament. 
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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), l’11 d’abril de 
2012 (BOIB núm. 59, de 26-04-2012) i el 9 de juliol de 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 el dret de tempteig sobre la transmissió onerosa mitjançant 
compravenda entre el Sr. Juan Llompart Palmer, el Sr. Pedro Llompart Palmer, el Sr. 
Antonio Llompart Palmer, la Sra. Catalina Llompart Palmer, la Sra. Margarita 
Llompart Palmer i el Sr. Francisco Llompart Palmer com a propietaris i el Sr. 
Francisco Carvajal Argüelles, com a comprador i per import de dos cents quaranta mil 
euros (240.000,00 €), de la cel·la petita situada a la Cartoixa de Jesús de Natzaret en el 
terme municipal de Valldemossa, protegida com a 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 la Presidència, en el termini d’un mes, 
comptador a partir de l’endemà de la notificació d’aquesta resolució. Contra la 
desestimació expressa del recurs de reposició, es pot interposar recurs contenciós 
administratiu en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà d’haver rebut la 
notificació de la desestimació del recurs esmentat. 
 
Contra la desestimació per silenci del recurs de reposició, es pot interposar el recurs 
contenciós administratiu en el termini de sis mesos, comptadors a partir de l’endemà 
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de la desestimació presumpta (un mes des de la interposició del recurs sense que 
s'hagi notificat la resolució). 
 
Un cop transcorregut un mes des de la interposició del recurs sense que s’hagi 
notificat la resolució, es pot interposar el recurs contenciós administratiu, contra la 
desestimació presumpta del recurs de reposició, sense limitació temporal, mentre no 
hi hagi resolució expressa. 
 
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 
 

El Sr. GARAU (PSOE) anuncia que el seu Grup s’abstendrà en la votació d’aquest punt però vol fer 
constar que en aquesta ocasió sí que s’ha procedit correctament –d’acord amb la llei– i que encara 
espera la resposta del Sr. Rotger de quins varen ser els motius pels quals no es va tramitar el tema de 
Ca n’Olesa quan tocava, tal i com s’ha fet ara amb aquest cas. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per desset vots a favor (PP), cap vot en contra 
i tretze abstencions (PSOE i MÉS per Mallorca). 
 
 
PUNT 6. PROPOSTA D’ACORD DEL PLE DEL CONSELL DE MALLORCA 
PEL QUAL ES REGULA EL PROCEDIMENT I LES CONDICIONS 
GENERALS PER A L’ATORGAMENT D’AUTORITZACIONS ALS 
AJUNTAMENTS DE MALLORCA PER A L’ÚS TEMPORAL DELS 
INFLABLES DELS QUE DISPOSA LA DIRECCIÓ INSULAR D’ESPORTS 

Es dóna compte de la següent proposta de vicepresidència de cultura, Patrimoni i 
Esports que diu: 

Antecedents 

La Direcció Insular d’Esports disposa d’inflables, els quals fa servir en el 
desenvolupament de les seves activitats lúdic - esportives dirigides als més petits. 

Amb  l’objecte de fomentar l’esport i l’activitat física mitjançant l’oci, es vol establir, 
d’acord amb la legislació de patrimoni de les administracions públiques vigent, un 
procediment per a poder cedir temporalment aquests inflables als ajuntaments de 
Mallorca per a que l’emprin en l’organització d’activitats de caire lúdic esportiu on hi 
siguin presents els més petits. 

La cessió temporal dels inflables estarà condicionada a que en les dates per a les quals 
els ajuntaments sol·licitin la cessió, no s’hagin de menester aquells per la Direcció 
Insular d’Esports. 

Dia 30/06/2014 es va emetre informe de fiscalització prèvia de l’expedient 
(ref.123.5/13) 
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Fonaments de dret 

1. La Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques. 

2. El Reial decret 1372/1986, de 13 de juny pel qual s’aprova el reglament de bens de 
les entitats locals. 

3. L’article 70.4 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
reglament d’oganització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals disposa 
que correspon al Ple de les diputacions l’aprovació del Reglament Orgànic i de les 
ordenances i altres disposicions de caràcter general que siguin de competència 
provincial.  

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

Proposta d’acord: 

Primer.- Aprovar el procediment i les condicions generals per a l’atorgament 
d’autoritzacions als ajuntaments de Mallorca per a l’ús temporal dels inflables dels 
que disposa la Direcció Insular d’Esports, que s’annexa a aquest acord. 

Segon.- Aprovar el model de resolució individual d’autorització per a l’ús temporal 
dels inflables dels que disposa la Direcció Insular d’Esports 

Tercer.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.  

Annex 

Procediment i les condicions generals per a l’atorgament d’autoritzacions als 
ajuntaments de Mallorca per a l’ús temporal dels inflables dels que disposa la 
Direcció Insular d’Esports 

1. Sol·licitud  

Els ajuntaments poden presentar les sol·licituds d’ús de l’inflable en un  termini 
d’entre 30 dies (màxim) i 15 dies (mínim) naturals abans de  la data per a la qual 
s’hagi de menester l’inflable.  

Aquesta sol·licitud es dirigirà a la Direcció Insular d’Esports del Consell de Mallorca. 

La Direcció Insular d’Esports disposarà d’un model de sol·licitud amb l’objecte de 
facilitar la tramitació de l’expedient. 

El contingut de la sol·licitud expressarà com a mínim: 

• Nom i NIF de la persona que representa a l’ajuntament i justificació de dita 
representació. 

• NIF i dades de contacte de l’Ajuntament i de les persones responsables 
designades per al trasllat i utilització de l’inflable cedit. 



 17

• Determinació de l’inflable pel qual es sol·licita l’ús.  

• Dates per a les quals es sol·licita l’ús de l’inflable. 

Els ajuntaments hauran de presentar una sol·licitud cada vegada que sol·licitin un 
inflable. 

2. Resolució del procediment 

En funció de la possibilitat de cedir l’inflable es dictarà resolució per la qual 
autoritzarà o denegarà l’ús temporal. 

La resolució d’autorització es dictarà i comunicarà amb anterioritat a la cessió 
material de l’inflable. 

 Règim de concurrència de sol·licituds 

L’autorització d’ús dels inflables està condicionada a que en les dates per a les quals 
es sol·liciti la Direcció Insular d’Esports no hagi de menester l’inflable en qüestió. 

Així mateix, l’autorització d’ús dels inflables està condicionada a que no s’hagi 
autoritzat amb anterioritat a altre ajuntament per al seu ús a les dates sol·licitades. 

En el cas de que no s’hagués autoritzat l’ús d’un inflable a cap ajuntament  i el 
Consell rebés dues o més sol·licituds coincidents en l’inflable i el temps, es resoldran 
per ordre de presentació d’aquestes. 

3. Règim de l’autorització 

1. L’autorització d’ús tindrà una durada màxima de 5 dies naturals. El període de 
l’autorització serà el comprès entre el dia que l’ajuntament ve a cercar l’inflable i 
el dia en que el retorna. 

2. Les autoritzacions no són transmissibles ni prorrogables. 

3. Les autoritzacions podran ser revocades unilateralment pel Consell de Mallorca en 
qualsevol moment per raons d’interès públic, sense generar dret a indemnització, 
quan resultin incompatibles amb les condiciones generals aprovades amb 
posterioritat, produeixin danys en el domini públic, impedeixin la seva utilització 
per activitats de major interès públic o menyscabin l’ús general. 

4. L’autorització d’ús dels inflables serà gratuïta. 

5. No s’exigirà garantia per l’ús dels inflables.  

6. L’Ajuntament, durant el període en el que disposi de la possessió de l’inflable, 
assumeix al seu càrrec qualsevol responsabilitat que se’n pugui derivar, així com 
el pagament de tota classe d’indemnitzacions per danys i perjudicis que es derivin 
en motiu de l’ús dels béns propietat del Consell de Mallorca, tant si es produeixen 
sobre els béns mateixos, com si s’ocasionen a tercers en general, exonerant 
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expressament al Consell de Mallorca de qualsevol responsabilitat que es pugui 
derivar de l’ús del castell inflable durant el període d’ús autoritzat. 

Així mateix, si l’inflable es romp durant el període en que l’Ajuntament disposi de 
la possessió d’aquest, i sempre que sigui com a conseqüència de l’ús incorrecte de 
l’inflable (no pel desgast normal pel seu ús), l’entitat municipal es farà càrrec de 
les despeses de la reparació o substitució de l’inflable.  

7. L’ajuntament haurà de disposar de les corresponents pòlisses d’assegurança de 
responsabilitat civil i  patrimonial, i de cobertura sanitària que cobriran els 
possibles danys que puguin derivar-se de la utilització dels inflables. Aquestes 
assegurances han de cobrir tots els riscs derivats de l’activitat i per un import 
suficient, a judici de la Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports, a cada 
sinistre.  

Aquestes pòlisses s’hauran de presentar abans de la recollida de l’inflable. En el 
cas que no es presenti l’assegurança s’entendrà revocada l’autorització. 

8. Els ajuntaments assumeixen les despeses de conservació i manteniment, imposts, 
taxes i altres tributs, així com el compromís d’utilitzar el bé segons la seva 
naturalesa i retornar-lo en la situació en que el rep. 

9. Els ajuntaments es comprometen a  obtenir prèviament a costa seva totes les 
llicencies i permisos que requereixi l’ús del be o l’activitat a realitzar sobre aquest. 

10. El Consell disposa de la facultat d’inspeccionar el be objecte de l’autorització  per 
a garantir que aquest s’empra es d’acord amb els termes de l’autorització. 

11. Són causes de revocació de les autoritzacions: 

a. La impossibilitat material de cedir l’inflable. 

b. La impossibilitat de dur a terme l’activitat per a la qual l’ajuntament 
sol·licita l’autorització d’us de l’inflable. 

c. La manca de presentació de les pòlisses d’assegurances detallades en el 
punt 4.7. 

d. Quan es considerin insuficients, a criteri de la Viepresidència de cultura, 
Patrimoni i Esports, les pòlisses d’assegurances detallades en el punt 4.7. 

e. La revocació unilateral de l’autorització per part del Consell de Mallorca 
en els supòsits prevists en el apartat 4 de l’article 92 de la Llei 33/2003, de 
3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques. 

12. Les autoritzacions atorgades s’extingeixen per les causes següents: 

a) Per la finalització del seu termini. 

b) Per mutu acord entre les parts. 
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c) Per renuncia de l’ajuntament. 

d) Per la realització d’activitats no contemplades en l’autorització de cessió o 
exposades en la sol·licitud, o que siguin contraries a  la norma de Procediment 
i les condicions generals per a l’atorgament d’autoritzacions als ajuntaments 
de Mallorca per a l’ús temporal dels inflables aprovada pel Ple del Consell de 
Mallorca. 

e) Per necessitat motivada de ús de l‘inflable per a la prestació d’altres serveis 
públics que l’hagin de menester. 

Les extincions del dret d’autorització no generen dret a indemnització.  

5. Normes sobre la recollida i  l’ús dels inflables 

1. Els ajuntaments s’encarregaran de recollir i retornar l’inflable a la hora i dia 
assenyalats a la resolució d’autorització al Poliesportiu Sant Ferran o lloc que es 
designi. Les despeses derivades del trasllat de l’inflable aniran a càrrec de 
l’ajuntament.  

S’emplenarà un acta d’entrega i una altra de devolució de l’inflable, a la qual es 
reflectiran totes les circumstàncies rellevants per a qualsevol de les parts. 

2. L’Ajuntament es compromet a muntar l’inflable d’acord amb les indicacions 
donades pel personal del Consell de Mallorca. Les despeses derivades del 
muntatge de l’inflable aniran a càrrec de l’ajuntament. 

3. L’Ajuntament aportarà el personal necessari per vigilar, controlar i supervisar els 
nins i nines que utilitzin l’inflable. Les despeses derivades d’aquest personal 
aniran a càrrec de l’ajuntament. 

4. L’ajuntament assumirà el cost econòmic derivat dels possibles desperfectes que 
sofreixin els inflables del Consell de Mallorca pel seu mal ús. 

5. L’ajuntament comunicarà al Consell de Mallorca el més aviat possible qualsevol 
incidència que sofreixi el castell inflable. 

 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-set vots a favor (PP i PSOE), cap 
vot en contra i tres abstencions (MÉS per Mallorca). 
 
PUNT 7. ADDENDA DE MODIFICACIÓ DE LA CLÀUSULA NOVENA DEL 
CONVENI SIGNAT EL 24 D’ABRIL DE 2014 ENTRE EL CONSELL DE 
MALLORCA I LA FEDERACIÓ BALEAR DE BANDES DE MÚSICA I 
ASSOCIACIONS MUSICALS PER DUR A TERME EL SEU PROJECTE 
REFERENT AL MOVIMENT BANDÍSTIC DE MALLORCA 
 
Es dóna compte de la següent proposta de vicepresidència de cultura, Patrimoni i 
Esports que diu: 
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ANTECEDENTS 
 
1. El 10 d’abril de 2014, el Ple del Consell de Mallorca va prendre l’acord de concedir 
una subvenció  nominativa de 73.875,00 € a favor de la Federació Balear de Bandes 
de Música i Associacions Musicals, per donar suport al seu projecte referent al 
moviment bandístic de Mallorca. 
 
2. El 24 d’abril de 2014 es va signar el conveni regulador de la subvenció nominativa 
esmentada entre el Consell de Mallorca i la Federació Balear de Bandes de Música i 
Associacions Musicals. 
 
3. La directora insular de Cultura i Patrimoni ha justificat la modificació de la clàusula 
novena del conveni signat amb la Federació Balear de Bandes de Música i 
Associacions Musicals per tal de recollir al figura dels pagaments a comptes de la 
subvenció i, d’aquesta manera, facilitar el finançament necessari a la federació 
esmentada perquè pugui atendre al pagament dels justificants de la subvenció. 
 
4. La cap del servei jurídic administratiu ha informat favorablement sobre els aspectes 
jurídics de la proposta relativa a l’addenda modificativa de la clàusula novena del 
conveni esmentat. 
 
6. El secretari tècnic d’aquest departament va proposar l’addenda relativa a la 
modificació de la clàusula esmentada. 
 
7. La Intervenció General va fiscalitzar de conformitat la proposta relativa a l’addenda 
modificativa de la clàusula novena del conveni esmentat. 
 
En virtut de tot el que s'ha exposat, elev al Ple del Consell de Mallorca, desprès del 
dictamen de la Comissió Informativa General i de Comptes la següent proposta d’ 
 
1. Aprovar l’addenda que s’adjunta relativa a la modificació de la clàusula novena del 
conveni signat el 24 d’abril de 2014 entre el Consell de Mallorca i la Federació Balear 
de Bandes de Música i Associacions Musicals per dur a terme el seu projecte referent 
al moviment bandístic de Mallorca, per tal de recollir al figura dels pagaments a 
compte de la subvenció. 
 
2. La resta del conveni esmentat, de 24 d’abril de 2014, es manté igual. 
 
3. Notificar aquest acord a les parts interessades. 
 
Contra aquesta resolució que exhaureix la via administrativa es poden interposar, 
alternativament, els recursos següents: 
 
Directament el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenció Administratiu 
que resulti competent, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent 
de la notificació del present acord. 
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El recurs de reposició potestatiu davant l'òrgan que ha dictat aquesta resolució en el 
termini d'un mes, comptador a partir del dia següent de la notificació de la present 
resolució. Contra la desestimació expressa del recurs de reposició podrà interposar-se el 
recurs contenciós administratiu davant l’òrgan jurisdiccional esmentat, en el termini de 
dos mesos, comptadors a partir del dia següent de la notificació de la desestimació del 
recurs de reposició.  
 
Un cop transcorregut un mes des de la interposició del recurs sense que s’hagi notificat 
la resolució, podrà interposar-se 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 s'estimi 
pertinent. 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. 
 
ADDENDA 
 
MODIFICACIÓ DE LA CLÀUSULA NOVENA DEL CONVENI 
SIGNAT EL 24 D’ABRIL DE 2014 ENTRE EL CONSELL DE 
MALLORCA I LA FEDERACIÓ BALEAR DE BANDES DE MÚSICA I 
ASSOCIACIONS MUSICALS PER DUR A TERME EL SEU 
PROJECTE REFERENT AL MOVIMENT BANDÍSTIC DE 
MALLORCA 
 
Palma, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 

REUNITS 
Reunits d’una part el Sr. Joan Rotger Seguí, vicepresident de Cultura, Patrimoni i 
Esports del Consell de Mallorca NIF S0711002F i, de l’altra, el Sr. Joan Carles Julià 
Cuenca (DNI 18.220.247S), president de la Federació Balear de Bandes de Música i 
Associacions Musicals (NIF G 07447055). 
 
Actuen el Sr. Rotger, en nom i representació del Consell de Mallorca i el Sr. Julià en 
nom i representació de la Federació Balear de Bandes de Música.  
Es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica i d’obrar i 
 

DIUEN 

1. Que el 10 d’abril de 2014, el Ple del Consell de Mallorca va prendre l’acord de 
concedir una subvenció  nominativa de 73.875,00 € a favor de la Federació Balear de 
Bandes de Música i Associacions Musicals, per donar suport al seu projecte referent 
al moviment bandístic de Mallorca. 

2. Que el 24 d’abril de 2014, es va signar el conveni regulador de la subvenció 
nominativa esmentada entre el Consell de Mallorca i la Federació Balear de Bandes 
de Música i Associacions Musicals. 
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3. Que la directora insular de Cultura i Patrimoni ha justificat la modificació de la 
clàusula novena del conveni signat amb la Federació Balear de Bandes de Música i 
Associacions Musicals per tal de recollir al figura dels pagaments a compte de la 
subvenció i, d’aquesta manera, facilitar el finançament necessari a la federació 
esmentada perquè pugui atendre al pagament dels justificants de la subvenció. 

4. Que la Federació Balear de Bandes és una entitat associativa sense ànim de lucre 
que no disposa de recursos econòmics propis suficients per atendre al pagament de la 
totalitat dels justificants del projecte cultural subvencionat. 

 
I, per això, 
 

CONVENEN 
 
1r. Modificar  la clàusula novena del conveni signat el 24 d’abril de 2014 entre el 
Consell de Mallorca i la Federació Balear de Bandes de Música i Associacions 
Musicals per dur a terme el seu projecte referent al moviment bandístic de Mallorca 
en el sentit següent: 
 

“ 9è. Bestreta i pagaments a compte 
 
L’entitat beneficiària, sense perjudici d’allò establert a la clàusula anterior, si no 
disposa de recursos propis suficients per finançar la realització del projecte cultural 
pot sol·licitar una bestreta així com ser beneficiària de pagaments a compte de la 
subvenció nominativa si presenta la justificació parcial corresponent de la subvenció. 
 
a) Pagaments anticipats (bestretes): Si l’entitat beneficiària no disposa de recursos 
propis suficients per finançar la realització del projecte cultural, pot sol·licitar una 
bestreta de la subvenció amb caràcter previ a la justificació de la subvenció (art.34.4 
de la Llei 38/2003 general de subvencions, art. 88.2 del Reial decret 887/2006, pel 
qual s'aprova el reglament d’aquesta Llei, i base d’execució 25.2 dels Pressuposts de 
2014 del Consell de Mallorca).   
Límit: L’entitat beneficiària pot demanar una bestreta de fins al 50% de l’import de la 
subvenció, per la qual cosa ha de constituir les garanties que s’estableixen en el 
paràgraf següent. 
 
Garantia: L’entitat beneficiària ha de constituir una garantia mínima del 120% de 
l’import de la bestreta sol·licitada, mitjançant un aval bancari, davant la Tresoreria del 
Consell de Mallorca. 
 
No obstant això, d’acord amb les bases d’execució dels Pressuposts del Consell de 
Mallorca, la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública pot atorgar, 
excepcionalment i sempre que les entitats beneficiàries siguin ajuntaments o entitats 
sense ànim de lucre, una bestreta de fins al 50% de l’import de la subvenció sense 
l’obligació de constituir l’aval bancari, amb l’informe favorable previ del centre 
gestor de la despesa. 
b) Pagaments a compte: 
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A mesura que es vagi executant el projecte cultural subvencionat, si escau, el 
beneficiari pot presentar justificacions parcials de la subvenció per poder rebre 
l’abonament de pagaments fraccionats de la subvenció que corresponguin al ritme 
d’execució del projecte i per un import corresponent a la part proporcional de la 
subvenció justificada. (Art. 34.4 de la Llei 38/2003 general de subvencions, Art. 88.1 
del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 
38/2003 general de subvencions). 
 
Garantia: No s’exigeix  la constitució de cap garantia  per a l’abonament de 
pagaments fraccionats 
 
Documentació a presentar: En aquests casos de pagaments fraccionats s’ha d’adjuntar, 
a més de les factures corresponents: 

- L’annex I de declaració responsable sobre l’execució parcial del projecte que 
es justifica. 

- Una memòria tècnica parcial. 
- Material gràfic per difondre les activitats realitzades  
- Una relació de despeses i ingressos degudament signada pel beneficiari 

 
Així mateix, d’acord amb l’establert a l’art. 34.5 de la Llei 38/2003 general de 
subvencions, no podrà realitzar-se el pagament de la subvenció en tant el beneficiari 
no es trobi al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i davant de 
la Seguretat Social o sigui deutor per resolució de procedència de reintegrament. 
 
2n. La resta del conveni es manté igual. 
 
Nota: D’acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal, us informam que: 
 
1. Les dades personal obtingudes en la tramitació d’aquesta subvenció  s'incorporaran 
en els fitxers de dades personals, inscrits en l'Agència Espanyola de Protecció de 
Dades, del qual és responsable el Consell de Mallorca. En aquest sentit, les dades 
obtingudes del beneficiari s’integren per una banda, en el fitxer “Registre General” 
que serveix per registrar l’entrada i sortida de documents i, per altra banda, en el fitxer 
“”Acords i Resolucions” que té com a finalitat, entre d’altres, els procediments 
administratius. 
 
2. Cessions previstes de les dades: no se'n preveuen. 
 
3. L'òrgan administratiu davant del qual podeu exercitar, si escau, els drets 
d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició i els altres que reconegui la Llei orgànica 
15/1999, és la Presidència del Consell de Mallorca, carrer Palau Reial núm. 1, 07001 
Palma. 
 

El Sr. FONT (MÉS per Mallorca) manifesta que MÉS per Mallorca s’alegra que es dugui a Ple aquest 
punt ja que implica que la Federació de Bandes de Música podrà rebre una bestreta del 50% de la 
subvenció que té atorgada. 
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Tot seguit recorda que MÉS per Mallorca va proposar al Ple que a totes les subvencions que atorgàs el 
Consell de Mallorca s’establís, per norma, la possibilitat d’avançar-ne una bestreta del 50% ja que les 
entitats ho tenen molt complicat per avançar tots els doblers per desenvolupar les activitats. 

Per acabar, assenyala que el seu Grup hi votarà a favor, reitera que estan contents que avui es dugui 
aquest punt a l’ordre del dia del Ple i insisteix en què els agradaria que aquesta possibilitat s’oferís a 
totes les entitats, ajuntaments i organismes que tenguin concedides subvencions per part del Consell de 
Mallorca. 

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

 

DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA 

PUNT 8. PROPOSTA D’ACORD D’EXECUCIÓ DE LA SENTÈNCIA Nº 
264/14, DE 27 DE JUNY DE 2014, DEL JUTJAT DEL CONTENCIÓS-
ADMINISTRATIU NÚM. 3 DE PALMA, RELATIU A LA INADMISSIÓ DEL 
RECURS INTERPOSAT PEL SINDICAT DE PERIODISTES DE LES ILLES 
BALEARS CONTRA L’ACORD DEL PLE DEL CONSELL DE MALLORCA 
D’INICI DELS TRÀMITS PEL CESSAMENT DE LES ACTIVITATS DE 
RÀDIO TELEVISIÓ DE MALLORCA SAU. 

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

Antecedents 
 
Atès que en data 8 de setembre de 2014 l’Assessoria Jurídica del Consell de Mallorca 
va rebre la notificació de la certificació de la Sentència Nº 264/14, de 27 de juny de 
2014, del Jutjat del Contenciós-Administratiu núm. 3 de Palma, relatiu a la inadmissió 
del recurs interposat pel Sindicat de Periodistes de les Illes Balears contra l’acord del 
Ple del Consell de Mallorca en declaració de l’interès públic d’iniciar els tràmits pel 
cessament de les activitats de Ràdio i Televisió de Mallorca SAU. 
 
Atès que a l’esmentada notificació s’informa que la Sentència té el caràcter de ferma. 
 
Atès el previs a l’article 33.1 i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases 
del Règim Local.  
 
Proposta d’acord 
 
Per això, proposo al Ple l'adopció de l'acord següent: 
 
1. Executar la Sentència Nº 264/14, de 27 de juny de 2014, del Jutjat del Contenciós-
Administratiu núm. 3 de Palma, en el sentit de procedir a l’arxiu de l’expedient 
administratiu de “Declaració de l’interès públic d’iniciar els tràmits pertinents per dur 
a terme el cessament de les activitats de Ràdio i Televisió de Mallorca SAU”. 

La Sra. GARRIDO (PSOE) explica que el seu Grup s’hi abstendrà perquè, en primer lloc, no entenen 
per què ve a Ple el tancament d’un expedient la qual cosa no és habitual i potser ho fan perquè es tracta 
del tema de Ràdio i Televisió de Mallorca i volen fer palès una altra vegada, davant el Ple, el tancament 
de l’ens. 
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En segon lloc s’abstenen perquè el Grup Socialista no va estar mai d’acord amb el tancament de Ràdio 
i Televisió de Mallorca i, finalment, perquè es tracta del compliment d’una sentència i entenen que no 
s’hi pot anar en contra. 

Per altra banda manifesta que fa tres anys que el Partit Popular va decidir tancar Ràdio i Televisió de 
Mallorca i, a hores d’ara, els treballadors no han acabat de cobrar, els proveïdors no han cobrat, l’ens 
no està tancat sinó immers en un concurs de creditors i tot això és una demostració més que evident de 
la ineficiència i ineficàcia de l’equip de govern amb aquest tema i, per tant, creu que caldria que 
posassin fil a l’agulla per tal d’acabar de tancar aquest tema. 

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

 

PUNT 9. PROPOSTA D’ACORD D’AUTORITZACIÓ DE L’ACCEPTACIÓ 
PER PART DE LA PRESIDENTA DEL CONSELL INSULAR DE 
MALLORCA DE LA SEVA DESIGNACIÓ COM A MEMBRE DEL 
PATRONAT DE LA FUNDACIÓ TREN DE L’ART. 

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

L’entitat anomenada “Fundació Tren de l’Art” és una entitat sense afany de lucre de 
la qual l’objecte principal és la difusió i foment de la cultura i l’art a les seves 
diferents vessants i en les seves més àmplies manifestacions. 
 
El Consell de Mallorca, mitjançant la figura de la seva Presidenta, forma part del 
Patronat de la Fundació esmentada i ara, d’acord amb l’escrit de la seva secretaria de 
data 8 de setembre de 2014, es sol·licita l’acceptació de la renovació del càrrec de la 
Presidenta del Consell de Mallorca com a membre del seu Patronat. 
 
Consta l’acord, de 14 de juny de 2011, de la Comissió Executiva de l’entitat 
Ferrocarril de Sóller SA, entitat fundadora de la Fundació Tren de l’Art, de dur a 
terme la renovació de la totalitat dels seus patrons. 
 
El Consell de Mallorca està interessat en continuar formant part del Patronat 
d’aquesta Fundació per tal de participar en el foment de les activitats artístiques i 
culturals i en la promoció de les entitats que l’afavoreixen. 
 
Consta l’informe de la directora insular de Presidència, de 18 de juliol de 2014, 
favorable a l’acceptació del nomenament esmentat 
 
Vist l’anterior, el conseller executiu del Departament de Presidència, en ús de les 
atribucions que li són conferides per la legislació vigent, proposa al Ple de la 
corporació l'adopció de l'acord següent  
 
A C O R D: 
 
1. Autoritzar l’acceptació per part de la presidenta del Consell Insular de Mallorca de 
la seva designació com a membre del Patronat de la Fundació Tren de l’Art, amb NIF 
G-57419467 i domicili social a Sóller (Plaça d’Espanya, 6). 
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2. Comunicar aquest acord a la Fundació Tren de l’Art. 

 

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

 

 DEPARTAMENT D’URBANISME I TERRITORI 

PUNT 10. PROPOSTA D’ACORD DE PLE RELATIU A L’EXPEDIENT 
SANCIONADOR EN MATÈRIA DE CARRETERES (ES NÚM. 16/2013), 
INCOAT AL SR. RHA. 

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

El conseller executiu d’Urbanisme i Territori, en ús de les atribucions que li són 
conferides pels articles 2n (lletra p) i 5è (lletra l) del Decret d’Organització del 
Consell de Mallorca (Decret de Presidència de 15 de juliol de 2011; BOIB núm. 111, 
de 21 de juliol de 2011), en relació amb la Disposició Addicional 6na (apartat 6è) de 
la Llei 16/2001, de 14 de desembre, d’atribució de competències als Consells Insulars 
en matèria de carreteres i camins i amb l’article 15 (apartat 1r) del Decret 14/1994, de 
10 de febrer, mitjançant el qual s’aprovà el reglament del procediment a seguir en 
l’exercici de la potestat sancionadora (BOCAIB núm. 21, de 17 de febrer de 1994), 
sotmet a la consideració de la Comissió Informativa General i de Comptes, per al seu 
dictamen previ a l’elevació al Ple del Consell Insular de Mallorca, la següent proposta 
d’ACORD 
 
A l’empara del Butlletí de Denúncia emès- en data 20 d’agost de 2013 i amb núm. 
2209- per l’Agent d’Explotació núm. 018, i mitjançant Resolució del conseller 
executiu d’Urbanisme i Territori del Consell de Mallorca de data 4 de novembre de 
2013, es va disposar la incoació d'expedient sancionador contra el Sr. Raúl Hernández 
Alonso (amb DNI núm. 38.590.865-B), per la presumpta comissió d’una infracció 
contra la Llei 5/1990, de 24 de maig, de Carreteres de les Illes Balears (LCIB; 
BOCAIB núm. 77, de 26 de juny); concretament, per instal·lar- al punt quilomètric 
8,750 de la carretera Ma-19-A (terme municipal de Palma)- un cartell publicitari, en el 
lloc on es fa la activitat, dins la zona de domini públic i sense autorització del 
Departament d’Urbanisme i Territori del Consell de Mallorca. 
 
Atès l’informe jurídic i proposta de resolució de l’instructor de l’expedient de dia 6 
d’agost de 2014 (registre de sortida núm. 17000) i notificada en data 12 d’agost de 
2014. 
 
Ateses les al·legacions (amb entrada al registre d’aquest Departament en data 22 
d’agost de 2014, i amb núm. 6778) a dita proposta presentades pel Sr. RHA. 
 
Atès l’informe jurídic del tècnic d’administració general de 3 de setembre de 2014. 
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I atesa la proposta del conseller executiu d’Urbanisme i Territori de data 3 de 
setembre de 2014. 
 
 
El Ple del Consell de Mallorca, en ús de les atribucions que li són conferides per la 
Disposició Addicional 6na de la Llei 16/2001, de 14 de desembre, d’atribució de 
competències als Consells Insulars en matèria de carreteres i camins, i per majoria 
simple dels membres presents, ACORDA:    
 
1. DESESTIMAR les al·legacions a la proposta de resolució de l’instructor de 
l’expedient presentades- en data 22 d’agost de 2014- pel Sr. RHA (amb DNI núm. 
38.590.865-B), tot confirmant íntegrament el contingut de dita proposta. 
 
2. IMPOSAR al Sr. Raúl Hernández Alonso, amb DNI núm. 38.590.865-B, una 
sanció de DISSET MIL CINC-CENTS EUROS (17.500,00 €), per la comissió d’una 
infracció administrativa, amb caràcter de molt greu, contra la Llei 5/1990, de 24 de 
maig, de Carreteres de les Illes Balears (LCIB); concretament, per dur a terme- dins la 
zona de domini públic de la carretera (Ma-19-A, punt quilomètric 8,750) i sense 
autorització del Departament d’Urbanisme i Territori del Consell de Mallorca- una 
instal·lació (cartell publicitari de dimensions mitjanes) que per la seva ubicació suposa 
un risc cert pel trànsit. 
 
3. IMPOSAR al Sr. RHA, amb DNI núm. 38.590.865-B, l’obligació d’abonar el cost 
(CENT VUITANTA-QUATRE EUROS, AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS = 
184,95 €) derivat de la retirada de la instal·lació denunciada per part del Consell de 
Mallorca. 
 
4. NOTIFICAR aquesta resolució als interessats, tot adjuntant una còpia de 
l’informe jurídic i proposta de resolució de l’instructor de l’expedient de dia 6 d’agost 
de 2014 així com de l’informe jurídic del tècnic d’Administració general de dia 3 de 
setembre de 2014. 

 

La Sra. PRESIDENTA sol·licita als distints portaveus si estan d’acord que els punts núm. 10, 11, 12 i 
13 es puguin veure de manera conjunta.  

Atès que hi estan d’acord, dóna la paraula al Sr. Rovira per tal que els expliqui. 

El Sr. ROVIRA (conseller executiu d’Urbanisme i Territori) inicia la intervenció assenyalant que els 
expedients ja es varen explicar a la Comissió Informativa i recorda que es tracta de quatre expedients 
per inserir publicitat en llocs prohibits per la Llei de carreteres, concretament en indrets propers a 
carreteres que són de titularitat del Consell de Mallorca. 

Observa que els expedients es duen a Ple per la seva quantia així com perquè són d’una certa gravetat i 
adverteix que en cadascun dels expedients s’explica suficientment la seva motivació. 

Recorda que dur els expedients a Ple comporta tota una tramitació i instrucció allà on s’han respectat 
els drets de les entitats a les quals s’han incoat els expedients i, per tant, han tengut l’oportunitat de fer-
hi al·legacions i aportar tota aquella documentació i proves que hagin considerat suficient o necessària 
per tal de justificar la instal·lació d’aquestes publicitats. 

Per acabar, puntualitza que a partir d’aquest moment cadascuna de les entitats sancionades podrà 
presentar els recursos corresponents davant la justícia contenciosa administrativa. 
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Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-set vots a favor (PP i PSOE), cap 
vot en contra i quatre abstencions (MÉS per Mallorca). 

 

PUNT 11. PROPOSTA D’ACORD DE PLE RELATIU A L’EXPEDIENT 
SANCIONADOR EN MATÈRIA DE CARRETERES (ES NÚM. 8/2012), 
INCOAT A L’ENTITAT “MARINAINA SL” 

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

El conseller executiu d’Urbanisme i Territori, en ús de les atribucions que li són 
conferides pels articles 2n (lletra p) i 5è (lletra l) del Decret d’Organització del 
Consell de Mallorca (Decret de Presidència de 15 de juliol de 2011; BOIB núm. 111, 
de 21 de juliol de 2011), en relació amb la Disposició Addicional 6na (apartat 6è) de 
la Llei 16/2001, de 14 de desembre, d’atribució de competències als Consells Insulars 
en matèria de carreteres i camins i amb l’article 15 (apartat 1r) del Decret 14/1994, de 
10 de febrer, mitjançant el qual s’aprovà el reglament del procediment a seguir en 
l’exercici de la potestat sancionadora (BOCAIB núm. 21, de 17 de febrer de 1994), 
sotmet a la consideració de la Comissió Informativa General i de Comptes, per al seu 
dictamen previ a l’elevació al Ple del Consell Insular de Mallorca, la següent proposta 
d’ 
ACORD 
 
A l’empara del Butlletí de Denúncia emès- en data 6 de setembre de 2012 i amb núm. 
3013- pel Zelador d’Explotació núm. 005, i mitjançant Resolució del conseller 
executiu d’Urbanisme i Territori del Consell de Mallorca de data 4 de novembre de 
2013, es va disposar la incoació d'expedient sancionador contra l’entitat “Marinaina, 
S.L.” (amb NIF núm. B-57479537), per la presumpta comissió d’una infracció contra 
la Llei 5/1990, de 24 de maig, de Carreteres de les Illes Balears (LCIB; BOCAIB 
núm. 77, de 26 de juny); concretament, per col·locar- al punt quilomètric 27,700 de la 
carretera Ma-15 (terme municipal de Montuïri)- un cartell publicitari visible des de la 
carretera, en zona rústica, a una distància- respecte de la calçada- inferior a una 
vegada i mitja la seva alçada, i sense ajustar-se a la Llei 5/1990, de 24 de maig, de 
Carreteres de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (LCIB). 
 
Atès l’informe jurídic i proposta de resolució de l’instructor de l’expedient de dia 17 
de juny de 2014 (registre de sortida núm. 13050) i notificada en data 26 de juny de 
2014. 
 
Ateses les al·legacions (amb entrada al registre d’aquest Departament en data 17 de 
juliol de 2014, i amb núm. 6115) a dita proposta presentades per l’entitat amunt 
referida i a les quals la mateixa manifesta trobar-se d’acord amb la qualificació de la 
sanció però no amb la seva graduació, tot sol·licitant se li imposi la sanció en el seu 
grau mínim. 
 
Atès l’informe jurídic del tècnic d’administració general de 28 de juliol de 2014. 
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I atesa la proposta del conseller executiu d’Urbanisme i Territori de data 28 de juliol 
de 2014. 
 
El Ple del Consell de Mallorca, en ús de les atribucions que li són conferides per la 
Disposició Addicional 6na de la Llei 16/2001, de 14 de desembre, d’atribució de 
competències als Consells Insulars en matèria de carreteres i camins, i per majoria 
simple dels membres presents, ACORDA:    

 

1. DESESTIMAR les al·legacions a la proposta de resolució de l’instructor de 
l’expedient presentades- en data 17 de juliol de 2014- per l’entitat “Marinaina, S.L.” 
(amb NIF núm. B-57473597), tot confirmant íntegrament el contingut de dita 
proposta. 
 
2. IMPOSAR a l’entitat “Marinaina, S.L.”, amb NIF núm. B-57479537, una sanció 
de DOTZE MIL EUROS (12.000,00 €), per la comissió d’una infracció 
administrativa, amb caràcter de molt greu, contra la Llei 5/1990, de 24 de maig, de 
Carreteres de les Illes Balears (LCIB); concretament, per executar- dins la zona de 
protecció de la carretera Ma-15 (punt quilomètric 27,700)- una obra (col·locació d’un 
cartell publicitari de grans dimensions) que pot posar en perill la seguretat del trànsit 
en no trobar-se el cartell- respecte de la calçada- a una distància de al manco una 
vegada i mitja la seva alçada. 
 
3. ORDENAR a l'infractor la demolició, en el termini d’UN (1) MES comptador des 
del dia següent al de la notificació del present escrit, de la tanca publicitària al 
paràgraf anterior esmentada, amb l’advertència que, en cas contrari, es procedirà per 
part d’aquesta Administració a dur a terme l’execució forçosa de dita demolició, bé 
mitjançant l’execució subsidiària a càrrec de l’infractor, bé mitjançant la imposició de 
multes coercitives. 
 

4. NOTIFICAR aquesta resolució als interessats, tot adjuntant una còpia de l’informe 
jurídic i proposta de resolució de l’instructor de l’expedient de dia 17 de juny de 2014 
així com de l’informe jurídic del tècnic d’Administració general de dia 28 de juliol de 
2014. 

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

 

PUNT 12. PROPOSTA D’ACORD DE PLE RELATIU A L’EXPEDIENT 
SANCIONADOR EN MATÈRIA DE CARRETERES (ES NÚM. 11/2013), 
INCOAT A L’ENTITAT “MARINAINA, S.L.”. 

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

El conseller executiu d’Urbanisme i Territori, en ús de les atribucions que li són 
conferides pels articles 2n (lletra p) i 5è (lletra l) del Decret d’Organització del 
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Consell de Mallorca (Decret de Presidència de 15 de juliol de 2011; BOIB núm. 111, 
de 21 de juliol de 2011), en relació amb la Disposició Addicional 6na (apartat 6è) de 
la Llei 16/2001, de 14 de desembre, d’atribució de competències als Consells Insulars 
en matèria de carreteres i camins i amb l’article 15 (apartat 1r) del Decret 14/1994, de 
10 de febrer, mitjançant el qual s’aprovà el reglament del procediment a seguir en 
l’exercici de la potestat sancionadora (BOCAIB núm. 21, de 17 de febrer de 1994), 
sotmet a la consideració de la Comissió Informativa General i de Comptes, per al seu 
dictamen previ a l’elevació al Ple del Consell Insular de Mallorca, la següent proposta 
d’ 
 
ACORD 
 
A l’empara del Butlletí de Denúncia emès- en data 3 de setembre de 2013 i amb núm. 
3019- pel Zelador d’Explotació núm. 005, i mitjançant Resolució del conseller 
executiu d’Urbanisme i Territori del Consell de Mallorca de data 21 de novembre de 
2013, es va disposar la incoació d'expedient sancionador contra l’entitat “Marinaina, 
S.L.” (amb NIF núm. B-57479537), per la presumpta comissió d’una infracció contra 
la Llei 5/1990, de 24 de maig, de Carreteres de les Illes Balears (LCIB; BOCAIB 
núm. 77, de 26 de juny); concretament, per col·locar- al punt quilomètric 27,100 de la 
carretera Ma-15 (terme municipal de Montuïri) i damunt la coberta d’una edificació 
existent- una estructura de posts i una tela o malla verda, amb els seus elements de 
sustentació a una distància- respecte del costat exterior de la calçada- inferior a una 
vegada i mitja la seva alçada.  
 
 Atès l’informe jurídic i proposta de resolució de l’instructor de l’expedient de 
dia 17 de juny de 2014 (registre de sortida núm. 13051) i notificada en data 26 de juny 
de 2014. 
 
Ateses les al·legacions (amb entrada al registre d’aquest Departament en data 17 de 
juliol de 2014, i amb núm. 6116) a dita proposta presentades per l’entitat amunt 
referida i a les quals la mateixa manifesta trobar-se d’acord amb la qualificació de la 
sanció però no amb la seva graduació, tot sol·licitant se li imposi la sanció en el seu 
grau mínim. 
 
Atès l’informe jurídic del tècnic d’administració general de 22 de juliol de 2014. 
 
I atesa la proposta del conseller executiu d’Urbanisme i Territori de data 22 de juliol 
de 2014. 
 
El Ple del Consell de Mallorca, en ús de les atribucions que li són conferides per la 
Disposició Addicional 6na de la Llei 16/2001, de 14 de desembre, d’atribució de 
competències als Consells Insulars en matèria de carreteres i camins, i per majoria 
simple dels membres presents, ACORDA:    

 

1. DESESTIMAR les al·legacions a la proposta de resolució de l’instructor de 
l’expedient presentades- en data 17 de juliol de 2014- per l’entitat “Marinaina, S.L.” 
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(amb NIF núm. B-57473597), tot confirmant íntegrament el contingut de dita 
proposta. 
 
2. IMPOSAR a l’entitat “Marinaina, S.L.”, amb NIF núm. B-57479537, una sanció 
de VUIT MIL CINC-CENTS EUROS (8.500,00 €), per la comissió d’una infracció 
administrativa, amb caràcter de molt greu, contra la Llei 5/1990, de 24 de maig, de 
Carreteres de les Illes Balears (LCIB); concretament, per executar- dins la zona de 
protecció de la carretera Ma-15 (punt quilomètric 27,100)- una obra (col·locació- 
damunt la coberta d’una edificació existent- d’una estructura de posts i una tela o 
malla verda) que pot posar en perill la seguretat del trànsit en no trobar-se els 
elements de sustentació de l’estructura (de dimensions mitjanes)- respecte de la 
calçada- a una distància de al manco una vegada i mitja la seva alçada. 
 

3. NOTIFICAR aquesta resolució als interessats, tot adjuntant una còpia de l’informe 
jurídic i proposta de resolució de l’instructor de l’expedient de dia 17 de juny de 2014 
així com de l’informe jurídic del tècnic d’Administració general de dia 22 de juliol de 
2014. 

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

 

PUNT 13. PROPOSTA D’ACORD DE PLE RELATIU A L’EXPEDIENT 
SANCIONADOR EN MATÈRIA DE CARRETERES (ES NÚM. 1/2013), 
INCOAT A L’ENTITAT “BRICO DEPOT”. 

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

El conseller executiu d’Urbanisme i Territori, en ús de les atribucions que li són 
conferides pels articles 2n (lletra p) i 5è (lletra l) del Decret d’Organització del 
Consell de Mallorca (Decret de Presidència de 15 de juliol de 2011; BOIB núm. 111, 
de 21 de juliol de 2011), en relació amb la Disposició Addicional 6na (apartat 6è) de 
la Llei 16/2001, de 14 de desembre, d’atribució de competències als Consells Insulars 
en matèria de carreteres i camins i amb l’article 15 (apartat 1r) del Decret 14/1994, de 
10 de febrer, mitjançant el qual s’aprovà el reglament del procediment a seguir en 
l’exercici de la potestat sancionadora (BOCAIB núm. 21, de 17 de febrer de 1994), 
sotmet a la consideració de la Comissió Informativa General i de Comptes, per al seu 
dictamen previ a l’elevació al Ple del Consell Insular de Mallorca, la següent proposta 
d’ 
ACORD 

 

A l’empara del Butlletí de Denúncia emès- en data 25 de febrer de 2013 i amb núm. 
2045- per l’Agent d’Explotació núm. 018, i mitjançant Resolució del conseller 
executiu d’Urbanisme i Territori del Consell de Mallorca de data 4 de novembre de 
2013 (i notificada en data 15 de novembre de 2013), es va disposar la incoació 
d'expedient sancionador contra l’entitat “Brico Depot” (amb NIF núm. A-62018064), 
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per la presumpta comissió d’una infracció contra la Llei 5/1990, de 24 de maig, de 
Carreteres de les Illes Balears (LCIB; BOCAIB núm. 77, de 26 de juny); 
concretament, per instal·lar- al punt quilomètric 17,550 de la carretera Ma-15 (sentit 
Palma, terme municipal d’Algaida)- un cartell publicitari visible des de la zona de 
domini públic de la carretera, en zona de protecció, a 50 centímetres del bord de 
l’asfalt del camí de servei i sense autorització del Departament d’Urbanisme i 
Territori del Consell de Mallorca.  
 
 Atès l’informe jurídic i proposta de resolució de l’instructor de l’expedient de 
dia 6 de febrer de 2014 (registre de sortida núm. 2309) i notificada en data 6 de març 
de 2014. 
 
Ateses les al·legacions (amb entrada al registre d’aquest Departament en data 27 de 
març de 2014, i amb núm. 2440) a dita proposta presentades per l’entitat amunt 
referida i a les quals la mateixa manifesta trobar-se d’acord amb la qualificació de la 
sanció però no amb la seva graduació, tot sol·licitant se li imposi la sanció en el seu 
grau mínim. 
 
Atès l’informe jurídic del tècnic d’administració general de 18 de juliol de 2014. 
 
I atesa la proposta del conseller executiu d’Urbanisme i Territori de data 18 de juliol 
de 2014. 
 
El Ple del Consell de Mallorca, en ús de les atribucions que li són conferides per la 
Disposició Addicional 6na de la Llei 16/2001, de 14 de desembre, d’atribució de 
competències als Consells Insulars en matèria de carreteres i camins, i per majoria 
simple dels membres presents, ACORDA:    

 

1. DESESTIMAR les al·legacions a l’informe jurídic i proposta de resolució de 
l’instructor de l’expedient de dia 6 de febrer de 2014 presentades per l’entitat 
“Brico Depot”. 

 
2. IMPOSAR a l’entitat “Brico Depot”, amb NIF núm. A-62018064, una sanció de 
NOU MIL EUROS (9.000,00 €), per la comissió d’una infracció administrativa, amb 
caràcter de molt greu, contra la Llei 5/1990, de 24 de maig, de Carreteres de les Illes 
Balears (LCIB); concretament, per executar- dins la zona de protecció de la carretera 
Ma-15 (punt quilomètric 17,550)- una obra (instal·lació d’un cartell publicitari de 
dimensions mitjanes) que pot posar en perill la seguretat del trànsit en no trobar-se el 
cartell- respecte de la calçada- a una distància de al manco una vegada i mitja la seva 
alçada. 
 

3. NOTIFICAR aquesta resolució als interessats, tot adjuntant una còpia de 
l’esmentada proposta de resolució. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-set vots a favor (PP i PSOE), cap 
vot en contra i quatre abstencions (MÉS per Mallorca). 
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DEPARTAMENT D’HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA 

PUNT 14. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚM. 
18 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS  EN EL PRESSUPOST PROPI DE LA 
CORPORACIÓ DE L’EXERCICI 2014 PER CRÈDIT EXTRAORDINARI ( 
CE05/2014) I SUPLEMENT DE CRÈDIT ( SUP05/2014). 

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

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

Vista la provisió de la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública que subscriu, 
de 26 de setembre de 2014, d’incoació d’un expedient de modificació de crèdits en el 
Pressupost propi del Consell de Mallorca corresponent a l’exercici de 2014, a 
l’objecte de poder atendre algunes despeses, les aplicacions a les quals s’han 
d’imputar no es varen incloure en el pressupost de 2014 o no tenen crèdit suficient, 
atenent les necessitats que s’especifiquen a les memòries corresponents i de les quals 
n’hi ha constància en els antecedents de l’expedient. 

 
Vist que la Intervenció d’aquest Consell Insular ha emès el dictamen preceptiu, on 
consten les operacions de modificacions de crèdits que es proposen per atendre les 
despeses esmentades, i d’acord amb allò que es preveu en els articles 177 i 180 del 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDLEG 2/2004, de 
5 de març, concordant amb els articles 35 a 38  i 40 a 42 del RD 500/1990, de 20 
d’abril i amb la base 10 de les d’execució del pressupost per a 2014, la consellera 
d’Hisenda i Funció Pública proposa al Ple de la Corporació que adopti el següent  
 
A C O R D 
 
PRIMER.-  Aprovar l’expedient núm. 18 de modificació de crèdits en el pressupost 
propi de 2014, d’acord amb el següent detall: 
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EXPEDIENT NÚM. 18 MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE 2014

* CRÈDIT EXTRAORDINARI (CEX.05/2014)

Aplicació Descripció Import

00.92003.62500 MOBILIARI I ESTRIS OF.JURÍDICA ÒRGANS EXECUTIUS 1.130,62

20.33430.48909 CONVENI FEDERACIÓ BANDES DE MÚSICA EX.2013 36.937,50

20.33430.48925 OBSERVATORI ASTRONÒMIC DE MALLORCA EX.2013 50.000,00

20.33430.78903 APORTACIÓ FUNDACIÓ TEATRE MPAL. D'INCA EX.2013 60.000,00

TOTAL CRÈDIT EXTRAORDINARI 148.068,12

FONTS DE FINANÇAMENT DEL CRÈDIT EXTRAORDINARI

· Baixes per anul·lació

Aplicació Descripció Import

00.91200.22606 REUNIONS, CONF. I CURSETS O.G. PRESIDÈNCIA 1.130,62

20.33510.48901 APORTACIÓ FUNDACIÓ TEATRE PRINCIPAL 146.937,50

TOTAL FONS FINANÇAMENT P/CRÈDIT EXTRAORDINARI 148.068,12
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* SUPLEMENTS DE CRÈDITS (SUP.05/2014)

Aplicació Descripció Import

00.33128.62600 EQUIPS INFORMÀTICS CULTURA I PATRIMONI 33.000,00

10.01100.91320 AM.PRÉSTEC 2003 BANKIA 9258988/79 (C.MADRID 80-49) 1.399.243,32

10.01100.91321 AM.PRÉSTEC 2004 BBVA 7795-05 4.570.690,81

10.01100.91322 AM.PRÉSTEC 2005 BBVA 05314259-05 6.600.000,00

10.01100.91331 AM.PRÉSTEC 2009 BANKIA 12524015/27 2.296.181,96

10.01100.91336 AM.PRÉSTEC 2010 BSCH 1030041523 12.264.487,13

10.01100.91338 AM.PRÉSTEC 2010 BBVA 9546459969 8.800.000,00

10.92020.22620 INDEMNITZACIÓ P/RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 1.000.000,00

40.23140.41000 APORTACIÓ INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS 2.400.000,00

TOTAL SUPLEMENT 39.363.603,22

FONTS DE FINANÇAMENT DEL SUPLEMENT DE CRÈDIT

· Baixes per anul·lació

Aplicació Descripció Import

20.33490.22707 SERVEIS CULTURALS REPRESENTACIONS CULTURA 33.000,00

TOTAL FONS BAIXES PER ANUL.LACIÓ 33.000,00

· Romanent de tresoreria general

Aplicació Descripció Import

99.87000 Romament de tresoreria per a despeses generals 39.330.603,22

TOTAL FONS RTDG 39.330.603,22

TOTAL FONS FINANÇAMENT P/SUPLEMENT DE CRÈDIT 39.363.603,22

 
 
Per la qual cosa queda anivellat el Pressupost. 

 

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

 

La Sra. ROIG (consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública) explica que aquest punt inclou un 
expedient de crèdit extraordinari per un total de 148.000 € dels quals la majoria són per cobrir una sèrie 
de subvencions de l’àrea de Cultura. 

Així mateix s’hi inclou un expedient de suplement de crèdit per import de 39 M€ dels quals 36 M€ 
corresponen a amortització de préstecs –que no cancel·lació– atès que la llei disposa que, quan hi ha 
romanent de tresoreria positiu, una part s’ha de destinar a amortitzar préstecs. 

Llavors hi ha una partida important d’1 M€ per a possibles indemnitzacions derivades d’expedients de 
responsabilitat patrimonial i una aportació a l’Institut Mallorquí d’Afers Socials de 2,4 M€ per cobrir 
una millora salarial dels treballadors de les entitats de discapacitats. 
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La Sra. SÁNCHEZ (PSOE) fa constar que, per segon any consecutiu, es destinen 36 M€ del superàvit 
pressupostari a amortitzar deute anticipadament i, si sumen els doblers que s’hi destinaren l’any passat, 
ja seran 72 M€ destinats a amortitzar deute, 72M€ de polítiques públiques que no es faran en uns 
moments en què fa falta de tot. 

Esdevé difícil quadrar el discurs del Partit Popular, quan diu que la seva prioritat són les persones, amb 
una realitat en la qual 72 M€ van als bancs a amortitzar deute anticipadament. 

Destinen 36 M€ de superàvit pressupostari de 2013 a amortització de préstecs en uns moments que 
l’enquesta de població activa assenyala que el 20% de població està per sota el llindar de pobresa (el 
27% en el cas dels infants) i el 26% de la població en risc d’exclusió social. 

Per això, rebutja l’argument del PP quan diu que la seva prioritat són les persones ja que la seva 
prioritat és la reducció del Consell de Mallorca a la mínima expressió. 

A hores d’ara, la legislatura ja està molt avançada i probablement ara sigui el moment de fer 
avaluacions i constatar que el PP ha complert el seu full de ruta perfectament sols que el seu full de ruta 
no coincideix amb els seus discursos. 

El seu full de ruta era, en primer lloc, dir que el Consell de Mallorca era un malalt terminal explicant 
que s’havien trobat un consell totalment desfet, en fallida tècnica i per això contaren amb l’ajuda del 
Sr. Bauzá que, quan va arribar al govern, li va tancar el grifó, li va deixar de pagar i el va asfixiar 
pressupostàriament. 

Més tard, quan ja tenien aquesta ficció muntada, amb l’excusa de la viabilitat econòmica i l’amenaça de 
tancament, varen reduir el Consell de Mallorca a la mínima expressió fins convertir-lo en un consell 
petit que és el que volien, un consell petit que és el responsable dels serveis socials de l’illa en uns 
moments de màxima necessitat de l’estat del benestar. Aquest full de ruta és el que ve marcat des del 
Partit Popular de Madrid. 

Allò que el Partit Popular ha fet ha estat disminuir el sector públic, centralitzar les institucions perquè 
quant més centralitzades són més controlables i eliminar drets socials tot minvant l’estat del benestar 
perquè consideraven que era exagerat. 

Aquesta modificació de crèdit és més que una modificació de crèdit. És el mateix que són els seus 
pressuposts o la seva llei de finançament, és a dir, és una declaració de principis.  

La Sra. ROIG confirma que és cert que l’any passat també varen tancar l’exercici amb un romanent 
positiu de tresoreria i que, com deia abans, la llei estableix que quan hi ha un romanent de tresoreria 
positiu, se n’ha de destinar una part a amortitzar deute que és una cosa distinta a una cancel·lació. 

L’any passat ja varen dur el mateix acord i la Sra. Sánchez li va plantejar una pregunta al respecte. 
Aleshores li va respondre que no s’havia cancel·lat res atès que les cancel·lacions es poden fer en 
funció de la liquiditat de la institució i, per tant, els 32 M€ de l’any passat no es varen destinar a 
cancel·lar préstecs perquè no hi havia la liquiditat suficient. 

Enguany es torna a dur un acord a Ple per destinar 36 M€ a amortitzar préstecs i, en funció de la 
liquiditat, d’aquí a finals d’any ja veuran si es cancel·len o no part d’aquests préstecs. 

Per altra banda assenyala que és cert que el full de ruta del PP no té res a veure amb el full de ruta del 
Grup Socialista, són dos fulls de ruta totalment distints. 

El Grup Socialista tenia un full de ruta allà on computaven una sèrie d’ingressos que es complien o no 
es complien i el PP té un full de ruta que fa que consignin als pressuposts els ingressos que saben cert 
que se compliran. 

Sobre la comparació de la institució amb un malalt terminal, diu que la veritat és que varen trobar un 
consell insular sense pressupost, un consell insular que feia més de tres mesos que no rebia l’aportació 
mensual de la comunitat autònoma la qual cosa demostra que no és cert l’argument del Grup Socialista 
que la comunitat autònoma deixà de pagar quan va arribar el PP al govern del Consell de Mallorca. 

Reitera que aquesta afirmació no és certa perquè quan el Partit Popular va arribar al govern del Consell 
de Mallorca feia més de tres mesos que el Govern de les Illes Balears no li enviava l’aportació mensual 
de 8 M€. També és cert que aleshores el Consell de Mallorca tenia uns problemes de liquiditat molt 
importants. 
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Per això, el full de ruta que es va marcar l’equip de govern va consistir en aturar màquines –amb la 
qual cosa no va estar d’acord el PSOE perquè la seva política era fer coses i més coses i “ja se veurà 
què passa”–, mirar quina era la situació, analitzar el que varen considerar que era un malalt perquè no 
tenia pressupost, tenia un nivell d’endeutament elevat, no tenia doblers a caixa, no podia pagar els 
proveïdors, tenia el Teatre Principal embargat, tenia unes places de bombers que s’havien d’incorporar 
i no tenien dotació, etc. 

Per aquestes raons, varen aturar màquines per tal d’analitzar la situació i, a partir d’aquí, començar a 
fer-hi feina. 

La finalitat de l’equip de govern és que a l’hora d’avaluar la seva gestió al Consell de Mallorca durant 
aquests 4 anys de legislatura puguin dir que presenten un consell insular amb uns comptes sanejats, 
amb liquiditat a caixa, que no tengui problemes per pagar, amb un nivell d’endeutament inferior al que 
varen trobar si és possible, amb una reducció del deute de la comunitat autònoma o bé haver-lo 
liquidat, etc.  

Tot això sempre tenint com objectiu les persones i, per això, han procurat tenir com a prioritat cobrir 
l’àrea de Benestar Social i fer inversions. 

A col·lació de les inversions, recorda els famosos 62 M€ que hi havia a un compte bancari i que eren 
del conveni de carreteres i dels quals ara pot asseverar que ja no queda ni un sol euro atès que ja duen 
executats més de 64 M€ en obres de carreteres del conveni. 

La funció de l’equip de govern és executar les obres previstes i ja compromeses sense deixar de banda, 
de cap manera, l’àrea de Benestar Social i, sobretot, deixar un Consell de Mallorca totalment sanejat.  

La Sra. SÁNCHEZ comenta, sobre el tema de la cancel·lació del deute i que no s’han pagat els 36 M€ 
de l’any passat, que la realitat és que entre el pressupost de l’any passat i el d’enguany hi ha 72 M€ de 
polítiques públiques que es podrien fer i que no es fan perquè estan prevists que es destinin a pagar els 
bancs. 

Si és cert que tot és un problema de liquiditat, aleshores, quan el Consell de Mallorca cobri del Govern 
de les Illes Balears tot el que ha de cobrar, podran destinar aquests doblers a pagar deute 
anticipadament 

Quant al tema del malalt terminal assenyala que ara ha de sortir a exposició pública el compte general 
de 2013. En aquest compte general hi ha una sèrie d’indicadors certificats per la Intervenció General i 
que detalla a continuació. 

Deute total: 140 M€ en 2010, 189 M€ en el tancament de 2013, és a dir, gairebé 50 M€ més de deute i 
aquestes són dades certificades per la Intervenció General. 

Endeutament per habitant: 172 € en 2010, 218 € amb el Partit Popular.  

Pressupost: en 2010 es varen executar 378 M€ de pressupost i el PP n’executà 296 l’any 2013. 

Inversions per habitant: en 2010 eren de 148 € mentre que en 2013 eren de 62 €. 

Despesa per habitant en serveis socials: en 2010 era de 161,8 € i en 2013 era de 152 €, dada que 
contradiu que la seva prioritat siguin les persones. 

Observa que l’equip de govern parla molt d’honestedat però fa discursos totalment diferents al que en 
realitat està passant. 

Assegura que varen trobar un consell en bones condicions sols que no quadrava amb la seva idea del 
que havia de ser un consell. El Partit Popular no vol una comunitat autònoma amb govern de la 
comunitat i govern de les illes sinó un govern centralitzat. No volen un estat del benestar gros, volen un 
estat del benestar reduït al mínim i, si pot ser, caritat i, per tot això, refusa que li diguin que la seva 
prioritat són les persones. 

També refusa l’argument que tot el que s’ha fet ha estat per salvar el Consell de Mallorca ja que en 
realitat ho han fet per adaptar-lo a la seva idea de com ha de ser el món. 

La Sra. ROIG manifesta que li ha de tornar a donar la raó a la Sra. Sánchez atès que és cert que la seva 
idea de Consell de Mallorca no quadrava gens amb la del PSOE i, per això, l’han intentat canviar. 
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El Grup Socialista tenia una idea de Consell de Mallorca que havia de ser idèntic al govern de la 
comunitat autònoma. Si la comunitat autònoma tenia Turisme, doncs el Consell també havia de muntar 
una conselleria de Turisme malgrat no tenir-ne les competències. El Govern de les Illes Balears tenia 
Economia, doncs el Consell de Mallorca també n’havia de tenir així com Conselleria d’Igualtat, etc. i 
tot això sense tenir transferides les competències d’aquestes matèries. 

Potser és cert que els comptes de la legislatura anterior diguin que hi havia més despesa per habitant 
però cal esbrinar si realment era una despesa derivada de tasques que li corresponien al Consell de 
Mallorca o era perquè tenien una sèrie de conselleries sense competències per tal ser un clon del 
Govern de les Illes Balears i fer-li un contrapes. 

Ara, en canvi, només s’exerceixen les competències que ostenta el Consell de Mallorca i les que no, 
doncs no les exerceixen i just és això el que han fet i reitera que la despesa per habitant s’hauria 
d’analitzar per veure si era una despesa realment útil o no ho era.  

L’equip de govern sí que està segur que la despesa actual per habitant sí que és útil donat que han 
prioritzat els objectius i saben a què volen destinar els doblers que tenen i també tenen clar que no 
volen fer coses que no són competència del Consell de Mallorca. 

Pel que fa als doblers destinats a inversions comenta, com ja ha dit en altres debats, que seria bo que la 
Sra. Sánchez expliqui quines inversions eren, és a dir, quines residències varen reformar, quines 
carreteres varen fer, quines coses varen comprar, etc. 

Per contra, ara sí que es veuen les inversions que fa l’actual equip de govern. De fet, pensa que els 
ciutadans, quan van per les carreteres, veuen que s’està fent el segon cinturó, que s’està fent l’enllaç del 
Molinar, etc. 

Certament des del Consell de Mallorca s’han de fer polítiques públiques però, això sí, si no tenen els 
doblers garantits per poder fer aquestes polítiques públiques, aleshores no les fan. 

El principi bàsic és que, abans de fer coses, s’ha de tenir garantit que les podran pagar i actualment sí 
que pot confirmar que el Consell de Mallorca no té cap problema de liquiditat. Avui les factures dels 
proveïdors es paguen immediatament i, a més a més, tots els doblers que tenien del conveni de 
carreteres ja els han gastat. 

Potser el Grup Socialista no està d’acord amb aquest resultat però el que més li sorprèn és que li han 
retret mil vegades que parlin d’herències i de la passada legislatura mentre que avui la Sra. Sánchez 
s’ha dedicat a fer una comparativa amb la passada legislatura dient que al seu Grup li sortien millor els 
números. 

Aleshores es planteja com ho han de fer, és a dir, si poden o no parlar del passat o si no només se’n pot 
parlar quan al Grup Socialista li convé. 

Fa notar que potser si sigui cert que la passada legislatura sortissin els números que ha dit la Sra. 
Sánchez però s’ha d’esperar a la liquidació del proper pressupost per veure quins números surten i 
llavors, si volen, podran tornar a comparar les xifres. 

Per concloure, nega que no s’hagin fet les polítiques que tocava sinó més aviat al contrari: el Consell de 
Mallorca ha fet les polítiques que li corresponien i el problema és que durant la passada legislatura 
feien les que li corresponien i les que no. 

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

 

PUNT 15. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE LA DECLARACIÓ 
COM A DESERTA LA LICITACIÓ DE L’EXPEDIENT RELATIU A 
L’ALIENACIÓ DE L’IMMOBLE PROPIETAT DEL CONSELL DE 
MALLORCA, UBICAT AL CARRER MIQUEL SANTANDREU, 1 DE 
PALMA, MITJANÇANT TRAMITACIÓ ORDINÀRIA I PROCEDIMENT 
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OBERT AMB UN ÚNIC CRITERI D’ADJUDICACIÓ –SUBHASTA A 
L’ALÇA- 

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

Antecedents 

Atesa la resolució de la consellera executiva d’Hisenda i funció Pública, de 12 de 
març de 2013, d’inici de l’expedient per a l’alienació de l’immoble ubicat al carrer 
Miquel Santandreu, 1 de Palma, d'acord amb l’informe justificatiu de 11 de març de 
2013 del Secretari tècnic del Departament. 

Atesos els informes jurídics del TAG de Serveis Generals i Patrimoni de data 30 
d’octubre de 2013, 22 de gener i 21 de febrer de 2014, del Secretari General de la 
Corporació de data 11 de novembre de 2013 i nota de conformitat de 24 de febrer de 
2014 i l’informe de fiscalització prèvia de l’expedient de 26 de febrer de 2014 (núm. 
ref. 293.3/13) 

Atesa l’Acta de la Mesa de Contractació de data 17 de juny de 2014. 

Vist l’informe del TAG cap de Servei de Serveis Generals i Patrimoni de 18 de juliol 
de 2014. 

Vist l’informe de fiscalització prèvia núm. 293.5/13 de data 19 d’agost de 2014. 

De conformitat amb els anteriors antecedents, l’Hble. Sra. Consellera Executiva 
d’Hisenda i Funció Pública, previ dictamen de la Comissió Informativa General i de 
Comptes, eleva al Plenari del Consell de Mallorca, la següent proposta d’ 

Acord  

1. DECLARAR DESERTA la licitació de l’expedient relatiu a l’alienació de 
l’immoble propietat del Consell de Mallorca, ubicat al carrer Miquel Santandreu, 1 de 
Palma, mitjançant tramitació ordinària i procediment obert amb un únic criteri 
d’adjudicació –subhasta a l’alça- 

2. Publicar aquest acord al perfil del contractant. 

 

El Sr. FONT (MÉS per Mallorca) fa constar que aquesta és l’enèsima subhasta que queda deserta pel 
que fa a la venda d’aquest edifici i recorda que s’havien pressupostat uns ingressos per la venda que 
ascendien a més de 5 M€, ingressos que evidentment no arribaran. 

Per això, voldria que s’expliqui què es deixarà de fer amb aquests ingressos que hi havia prevists i 
també què fan comptes fer amb l’edifici, és a dir, si el tornaran a treure a subhasta amb un preu més 
baix i, en definitiva, quines són les intencions de l’equip de govern al respecte. 

La Sra. ROIG (consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública) explica que, com saben, en el 
pressupost els ingressos de la venda d’aquest edifici anaven lligats a fer unes obres de millora a 
l’edifici de la Misericòrdia. 



 40

Així doncs, si no es fa efectiva la venda de l’edifici, no es duran endavant les obres de la Misericòrdia i 
aquesta és l’única actuació que es deixarà de fer amb aquests ingressos pressupostats. 

Quant a què s’hi ha de fer ara, explica que hi ha una llei a nivell estatal que permet que, quan s’ha tret 
una primera subhasta, se’n pot treure automàticament una segona amb un rebaixa del preu del 15% 
però aquesta llei no és aplicable a l’administració local. 

Per tant, si ara volguessin treure a subhasta una altra vegada l’edifici, caldria fer-ne una nova valoració. 
La subhasta va sortir per 5,3 M€ en base a un informe d’una taxació i ara se n’hauria de fer una nova 
taxació que fixi quin és el preu de venda i tornar a iniciar tot el procés i no creu que ja sigui possible 
fer-ho durant aquesta legislatura. 

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

 

DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT 

PUNT 16. MODIFICACIÓ DE LES ACTIVITATS A PORTAR A TERME PER 
LA FEDERACIÓ BALEAR DE CAÇA PEL FOMENT DE LA CAÇA 
OBJECTE DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA. 

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

Vist l’informe jurídic de la cap de servei de la secretaria tècnica de Medi Ambient de 
data 2 de setembre de 2014 que es transcriu: 
 
“En data 10 d’abril de 2014, el Ple del Consell de Mallorca acordà concedir a la 
Federació Balear de Caça, amb CIF G07198500, l’import de NORANTA MIL 
EUROS (90.000,00 €) en concepte de subvenció nominativa per portar a terme 
diverses activitats pel foment de la caça realitzades a l’any 2014 (de l’1 de gener al 20 
de novembre), i en concret les següents: Repoblació amb perdiu roja (Alectoris rufa) a 
l’illa de Mallorca, dotació uniformes per a caçadors que actuen en proves esportives 
oficials que representen Mallorca a proves i campionats oficials; adquisició de trofeus; 
assessoria jurídica a societats de caçadors; presència a fires i congressos; ajuts als 
esportistes de Mallorca per facilitar els desplaçaments per assistir a les competicions 
oficials del calendari federatiu nacional i internacional; organització de campionats i 
altres proves classificatòries i creació i manteniment de la WEB federativa. 
 
En data 6 de maig de 2014, la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública 
resolgué concedir la bestreta del cinquanta per cent de l’import concedit. 
 

En data 3 de juliol de 2014, la Federació Balear de caça sol·licità modificar la 
concessió de la subvenció en el sentit de ampliar el número de perdius de repoblació 
previstes el·liminant la partida prevista al projecte d’ajuts als esportistes per 
desplaçaments a les competicions; així com substituir la participació a fires i 
congressos per compra de material publicitari. 
 
Atès l’informe tècnic de data 15 de juliol de 2014 del cap del servei de caça el qual 
informa favorablement a les modificacions demanades, atès que no alteren la 
naturalesa ni la finalitat de la subvenció concedida. 
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Atès l’Article 17.3.l) de la Llei 38/2003 de 17 de novembre de 2003, General de 
Subvencions i l’article 64 del seu Reglament, en relació amb el punt 5.a) de l’acord de 
concessió que regula les bases de concessió de la subvenció i diu: 
 

 5.- L’entitat beneficiària ha de complir les obligacions establertes en les disposicions 
normatives que hi són aplicables: les de l’article 14 de la Llei 38/2003 General de 
subvencions; les de l’article 10 del Reglament de subvencions i ajudes econòmiques 
del Consell de Mallorca, aprovat pel Ple del Consell de Mallorca de 26 de juliol de 
2001 (BOIB núm. 132 de 3/11/01); les recollides en aquestes bases i la resta que hi 
siguin d’aplicació. Concretament: 
 

a) Dur a terme el projecte objecte de la subvenció, en les mateixes condicions i 
amb les mateixes característiques que es va presentar o, si n’és el cas, amb les 
modificacions comunicades. 

 

A més, la Intervención General de la Comunidad de Madrid, en el seu informe de 
17-7-2003, respecte  les modificacions del projecte  comenta el següet: 
 

“La modificación se define como una variación operada, "respecto de las previsiones 
iniciales del proyecto, en las condiciones de realización de la actividad por el 
beneficiario que no implica alteración sustancial de su naturaleza o finalidad, que en 
todo caso permanece inalterable, existiendo únicamente la necesidad de introducir 
cambios en su forma de ejecución para un mejor cumplimiento de los objetivos 
perseguidos con la concesión de la ayuda."  
 
Las variaciones,  en el contenido del proyecto o en la forma de ejecutarlo, que no 
incidan sobre aspectos tenidos en cuenta en el acto de concesión y no alteren 
sustancialmente las características definidas en las bases de ejecución, podrán llevarse 
a cabo, previa solicitud del beneficiario y autorización del órgano administrativo 
concedente. “ 
 
És per tot això que la modificació demanda pot ser autoritzada per l’òrgant concedent, 
el Plè del Consell de Mallorca, competent en base a que l’acte de concessió de la 
subvenció que es modifica, té caràcter de bases reguladores de la concessió (art. 65.3 
paràgraf segon RLGS, art. 17.2 LGS i art. 8 Llei de Consells Insulars).“ 
 
Atès l’informe de fiscalització prèvia de la Intervenció General. 
 
Per tot això, la consellera executiva de Medi Ambient proposa al Ple del Consell de 
Mallorca el següent: 
 
ACORD 
 
1.- Autoritzar a la Federació Balear de Caça, amb CIF G07198500, la modificació del 
projecte pel qual el Plè del Consell de Mallorca els concedí una subvenció nominativa 
en data 10 d’abril de 2014 per portar a terme diverses activitats pel foment de la caça 
realitzades a l’any 2014 (de l’1 de gener al 20 de novembre), en el sentit de de ampliar 
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el número de perdius de repoblació previstes el·liminant la partida prevista al projecte 
d’ajuts als esportistes per desplaçaments a les competicions; així com substituir la 
participació a fires i congressos per compra de material publicitari; i per tant, les 
activitats a realitzar són les següents: Repoblació amb perdiu roja (Alectoris rufa) a 
l’illa de Mallorca, dotació uniformes per a caçadors que actuen en proves esportives 
oficials que representen Mallorca a proves i campionats oficials; adquisició de trofeus; 
assessoria jurídica a societats de caçadors; compra de material publicitari; 
organització de campionats i altres proves classificatòries i creació i manteniment de 
la WEB federativa. 
 
2.- Contra aquesta resolució, 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 del Consell de Mallorca, en el 

termini d'un mes, comptador a partir de l’endemà de rebre aquesta notificació.  
 
Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, hi podeu interposar el recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma, 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, en el termini de sis mesos, comptadors a partir de l’endemà de la 
desestimació presumpta. 
 
No obstant l’anterior, podeu interposar, si escau, 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 la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 

El Sr. FONT (MÉS per Mallorca) manifesta que el seu Grup votarà a favor d’aquesta modificació del 
conveni atès que sempre han estat partidaris que qualsevol entitat que rebi subvencions del Consell de 
Mallorca tengui el màxim de facilitats per gestionar la subvenció concedida. 

En aquest cas, tant el punt 16 com el punt 17 van en la mateixa línia ja que són modificacions del 
mateix conveni. Una és referida al sentit de l’objecte de la subvenció ja que la Federació de Caça 
prioritza unes despeses en lloc de les que tenia previstes en el moment de fer-se el conveni i l’altra 
modificació és per tal de concedir-li un termini més ampli de temps per justificar la despesa. 

També vol fer notar que la justificació d’aquest conveni acaba a finals d’any i això significa que la 
subvenció no la podran cobrar fins l’any 2015 a càrrec del pressupost de 2015 i imagina que la 
consellera ho haurà comunicat a la Federació de Caça perquè tengui coneixement d’aquesta 
circumstància i sàpiga a què s’ha d’atendre. 
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Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint vots a favor (PP i MÉS per 
Mallorca), cap vot en contra i deu abstencions (PSOE). 
 

PUNT 17. AMPLIACIÓ DELS TERMINIS DE JUSTIFICACIÓ I DE 
REALITZACIÓ DE  DE LES ACTIVITATS A PORTAR A TERME PER LA 
FEDERACIÓ BALEAR DE CAÇA PEL FOMENT DE LA CAÇA OBJECTE 
DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA. 

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

Vist l’informe jurídic de la cap de servei de la secretaria tècnica de Medi Ambient de 
data 22 de setembre de 2014 que es transcriu: 
 
“En data 10 d’abril de 2014, el Ple del Consell de Mallorca acordà concedir a la 
Federació Balear de Caça, amb CIF G07198500, l’import de NORANTA MIL 
EUROS (90.000,00 €) en concepte de subvenció nominativa per portar a terme 
diverses activitats pel foment de la caça realitzades a l’any 2014 (de l’1 de gener al 
20 de novembre), i en concret les següents: Repoblació amb perdiu roja (Alectoris 
rufa) a l’illa de Mallorca, dotació uniformes per a caçadors que actuen en proves 
esportives oficials que representen Mallorca a proves i campionats oficials; 
adquisició de trofeus; assessoria jurídica a societats de caçadors; presència a fires i 
congressos; ajuts als esportistes de Mallorca per facilitar els desplaçaments per 
assistir a les competicions oficials del calendari federatiu nacional i internacional; 
organització de campionats i altres proves classificatòries i creació i manteniment de 
la WEB federativa. 
 
En data 6 de maig de 2014, la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública 
resolgué concedir la bestreta del cinquanta per cent de l’import concedit. 
 
En data 3 de juliol de 2014, la Federació Balear de caça sol·licità modificar la 
concessió de la subvenció en el sentit de ampliar el número de perdius de repoblació 
previstes el·liminant la partida prevista al projecte d’ajuts als esportistes per 
desplaçaments a les competicions; així com substituir la participació a fires i 
congressos per compra de material publicitari. 
 
Aquesta modificació està fiscalitzada de conformitat per la Intervenció com consta a 
l’expedient, i pendent d’aprovació a la propera reunió del Plè del Consell de 
Mallorca. 
 
En data 19 de setembre de 2014 la Federació Balear de caça ha sol·licitat modificar 
l’acord de concessió de bell nou, en el sentit de ampliar el termini de justificació de la 
subvenció, ampliar el termini de realització de les activitats i el termini de les 
factures. 
  
Atès l’informe tècnic de data 22 de setembre de 2014 del cap del servei de caça el 
qual informa favorablement a les modificacions demanades. 
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Atès l’Article 17.3.l) de la Llei 38/2003 de 17 de novembre de 2003, General de 
Subvencions i l’article 64 del seu Reglament, en relació amb el punt 5.a) de l’acord 
de concessió que regula les bases de concessió de la subvenció i diu: 
 
 5.- L’entitat beneficiària ha de complir les obligacions establertes en les disposicions 
normatives que hi són aplicables: les de l’article 14 de la Llei 38/2003 General de 
subvencions; les de l’article 10 del Reglament de subvencions i ajudes econòmiques 
del Consell de Mallorca, aprovat pel Ple del Consell de Mallorca de 26 de juliol de 
2001 (BOIB núm. 132 de 3/11/01); les recollides en aquestes bases i la resta que hi 
siguin d’aplicació. Concretament: 
 

b) Dur a terme el projecte objecte de la subvenció, en les mateixes condicions i 
amb les mateixes característiques que es va presentar o, si n’és el cas, amb les 
modificacions comunicades. 

 
 

A més, la Intervención General de la Comunidad de Madrid, en el seu informe de 
17-7-2003, respecte  les modificacions del projecte  comenta el següet: 
 
“La modificación se define como una variación operada, "respecto de las previsiones 
iniciales del proyecto, en las condiciones de realización de la actividad por el 
beneficiario que no implica alteración sustancial de su naturaleza o finalidad, que en 
todo caso permanece inalterable, existiendo únicamente la necesidad de introducir 
cambios en su forma de ejecución para un mejor cumplimiento de los objetivos 
perseguidos con la concesión de la ayuda."  
 
Las variaciones,  en el contenido del proyecto o en la forma de ejecutarlo, que no 
incidan sobre aspectos tenidos en cuenta en el acto de concesión y no alteren 
sustancialmente las características definidas en las bases de ejecución, podrán 
llevarse a cabo, previa solicitud del beneficiario y autorización del órgano 
administrativo concedente. “ 
 
Així mateix, l’article 70 del Reglament de la Llei 38.2003, de 17 de novembre General 
de Subvencions, aprovat per Real Decret 887/2006, de 21 de juliol, disposa que 
l’òrgan concedent de la subvenció, podrà atorgar, si no hi ha cap precepte en contra 
a les bases, (que no és el cas), una ampliació del termini establetr per la presentació 
de la justificació, que no excedeixi de la meitat del mateix i sempre que no es 
perjudiquin drets de tercer. 
 
Atès que de conformitat amb l’article 49 de la Llei 30/92 de RJAP i del PAC el 
termini que s’amplia no ha vençut. 
 
D conformitat amb l’article 49.3 de la Llei 30/92 de RJAP i del PAC, l’acord 
d’ampliació que s’adopti, en el seu cas, no és susceptible de recursos. 
 
És per tot això que la modificació demanda pot ser autoritzada per l’òrgant 
concedent, el Plè del Consell de Mallorca, competent en base a que l’acte de 
concessió de la subvenció que es modifica, té caràcter de bases reguladores de la 
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concessió (art. 65.3 paràgraf segon RLGS, art. 17.2 LGS i art. 8 Llei de Consells 
Insulars). “ 
 
Atès l’informe de fiscalització prèvia de la Intervenció General. 
 
Per tot això, la consellera executiva de Medi Ambient proposa al Ple del Consell de 
Mallorca el següent: 

 

ACORD 
 
1.- Modificar l’acord del Ple del Consell de Mallorca de data 10 d’abril de 2014 de 
concessió a la Federació Balear de Caça, amb CIF G07198500 d’ una subvenció 
nominativa per portar a terme diverses activitats pel foment de la caça realitzades a 
l’any 2014, en el sentit d’ampliar els següents terminis: 
 
I) del Punt 1 on diu:   
 
1.- Concedir a la Federació Balear de Caça, amb CIF G07198500, l’import de 
NORANTA MIL EUROS (90.000,00 €) en concepte de subvenció nominativa per 
portar a terme diverses activitats pel foment de la caça realitzades a l’any 2014 (de l’1 
de gener al 20 de novembre).  
 
Dirà:  
 
1.- Concedir a la Federació Balear de Caça, amb CIF G07198500, l’import de 
NORANTA MIL EUROS (90.000,00 €) en concepte de subvenció nominativa per 
portar a terme diverses activitats pel foment de la caça realitzades a l’any 2014 (de l’1 
de gener al 30 de novembre).  
 
II) del Punt 6.c) on diu:  
 
6.c -S’admetran factures justificants encara que la seva data d’expedició sigui 
posterior a la celebració de l’esdeveniment subvencionat, sempre que aquestes 
corresponguin indubtablement a l’activitat subvencionada; i que la data d’expedició 
de la factura estigui compresa entre l’1 de gener de 2014 i el 20 de novembre de 2014.  
 
Dirà:  
 
6.c -S’admetran factures justificants encara que la seva data d’expedició sigui 
posterior a la celebració de l’esdeveniment subvencionat, sempre que aquestes 
corresponguin indubtablement a l’activitat subvencionada; i que la data d’expedició 
de la factura estigui compresa entre l’1 de gener de 2014 i el 30 de novembre de 2014.  
 
 
III) del Punt 8 on diu:  
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8.- La justificació es pot presentar pel beneficiari al més aviat possible, i, en tot cas, el 
darrer dia per lliurar-la és el 25 de novembre de 2014. 

 
Dirà:  
 
8.- La justificació es pot presentar pel beneficiari al més aviat possible, i, en tot cas, el 
darrer dia per lliurar-la és l‘1 de desembre de 2014. 

 
2.- Aquest acord d’ampliació de terminis no és susceptible de recursos (Article 70.2 
del Reglament de la Llei 38.2003, de 17 de novembre General de Subvencions, 
aprovat per Real Decret 887/2006, de 21 de juliol en relació amb l’article 49.3 in fine 
de la Llei 30/1992 , de 216 de novembre de RJAP i del PAC. 

 

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

 

DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL 

PUNT 18. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚM. 
18 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS  EN EL PRESSUPOST DE L’INSTITUT 
MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS DE L’EXERCICI 2014 (EXT 03/14 – SUPL 
02/14). 

Es dóna compte de la següent proposta de la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers 
Socials que diu: 

 
Vista la providència de la Consellera Executiva d’Hisenda i Funció Pública, de 23 de 
setembre de 2014, en què a proposta de la presidenta de l’Institut mallorquí d’afers 
socials (IMAS) i atenent a les necessitats que s’especifiquen a les memòries 
corresponents, de les quals n’hi ha constància en els antecedents de l’expedient, 
ordenà la incoació d’un expedient de modificació de crèdits en el Pressupost de 
l’IMAS per a l’exercici 2014 a l’objecte de poder atendre algunes despeses, les 
aplicacions a les quals s’havien d’imputar no estaven previstes en el pressupost vigent 
o les previsions no eren suficients.  
 
Vist que la Intervenció d’aquest Consell Insular ha emès el dictamen preceptiu, on 
consten les operacions de modificacions de crèdits que es proposen per atendre les 
despeses esmentades, i d’acord amb allò que es preveu en els articles 177 i 180 del 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RD Legislatiu  
2/2004, de 5 de març, concordant amb els articles 35 a 38 del RD 500/1990, de 20 
d’abril i amb la base 10 de les d’execució del pressupost per a 2014. 
 
Vist que la competència per aprovar els crèdits extraordinaris i suplements de crèdits, 
d'acord amb el que disposa l'article 177.2 TRLRHL i l'article 37.3 del RD 500/1990 
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de 20 d'abril, correspon al Ple amb subjecció als mateixos tràmits i requisits que els 
pressuposts, la consellera d’Hisenda i Funció Pública proposa al Ple de la Corporació 
que adopti el següent 

 
 
ACORD: 
 
PRIMER.- Aprovar l’expedient núm. 18 de modificació de crèdits en el pressupost de 
l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, per a la concessió de crèdits extraordinaris i 
suplements de crèdits ambdós finançats amb baixes d’altres partides d’acord amb el 
següent detall: 
 
 
A) CRÈDITS EXTRAORDINARIS (CEXT03/14) 
 

Exercici Org. Pro. Ec. Descripció IMPORT
2014 10 23310 62301 Equipament mèdic Llar d’Ancians 10.000,00 €
2014 10 23310 63300 Maquinària de reposició Llar d’Ancians 25.000,00 €
2014 10 23310 63500 Mobiliari de reposició Llar d’Ancians 25.000,00 €
2014 10 23312 63400 Reposició elements de transport Res. Felanitx 20.000,00 €
2014 10 23312 63500 Reposició de mobiliari Res. Felanitx 20.000,00 €
2014 10 23312 62301 Resposició d’equipament mèdic Res. Felanitx 1.725,00 €
2014 10 23313 63500 Reposició mobiliari Residència Huialfas 20.000,00 €
2014 10 23313 63300 Reposició de maquinària Residència Huialfas 20.000,00 €
2014 10 23322 63300 Maquinària de reposició Llar Reina Sofia 10.000,00 €
2014 10 23322 63500 Mobiliari de reposició Llar Reina Sofia 25.000,00 €
2014 10 23325 63500 Mobiliari de reposició Llar Avinguda Argentina 1.800,00 €
2014 10 23325 63300 Maquinària de reposició Llar Avinguda Argentina 9.600,00 €
2014 10 23325 22104 Vestuari personal Llar Avinguda Argentina 1.500,00 €
2014 10 23325 63500 Mobiliari de reposició Llar Avinguda Argentina 3.000,00 €
2014 10 23323 63300 Maquinària de reposició Llar de Llucmajor 1.000,00 €
2014 10 23323 63500 Mobiliari de reposició Llar de Llucmajor 1.000,00 €
2014 10 23321 63200 Obres de reposició Llar Felanitx 3.500,00 €
2014 10 23321 63300 Maquinària de reposició Llar de Felanitx 7.000,00 €
2014 10 23321 63500 Mobiliari de reposició Llar de Felanitx 6.500,00 €
2014 10 23324 62300 Nova inversió de maquinària Llar de Manacor 10.000,00 €

221.625,00 €  
 
FONS DE FINANÇAMENT DELS CRÈDITS EXTRAORDINARIS: 
 

Exercici Org. Pro. Descripció IMPORT

2014 2 87000 ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS. 221.625,00 €  
 
 
B) SUPLEMENT DE CRÈDIT (SUP02/14) 
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Exercici Org. Pro. Ec. Descripció IMPORT
2014 20 23135 48001 Acolliments permanents i preadoptius 350.000,00 €
2014 20 23210 48004 Ajudes contra la violencia de gènere 75.000,00 €
2014 20 23135 22709 Serv. Assistencials progr. I ser. Concertats menors 300.000,00 €
2014 10 23323 21200 MANT.I CONSERV. D'EDIFICIS I CONSTR.LLAR LLUCMAJOR15.000,00 €
2014 10 23311 22100 Subministrament energia electrica Res. Bonanova 36.000,00 €
2014 10 23311 22102 Subministrament gas Res. Bonanova 60.000,00 €
2014 10 23311 22101 Subministrament aigua Res. Bonanova 75.000,00 €
2014 10 23311 22108 Subministrament material clínic fungible 25.000,00 €
2014 10 23311 21200 Subministrament immobles Res. Bonanova 50.000,00 €
2014 10 23311 21300 Subministrament maquinària Res. Bonanova. 50.000,00 €
2014 10 23311 22701 Servei de seguretat Res. Bonanova 20.000,00 €
2014 10 23313 21200 Manteniment immobles Residència Huialfas 13.599,40 €

1.069.599,40  
 
FONS DE FINANÇAMENT DELS SUPLEMENTS DE CRÈDITS: 
 
 
 
 

Exercici Org. Pro. Descripció IMPORT

2014 2 87000 ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS. 1.069.599,40 €  
 
 
 
Per la qual cosa queda anivellat el pressupost. 
 
SEGON - Aquest acord aprovatori serà considerat definitiu si no es produeixen 
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor, una 
vegada s’hagi complit el que disposa l’article 112.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local, i també l’article 169 del Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel RDLEG 2/2004, de 5 de març. 

 

El Sr. GARAU (PSOE) comenta que voldria conèixer, amb un poc més detall del que s’explicà en 
Comissió Informativa, les ampliacions de pressuposts i, sobretot, pel que fa a les d’acolliment 
permanent i preadoptiu (que són 350.000 €), de serveis assistencials i de programes concertats de 
menors. 

La Sra. CIRER (consellera executiva de Benestar Social) observa que el Sr. Garau ja va fer aquesta 
consulta i, si no va equivocada, la informació se li va remetre per escrit. No obstant això, explica que es 
tracta de l’aplicació d’un romanent de tresoreria a unes determinades necessitats que no estaven 
cobertes amb el pressupost inicial.  

La possibilitat d’aplicació d’aquest romanent de tresoreria els fa possible complir unes noves demandes 
i atendre unes determinades necessitats que s’han produït durant l’exercici 2014 i que no comptaven 
amb dotació suficient potser per manca de previsió en el pressupost i, per això, ressalta que s’ha 
d’agrair que el romanent de tresoreria es puguin aplicar aquests dos conceptes. 

El Sr. GARAU constata, una vegada més, el discurs del seu Grup durant els darrers anys i que avui ha 
reiterat la Sra. Sánchez en el sentit que els pressuposts de serveis socials sempre han dit que eren 
insuficient.  
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De fet, el seu Grup ha plantejat diverses mocions en aquest sentit i referides a aquests capítols així com 
que les inversions que s’estan fent a les residències són molt petites mentre que hi ha més d’un centenar 
de llits i habitacions sense ocupar perquè no hi ha doblers per invertir a les residències. 

La Sra. presidenta, en la Diada de 2013, li va dir públicament al president del Govern de les Illes 
Balears que les necessitats mínimes del Consell de Mallorca eren de 230 M€ i just al cap de pocs mesos 
es conformà amb 180 M€. 

La valoració de 230 M€ era compartida pel Grup Socialista ja que el Consell de Mallorca, amb 50 M€ 
més, podria donar resposta a les seves responsabilitats i precisament és això el que ha vengut defensant 
el seu Grup durant tota aquesta legislatura i, en canvi, el govern del Partit Popular fa el discurs que pot, 
adaptat a les necessitats. 

Recalca que el Grup Socialista els ha dit en moltes ocasions que han d’exigir més, enfrontar-se més i 
defensar aquesta institució tot i que reconeix que els deu resultar difícil enfrontar-se als seus companys 
de partit que estan al Govern de les Illes Balears però això ha fet que al Consell de Mallorca hagin 
passat una legislatura molt complicada. 

A nivell d’inversions i d’allò que necessiten les persones –n’hi ha 800 en llista d’espera a les 
residències– l’equip de govern del Partit Popular continua sense donar-li resposta. 

Avui, a les residències del Consell de Mallorca estan entrant persones que havien sol·licitat l’ingrés i 
tenien reconegut el grau de dependència en el mes de març o abril de 2011. 

L’equip de govern veu que tot això és correcte i que significa assumir les seves responsabilitats però el 
Grup Socialista no hi està d’acord perquè és una reducció del Consell de Mallorca a càrrec de minvar 
les prestacions públiques als ciutadans de Mallorca. 

Una vegada més, amb la modificació de crèdit que s’ha tractat en un punt anterior i amb aquest punt 
que debaten ara, es constata que el Partit Popular ha reduït el Consell de Mallorca a costa de reduir les 
prestacions bàsiques a milers de mallorquins i, evidentment, el seu Grup defensa una postura contrària. 

La Sra. CIRER adverteix que els arguments del Sr. Garau defugen un poc del contingut d’aquest punt 
tot i que està bé que els posi damunt la taula. 

Tot seguit li fa notar al Sr. Garau que el seu estil no és tirar d’història però també es vol justificar i fer-
li entendre per enèsima vegada el motiu d’aquest endarreriment i haver arribat al darrer any de 
legislatura sense haver fet inversions. 

Per explicar-ho comentarà un exemple molt simple dels motius pels quals no s’han fet inversions i és 
perquè es devien Plans de Prestacions Bàsiques des de l’any 2008 a tots els ajuntaments, inclòs el de 
Palma. La suma del PPB de 2008, 2009, 2010 i 2011 és prou important i l’ha haguda de pagar l’actual 
equip de govern. 

Només amb l’Ajuntament de Palma el deute de PPB ascendia a un parell de mils de milions a més del 
deute que hi havia amb la resta d’ajuntaments. 

La raó d’haver-se-li fet a l’IMAS un suplement de 2,4 M€ que s’ha tractat en el punt núm. 14 és perquè 
hi havia un acord publicat en un butlletí oficial en el mes de novembre de 2008 allà on es determinava 
que s’havia de contemplar cada any una millora salarial al personal que fa feina a les entitats de 
discapacitats i aquesta millora tampoc no s’havia complert. 

Així doncs, aquesta legislatura han hagut de fer front a l’assumpció i compliment d’aquest acord i els 
endarreriments acumulats durant aquests anys. Assegura que estan intentant solucionar els problemes i, 
de fet, en 2015 l’increment salarial estarà inclòs en el preu de les places i, per tant, es normalitzarà la 
situació. 

Reconeix que, per ventura, hauran fet coses malament però li indica al Sr. Garau que tampoc no els va 
deixar la institució com una patena i, per això, fan feina per deixar-la mínimament bé i fer front als 
compromisos que eren ineludibles. 

Puntualitza que el Sr. Garau li ha retret una sèrie de coses i ella intenta justificar perquè no han fet les 
coses que el Sr. Garau li recrimina que no han fet. Tot i que li agradaria molt haver-les pogudes fer, no 
ha estat així però no per caprici sinó perquè mentre paguen una cosa no en poden pagar una altra. 
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Si el Sr. Garau, durant la seva gestió al capdavant de l’IMAS, hagués pagat tot el PPB i les millores 
salarials a les entitats de discapacitats, és a dir, que si les entitats haguessin estat al dia en lloc d’estar 
endarrerides, possiblement el pavelló C de la Llar dels Ancians a hores d’ara estaria acabat i les 
habitacions ocupades. 

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

 

DEPARTAMENT DE COOPERACIÓ LOCAL 

 
PUNT 19. REVERSIÓ A LA PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA DE LA 
DIFERÈNCIA ENTRE L’IMPORT AUTORITZAT I L’IMPORT DISPOSAT 
DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS 2014-2015 PER A  
ACTUACIONS DE COMPETÈNCIA MUNICIPAL.  
 

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

En el Ple del Consell de Mallorca, en sessions que varen tenir lloc els dies 27 de 
desembre de 2013  i 16 de gener de 2014, es va autoritzar una despesa anticipada per 
import de nou milions dos-cents mil euros (9.200.000 €) amb càrrec al pressupost de 
despeses del Consell de Mallorca per a l’any 2014 i de sis milions d’euros (6.000.000 
€) amb càrrec al pressupost de 2015 per tal de fer front a les previsions  recollides a 
les bases per  concedir subvencions a les Corporacions Locals de Mallorca de 
població inferior o igual a 20.000 habitants per a actuacions de competència 
municipal 2014-2015. 

 
En el Ple de dia 12 de juny de 2014 es va  disposar una despesa total de 9.200.000 € 
amb càrrec a la partida pressupostària 65.16930.76200, amb document de reserva de 
crèdit: referència núm. 2014002255, del pressupost de 2014, i 4.033.588,36 € amb 
càrrec a la partida pressupostària 65.16930.76200, referència núm. 220149000096, del 
pressupost de 2015. 

 

Pel que s’ha exposat, hi ha un sobrant a la partida de l’any 2015 de 1.966.411,64 
euros, és a dir, una diferencia entre la quantitat aprovada i les subvencions 
concedides. Aquesta diferència ha de revertir a la partida pressupostària corresponent 
de 2015. 

 
Vist l’informe jurídic del cap dels Serveis Administratius de Cooperació Local de data 
24 de setembre de 2014. 
 
Vist l’informe de fiscalització de conformitat de data 25 de setembre de 2014. 
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Per tot això, previ l’informe preceptiu de la Comissió Informativa General i de 
Comptes, la Consellera Executiva de Medi Ambient fa al Ple del Consell de Mallorca 
la següent proposta d' 
                                 ACORD 
 

Que la diferència per import de 1.966.411,64 euros entre la despesa autoritzada 
(acords de Ple de 27-12-2013 i 16-01-2014) i la disposada (acord de Ple de 12-06-
2014) reverteixi a la partida pressupostaria 65.16930.76200 del pressupost de l’any 
2015, referida a la convocatòria de subvencions 2014-2015 adreçada a les 
Corporacions Locals de Mallorca de població inferior o igual a 20.000 habitants per a 
actuacions de competència municipal. 

 

El Sr. FONT (MÉS per Mallorca) explica que aquest punt es refereix a què els gairebé 2 M€ que han 
sobrat de la convocatòria per obres adreçada als ajuntaments en 2014 s’incorporin al pressupost de 
l’any que ve. 

Recorda que MÉS per Mallorca ja va dir que aquesta convocatòria era molt important per als 
ajuntaments i que li sabia greu que haguessin sobrat aquests 2 M€ atès que hi ha hagut ajuntaments que 
s’han quedat sense poder fer segons quines obres. 

Per tant, és obvi que la convocatòria tenia qualque punt feble que ha fet que no es poguessin distribuir 
tots els doblers entre els ajuntaments de Mallorca i han sobrat aquests 2 M€ que avui proposen que 
s’incorporin al pressupost de 2015, cosa que li sembla bé al seu Grup. 

Si el conseller executiu de Cooperació Local es compromet al fet que aquesta quantitat que s’incorporà 
al pressupost de 2015 no vagi en detriment de la quantitat que tenien prevista pressupostar en 2015 per 
a aquesta convocatòria, aleshores el seu Grup hi votarà a favor.  

Aclareix que no volen que la quantitat prevista per gastar en 2015 amb aquesta convocatòria es vegi 
minvada per aquests 2 M€ sobrants de 2014, és a dir, que la seva intenció és que tots aquests doblers 
siguin realment per als ajuntaments i que comptin amb la quantitat que es preveia pressupostar en 2015 
més aquests 2 M€ sobrants que espera que el departament de Cooperació Local, arribat el moment, 
expliqui en què els vol invertir. 

El Sr. COLL MARTORELL (conseller executiu de Cooperació Local) manifesta que no està d’acord 
que la convocatòria tengués punts febles perquè, com sap el Sr. Font, no s’havia fet mai cap 
convocatòria tan ben feta com aquesta i, de fet, han pagat el 100% de les obres als ajuntaments, cosa 
que no s’havia fet mai. 

Per altra banda explica que no té res a veure la incorporació d’aquest romanent al pressupost de l’any 
que ve amb la previsió de convocatòria de 2015 i segurament es farà una convocatòria a part per 
aquests 2 M€, que es reflectirà en el pressupost. 

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

II) PART DE CONTROL 

PUNT 20.  DECRETS I RESOLUCIONS PER DONAR-NE COMPTE 

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

Es donen per assabentats. 
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MOCIONS IMPULSORES O DE TRÀMIT I DE CARÀCTER IDEOLÒGIC  

 
PUNT 21. MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MÉS PER MALLORCA RELATIVA 
A MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 315.3 DEL CODI PENAL. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
A Mallorca, la Secretària General de CCOO Katiana Vicens, va ser identificada per la 
policia nacional després d'intentar informar els treballadors i usuaris de l’Estació 
Intermodal de Palma dels motius de la vaga general del 29 de març del 2012. Arran 
d’aquests fets es va produir una denúncia contra Katiana Vicens per danys a la lluna 
d’un autobús, la conseqüència de la qual fou la seva imputació i la sol·licitud 
d'obertura de judici oral i pena de quatre anys i mig de presó, petició de pena 
totalment desproporcionada que sobrepassa enormement altres delictes que comporten 
més gravetat. 
 
Ens dol comprovar que la imputació de la Secretaria General de CCCO de les Illes 
Balears no és un cas aïllat. En els darrers mesos estam assistint amb preocupació a 
una allau de procediments judicials que cursen per via penal contra treballadores, 
treballadors i sindicalistes per la seva participació en vagues convocades legalment 
contra les reformes laborals o les retallades de l’Estat Social i del Benestar. 
 
La similitud entre gairebé tots els procediments oberts podria arribar a fer dubtar que 
no es tracti d’una acció coordinada des d’altes instàncies de l’Estat Espanyol que 
tindria com a objectiu restringir el dret constitucional de vaga, tenint en compte que a 
la majoria dels procediments oberts es fa un ús generalitzat de l’article 315.3 del Codi 
Penal que, a més de ser una figura delictiva introduïda en època pre-constitucional, 
comporta una petició de pena totalment desproporcionada. 
 
Cal recordar que els sindicats, entesos com l’autoorganització dels treballadors i de les 
treballadores en la defensa dels seus interessos, tenen un paper fonamentat dintre 
l’arquitectura constitucional com organitzacions que caracteritzen un sistema 
democràtic, i la llibertat sindical es constitueix com un dels elements bàsics que 
defineixen tant els drets socials com els fonamentals. Per tant, el sindicalisme és 
consubstancial a la democràcia i part essencial del nostre model constitucional. A 
més, s’ha de tenir present que els sindicats es doten de tres instruments principals a 
l’hora d’escometre les seves finalitats: la negociació col·lectiva, per a la consecució de 
millores a l’àmbit de l’empresa; el diàleg social per la millora de les condicions de 
vida del conjunt de la classe treballadora; i la vaga com a legítima mesura de pressió. 
 
Així, doncs, el dret de vaga és un dret emparat a l’article 28 de la Constitució 
Espanyola, que ha de ser protegit especialment en el seu exercici. Per això, en un 
Estat de Dret tant l'exercici de la vaga com la seva manifestació pública no poden ser 
mai considerats en si mateixos com un comportament sospitós d'incórrer en pràctiques 
delictives. L’acusació penal i la petició de penes de presó per a representants sindicals 
és una ingerència dels poders públics en el funcionament de les organitzacions 
sindicals i una restricció il·legítima de drets democràtics, en especial el dret a vaga. 
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Per tot això exposat, el grup de consellers de MÉS proposem al ple del Consell de 
Mallorca el següents: 
 
ACORDS: 
 

1. El Ple del Consell de Mallorca manifesta el seu rebuig a l’ús de l’article 315.3 
del Codi Penal, ja que, a més de ser una figura penal pre-constitucional, 
implica una petició de pena totalment desproporcionada en relació a l’acció 
que pretén penar. 

 
2. El Ple del Consell de Mallorca insta el Congrés dels Diputats a modificar 

l’article 315.3 del Codi Penal, en el sentit d’evitar que la informació als 
treballadors i treballadores dels motius de la convocatòria de vaga es pugui 
entendre com un delicte contra els treballadors o que comporti penes 
privatives de llibertat 

 
3. El Ple del Consell de Mallorca acorda enviar aquesta proposta a les Meses del 

Congrés dels Diputats i del Senat, al Ministre de Justícia, al Consell General 
del Poder Judicial, al Fiscal General de l’Estat i a la Defensora del Poble. 

 

El Sr. ENSENYAT (MÉS per Mallorca) planteja, en primer lloc, que segurament qualcú es pot 
demanar per què s’ha de parlar d’aquest tema al Ple del Consell de Mallorca i afegeix que, de fet, en 
qualque altra ocasió i en mocions semblants ha sortit aquesta qüestió. 

Considera que, quan hom parla de les competències del Consell de Mallorca, n’hi ha una que és la 
fonamental –molt més enllà que les que té assignades– i és la representació del conjunt de ciutadans i 
ciutadanes de Mallorca. 

La moció fa referència a una sèrie de fets que estan succeint i, concretament, a la secretaria general de 
Comissions Obreres, la Sra. Katiana Vicens, qui durant la vaga general de dia 29 de març de 2012 va 
ser identificada per la policia nacional i després va rebre una denúncia i una petició d’obertura de 
judicial oral allà on li demanen 4 anys i mig de presó, una petició que és totalment desmesurada i que 
sobrepassa altres delictes que comporten molta més gravetat. 

Sembla ser que aquest ja no és un fet aïllat sinó que és la tònica de tota una sèrie de coses que han anat 
succeint i que, fins i tot, han arribat a sentències en ferm que han produït que se li hagin demanat al 
govern de l’Estat una sèrie d’indults que s’han denegat, la qual cosa fa pensar que hi pugui haver una 
intencionalitat a darrere aquest tipus de repressió a gent relacionada amb el món sindical. 

Curiosament l’article 315.3 del Codi Penal va ser redactat en els darrers anys de la dictadura, en un 
moment que hi havia molts d’altercats, com un element repressor i especialment intimidatori de l’Estat. 

El fet que 40 anys després aquest article segueixi vigent és obvi que els ha de fer plantejar-se moltes 
preguntes al respecte i, especialment, per què no s’ha modificat durant tots els anys que duen de 
democràcia. 

Per això, el seu Grup presenta aquesta moció per tal que el Ple del Consell de Mallorca manifesti el seu 
rebuig a l’ús de l’article 315.3 del Codi Penal ja que, a més de ser una figura penal preconstitucional, 
implica una petició de pena totalment desproporcionada amb relació a l’acció que pretén penar. 

El segon punt de la moció diu que el Ple del Consell de Mallorca insta el Congrés dels Diputats a 
modificar l’article 315.3 del Codi Penal en el sentit d’evitar que la informació als treballadors i 
treballadores dels motius de la convocatòria de vaga es pugui entendre com un delicte contra els 
treballadors o que comporti penes privatives de llibertat. 
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I, finalment, el tercer punt diu que el Ple del Consell de Mallorca acorda enviar aquesta proposta a les 
meses del Congrés dels Diputats i Senat, al ministre de Justícia, al Consell General del Poder Judicial, 
al fiscal general de l’Estat i a la defensora del Poble. 

El Sr. COLOM (PSOE) anuncia que el seu Grup votarà a favor d’aquesta moció presentada per MÉS 
per Mallorca en base als motius que explicarà a continuació. 

Efectivament, com ha dit el conseller que ha intervengut abans, l’article 315.3 del Codi Penal està 
calcat del que abans era l’article 496 de l’antic codi i que es va introduir enmig de la transició política 
amb l’objectiu declarat que textualment diu: “de hacer frente a la creciente actividad agresiva de 
grupos organizados que se autodenominan piquetes de extensión de huelga.” 

Observa que es tracta d’una definició molt il·lustrativa de la mentalitat del legislador d’aquell moment 
que evidentment cercava, en l’etapa predemocràtica, la intimidació d’incipients organitzacions 
clandestines: les organitzacions sindicals que en aquell moment encara eren considerades clandestines. 

Desgraciadament –i això cal reconèixer-ho– aquest precepte legislatiu no s’ha modificat a pesar de les 
successives reformes del Codi Penal però segurament no s’ha modificat perquè fins ara no hi hagut una 
pressió o demanda social per introduir canvis en aquesta qüestió i bàsicament també perquè, sota el seu 
punt de vista, no hi havia una actuació coordinada de la Fiscalia en aquest sentit. 

A més a més els tribunals, sempre que hi havia alguna acusació puntual sobre aquesta circumstància, 
solien acabar suavitzant les sancions i no aplicaven completament les penes previstes en aquest article. 

Malauradament, d’un temps cap aquí, sembla que el criteri de les fiscalies territorials, actuant sota el 
principi de jerarquia a les ordres de la Fiscalia General de l’Estat, ha canviat i la consigna és sol·licitar 
la màxima duresa penal contra els sindicalistes i, en aquest sentit, ja s’han dictat algunes sentències que 
semblen absolutament desproporcionades. 

A mode d’exemple recorda la sentència dictada que condemnava a presó a tres sindicalistes de Galícia 
simplement per haver tirat un pot de pintura dins una piscina durant un piquet. 

La redacció actual de l’article 315.3 del Codi Penal permet imposar penes de presó de 6 mesos a 3 anys 
i moltes de 6 a 12 mesos. Així, en segons quins casos, els condemnats en base a aquest article es poden 
veure, de manera irremeiable, abocats a entrar a la presó encara que no tenguin cap antecedent penal. 

Resulta curiós que els treballadors que són condemnats, en base a aquest article, per participar en una 
vaga no tenen el que es denomina, en termes legals, la segona oportunitat, és a dir, la possibilitat 
d’eludir la presó però que en canvi si la poden tenir altres delinqüents que han pogut cometre delictes 
socialment més reprovables com, per exemple, en el cas d’un homicidi imprudent o d’un agressor 
sexual els quals sí que poden evitar l’entrada a la presó. 

El sindicat més representatiu denuncia una ofensiva penal injustificada contra el dret constitucional de 
vaga i contra el sindicalisme. També denuncia que en aquests moments hi ha 81 procediments penals 
que afecten més de 262 persones. Diferents entitats –entre d’elles s’inclouen diferents col·legis 
d’advocats– s’han sumat a la denúncia del sindicat. 

El més terrible de tot això és que aquestes instruccions de la Fiscalia General de l’Estat a les fiscalies 
territorials en combinació amb el Ministeri de l’Interior no són casuals i, segons la seva opinió 
personal, una vegada més s’utilitza l’excusa de la crisi per anar implantant la seva ideologia 
conservadora. 

S’està davant un procés constant de desmantellament de les llibertats sindicals i de les llibertats 
públiques i, en especial, d’aquelles llibertats que afecten les manifestacions públiques de desacord amb 
les polítiques del govern del PP i d’això en tenen un bon grapat d’exemples. 

Alguns d’aquests exemples són el desmantellament del dret a la negociació col·lectiva, l’augment 
desproporcionat de les sancions econòmiques que s’estan imposant a través de l’actual Llei de seguretat 
ciutadana, el projecte de reforma de la Llei de seguretat ciutadana que ha estat rebutjat per moltes 
institucions, les instruccions de la Fiscalia que comentava abans en el sentit de demanar l’aplicació de 
l’article 315.3, la fracassada reforma de la Llei de l’avortament, la implantació de les taxes judicials 
que dificulten l’accés a la justícia, etc. 

En definitiva, es tracta d’una tornada enrere en tots els sentits i, per tant, considera que aquesta moció 
l’haurien d’aprovar. 
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El Sr. JUAN (conseller executiu de Presidència) observa que, en primer lloc, creu que és necessari 
centrar el tema de discussió atès que es tracta d’una moció de MÉS per Mallorca que ha estat 
defensada, potser amb més fervor, pel Grup Socialista i, per això, considera que s’ha de centrar el debat 
a fi de establir la postura de cada grup polític. 

L’article 315 del Codi Penal parla, bàsicament, de què passa quan hi ha coaccions o amenaces o algun 
tipus d’engany o abús quan qualcú vol exercir el dret de vaga o impedeix exercir-lo. 

En aquest sentit, l’article 315.1 es refereix a l’abús possible per part d’empresaris que, fent servir 
situacions de necessitat, de superioritat o d’engany, limiten l’exercici de la llibertat sindical, llibertat 
absoluta que contempla la Constitució Espanyola perquè tant els treballadors com els sindicats facin 
vaga. 

Si un empresari abusa de la seva superioritat o actua amb enganys, aleshores li pot caure una pena que 
pot ser o no desproporcionada. 

En l’article 315.2 es diu que, a més a més, si hi ha coaccions, amenaces o violència per part 
d’empresaris, doncs la pena li caurà en grau superior (fins a 4 anys). 

L’article 315.3 es refereix a la part contrària. Fins ara es regulava que els empresaris poden incórrer en 
un delicte penal si actuen com s’ha explicat abans però queda per determinar què passa amb sindicats i 
treballadors quan impedeixen que altres treballadors no vulguin fer vaga i els coaccionen i amenacen 
perquè en facin. 

Així doncs, l’article 315.3 diu que les mateixes penes dels apartats anteriors s’imposaran als 
sindicalistes, sindicats i treballadors (que facin vaga) que impedeixin que un treballador que vulgui 
exercir el seu dret a fer feina no hi pugui anar per coaccions, amenaces o algun tipus abús o superioritat 
d’algun sindicalista o treballador en vaga. 

Puntualitza que això és el que estan discutint i adverteix que hi ha una simetria total en els dos sentits, 
és a dir, tant pot estar penada una part com l’altra. 

Tant MÉS per Mallorca com el Grup Socialista han manifestat que no els agrada concretament el punt 
3 de l’article 315, que determina les penes per aquells que impedeixin el dret a anar a treballar i potser 
haurien de pensar que tampoc no els hauria d’agradar el punt 1 de l’article. 

Fa notar que no s’està discutint el dret a la vaga ja que és un dret constitucional que l’equip de govern 
del Consell de Mallorca respecta totalment així com el dret d’informar als treballadors però s’hi ha 
d’afegir que tant el Tribunal Constitucional com audiències provincials han condemnat molta gent –els 
jutges, no la Fiscalia– que feia vaga i ha impedit, amb coaccions, amenaces i violència, que altres 
treballadors poguessin anar a treballar. 

Remarca que tant el Tribunal Constitucional com audiències provincials han dit, en repetides ocasions, 
que tant hi ha d’una banda com de l’altra i que una cosa és el dret a la informació i una altra és la 
coacció, la violència i l’amenaça. 

Pel que fa al comentari que aquest article del Codi Penal és preconstitucional, comenta que el Codi 
Penal s’han reformat moltes vegades (com ha dit el Sr. Colom) i, en concret, aquest article concret 
prové de la Llei orgànica 10/1995 i, per això, li ha sorprès que el Sr. Colom demani que se suprimeixi 
quan resulta que l’any 1995 el govern de l’Estat que dugué a terme aquesta reforma del Codi Penal 
estava presidit pel Sr. Felipe González. 

Sobre l’argument que no hi havia pressió o demanda social, indica que és sorprenent que uns 
governants de Madrid, en parlar de dret penal que implica la limitació màxima de la llibertat de les 
persones i penar, per part de l’Estat, actuacions que són punibles, actuïn sota la pressió social o no. 

Considera que si el govern socialista d’aleshores pensava que l’article era injust o ho eren les penes 
aplicables o, fins i tot, la figura penal, doncs l’haurien d’haver retirat al marge d’haver-hi o no pressió 
social. 

Tot i això, no és seriós que en matèria d’un codi penal es pugui actuar en funció de la pressió social (no 
és un codi civil ni administratiu) ja que és l’eina amb què compta l’Estat per exercir màximament el seu 
poder i, en qualsevol cas, seria d’una greu superficialitat fer-ho per part dels que han de governar amb 
seny i determinar, com a figura penal, els fets que mereixen ser una figura penal. 
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També s’ha dit que les fiscalies estan actuant en coordinació i al respecte comenta que la Fiscalia és un 
òrgan de l’Estat que el representa però li sorprendria que el Sr. Colom pensàs que també les audiències 
provincials i el Tribunal Constitucional actuassin sotmesos al poder executiu. 

En aquest sentit, les sentències de Sevilla, Guipúscoa i Galícia –que ha citat el Sr. Colom– són 
sentències condemnatòries de jutges i magistrats a treballadors que feien vaga i que impedien, amb 
coaccions i amenaces, que altres treballadors anassin a fer feina. 

Si llegeixen les sentències veuran que treballadors, que volien entrar a un centre de feina amb la seva 
furgoneta en un moment donat, es varen trobar amb piquets que amb violència varen rompre els vidres 
del vehicle, etc. i els impediren l’entrada. 

Evidentment, aquests fets són punibles i no són purament l’exercici del dret d’informació i, a més a 
més, està convençut que la independència del poder judicial és total i absoluta. 

Fa constar que considera que hi ha d’haver una figura que protegeixi el treballador que vol anar a fer 
feina tot i que pensa que la pena és excessiva i que, sense cap dubte, li sap greu que la Sra. Vicens passi 
per una situació com aquesta però era sabedora que no podia emprar coaccions ni violència.  

De la mateixa manera que els funcionaris i els polítics saben que no poden prendre una mesura injusta 
sabent-ho perquè seria prevaricació, els sindicalistes i els empresaris saben perfectament que no poden 
utilitzar coaccions ni amenaces per impedir ni que la gent que vulgui fer vaga la faci, ni que la gent que 
vulgui anar a fer feina no hi pugui anar. 

Per concloure, comenta que consideren que la moció de MÉS per Mallorca està plena d’inexactituds en 
el preàmbul i que la legislació no vulnera ni el dret a fer vaga ni el dret a anar a fer feina i, per això, 
anuncia que el seu Grup hi votarà en contra atès que el marc legal està perfectament establert malgrat 
que la condemna sigui elevada però així ho determina el Codi Penal. 

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

Protesta a la presidenta perquè al Sr. Colom l’ha avisat que s’excedia de temps en la seva intervenció 
mentre no ho ha fet amb el Sr. Juan que també s’ha excedit del temps establert. 

La Sra. PRESIDENTA diu que procurarà ser exhaustiva amb els temps d’intervenció i avisarà tothom 
cada vegada que s’excedeixi en 30 segons del temps establert. 

El Sr. FONT (MÉS per Mallorca) sol·licita intervenir per una qüestió d’ordre. 

Li fa notar a la presidenta que, si és així com ha anunciat, aleshores no serà justa perquè fins ara ha 
deixat que alguna intervenció s’hagi excedit en 4 minuts i, per això, li demana que segueixi aquest 
criteri almanco durant la celebració d’aquest Ple. 

La Sra. PRESIDENTA li respon que procurarà que ningú no intervengui més temps del que li 
correspon. 

El Sr. ENSENYAT comenta que en les seves intervencions sempre fa un esforç de síntesi que, en 
aquesta ocasió, el Sr. Juan l’ha interpretat com una manca de fervor i, fins i tot, ha destacat el fervor del 
Grup Socialista en la defensa d’aquesta moció. 

Per altra banda li diu al Sr. Juan que es contradiu i que, si considera que en el preàmbul de la moció hi 
ha inexactituds, el seu Grup no té cap inconvenient en canviar tot allò que consideri el Sr. Juan que és 
inexacte però que digui quines són les inexactituds. 

El cas concret que motiva aquesta moció és el d’una senyora que és la secretària general de Comissions 
Obreres, és a dir, que no és qualsevol persona que hagi perdut els nervis en un moment donat i hagi 
pogut fer una agressió o cometre un desbarat contra el mobiliari urbà.  

Aquest és el cas de la secretària general de Comissions Obreres a Mallorca, la Sra. Katiana Vicens, que 
puja a un autobús per informar el treballador i els viatgers dels motius de la vaga i, per a aquest fet, rep 
una denúncia i una sol·licitud de judici oral que li pot comportar penes de presó de 4 anys i mig la qual 
cosa, com ha explicat abans el Sr. Colom, significa que ha d’entrar a la presó mentre que hi ha altres 
casos de delictes més greus que fins i tot han prescrit. 

Aquesta situació remet a l’article 315.3 del Codi Penal per la part dels treballadors i a l’article 315.2 
per la part dels empresaris però curiosament als empresaris no se’ls aplica mai. 
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De fet, en aquesta mateixa vaga hi va haver uns serveis mínims que no estaven pactats amb el comitè 
d’empresa i curiosament el tema es va perdre als jutjats sense que passàs absolutament res, és a dir, que 
a la patronal no li aplicaren l’article 315.2 però sí apliquen el 315.3 als treballadors que senzillament es 
limitaren a informar dels motius de la vaga tant als usuaris del servei com als mateixos treballadors. 

Recorda que estan parlant d’un article que ve de temps molt obscurs, amb una finalitat molt concreta 
que és sembrar la por entre aquelles persones que sortiren al carrer per defensar el dret a l’associació 
sindical, sense entrar a parlar del paper dels sindicats en un sistema democràtic atès que tothom el 
coneix perfectament. 

En definitiva, creu que aquest és un article que ve d’enrere i que és objecte d’aplicacions totalment 
subjectives i que, evidentment, s’ha de revisar precisament pels anys que fa que està vigent i per tot el 
que ha avançat la democràcia en els darrers 30 anys. 

El Sr. Juan deia que confiava totalment en la independència total del poder judicial però ell comença a 
tenir els seus dubtes sobre aquesta independència del poder judicial davant el poder executiu en aquest 
Estat. 

Apunta que aquest és un problema real d’Espanya en comparació amb altres països europeus allà on hi 
ha mesures per garantir aquesta independència, mesures que no existeixen a Espanya. 

El Sr. COLOM manifesta, en primer lloc, el suport total del Grup Socialista a la Sra. Katiana Vicens, 
secretària general de Comissions Obreres, per aquest procés. 

Quant al comentari del Sr. Juan en el sentit que el Grup Socialista demana la retirada d’aquest article, 
puntualitza que no és que ho demani el seu Grup sinó que hi ha molts prestigiosos catedràtics de dret 
penal i de dret social o laboral que estan dient el mateix mitjançant articles i conferències de tipus 
jurídic. 

Pel que fa al tema de les coaccions, matisa que no diu que quedin sense cap tipus de càstig penal però 
observa que les coaccions ja estan tipificades i el jutge ha de valorar segons les circumstàncies perquè 
entén que aquest cas concret no té perquè tenir un agreujant específic i menys d’aquesta duresa. 

Amb relació a la pressió social indica que potser no s’ha explicat bé i comenta que hi ha una norma del 
Codi Civil que té molts d’anys d’antiguitat i que ve del dret romà que diu que la norma s’ha 
d’interpretar tenint en compte els antecedents i les circumstàncies de cada moment i, en aquest moment 
i amb les circumstàncies actuals, fan que sigui una aplicació exagerada d’aquest precepte. 

El Sr. JUAN reitera que el seu Grup votarà en contra d’aquesta moció així com que li sap greu el que li 
pugui passar a la Sra. Katiana Vicens, cosa que se dilucidarà en un judici. 

No obstant això vol posar de manifest que la moció diu que el Ple del Consell de Mallorca insta el 
Congrés dels Diputats a modificar l’article 315 en el sentit d’evitar que la informació als treballadors i 
treballadores dels motius de la convocatòria de vaga es pugui entendre com un delicte i nega que 
s’entengui com un delicte la informació. 

El Codi Penal parla d’amenaces, coaccions, abús, estat de necessitat i, evidentment, el que tipifica com 
a delicte és quan es donen aquests circumstàncies. Òbviament el Tribunal Constitucional, les 
audiències provincials i resta de tribunals sempre han considerat que el dret d’informació de la vaga no 
constitueix cap delicte com així es recull en la Constitució Espanyola i en totes les lleis que la 
desenvolupen però no és això el que s’està discutint. 

Si discuteixen sobre l’article 315 del Codi Penal, ha d’insistir en deixar clar que aquest article fa 
referència exactament a força, violència i intimidació, parla d’engany, abús de situació de necessitat –
en cas d’empresaris envers els treballadors– i és això el que està tipificat com a delicte i en cap cas no 
parla d’informació als treballadors. 

Així doncs, discutir ara al Ple del Consell de Mallorca la modificació del Codi Penal no té sentit quan 
tots estan d’acord que si existeixen aquests casos de força, violència o intimidació són fets que s’han de 
reflectir en el Codi Penal. 

Finalment, reitera que hi votaran en contra per aquest motiu, és a dir, perquè allò que la moció proposa 
ja està contemplat en la mateixa Constitució Espanyola i en totes les lleis que la desenvolupen. 
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De totes maneres, pel que fa a les penes, sí que hi pot estar d’acord i per ventura s’haurien de revisar 
perquè tal vegada són una mica elevades però, ara bé, també és cert que potser s’haurien d’obrir molts 
més expedients dels que s’estan obrint en aquests moments ja que el dret dels treballadors a fer feina es 
veu vulnerat moltes vegades per coaccions i amenaces i no poden anar a fer feina. 

Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per tretze vots a favor (PSOE i MÉS per 
Mallorca), cap abstenció i denou vots en contra (PP). 
 
 
PUNT 22. MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MÉS PER MALLORCA DE 
SUPORT A LA CONSULTA POPULAR PEL DRET A DECIDIR DEL FUTUR 
DE CATALUNYA. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
El 9 de novembre de 2014, els ciutadans del Principat de Catalunya estan citats a les 
urnes, en una consulta popular no refrendària convocada pel govern de la Generalitat, 
per expressar de forma lliure i democràtica la seva opinió sobre el futur status polític 
del país. 
  
Aquesta consulta arriba després d’un llarg i intens procés de mobilització popular que 
ha passat, des de les onades de consultes populars per la independència organitzades a 
nivell municipal per entitats i ajuntaments iniciades l’any 2009, i que recolliren més 
de 2 milions de vots populars, fins a les grans mobilitzacions dels anys 2012, 2013 
(amb una cadena humana de punta a punta del Principat) i 2014, amb la gran V pels 
carrers de Barcelona i que ha ajuntat 1.800.000 persones, sent una de les 
manifestacions més grans de la història recent d’Europa.  
  
Ha estat el clam popular, la mobilització ciutadana i el treball en xarxa de la societat 
civil catalana la que ha impulsat el procés polític i democràtic pel dret a decidir del 
poble català. Un procés que, per contra, s’ha topat amb l’immobilisme de l’estat, 
esgrimint una Constitució que la majoria dels ciutadans espanyols actuals no varen 
votar en el moment de la seva aprovació. 
  
La suspensió de la consulta que ha fet el Tribunal Constitucional, òrgan de l’estat triat 
a dit pels dos principals partits espanyols, presidit per un ex-militant del Partit Popular 
-i per tant, del tot parcial -, amb l’excusa que es tracta d’un referèndum - quan és una 
consulta, és a dir: és demana una opinió, en cap cas ratificar una llei-, és la darrera 
prova que l’estat espanyol ha decidit posar la llei per davant de la democràcia, fent-la 
servir com a mordassa de la llibertat dels ciutadans, i no com una eina de construcció 
d’una societat lliure i sobirana, que decideixi no només sobre l’status polític del seu 
país, sinó també sobre el deute, l’abús sobre el medi ambient, la construcció d’un 
model social de benestar,  sobre les retallades, etc. La mateixa Constitució que ha 
servit per negar la possibilitat d’elegir un nou cap d’estat o que s’esgrimirà per negar 
als ciutadans de les Illes Canàries expressar-se sobre les prospeccions petrolíferes que 
malmetran les seves costes, però que per indicació dels poders econòmics 
d’Alemanya i Brussel·les va ser reformada per la via ràpida, un estiu, en un procés fet 
d’amagat de la ciutadania. 
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Davant el procés polític, pacífic i democràtic que el poble de Catalunya viu i reclama, 
no podem restar callats. 
 
Per tot això exposat, el grup de consellers de MÉS per Mallorca proposem al ple del 
Consell de Mallorca el següents: 
 

ACORDS: 
 
 1.- El ple del Consell de Mallorca manifesta que tots els pobles tenen el dret sobirà i 
inherent a exercir lliurement el dret a decidir sobre el seu futur. 
 
2.- El ple del Consell de Mallorca manifesta que el poble i la ciutadania de Catalunya 
tenen el dret que li pertoca a expressar la seva opinió i decidir el seu futur a través 
d’un procés com l’actual, pacífic, popular i democràtic. 
 
3.- El ple del Consell de Mallorca manifesta el seu suport a la consulta prevista pel 9 
de novembre de 2014 sobre el futur polític de Catalunya, i condemna l’immobilisme 
del govern espanyol. 
 
4.- El ple del Consell de Mallorca expressa el dret a decidir de la ciutadania de les 
Illes Balears. 
 

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

Observa que el contingut de la moció és del tot coherent amb les manifestacions que ha fet el seu Grup 
des de sempre pel que fa a la consulta popular no referendària que ha convocat el Govern de la 
Generalitat de Catalunya per al proper 9 de novembre, per tal que la ciutadania de Catalunya pugui 
expressar de forma lliure i democràtica la seva opinió sobre el futur polític del país. 

Observa que aquesta consulta arriba després d’un llarg i intens procés de mobilització popular, iniciat 
amb les consultes populars per la independència organitzades per nombrosos ajuntaments, l’any 2009, 
quan se varen recollir més de 2 milions de vots a favor, fins a les grans mobilitzacions de 2012 i 2013 i 
la gran V de 2014 del passat 11 de setembre a Barcelona, que va reunir més de 1.800 persones. Fa notar 
que va ser una de les manifestacions més nombroses de la història recent d’Europa.  

Assenyala que aquest clam popular, aquesta mobilització ciutadana, el treball en xarxa de la societat 
civil impulsa un procés polític i democràtic a favor del dret a decidir del poble català.  

Retreu que aquest procés hagi topat amb un immobilisme absolut de l’Estat espanyol, el qual ha 
esgrimit com argument la necessitat de mantenir com a referent la Constitució Espanyola. Expressa la 
discrepància del seu Grup en aquest sentit, atès que es tracta d’una constitució que no va ser votada per 
la gran majoria de l’actual ciutadania espanyola; d’altra banda, afirma que se pot modificar molt 
fàcilment.  

Pel que fa a la suspensió de la consulta que ha fet el Tribunal Constitucional, indica que allò que no es 
pot obviar és que els seus membres s’han triat “a dit” pels partits polítics espanyols, i que actualment 
està presidit per un exmilitant del Partit Popular. L’esmentat tribunal, amb l’excusa que es tracta d’un 
referèndum –tot i que no ho és, un referèndum– ha suspès la consulta.  

Diu que allò que pretén el seu Grup quan presenta la moció és que la ciutadania de Catalunya pugui 
votar lliurement, en aquesta consulta popular, per poder manifestar quina és la seva opinió. Alhora, 
reclama també aquest mateix dret a decidir per a la ciutadania de les Illes Balears.  

Tot seguit, llegeix textualment els punts de la moció.  

El Sr. COLL CANYELLES (PSOE) inicia la seva intervenció. 
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Observa que és prou evident que Catalunya viu una crisi social important i també ho és que molta gent 
demana canvis pel que fa a la seva relació amb l’Estat espanyol; allò que espera és lideratge polític per 
poder resoldre aquesta qüestió i rebutja l’immobilisme que aquest demostra, esperant que la crisi se 
resolgui per sí mateixa.  

Comenta que, ara més que mai, cal cercar solucions i no agreujar els conflictes mirant cap a una altra 
banda. Fa notar que és el moment d’estendre ponts, no el d’obrir fronts. En aquest sentit, el PSOE 
defensa que, entre la ruptura i l’immobilisme existeix un terme intermedi, que és la reforma 
constitucional. Atès que és clar que la ciutadania de Catalunya demana un nou model de convivència 
social, fa notar que només serà possible amb un diàleg obert i sincer en torn a una constitució que la 
gran majoria d’aquesta ciutadania no ha votat.  

En conseqüència, destaca la necessitat de diàleg entre el Govern espanyol i la Generalitat de Catalunya 
per tal de reformar la Constitució Espanyola i, arribat el cas, efectuar les consultes necessàries amb 
plenes garanties constitucionals.  

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

Comenta que quan se presenten aquest tipus de mocions per debatre-les en el Ple recorda totes les 
intervencions que s’hi han fet durant els darrers tres anys i li resulta molt difícil, entendre tots els 
arguments que s’hi han exposat.  

Fa una sèrie de consideracions per destacar el caràcter de norma d’obligat compliment que representa 
una constitució per a qualsevol país democràtic.  

Fa notar que l’any 1978, quan va ser votada la Constitució Espanyola per quasi bé el 100% de la 
ciutadania espanyola, a Barcelona hi havia 3.400.000 electors, dels quals 2.300.000 varen votar i 
2.100.000 ho varen fer a favor.  

Diu que és clar que les persones tenen dret a canviar de pensament i a evolucionar, però s’ha de saber 
quan se canvia, perquè se canvia, i s’ha de motivar. Per aquesta raó refusa l’argument que s’ha 
expressat en el sentit que la gran majoria de la ciutadania no va votar l’actual constitució, atès que si 
s’aplicàs aquest principi s’haurien de canviar les lleis cada vegada que entra una onada nova de 
persones majors de devuit anys dins un Estat. 

Expressa el seu convenciment i la seva satisfacció personal per haver votat la Constitució Espanyola de 
1978. Comenta que ha observat que el PSOE no la votaria, que hauria canviat d’opinió, i recorda que 
l’any 1978, amb l’expresident Felipe González (PSOE) al capdavant de la propaganda del vot a favor, 
aquest partit polític la va votar a favor. Recorda que aleshores no existia el PP, però els partits AP i 
UCD sí que varen fer costat a la Constitució Espanyola.   

Considera que els continguts de les mocions defineixen les persones dels Grups polítics. Comenta que, 
al seu parer, aquest no és un tema de debat per presentar al Ple. I si ho és, diu al Sr. Font que s’haurien 
de plantejar si podria votar el poble de Petra en cas que volgués ser independent, o si ho podria fer 
també la gent que viu en una illa com Formentera, per exemple.  

Opina que si qualsevol regió de l’Estat espanyol, pel fet que els seus governants en un moment polític 
determinat manifestin que volen un sistema diferent, han de poder expressar ben clarament aquest 
sistema concret.  

Diu que la diferència que existeix entre el PP i els partits de l’oposició del Ple és que el PP creu en les 
institucions i opina que les persones humanes s’han d’adherir a les normes que elles mateixes 
estableixen, i que han de ser de llarga durada.  

Finalment, demana al Sr. Font que, si ell no va votar l’actual constitució, li digui quantes persones dels 
EEUU varen votar la seva, per bé que no plantegen aquestes discussions.  

El Sr. FONT intervé en torn de rèplica. 

Fa notar que el Sr. Vidal no ha anat al bessó de la qüestió.  

Reitera que, allò que és claríssim és que es parla d’una consulta popular, no d’un referèndum. En 
conseqüència, no aniria en contra de la Constitució Espanyola, i aquesta s’hauria de modificar en el cas 
que en un moment determinat existís un acord d’independència; seria en aquest moment, quan s’hauria 
de reformar.  
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Reitera que és fàcil, reformar la constitució. Diu al Sr. Vidal que discrepa del seu parer, en aquest 
sentit, i n’hi posa un exemple: el PP va pactar una modificació exprés, de la qual ningú no en saber res, 
perquè la Sra. Angela Merkel els va fer uns advertiments determinats i els va dir què havien de fer i el 
PP, automàticament, va fer una modificació de la Constitució Espanyola.  

Diu al Sr. Vidal que és justament per aquesta raó que no els convencerà, perquè és evident que la 
Constitució Espanyola se modifica quan als partits espanyolistes els interessa modificar-la. En el cas de 
la consulta popular pel dret a decidir el futur de Catalunya, si el PP ho vol fer la modificarà i si no ho 
vol no la modificarà, és així de clar.   

També li diu que la diferència entre el PP i el Grup MÉS per Mallorca és precisament aquesta, que el 
PP aconsegueix una majoria absoluta contant un caramull de mentides a la gent, i després, atès que 
tenen una majoria absoluta se consideren legitimats per fer allò que els passa pel cap a cada moment, 
prescindint de la ciutadania, mentre que MÉS per Mallorca basa la seva gestió precisament en la 
voluntat d’aquesta ciutadania.  

Demana al Sr. Vidal que ho reconegui, que aquesta és la gran diferència entre ambdós partits polítics. 
Fa avinent que aquest retret que li fa ha quedat ben demostrat amb la gran quantitat de promeses falses 
que va fer el PP durant la darrera campanya electoral. El repta a que li digui quantes d’aquestes 
iniciatives ha complit el PP, atès que és evident que han fet exactament tot el contrari, s’han aposentat 
en el Govern balear i han basat la seva gestió en el “mando y ordeno” i en fer allò que els ha passat pel 
cap a cada moment.  

Torna a dir al Sr. Vidal que això no és democràcia i que, tot i que aquest li pugui respondre que el PP 
juga amb les regles del joc que hi ha, afirma que la seva gestió no és democràtica.  

Refusa l’argument basat en afirmar que facilitar la consulta popular a Catalunya sigui antidemocràtic, 
perquè allò que és antidemocràtic és guanyar unes eleccions amb unes propostes i a continuació fer tot 
el contrari. Reitera que és això, justament, el que s’ha de considerar antidemocràtic.  

Diu al Sr. Vidal que ell no ho ha pensat en cap moment, que el PP donàs el seu suport a aquesta moció, 
perquè el PP no hi creu, en la democràcia. Opina que molts dels seus membres són uns falsos 
demòcrates. Assenyala que, si aquests creguessin en la democràcia, facilitarien en un 100% les 
consultes populars.  

El Sr. JUAN (conseller executiu de Presidència) intervé tot seguit i tanca el debat. 

En primer lloc, s’adreça al Sr. Font. Li fa notar que les formes són importants i comenta que potser en 
un altre moment també se podria parlar d’algunes mocions en les quals un defecte de forma ha 
provocat determinades conseqüències.  

Considera que el Sr. Font utilitza les paraules amb una superficialitat total i absoluta. Pensa que no és 
ètic, el que fa durant les intervencions en què s’expressa d’aquesta manera.  

Assegura que els membres del Govern del Consell de Mallorca se varen presentar amb un programa 
electoral i que aquest se compleix: s’ha aprimat la institució, s’han eliminat duplicitats que han implicat 
tancar entitats que han ocasionat molta polèmica, que ha arribat al Ple durant anys i que en algunes 
ocasions l’ha afectat també a ell, com a conseller.  

Reitera que compleixen el programa electoral i que governen democràticament.  

Diu que el PP no pot votar a favor d’aquesta moció, atès que és plena de premisses que acaben en 
conclusions contradictòries entre sí.  

Adverteix també que el Sr. Font afirma que la ciutadania de Catalunya està citada amb les urnes, cosa 
que no és certa; hi estarà si hi ha una llei que ho permeti. També afirma que hi va de forma lliure i 
democràtica i per aquesta raó li demana si és que votar és democràtic i respectar les lleis no ho és. 
Potser hauria de dir que se pot votar si les lleis contemplen que se pot votar, perquè és això, el que és 
democràtic, quan un govern surt d’unes eleccions, en un Estat de Dret en el qual la gent ha votat i ha 
adoptat una constitució i unes lleis; quan se respecten aquestes lleis és quan se diu que aquest Estat és 
democràtic, però no ho és anar en contra d’aquestes lleis.  

Per aquesta raó, demana al Sr. Font que no associï aquesta situació amb el fet de poder anar a votar en 
democràcia, perquè en aquest cas anar a votar no està legitimat. Fa notar el desgavell que representaria 
que tothom pugui saltar-se la llei així com li convengui.  
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A continuació s’adreça al Sr. Coll Canyelles. 

També li retreu que utilitzi les paraules de forma tan lleugera, quan se refereix a que la gent de 
Catalunya demana la independència. Puntualitza que ell ha sentit que se parlava de la necessitat de 
solucionar un problema perquè la ciutadania de Catalunya demana la independència. Per aquesta raó, 
caldria saber què interpreta el Sr. Coll Canyelles sobre el fet que aquesta ciutadania demani la 
independència. Diu que ell no té tan clar que sigui exactament així, perquè en primer lloc s’hauria de 
definir què és, la ciutadania de Catalunya, i quanta gent hi ha, i qui votaria a favor, i quantes persones 
votarien en contra o s’abstindrien, etc. Són moltes, les coses que s’han de discutir abans.  

Pel que fa a l’argument que la majoria de la ciutadania actual no va votar la Constitució Espanyola, 
comenta que la constitució noruega és de 1814 i és evident que tampoc no la va votar cap persona que 
visqui actualment. Opina que aquesta és una excusa inconsistent.  

D’altra banda, recorda que l’Estatut de Catalunya només va ser votat per un 30% de la població amb 
dret a vot. Per aquesta raó, retreu que no tenguessin res a dir quan el Tribunal Constitucional el va 
aprovar mentre que ara, perquè no els convé, discrepin de la decisió de suspendre cautelosament la 
consulta popular. Fa notar que o s’està o no s’està a favor d’allò que ha de dictar aquest tribunal, però 
l’actitud no pot ser la que defensen els Grups de l’oposició. 

Fa notar que la Generalitat de Catalunya pren una via que no és la que les lleis li permeten, raó per la 
qual, davant una il·legalitat que se pot produir, l’Estat espanyol reacciona. En tot cas, qui demostra 
immobilisme és la Generalitat de Catalunya, que no es mou de la seva postura de voler fer una consulta 
tot i saber perfectament que no la pot fer.  

Agradi o no agradi als membres de l’oposició, és el conjunt de la societat espanyola, lliure i sobirana, i 
no només la gent que viu a Catalunya, qui decidirà, amb els mitjans que ens atorga la Constitució 
Espanyola, si l’Estat espanyol continua o no com està actualment.  

D’altra banda, el PP no està d’acord a mesclar amb aquest els altres temes que també consten a la 
moció, com ara els de medi ambient o les prospeccions petrolíferes a les Illes Canàries. 

Pel que fa a la moció en conjunt, torna a recordar que està plena de contradiccions, raó per la qual 
votaran en contra. Afirma que ni l’equip de govern ni els consellers del Grup Popular no se sumaran 
mai a qui, com el Grup MÉS per Mallorca, faci funambulisme en els límits de l’Estat de Dret.  

 
Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per quatre vots a favor (MÉS per Mallorca), 
denou vots en contra (PP) i deu abstencions (PSOE). 
 
PUNT 23. MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MÉS PER MALLORCA  RELATIVA 
A LES SENTÈNCIES I INTERLOCUTÒRIES DEL TRIBUNAL SUPERIOR 
DE JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARS (TSJIB) EN RELACIÓ AL TIL. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
El passat 23 de setembre la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de les Illes Balears anul·là el decret  del Govern que regula l'aplicació del 
TIL.  
 
La Sala va dictar tres sentències en què estima els recursos presentats per CCOO, 
STEI i UGT i declara nul el decret que regula el TIL als centres docents no 
universitaris de les Balears. 
 
Les tres resolucions analitzen els motius exposats pels recurrents, basant la seva 
estimació dels recursos en dos motius principalment. D'una banda, la Sala 
Contenciosa Administrativa creu que el Govern ha incomplit el tràmit obligat 
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d'informe de la Universitat de les Illes Balears. "Si l'Estatut preveu per a la 
Universitat una funció assessora del Govern en tot allò relatiu a la llengua catalana, 
no es pot obviar la seva intervenció en aquesta matèria i, per tant, en aquesta matèria 
els seus informes són preceptius", assenyala una de les sentències.  
 
Així mateix, la sala conclou que el Decret 15/2013 (ara anul·lat) infringeix la Llei 
balear 4/2011 de bona administració i de bon govern, que, en relació als 
avantprojectes de llei, exigeix una avaluació prèvia, concretada en la memòria de 
l'anàlisi de l'impacte normatiu. 
 
Els sindicats entenien que, igual que el TIL, l'ordre per aplicar-lo contravé la 
Constitució, l'Estatut d'Autonomia, la Llei de Normalització Lingüística i la 
recentment  aprovada Llei Orgànica de Millora de la Qualitat de l'Ensenyament 
(LOMQE). 
 
En aquest sentit el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (TSJIB) va dictar 
quatre interlocutòries en les quals ordena la suspensió cautelar de l'execució de l'ordre 
de la Conselleria d'Educació del 9 de maig 2014 per mitjà de la qual es desenvolupen 
determinats aspectes del TIL en els centres docents no universitaris de les Balears . 
L'ordre de la Conselleria suspesa és la que desenvolupa el calendari d'implantació del 
sistema de Tractament Integrat de Llengües per a aquest curs 2014/2015. 
 
La Sala Contenciosa Administrativa del TSJIB  va acordar atendre la petició de 
mesura cautelar de suspensió de l'ordre instada pels sindicats STEI - UGT , Docents 
per la Democràcia , la Confederació d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes de les 
Illes Balears i CC OO en els recursos que havien presentat contra l'ordre del Govern 
de Bauzá. 
 
En cada una de les interlocutòries, el TSJIB diu clarament que la suspensió de l'ordre 
està directament relacionada amb les sentències ja referides i que anul·laven el decret 
del TIL. "La nul·litat del decret es projecta i afecta la nul·litat de l'ordre, sense que 
sigui necessari esperar la sentència que s'ha de dictar sobre l'ordre". 
 
Per la sala, "s'ha d'entendre contrària als interessos generals la implantació –
mitjançant l'ordre de 9 de maig de 2014– d'un calendari d'aplicació d'uns projectes de 
tractament de llengües emparats en un decret que hem declarat nul". 
 
Assegura la sala que no fa falta esperar la fermesa de les sentències sobre la nul·litat 
del decret. Adverteixen que el decret ha estat objecte d'un ponderat i acurat examen de 
validesa amb un resultat, la seva nul·litat, que no es pot ignorar ni permet continuar 
com si no hagués passat res. 
 
Aquestes sentències i interlocutòries tingueren com a conseqüència el cessament de la 
Consellera d’Educació, Cultura i Universitats Juana Maria Camps i el nou 
nomenament de Núria Riera com a nou titular al capdavant de la Conselleria 
d’Educació. 
 
A pesar del relleu a la Conselleria i les sentències i interlocutòries del Tribunal 
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Superior de Justícia (TSJIB), el president balear, José Ramón Bauzá, defensava que el 
Tractament Integrat de Llengües (TIL) continua en vigor malgrat la sentència que 
anul·la el decret de trilingüisme i la interlocutòria que en suspèn cautelarment 
l’aplicació. Bauzá, en un desafiament en tota regla al tribunal, manté l’aplicació del 
model de trilingüisme a les aules de les Illes.   
 
 
Per tot això exposat, el grup de consellers de MÉS proposem al ple del Consell de 
Mallorca el següents: 
 

ACORDS: 
 
1.- El ple del Consell de Mallorca insta al Govern de les Illes Balears a acatar les 
sentències dl Tribunal de Justícia de les Illes Balears que anul·la el decret  del Govern 
que regula l'aplicació del TIL. 

 
2.- El ple del Consell de Mallorca insta al Govern de les Illes Balears a acatar les 
quatre interlocutòries del Tribunal de Justícia de les Illes Balears i suspendre de forma 
cautelar de l'execució de l'ordre de la Conselleria d'Educació del 9 de maig 2014 per 
mitjà de la qual es desenvolupen determinats aspectes del TIL en els centres docents 
no universitaris de les Balears. 

 
3.- El ple del Consell de Mallorca insta al Govern de les Illes Balears a seguir 
dialogant amb els agents socials i la comunitat educativa per tal de definir un model 
lingüístic i educatiu estable i de consens. 
 

La Sra. PRESIDENTA demana als portaveus dels distints grups si tenen inconvenient en debatre, de 
manera conjunta, els punts núm. 23 i 28 ja que versen sobre el mateix tema. Atès que no hi ha cap 
inconvenient, anuncia que es veuran de manera conjunta el punt núm. 23 i el punt núm. 28. 

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

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

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

La caparrudesa del Molt Honorable Sr. Bauzá, president del Govern balear, ha provocat la més gran 
revolta que se coneix en el món de l’educació i ha permès visualitzar que, tot i que no tant com seria 
desitjable, la comunitat escolar és alguna cosa més que un concepte teòric.  

La idiotesa del TIL només ha aconseguit el suport d’aquells esperits franquistes adoctrinats en el valor 
de la lleialtat canina i en la consigna de ‘el meus, amb raó o sense’. 

Aquesta disposició de lleial estora de la tropa pepera ha arribat al seu clímax arran de les decisions 
judicials que han anul·lat el nyap pedagogicolegal. El Sr. Bauzá ha aconseguit que disciplinats peons 
amb la carrera de Dret aprovada consentissin comprometre la seva professionalitat i afirmassin que el 
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears ‘només ha qüestionat les formes’ del Decret TIL, com 
si un tribunal entràs a valorar les lleis més enllà de la seva adequació ‘formal’ a les normes legals 
vigents! 
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Només un imbècil integral pot interpretar que un jutge aprova la política d’una norma perquè només 
condemna les formes d’aquesta. El contrari, valorar l’oportunitat política o la ideologia d’una llei, 
suposaria una il·legal i il·legítima intromissió del poder judicial en les competències del poder legislatiu 
i del poder executiu. Si, pel que demostren, no tenen autoestima, que no menyspreïn almenys la nostra.  

S’ho ha guanyat a pols. La supèrbia del Sr. Bauzá és la que ha fet malbé un model d’ensenyament 
indispensable per a les Illes Balears, és ell l’únic responsable que el TIL sigui un projecte fracassat, des 
del punt de vista polític i jurídic.  

A més de superb, el president del Govern balear ha demostrat ser un polític covard. I, per acabar 
d’adobar-ho, ha enviat la portaveu del Govern balear, la Sra. Núria Riera, a tractar un tema de tanta 
gravetat i transcendència, com si ell no hi tengués res a veure.  

Sembla ser, per la passió que hi posen, que la inspiració de l’inquisidor PP és devastar el català; se’ls 
veu que és de vena divina i que quan ho aconsegueixin serà la vida eterna i celestial per tots els 
obsessos seguidors d’un nacionalisme ple d’atrocitats històriques i actuals.  

Sí, el Sr. Bauzá és responsable del desastre generat en l’àmbit de l’educació. No ho oblidem. La Sra. 
Joana Maria Camps només hi va afegir vergonya aliena, mostrant sense complexos les seves 
limitacions intel·lectuals. Res més o res menys, si se considera que per a aquesta tasca va cobrar com si 
fos una persona capacitada per fer-la.  

Pel que sembla, no hi ha antecedents en la política balear d’un polític tan superb ni tan 
ultraespanyolista com el Sr. Bauzá.  

Dimiteixi ja, per favor!” 

La Sra. PRESIDENTA sol·licita a tots els membres del Ple de Consell de Mallorca així com a les 
persones que hi intervenen en representació d’entitats i associacions que utilitzin un llenguatge mesurat 
ja que se poden dir les coses sense haver fer servir segons quines expressions, la qual cosa redundarà en 
benefici de la dignitat d’aquesta institució. 

La Sra. CAMPOMAR (MÉS per Mallorca) explica que MÉS per Mallorca presenta aquesta moció per 
tal de demanar que s’acatin les sentències sobre el TIL i les interlocutòries i se continuï amb el diàleg, 
cosa que no està fent el Partit Popular i, per reforçar aquesta petició vol oferir una petita cronologia 
dels fets. 

Des del primer moment el Partit Popular va començar una creuada per imposar un augment de les hores 
de castellà en el sistema educatiu de les Illes Balears en detriment del nombre d’hores d’ensenyament 
del català. 

Tot això va partir de la campanya electoral on al programa del Partit Popular s’incloïa la lliure elecció 
de llengua, oferiment que no els va sortir bé perquè després la gran majoria dels pares (més del 80%) 
varen triar el català. Com que per aquesta via no varen aconseguir el seu propòsit, més tard varen 
plantejar un decret (l’anomenat TIL) de trilingüisme. Així doncs, se’n va fer un decret que els tribunals 
varen suspendre i llavors es varen treure de la màniga un decret llei per saltar-se la suspensió del 
tribunal. 

Fa una estona el Sr. Juan parlava de funambulisme però sincerament creu que el funambulisme que ha 
fet el Govern de les Illes Balears amb el TIL és difícil de sobrepassar ja que el Partit Popular, amb el 
TIL, se’n duu la medalla d’or a fer funambulisme jurídic per saltar-se l’Estatut d’Autonomia, el decret 
de mínims, etc. 

Al respecte, s’ha de tenir en compte la mobilització de més de 100.000 persones i la vaga de mestres 
demanant una educació digna, vaga que va fer que els mestres perdessin doblers però, malgrat anar en 
detriment dels seus sous, la dugueren endavant per reivindicar una educació de qualitat i no per 
reclamar més doblers o millores laborals. Aquesta actuació és quelcom que no els podran recompensar 
mai. 
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Avui s’ha parlat de vaga en una moció anterior però la vaga de mestres va tenir un significat i un valor 
afegit que és el de la responsabilitat d’un col·lectiu que ha donat llum i ha servit d’exemple als 
ciutadans de Mallorca i de les Illes Balears. 

A més a més, els pares s’hi varen afegir i segueixen fent un front comú perquè consideren que el model 
que vol imposar el Partit Popular no és pedagògic ni s’adequa a les necessitats dels alumnes de les Illes 
Balears sinó que més aviat els perjudica. 

Per altra banda estan els tribunals que han suspès el decret que desenvolupa el decret llei, han suspès 
les ordres de desplegament i el Govern de les Illes Balears, en lloc d’acatar les sentències i les 
interlocutòries, hi interposa recursos. 

Aquesta és la tercera vegada passa i el Partit Popular no se’n vol adonar que no va pel bon camí i potser 
és perquè té al darrere qualque col·lectius –Círculo Balear o algun altre– que maneja els fils. 

Ara per ara són més de 80 els centres d’aquestes illes que ha tornat als seus projectes anteriors al TIL i, 
mentrestant, la nova consellera, per tal de calmar els ànims, declara que sí que se negociarà però 
demana que, de moment, els centres facin una assignatura més en castellà, cosa que no quadra perquè 
imagina que estaven parlant d’anglès, és a dir, que la intenció era que els al·lots sabessin més anglès ja 
que no n’hi ha cap que no sàpiga castellà. 

El titular d’avui es que la Conselleria demana als pares i als centres que facin una assignatura més en 
castellà i pensa que potser és això el que pretenien des d’un principi però no s’atrevien a dir-ho. 

En qualsevol cas, és una qüestió que se l’haurien de prendre seriosament perquè hi ha molts d’alumnes 
que no són capaços d’entendre les explicacions en anglès dels seus professors entre d’altres coses 
perquè molts de professors no tenen el nivell adequat d’anglès. 

Puntualitza que la suspensió del decret no és només per qüestions de formes ja que, en llegir la 
sentència sencera, comprovaran que també s’hi diu que no s’acompleix l’Estatut. El Partit Popular 
sempre defensa el compliment de la Constitució, que està bé, però també hauria de defensar el nostre 
Estatut, que la sentència diu que el decret ni el defensa ni el respecta. 

Assenyala que la intenció del seu Grup, mitjançant aquesta moció, és que s’acatin les decisions del 
tribunals i s’iniciï un camí de diàleg com deia la nova consellera i afegeix que la moció que avui duen 
ja ha estat aprovada pel ple de l’Ajuntament de Sencelles amb el vot favorable del Partit Popular. 

En definitiva, es tracta de posar seny sobre una qüestió que és prou important per així defensar els 
nostres al·lots i evitar que continuïn patint aquest desgavell i oblidin els mals moments pels quals els 
han fet passar. 

El Sr. FERRÀ (PSOE) manifesta que, per molt que l’oposició parli d’aquest tema i intenti explicar les 
seves raons, passarà com sempre, és a dir, que la bancada del Partit Popular votarà en contra perquè 
creu que ni escolten els arguments. 

En lloc de fer un repàs de la història d’aquest assumpte que comença amb el Decret 15/2013 que ara ha 
estat anul·lat com també se n’ha suspès, de manera cautelar, l’ordre de desplegament i, a més a més, 
ahir va prescriure, per silenci administratiu, un altre recurs interposat contra l’ordre del passat mes de 
juliol que aprovava, sí o sí, tots els projectes TIL que els claustres no haguessin aprovat, voldria que 
quedàs constància de com es viu aquesta situació dins les escoles, com ho viuen els nins, les famílies i 
els equips docents. 

Assegura que pot garantir que es tracta d’una situació molt delicada, molt compromesa i d’una 
inseguretat tan gran que fugen les ganes de fer feina. L’única cosa que els retorna a la realitat cada dia, 
a les 9:05 h del matí, són els nins i, per ells, continuen fent feina amb molta il·lusió malgrat el caos i la 
inseguretat jurídica que encara pateixen. 

Vol deixar clar que ara no saben què està vigent, que les escoles no saben a què s’han atendre. Tenen 
llibres en anglès que ara, segons els tribunals, no són legals; mestres d’anglès que han passat davant 
mestres amb més antiguitat i que ara han quedat sense feina; dubtes sobre què passarà amb els mestres 
d’anglès, si perdran o no la plaça, etc. 

Davant aquesta situació no es poden imaginar els nervis que hi ha dins els claustres i més tenint en 
compte que és una qüestió de persones, de famílies i de nins que ho estan passant malament i que no 
saben què han de fer. 
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Comenta que, abans d’assistir al Ple, ha fotocopiat un comunicat de l’Associació de directors i una de 
les coses que s’hi demanava dia 26 de setembre eren instruccions precises i per escrit sobre com 
aplicar, de forma immediata, el mandat del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears i encara 
esperen resposta. 

De moment just han rebut un escrit de la Conselleria d’Educació i Cultura –sense signar, sense registre 
de sortida, sense segell– apel·lant a la responsabilitat dels professors que no han de causar un perjudici 
als nins. Per això, sol·licita que els diguin què han de fer i que s’acatin les lleis i les sentències. 

Recalca que la situació és caòtica, és d’inseguretat, és de nervis i de molts de problemes i, mentrestant, 
la Conselleria d’Educació i Cultura no diu res. De fet, hi ha centres que no tenen ni inspector o no 
saben qui és. 

Tot seguit li demana al Grup MÉS per Mallorca així com al Grup Popular que, a més del punts 
proposats en la moció, acceptin els punts del Grup Socialista que no hi estiguin inclosos i que detalla a 
continuació. 

- Demanar un pacte social i polític per l’educació. 

- Demanar més recursos per a l’educació. 

A més a més, proposa la inclusió d’un nou punt d’acord que no consta en cap de les dues mocions i que 
vol incorporar atesa la gravetat de la situació: 

- El Ple del Consell de Mallorca insta el Govern de les Illes Balears a dictar unes instruccions clares 
i concretes als equips directius i funcionaris docents que els indiquin clarament la manera d’actuar 
a partir d’ara, i no com han fet, enviar un escrit que no signa ningú instant a incomplir una 
sentència, deixant així tota la responsabilitat pels docents perquè solucionin tot aquest desgavell 
creat per la mateixa Conselleria. 

El Sr. JUAN (conseller executiu de Presidència) fa notar que no creu que la situació sigui la que 
descriu el Sr. Ferrà o, almanco, no comparteix la seva valoració de la situació. 

Tal i com consta en la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, tots aquells 
projectes que s’hagin aprovat abans de dia 24 de setembre en principi estan aprovats i, per tant, són 
d’aplicació. 

La programació general anual i els projectes lingüístics dels centres se van aprovant pels claustres i se 
van supervisant per la Inspecció per comprovar que s’adeqüin a la llei i, de moment, no hi ha cap 
problema en aquest sentit. 

Per altra banda, sí que és cert que hi ha una quarantena de centres que els seus projectes estaven 
pendents de ser aprovats per part de la Inspecció ja que ni tan sols no havien passat pels seus respectius 
claustres atès que la Inspecció no havia pogut comprovar si aquests projectes lingüístics s’adaptaven a 
allò que la normativa determina sobre el trilingüisme i 22 centres els tenien en tràmit. 

Aquestes són les dades que en aquests moments existeixen de centres que, en principi, el seu anterior 
projecte lingüístic seria d’aplicació perquè està vigent i perquè, quan el Tribunal Suprem dicta la 
interlocutòria i suspèn, de manera cautelar, l’aplicació del trilingüisme, deixa aquests centres amb el 
model de projecte lingüístic que tenien aprovat anteriorment.  

També és cert que hi ha aproximadament 200 centres que els seus projectes s’adaptaven a la normativa, 
compten amb l’informe favorable de la Inspecció i estaven pendents de l’aprovació del claustre. 

Qualsevol modificació dels projectes lingüístics ha d’implicar, entre d’altres, l’aprovació per part del 
claustre i, si no s’aproven, doncs simplement s’aplica el projecte de l’any anterior i, per això, no entén 
molt bé el limbe jurídic en què el Sr. Ferrà deia que estaven els centres. 

A part d’això, tampoc no creu que hi hagi cap centre que no compti amb un inspector ja que tots els 
centres en tenen, si bé una altra cosa és que als centres els agradaria que l’inspector hi anàs cada 
setmana, cada dia o cada 15 dies però l’inspector hi anirà quan ho consideri oportú, quan la seva 
agenda li ho permeti, quan hi hagi algun problema o hagi que solucionar algun tema. Per això, dubta 
molt de l’afirmació del Sr. Ferrà perquè tots els centres sempre compten amb un inspector de 
referència. 
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De la sentència únicament s’ha de treure la conclusió que en aquests moments no existeix ni el limbe ni 
la inseguretat jurídica que l’oposició vol vendre. Reitera que aquesta situació no se dóna perquè és tan 
simple com que una norma deroga l’altra i, si no queda derogada, s’aplica l’anterior, amb la qual cosa 
la situació està molt clara. 

Hi ha centres que tenen recursos, ganes i il·lusió per tirar endavant amb el trilingüisme i amb un 
ensenyament de l’anglès que és la base fonamental de la situació, és a dir, que els nins aprenguin 
anglès. 

Insisteix que hi ha centres que ara mateix compten amb aquests recursos, tenen llibres en anglès, tenen 
auxiliars de conversa, tenen el professorat amb el nivell B2 per dur endavant aquest projecte lingüístic 
per tal que els nins aprenguin anglès i ja dependrà de l’autonomia dels centres que vulguin o no tornar 
enrere ja que tenen el projecte aprovat i les hores en anglès que els pertoca. 

Si, dins la seva autonomia, aquests centres decideixen tornar enrere, llavors sí que per ventura hi haurà 
alguns perjudicats entre els professors que imparteixen la seva assignatura en anglès i que han estat 
contractats precisament perquè tenien un nivell B2 d’anglès. 

No obstant això, considera que els centres estan preparats per tirar endavant amb l’anglès i, de fet, 
assegura que l’anglès no es tornarà enrere (creu que tothom hi està d’acord), que els centres ho tenen 
claríssim i que el castellà també sigui llengua curricular és quelcom que molts de centres també tenen 
clar i no creu que això causi problemes. 

Hi ha centres que estan a favor del trilingüisme i és possible que alguns no estiguin a favor de la 
distribució horària de català i castellà però és quelcom que s’hauria d’analitzar per zones geogràfiques 
atès que no és el mateix la part forana que la zona de Palma com tampoc no és igual Menorca que 
Eivissa. 

Reconeix que és cert que hi ha discrepàncies però, en tot cas, des de la Conselleria d’Educació i Cultura 
s’apel·la a l’autonomia dels centres i a la responsabilitat i nega que hi hagi un limbe jurídic i que els 
centres no sàpiguen on estan. 

Afirma, a més a més, que hi ha una sèrie de punts claríssims com la no tornada enrere de l’anglès i 
l’autonomia del centre i la seva responsabilitat per no tirar enrere projectes que, en aquests moments, 
compten amb recursos suficient perquè l’educació dels nins i les nines sigui la més adequada possible i 
aprenguin anglès. 

La Sra. CAMPOMAR adverteix que la intervenció del Sr. Juan no fa més que ratificar el que ha dit ella 
abans, és a dir, que la consellera d’Educació i Cultura ha dit que se faci una assignatura extra en 
castellà i creu que darrere el trilingüisme s’amaga una imposició del castellà als centres d’ensenyament. 

Observa també que el ministre Wert va dir que el TIL s’adaptava a la LOMCE i, atès que el Tribunal 
Superior de Justícia de les Illes Balears l’ha anul·lat, això li fa pensar que la LOMCE tampoc no 
compleix l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears ni la normativa pròpia d’aquesta comunitat que el 
Partit Popular no defensa gens. 

El Partit Popular sempre manté que s’han d’acatar les sentències però sembla que només les del 
Tribunal Constitucional ja que quan recau una sentència del Tribunal Superior de Justícia de les Illes 
Balears contra una actuació del Govern de les Illes Balears sembla que no la vulguin acatar. 

Un aspecte que li preocupa és que, com ha dit el Sr. Ferrà, als centres escolars hi ha malestar pel 
desgavell que els provocat el Partit Popular però sembla que no ho vegin i intenten fer creure que tot 
està bé i funciona correctament. Aquesta manca de preocupació pels problemes que han creat a les 
famílies, als alumnes i a la comunitat educativa és amoïnadora.  

Per concloure, manifesta que el seu Grup accepta les esmenes proposades pel Grup Socialista i aprofita 
per ressaltar que espera que s’imposi el seny i que realment s’estableixi un diàleg, com deia la 
consellera d’Educació i Cultura, sobre el tema que permeti arribar a un consens malgrat que la postura 
del PP avui demostri el contrari votant en contra de la moció. 

El Sr. FERRÀ li fa notar al Sr. Juan que ell coneix bé la situació perquè la viu a diari (és mestre i 
director del centre on treballa) i, a pesar de tot, tiren cap endavant i els nins van contents a escola 
mentre que la processó va per dedins perquè no poden negar que hi ha inseguretat, nervis i problemes. 
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Destaca que se’n va content d’aquest debat ja que ara té les coses molts més clares atès que el Sr. Juan 
ha parlat més i de manera més clara que la Conselleria d’Educació i Cultura. El Sr. Juan ha parlat de 
l’autonomia dels centres quan la Conselleria l’ha dejectada i ha obligat els centres a fer els projectes 
que la Conselleria volia, projectes que ara el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears ha tirat 
enrere. 

Reitera que, així doncs, està content de sentir de boca d’un càrrec important del Partit Popular –del 
conseller executiu de Presidència del Consell de Mallorca– que creu en l’autonomia dels centres. Tant 
de bo això transcendís i la consellera i els responsable d’educació de la Conselleria se sumassin a 
aquesta opinió. 

Per altra banda observa que el Sr. Juan parla d’unes coses però llavors se n’apliquen unes altres a la 
Conselleria d’Educació i Cultura. El Sr. Juan interpreta el que està passat i el que se’n desprèn de les 
sentències del Tribunal Superiors de Justícia de les Illes Balears de manera molt contrària al que 
interpreta l’Associació d’inspectors que, en realitat, són els entesos en aquest tema tant des del punt de 
vista jurídic com pedagògic. 

Comenta igualment que la darrera vegada que va parlar amb el seu inspector de referència, aquest li va 
contestar que no sabia si l’endemà seguirà al seu lloc de feina i, de fet, s’assabentà per la premsa que 
efectivament l’endemà ja no hi era i de moment no ha rebut cap telefonada ni comunicat dient-li qui és 
ara el seu nou inspector tot i que reconeix que, evidentment, sempre hi ha un inspector de referència 
que és el cap d’Inspecció. 

Afirma que el professorat sí que està a favor de l’anglès i que molts dels projectes lingüístics que els 
centres, pel seu compte i risc –sense cap tipus d’instrucció–, estan modificant –per adaptar-se al 
manament del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears– contemplen, respecten i mantenen els 
recursos que afortunadament sí han guanyat d’anglès però d’una altra manera molt diferent a la que es 
pretenia, és a dir, fent desdoblament així com pedagògicament s’hauria d’haver fet. 

Assenyala que està content que el Grup MÉS per Mallorca accepti la inclusió en la seva moció dels 
punts que ha proposat i, sobretot, el punt referit al tema del pacte perquè creu que és quelcom que 
s’hauria de reconsiderar ja que no potser que cada 4 anys canviïn les lleis educatives. 

Per això, és ben necessari tirar endavant un pacte social i polític perquè hi hagi una normativa 
educativa estable que permeti, d’una vegada per totes, fer una feina ben feta amb els nins. 

Les lleis educatives aprovades unilateralment per un partit, per molta majoria absoluta que tengui, no 
van ben encaminades i això s’ha reflexionar detingudament i tenir-ho en compte. 

El Sr. JUAN reitera que el Grup Popular votarà en contra de les mocions perquè pensen que hi ha punts 
molts febles en algunes de les propostes d’acord. 

Afegeix que el que s’està fent des del Consell de Mallorca i també des del Govern de les Illes Balears 
és apostar pel diàleg que sempre ha estat present i, en definitiva, és el que s’imposa. 

Parlant de diàleg, recorda que el Grup Socialista quan va entrar al Govern de les Illes Balears l’any 
2007, va derogar un decret de trilingüisme que s’havia posat en marxa durant l’anterior legislatura quan 
ja hi havia 27 centres que el tenien en marxa. Era un decret altament respectuós igual que ho estat el 
TIL. 

Sincerament creu que aquella va ser una oportunitat perduda i, de fet, aleshores ell impartia classes i li 
va saber greu veure que de la seva classe de matemàtiques sortien els 6 o 7 alumnes més brillants per 
fer l’assignatura en francès però els altres 22 alumnes quedaven dins l’aula perquè es considerava que 
no era necessari que fessin les classes en francès. 

Les seccions europees que el Grup Socialista va instaurar, com a contraprestació al trilingüisme que va 
derogar, eren terriblement elitistes i, per això, creu que no era un model adequat a seguir.  

Puntualitza que no vol dir que no es pogués fer un esforç addicional amb aquest tipus d’alumnes sinó 
que el model deixava a l’aire una gran majoria l’alumnat que no se’n veia beneficiat ni pel francès, ni 
per l’anglès ni per l’alemany en els centres que varen agafar seccions europees. 

Per tant, pensa que l’esforç que ha fet el Govern de les Illes Balears ha estat bo, creu que és cert que ara 
la responsabilitat recau en els centres perquè seran la seva autonomia i responsabilitat les que decidiran 
dur a terme un projecte lingüístic –aprovat abans de 24 de setembre– o tornar enrere. 
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Si tornen enrere, i amb independència de poder agafar alguna altra assignatura per fer en anglès, serà 
una gran irresponsabilitat atès que existeixen els recursos per ensenyar en anglès i emprar-lo com a 
llengua vehicular en altres matèries. 

En definitiva i al marge que sigui una assignatura o una altra, està segur que l’autonomia dels centres i 
la seva responsabilitat donaran lloc que al final, l’esforç que ha fet el Govern de les Illes Balears per 
tirar endavant un projecte perquè tots els nins aprenguin anglès –tots i no només els que tenen millors 
notes– es traduirà en un avantatge per a l’aprenentatge de l’anglès ja que, si no hagués estat així, potser 
els alumnes no haurien tengut l’oportunitat d’aprendre’l o, almanco, no al ritme que s’ha duit fins ara. 

Per concloure, indica que està acord amb la proposta d’un gran pacte per l’educació però, tot i això, 
reitera que el seu Grup votarà en contra de les mocions perquè les enfoquen directament contra el TIL i 
el parer del Grup Popular és que tothom sortirà guanyant amb l’ensenyament de l’anglès. 

Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per catorze vots a favor (PSOE i MÉS per 
Mallorca), cap abstenció i denou vots en contra (PP). 
 
 
PUNT 24. MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA SOBRE ELS PREMIS DE 
SOLIDARITAT I ACCESSIBILITAT. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
Atès que els premis de solidaritat i accessibilitat es celebraven anualment per 
separat ja que eren de contingut diferent. 
 
Atès que en cada una de les edicions es donaven una mitjana de 8 reconeixements, 
sumant entre els dos un  total de 16 premis. 
 
Atès que també s’han eliminat els serveis públics com a modalitat de 
reconeixement. 
 
Atès que, a l’edició d’enguany, s’han integrat les dues activitats amb el resultat que, 
de 52 candidatures, només s’han fet 7 reconeixements, dos per accessibilitat i cinc  
per solidaritat.   
 
Atès que aquests  reconeixements es fan per donar suport a persones i entitats que 
han destacat per la seva trajectòria de servei a la comunitat o per introduir polítiques 
i accions d'accessibilitat, però també són fonamentals com a estímul a altres 
persones i entitats no lucratives i empresarials per aconseguir progressar amb els 
seus compromisos socials.  
 
Per tots aquests motius, 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 continuarà amb els dos tipus de reconeixements i 
celebrarà els actes públics de manera diferenciada, en dos moments diferents 
de l’any. 

 
2. El Consell de Mallorca reintroduirà en els premis de solidaritat la modalitat  de 

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

Diu que, en primer lloc, vol deixar ben clar que el seu Grup no té cap inconvenient a parlar del seu 
passat, però també de tot el passat del que vulguin parlar, d’ara, de fa quatre, vuit, vint o cent anys. En 
canvi, allò que no els agrada és que, quan se parla del passat, no se posin dades sobre la taula. Demana 
que els temes es tractin de forma objectiva, per respecte als companys que han treballat a la institució 
abans d’aquesta legislatura, perquè considera que aquests s’ho mereixen. 

Explica que quan ell va començar a treballar a l’IMAS és evident que hi havia unes coses que li 
agradaven i d’altres que no tant, però va fer tot el possible per tirar endavant iniciatives que pensava 
que eren positives per a la gent, entre les quals hi figurava la Mesa d’Accessibilitat, amb una sèrie de 
premis d’Accessibilitat que ja feia molts d’anys que se concedien; se podia disposar d’un entorn de 
persones, administracions públiques, ajuntaments, entitats no lucratives i empreses privades que els 
sostenien, raó per la qual varen continuar en la mateixa línia.  

Aquests premis es concedien a molta gent i a moltes empreses privades, perquè el seu objectiu 
fonamental era fer que les empreses es comprometessin amb la llei que obligava a ser accessibles.  

Fa notar que molts d’anys hi havia entre vuit i catorze entitats premiades i se va pensar que seria bo fer 
el mateix en l’àmbit dels serveis socials, atès que dins aquest sector també hi havia gent que 
s’esforçava en la seva feina i no tenia aquest mateix reconeixement. Assegura que aquesta iniciativa va 
tenir bona acollida, i que va funcionar. 

Fa notar que quan la Sra. Cirer va començar a gestionar l’IMAS s’ho va trobar fet, ho va considerar bo 
i ho va continuar fent.  

En canvi, retreu la situació actual perquè en la darrera edició la Sra. Cirer va fer un experiment. 
Recorda que ell ja el va qüestionar, des de l’inici, tot i que el va acceptar per si podia resultar més 
eficient i millorar el que hi havia. A dia d’avui, opina que els resultats no són bons i qüestiona la idea 
d’ajuntar les dues convocatòries. A més a més, pensa que el fet que se presentin 52 candidatures i 
només se’n reconeguin set (dues d’accessibilitat i cinc de serveis socials) indica que alguna cosa no ha 
funcionat bé. 

Puntualitza que no ho atribueix en cap cas a la voluntat de la Sra. Cirer, però fa notar que alguna cosa 
ha succeït, en la mecànica de gestió per part d’algunes persones, que ha ocasionat el resultat que se té a 
dia d’avui. Defineix aquest resultat com a pobre i inferior al que s’havia aconseguit durant la legislatura 
anterior, raó per la qual proposa a la Sra. Cirer que torni al sistema de convocatòries anterior.  

Reitera la petició, tot i ser conscient que el més probable és que la Sra. Cirer la refusi, perquè ja ha pres 
una decisió diferent o perquè als polítics els costa, tornar enrere una decisió presa.  

Fa notar que, o bé se fa la convocatòria conjuntament, d’acord al parer de la Sra. Cirer, i se fa bé de 
forma que se pugui reconèixer tothom, o bé se fa el que ell proposa –i que assegura que funcionarà– 
que consisteix a fer dues convocatòries, per separat, com es feia abans, per tal de no marginar ningú.  

Adverteix que són moltes, les persones i les entitats públiques que treballen en aquests àmbits, des de 
fa molts d’anys, i el més correcte és reconèixer la seva feina.  

Diu que, si la Sra. Cirer ha fet el canvi de sistema perquè considera que no ha de premiar 
econòmicament entitats que donen un servei públic ho pot considerar correcte però el fet d’eliminar el 
reconeixement necessari a persones i entitats del sistema de serveis socials li sembla que és fer una 
passa enrere.  

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

Diu que entén les dificultats que comporta aquesta gestió, tant la que s’aplicava durant l’anterior 
legislatura com la que s’aplica actualment.  

Opina que, tot i ser el Consell de Mallorca la institució a qui correspon prendre la decisió final, seria bo 
consultar abans el parer de qui coneix realment la situació concreta, que són les diverses entitats, 
col·lectius i plataformes ciutadanes. No sap si l’IMAS ho ha fet, però adverteix que convendria fer-ho 
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abans de sotmetre a votació aquesta moció, per conèixer les opinions i també els suggeriments que se 
plantegin per millorar el projecte. 

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

Recorda que ella sempre ha reconegut i ha felicitat de forma pública i privada el Sr. Garau i els seus 
equips de professionals per la iniciativa de posar un funcionament aquests premis. Admet que ho ha fet 
amb molt de gust i que valora especialment, perquè ho considera just, el fet que aquesta iniciativa 
s’hagi mantingut al llarg de moltes edicions.  

Assegura que el fet d’introduir un canvi en el sistema no ha estat de cap manera per fer just el contrari 
d’allò que se feia durant l’anterior legislatura, sinó per donar resposta a una sèrie d’indicadors que ho 
feien necessari. Des de l’any 2010 fins a 2013 s’havia seguit el model anterior, però s’havia observat 
que les candidatures –promogudes per la societat civil o per les mateixes entitats– anaven minvant 
progressivament fins a davallar un 20%, la qual cosa incidia lògicament en la quantitat dels premiats, 
perquè tot estava relacionat.  

Certament, la modalitat d’administració pública només va rebre el 3% de les candidatures l’any 2010 i 
cap candidatura l’any 2013. Òbviament, els indicadors que varen donar a entendre que s’havia de fer 
alguna cosa eren del tot objectius.  

Pel que fa a la qüestió de l’administració, comenta que varen eliminar aquesta modalitat per dos 
motius, bàsicament perquè creuen que l’administració ja està obligada a complir la llei i unes 
actuacions determinades i consideraven que no havien de fer una aportació econòmica a una altra 
administració. Varen considerar que era necessari valorar i premiar amb imports econòmics les entitats 
sense ànim de lucre o les persones de reconegut prestigi que fossin mereixedores d’aquest premi.  

Quan a l’accessibilitat, varen valorar que era important donar un impuls important a aquesta iniciativa, 
perquè observaven també un descens i en un primer moment no sabien si atribuir-ho a la crisi 
econòmica, però moltes empreses premiades no feien després les reformes que implicava 
l’accessibilitat als seus llocs de feina o d’atenció al públic.  

Reitera que veien que minvaven les candidatures i en conseqüència també ho feien els premiats, raó per 
la qual si volien afavorir i destacar la feina d’aquestes persones i entitats convenia integrar-les en una 
mateixa convocatòria, amb la finalitat de potenciar la força d’ambdues i donar-los, alhora, un suport 
econòmic.  

Assegura que eren aquestes, les seves raons.  

Pel que fa al plantejament de consulta que ha fet el Sr. Ensenyat (MÉS per Mallorca) recorda que el 
passat dia 10 d’abril varen presentar al Ple la modificació inicial d’aquesta convocatòria de premis i va 
ser publicada al BOIB núm. 57 de 26/4/2014, iniciant-se així el procés d’exposició pública. En el BOIB 
núm. 83 de 19/6/2014 consta que durant aquest termini no s’ha presentat cap al·legació, motiu pel qual, 
d’acord a allò que va acordar el Ple, l’acord és definitiu i s’ordena que se publiqui íntegrament. En 
conseqüència, és prou clar que també se va sotmetre a consulta.  

Per acabar, admet que tot és millorable, però opina que se va fer una bona feina i que s’ha donat un 
altre punt de vista, per bé que la nova edició dels premis se pot millorar i tenir punts més atractius per 
als col·lectius socials als quals van adreçats.    

El Sr. GARAU intervé en torn de rèplica. 

Mostra el seu desacord amb els arguments que ha donat la Sra. Cirer i diu que tots se poden rebatre.   

Pel que fa al fet que les candidatures minvaven, fa notar que si s’havien presentat 52 candidatures, són 
moltes, i si només hi havia set premiats vol dir que 45 no ho varen ser, i aquest és un motiu suficient 
per retreure-li que aquesta no va ser una gestió adequada. 

Quan a la decisió d’eliminar la categoria de l’administració pública perquè aquesta ja està obligada a 
prestar el servei, és clar, i ho sap tothom, però fa avinent a la Sra. Cirer que a Espanya n’hi ha 
centenars, de premis adreçats a l’administració pública per tal que sigui més innovadora i perquè 
transformi els processos de gestió amb vista a ser més transparent, etc. És per aquest motiu que el 
Consell de Mallorca en concedia a persones i entitats que pertanyen a l’administració pública, són 
reconeixements públics necessaris, per la qual cosa no admet l’argument de la Sra. Cirer.  
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Torna a dir que refusa la decisió de fer una convocatòria única amb intenció de reforç, perquè no el 
considera un argument sòlid.  

En relació al comentari del Sr. Ensenyat, recorda a la Sra. Cirer que ella se va comprometre, en el Ple, a 
discutir aquest tema en el sí del Consell Assessor, tot i que li sembla que no s’ha fet.  

Per acabar, fa un resum dels arguments anteriors.  

El Sr. ENSENYAT intervé a continuació. 

Diu que si aquests premis tenen una força important és perquè s’obrin a la participació de les entitats. 
De fet, al Consell de Mallorca ja arriben les coses resoltes, perquè la participació de tot el teixit social, 
de les entitats que se dediquen a aquests àmbits i que proposen candidatures, és un plantejament molt 
correcte que fins i tot s’hauria d’aplicar a altres adjudicacions d’honors i distincions que pugui concedir 
el Consell de Mallorca, atès que queda reduït a l’àmbit dels Grups de consellers i no és una qüestió 
oberta a la participació ciutadana.  

Per aquesta raó, considera que no és suficient que se publiqui en el BOIB, entre d’altres coses perquè a 
dia d’avui ningú no el llegeix, excepte aquells temes que interessen directament a cadascú.  

Consegüentment, mostra el seu acord amb la petició que ha fet el Sr. Garau en el sentit de deixar aquest 
punt sobre la taula i debatre la qüestió en el sí del Consell Assessor.  

Tot i que entén els dos plantejaments que s’han explicat, adverteix que el Consell de Mallorca s’ha de 
manifestar clarament i ha de valorar si convé seguir el model actual, o si és discriminatori respecte a 
altres entitats que haguessin pogut optar a un reconeixement i no ho han fet.  

La Sra. CIRER tanca el debat. 

Manifesta que no entén el plantejament del Sr. Garau, perquè ella opina que és importantíssim que hi 
hagi moltes candidatures i pocs premiats. Creu que durant la passada legislatura també devia passar el 
mateix i que tant de bo s’arribàs a tenir un centenar de candidatures, per bé que les categories estiguin 
determinades i els premis siguin els que són.  

Fa notar que allò que no tendria sentit seria que tothom que se presenti tengui premi; l’important és que 
hi hagi moltes candidatures i un interès de les persones i de les entitats sensibilitzades, que en 
promouen unes altres perquè tenguin un reconeixement, que valora i atorga el jurat corresponent en 
funció dels mèrits. Esmenta l’exemple de l’any 2010, quan hi havia 62 candidatures, dotze premis i 
onze premiats.  

Reitera que, en aquestes circumstàncies, el premiat surt encara més reforçat i el premi atorgat adquireix 
més valor. Torna a dir que no tendria cap sentit, per exemple, tenir 50 candidatures i premiar-les totes.  

Per les raons que ha explicat, rebutja la moció del Grup Socialista.  

Assenyala que s’ha seguit el procés adequat per plantejar una nova modalitat d’aquests premis, tot i que 
és important també considerar la disconformitat que exposa el Sr. Garau i les discrepàncies que s’han 
plantejat sobre el resultat de l’edició d’enguany. Indica que, amb vista a l’edició propera dels Premis 
Solidaritat i Accessibilitat 2014, sí que se podrà valorar aquesta qüestió en el sí del Consell Assessor, 
com un punt més de l’ordre del dia.  

Per acabar, reitera el vot en contra a la moció. 

Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per vuit vots a favor (PSOE), desset vots en 
contra (PP) i tres abstencions (MÉS per Mallorca). 
 

PUNT 25. MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA SOBRE L’ASSEMBLEA DE 
BATLES I BATLESSES DE L’ILLA DE MALLORCA. 

Es dóna compte de la següent moció: 
 
L’Assemblea de Batles i Batlesses de l’illa de Mallorca va néixer la passada 
legislatura amb una vocació i un clar objectiu, ser l’òrgan aglutinant de les polítiques 
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municipals entre el Consell de Mallorca i tots els Batles i Batlesses del municipis de 
l’illa, al temps de ser també un òrgan consultiu del propi Consell de Mallorca. 
 
Aquesta Assemblea es va gestar, i més tard constituir, com un òrgan de consens entre 
els municipis, però també de consens de les distintes forces polítiques representades a 
Mallorca. 
 
Durant aquesta legislatura la situació dels ajuntaments de Mallorca i de l'Estat 
Espanyol han patit, i pareix esser que seguiran patint, canvis molt importants que, fins 
i tot, es pot assegurar que han deteriorat la seva autonomia sense que se lis hagi 
prestat la merescuda atenció des del Departament de Cooperació Local del Consell de 
Mallorca.  
 
En aquests moments, estam a punt de veure els canvis que comportarà la nova llei 
local pel que fa a la pèrdua de competències per part dels ajuntaments, i el seu 
assoliment per part del Consell de Mallorca sense que el seu govern s'hagi pronunciat 
clarament respecte de quines són les seves intencions. Ni tan sols ho ha consultat als 
principals afectats, els ajuntaments. 
 
També hem assistit els darrers mesos a debats aferrissats davant l'anunci del govern 
central del canvi de la llei electoral. 
 
Per tot el que s'exposa anteriorment és necessari que el govern del Consell de 
Mallorca escolti ja les necessitats i demandes dels batles i batleses.  
 
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: 
 

Tenint en compte que segons el seu reglament, l'Assemblea de Batles s’ha de reunir, al 
manco, dos cops a l'any, i donat que ja ens acostam a la fi del 2014 i tan sols s'ha convocat un 
cop, el Ple de Consell de Mallorca insta la seva Presidenta a convocar urgentment una 
Assemblea ordinària de Batles i Batleses de Mallorca, on es pugui debatre i formular 
proposicions de millora sobre tots els temes que afecten i preocupen els batles i batleses de 
Mallorca.  

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

El Sr. FERNÁNDEZ (vocal 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: 

Molts de vostès han estat abans batles que consellers i saben molt bé que el motiu de debat, des de 
sempre, a l’Assemblea de Batles i Batlesses ha estat com finançar els serveis d’infrastructures dels 
pobles i com mantenir-los. 

Enguany se proposa la segona convocatòria d’aquest important òrgan consultiu del Consell de Mallorca 
amb vista a les properes eleccions municipals de 2015.  

Vol dir això que els problemes anteriors estan solucionats? No, i de fet el Govern balear ofega de cada 
vegada més els ajuntaments, quan no fa arribar així com pertoca aquest finançament al Consell de 
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Mallorca, que és també una institució local complementària dels anteriors. El sistema no funciona, en 
detriment d’aquesta institució històrica que és el Consell de Mallorca.  

Ara sembla que les preocupacions són unes altres, més pràctiques: el canvi de la Llei electoral que 
proposa el Govern central i la reducció de competències municipals perquè, per l’efecte de la crisi, les 
arques municipals no funcionen correctament. 

Sigui com sigui, els polítics passen, però les institucions es mantenen. No hem d’oblidar que els 
ajuntaments són Estat, tenen directament la condició d’Estat, la part de l’Estat més propera als 
mallorquins. 

I els batles, cadascú des de la seva ideologia o color polític, tenen una funció política d’impuls de 
l’ajuntament, un impuls que hauria de tenir la col·laboració del Consell de Mallorca. Però, com sempre, 
la unitat que fa la força se cerca de moltes maneres: és més probable que els municipis s’organitzin més 
en funció de si són del PP o del PSOE, de si formen part d’una mancomunitat, de si tenen interessos 
turístics o sobre el litoral que no envers una idea d’unitat, que el Consell de Mallorca hauria de 
fomentar.   

Aquesta representativitat, la idea d’assemblea, ha de ser resolutiva, de força, de unitat, de diàleg, de 
saber escoltar aquest òrgan que ha perdut la visió general de l’illa de Mallorca que volem, per saber què 
li toca a cada poble en el repartiment econòmic que se pugui fer per mitjà del Consell de Mallorca.  

Aquesta dependència dels serveis municipals extraordinaris dels ingressos que no són locals dóna una 
capacitat de maniobra política al Govern balear molt superior a la del Consell de Mallorca, raó per la 
qual volem reivindicar aquesta funcionalitat pràctica del Consell de Mallorca per sí mateix, a dia d’avui 
i la independència històrica d’una institució que és essencial per entendre allò que som i allò que volem 
els mallorquins, que no té res a veure amb interessos de ideologia política d’uns o altres, o d’un 
moment determinat, sinó amb serveis fonamentals que, a la vegada, siguin una eina per mantenir la 
nostra cultura i identitat pròpies, com a mallorquins i balears.  

Llevar la importància que té aquesta configuració pròpia i única que permet el Consell de Mallorca és 
donar importància a aspectes financers i ara electorals, que no són la política que Mallorca ha de 
menester; vol dir reduir el nostre sistema d’organització, la nostra capacitat de saber i d’entendre què és 
Mallorca, oblidant un sentiment d’unitat que sempre ens ha definit com a mallorquins. 

Moltes gràcies.”  

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

Assenyala que, com és sabut, el reglament de l’Assemblea de Batles i Batlesses prescriu que hi ha 
d’haver almenys dues reunions d’aquest òrgan a l’any. Tot i això, a dia d’avui, quan gairebé no hi ha 
massa temps per convocar-la, només se n’ha convocada una. 

Fa avinent que durant els darrers mesos han sorgit fets que afecten o que afectaran molt directament els 
ajuntaments, sobretot l’aplicació de la nova Llei de règim local, per exemple en l’àmbit dels serveis 
socials però també pel que fa a altres temes (residus, neteja, distribució de l’aigua, etc.). Observa que 
totes aquestes qüestions queden en l’aire, no se n’ha fet el debat suficient.  

També considera que s’hauria d’escoltar l’opinió dels batles sobre la Llei electoral, raó per la qual 
encoratja el conseller executiu de Cooperació Local perquè faci les gestions que permetin convocar 
l’Assemblea de Batles i Batlesses abans de finalitzar aquest any. Li demana que convenci la presidenta 
perquè se convoqui, i que se prepari l’ordre del dia juntament amb la Mesa.  

Fa notar que serà la primera vegada que a la Mesa de l’Assemblea de Batles i Batlesses hi haurà 
representats tots els batles de tots els Grups polítics. Per aquesta raó, seria interessant que, 
independentment d’allò que vulgui dur a consideració l’equip de govern del Consell de Mallorca també 
s’escolti tots els batles abans de conformar l’ordre del dia d’aquesta assemblea.  

La Sra. PALOU (MÉS per Mallorca) intervé a continuació. 
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Anuncia el vot favorable del seu Grup a la moció. Atès que durant aquesta legislatura la institució ja té 
el Codi de transparència, és obvi que res és més ètic i transparent que comptar amb els òrgans de 
participació dels quals s’ha dotat aquesta institució durant la passada legislatura pel que fa a la matèria 
d’ocupació prioritària del Consell de Mallorca, que són els ajuntaments.  

El Consell de Mallorca és l’ajuntament dels ajuntaments, i com a tal hauria de complir, com a mínim, 
allò que se va establir en relació a l’Assemblea de Batles i Batlesses.   

El Sr. COLL MARTORELL (conseller executiu de Cooperació Local) intervé tot seguit. 

Assegura que ja tenien previst celebrar una reunió abans de final d’any. S’ha previst que la propera 
setmana se reuneixi la Mesa de l’Assemblea per tal d’elaborar ja l’ordre del dia i un mes després se 
celebrarà l’Assemblea de Batles i Batlesses.  

Per acabar, afirma que sempre han escoltat tots els batles, a l’hora d’elaborar l’ordre del dia i observa 
que no serà la primera vegada que ho facin. 

El Sr. FERRÀ intervé a continuació. 

Considera que aquesta és una bona notícia. Independentment de quin sigui el sentit del vot del Grup 
Popular, destaca que la intenció d’aquesta moció era que se convocàs l’Assemblea de Batles i 
Batlesses.  

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

 

 
PUNT 26. MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA SOBRE LA CREACIÓ DELS  
ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA EN EL CONSORCI DE LA 
SERRA DE TRAMUNTANA PATRIMONI MUNDIAL. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 

A N T E C E D E N T S  

L’article 7.1 dels Estatuts del “Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial”, 
defineix els orgues de representació, govern, administració i participació ciutadana. 

Els tres primers ja estan constituïts, però manquen els orgues de participació 
ciutadana, element clau en el funcionament efectiu del Consorci. Aquests són: el 
“Consell de Participació Ciutadana” i el “Comitè d’Experts”. 

El Consell de Participació Ciutadana és l’òrgan consultiu superior, i té com a finalitat 
la integració dels interessos col·lectius confluents amb la declaració de la Serra com a 
Patrimoni Mundial. El Comitè d’Experts és un òrgan d’assessorament general d’alt 
nivell del Consorci, i que té com a objectius establir un marc de referència per a les 
actuacions que el Consorci dugui a terme en l’exercici de les seves competències.  

Ambdós òrgans són considerats com a fonamentals en el PLA DE GESTIÓ, i la seva 
creació és de màxima prioritat segons el CRONOGRAMA aprovat per l’UNESCO. 

Per tot això, el GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA eleva a la 
consideració del Ple del Consell de Mallorca la següent MOCIÓ: 
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El Ple del Consell de Mallorca insta la Junta Rectora del Consorci Serra de 
Tramuntana Patrimoni Mundial a aprovar, en el termini de dos mesos, la composició i 
creació del Consell de Participació Ciutadana i del Comitè d’Experts, segons les 
característiques definides en els seus propis Estatuts.  

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

El Sr. FERNÁNDEZ (vocal 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: 

Si ja tenim el pressupost de 2015 i la UNESCO veu imprescindible que la participació ciutadana formi 
part del Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial vol dir que significa que s’ha de 
democratitzar tan aviat com sigui possible el funcionament d’aquest consorci, tan important per al 
patrimoni de Mallorca. 

En definitiva, es tracta de donar a la participació ciutadana el lloc imprescindible que li pertoca a tota 
democràcia organitzativa, raó per la qual hem d’estar d’acord amb aquesta moció del Grup Socialista 
tot i recordar-li que ens agradaria que tengués també aquesta coherència en totes les institucions en les 
quals té representativitat política.  

No és lògic demanar la participació ciutadana en el Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial 
perquè ho estableix la UNESCO i reduir les intervencions de participació ciutadana en els ajuntaments, 
que és on un partit polític ha de demostrar, per sí mateix, la seva disponibilitat democràtica envers el 
poble.  

No hem d’oblidar que la serra de Tramuntana té a dia d’avui la consideració de Patrimoni Mundial 
gràcies a la participació ciutadana, precisament gràcies a la lluita del poble per reivindicar allò que té 
d’extraordinari una serra que és estimada i apreciada per tots els mallorquins. 

Les directrius per a l’aplicació de la Convenció del Patrimoni Mundial de la UNESCO preveuen que 
tots els béns inclosos a la Llista del Patrimoni Mundial han de disposar de mecanismes de protecció i 
de gestió legislatius adequats d’aquests béns que garanteixin la seva salvaguarda a llarg termini. És a 
dir, que la preservació dels valors paisatgístics i culturals ha d’anar més enllà d’una legislatura, més 
enllà d’interessos partidistes i la participació ciutadana li donarà aquesta garantia de sostenibilitat i de 
feina continuada.  

No és suficient gestionar el consorci amb dotacions econòmiques d’un pressupost si no hi ha un pla de 
gestió mediambiental, unes directrius que puguin ser controlades.  

Existeix el perill d’entendre que la gestió política de la serra de Tramuntana no està sotmesa al temps 
de la legislatura i que donant els doblers que ha de menester ja se compleix de sobra. No és aquesta, la 
manera de conduir el patrimoni; insistim a dir que el control anual dels plans directors d’actuacions –no 
triennal, sinó anual– insistim, és fonamental.  

Estam segurs que, amb la bona voluntat del Consell de Mallorca, i considerant la importància i l’estima 
que té per a nosaltres aquest patrimoni, se trobaran fórmules de gestió que superin les expectatives de la 
UNESCO i que ajudin a mantenir viva una serra de Tramuntana de grans qualitats culturals i 
paisatgístiques.  

Les inspeccions no han de ser una amenaça per la ineficàcia de les gestions mediambientals, sinó una 
oportunitat de mostrar al món allò que tenim i demostrar que sabem com s’han de fer les coses.  

La natura ens ha donat un bé que s’ha de saber conservar, i aquesta sensibilitat per voler fer bé les 
coses sempre només s’aconseguirà amb la participació ciutadana. 
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Si la ciutadania exigeix, els polítics no s’han d’ofendre; si demana, els polítics han de cercar la 
resposta. La protecció de la serra de Tramuntana ha estat sempre una comanda expressa del poble als 
polítics, que ara tenen la oportunitat de permetre a la ciutadania fer part d’una qüestió que li pertany. 

Confiam que s’actuï de forma participativa i, en haver-se aconseguit, que s’arribi a les quotes més altes 
de qualitat paisatgística i de sostenibilitat, per orgull i raó de ser de la nostra terra. I, per aconseguir tot 
això, s’ha de fer feina dia a dia. 

Moltes gràcies.” 

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

En primer lloc, s’adreça al Sr. Juan, conseller de Presidència.  

Li recorda que a la darrera reunió de la Junta Rectora del Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni 
Mundial ja li va fer avinent que falta encara desenvolupar una part molt important de l’estructura de 
funcionament d’aquest consorci.  

És sabut que l’article 7.1 dels estatuts defineix els òrgans de representació en el Govern, 
l’administració i la participació ciutadana; els tres primers ja estan constituïts i en funcionament, però 
tot i que ja han transcorregut tres anys d’ençà de la declaració de la UNESCO, encara resten sense 
posar en funcionament tots els mecanismes de participació ciutadana d’aquest consorci.  

Li fa notar que ell sap perfectament que aquests òrgans pendents de constituir, que fan part dels 
estatuts, són dos: el Consell de Participació Ciutadana i el Comitè d’Experts. El primer és definit, en els 
estatuts, com l’òrgan consultiu superior i té com a finalitat la integració dels interessos col·lectius que 
conflueixen a la declaració de la serra de Tramuntana com a Patrimoni de la Humanitat. El segon és 
definit com un òrgan d’assessorament general. 

Assenyala que un dels elements claus per a l’èxit de la elaboració del Pla de Gestió de la consecució 
final de la Declaració de la Serra de Tramuntana com a Patrimoni Mundial va ser el de la participació i 
la complicitat d’un gran nombre de persones i d’entitats socials i culturals. Fa notar que només en la 
elaboració del Pla de Gestió hi varen participar més de 50 entitats de la comarca de la serra de 
Tramuntana.  

El cronograma d’aplicació del Pla de Gestió estableix el calendari i les prioritats de les actuacions que 
s’han de fer i defineix com a prioritat la creació dels diversos òrgans que han de conformar el consorci. 
És per aquest motiu que actualment l’esmentat consorci és com una taula a la que li manca una pota; 
aquesta pota és precisament la creació dels òrgans de participació ciutadana.  

Torna a recordar al Sr. Juan que és obvi que a hores d’ara s’incompleixen els compromisos adquirits 
davant la UNESCO pel que fa a una qüestió tan sensible com és la participació de la gent en la presa de 
decisions.  

Li diu que sembla existir un cert desinterès, per part seva, quant a la creació d’aquests òrgans. Li 
recorda que, en la darrera reunió que ha esmentat, ell mateix li va comentar que, a set mesos de les 
properes eleccions, tenia altres prioritats –que poden ser comprensibles o no– abans d’embarcar-se en 
la discussió sobre quines entitats o persones havien de conformar tant el Consell de Participació com el 
Comitè d’experts.  

Comenta que davant aquesta situació li sorgeix un dubte: no sap si és desinterès o una interessada 
manca de transparència en la gestió del consorci. Espera que el Sr. Juan li ho desmenteixi i li asseguri 
que posarà en marxa els mecanismes adients o que ja ho té previst.  

Li assegura que, en aquest sentit, no ha de dubtar que tendrà tota la seva col·laboració sobre aquest 
tema. D’altra banda, li fa notar que no és una feina gaire complicada, atès que ja hi ha una feina feta 
molt important de la qual han participat diversos col·lectius i persones expertes, de forma individual.  

Per acabar, fa avinent que si no compten amb aquestes persones existeix el perill que una part d’aquest 
col·lectiu es pugui sentir desmotivada.  

La Sra. CAMPOMAR (MÉS per Mallorca) inicia la seva intervenció. 
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Diu que el seu Grup dóna suport a la petició del Sr. Colom, perquè defensa la màxima participació 
possible de la ciutadania.  

Fa notar que el pressupost d’aquest consorci per a l’any 2014 (2 M€) és una quantitat prou important, 
que requereix que algú més valori si les actuacions que s’han fet són les més adequades per a la serra 
de Tramuntana. Assenyala que ho haurien de fer, precisament, els dos òrgans que s’han esmentat.   

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

Agraeix el suport dels Grups polítics de l’oposició a l’hora de posar en funcionament el projecte iniciat 
fa tres anys, que té un inici però evidentment no té final, atès que contínuament s’aniran fent coses amb 
la finalitat de potenciar encara més el nomenament de la serra de Tramuntana com a Patrimoni de la 
Humanitat.  

Assenyala que a hores d’ara la prioritat és la modificació dels estatuts del consorci, perquè dins la Junta 
Rectora hi puguin tenir cabuda tots els partits polítics –i no només amb veu i sense vot– i també els 
ajuntaments, que encara no hi són presents, tot i ser ens territorials que conformen tota la serra de 
Tramuntana i són prioritaris i fonamentals a l’hora de prendre mesures polítiques que afectin aquest 
indret.  

Reitera que són aquestes, les seves dues prioritats com a conseller.  

Diu que també és una prioritat executar aquest pressupost, que té una dotació certament important. 
Destaca l’esforç que va fer tot l’equip de govern per aconseguir aquesta dotació, des del convenciment 
de l’enorme importància que tendrien les noves intervencions per aconseguir una repercussió positiva 
per a tota la zona.  

Expressa la satisfacció per la convocatòria de subvencions destinada a entitats, associacions i 
particulars amb vista al manteniment del patrimoni i la neteja de les seves finques, a la serra de 
Tramuntana.  

Recorda al Sr. Colom que, com a conseqüència de la Llei de sostenibilitat i racionalització, està 
pendent la catalogació de tots els consorcis del Consell de Mallorca, segons els tipus 1, 2 o 3, per tal de 
determinar si se tenen 9, 12 o 15 membres dins la Junta Rectora. En funció d’aquest nombre, s’ha de 
determinar com hi han de ser presents els membres de l’oposició i els ajuntaments, que encara no en 
formen part, tot això al marge del Consell de Participació Ciutadana i del Comitè d’Experts. Pensa que 
és una prioritat, la incorporació de totes aquestes administracions.    

Opina que és un problema, a hores d’ara, crear el Consell de Participació Ciutadana tal i com està 
redactat en els estatuts. Diu que s’aprofitarà la modificació dels estatuts quan s’adaptin a la Llei de 
sostenibilitat per modificar un dels punts que, al seu parer, crea discrepàncies i preocupa, com és 
l’aprovació per part del Consell de Participació de la Memòria Anual d’Activitats; pensa que és una 
competència de la Junta Rectora i, tal i com està reflectit a dia d’avui en els estatuts, seria el Consell de 
Participació qui determinaria l’aprovació de la memòria esmentada. Creu que és preocupant, que sigui 
així.  

Diu que no considera que, en principi, sigui una mancança del Pla de Gestió el fet de no haver-se 
constituït encara els dos òrgans esmentats, perquè aquest pla no en fa una menció especial i, d’altra 
banda, aquest és flexible de forma que, sempre amb una negociació prèvia amb la UNESCO, se podrà 
modificar i donar prioritat a unes àrees en detriment d’unes altres. Torna a dir que hi apareix 
concretament la creació d’ambdós òrgans, tot i que se pugui interpretar que és així, sense una citació 
expressa, dins un apartat que parla de creació d’òrgans de govern.  

Puntualitza que no significa que no ho tenguin present, tot i la seva dificultat de fer realment àgil i 
eficaç un comitè d’experts i un consell de participació ciutadana, en els qual se podrien integrar denou 
ajuntaments i els sectors productius, ramaders, agrícoles, pagesos, regants, turístics, els agroturismes, 
etc.  

Si s’hi inclouen tots els ens, entitats, associacions i administracions que hi puguin formar part i que no 
estiguin dins la Junta Rectora se podria constituir un òrgan prou mal de manejar. Adverteix de les 
possibles dificultats a l’hora d’elaborar conclusions perquè seria molt difícil analitzar qualsevol punt.  
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Tot i això, assegura que el que ha explicat no és inconvenient perquè, per mitjà del gerent del consorci i 
d’ell mateix, s’estigui en contacte amb tots aquests sectors que ha nomenat. Per bé que no tenen tot el 
personal que voldrien, fan l’esforç de tirar endavant l’execució del pressupost. 

Per acabar reitera el seu convenciment sobre la prioritat de la que és la seva feina actual, la modificació 
dels estatuts, amb la finalitat que ha explicat.  

El Sr. COLOM intervé, en torn de rèplica. 

Demana al Sr. Juan que li defineixi què és, per ell, una prioritat. Li recorda que aviat farà un any (el 
proper mes de desembre) de la convocatòria per a la primera reunió en la qual s’havia de parlar de la 
modificació dels estatuts. Observa que durant aquesta reunió se va mostrar un esborrany d’estatuts i se 
va dir que passades les festes de Nadal se tornaria a convocar una nova reunió per discutir aquest tema, 
però quan se va celebrar se va presentar una altra proposta de modificació totalment contrària a la que 
s’havia vist, que s’havien estudiat convenientment. Li recorda que els membres dels Grups de 
l’oposició li varen indicar una sèrie de qüestions que eren importants, a l’hora de discutir i de negociar 
aquesta modificació, però ja no n’han sabut res més.  

Reitera que no sap què entén per prioritat, el Sr. Juan. 

Assenyala que, tot i això, el context de la moció –estudiar, acordar, negociar i pactar la modificació 
dels estatuts– no és incompatible amb la creació dels òrgans de participació.  

Discrepa de la definició que n’ha fet el Sr. Juan com “un òrgan mal de manejar” perquè opina que la 
participació ciutadana no s’ha de manejar, únicament cal desitjar que doni les seves idees, faci les 
aportacions adequades i que entre tota la gent s’arribi al necessari consens.  

Per acabar, torna a dir que no és incompatible la prioritat que ha expressat el Sr. Juan amb la creació 
dels dos òrgans de participació. 

El Sr. JUAN tanca el debat.  

Agraeix al Sr. Colom les seves paraules. 

Indica que, quan se presentin al Ple les adaptacions de tots els consorcis, amb la seva qualificació, serà 
possible conèixer quina és la situació exacta i quants de membres hi podran formar part. 

Fa notar que no depèn d’ell, la catalogació, atès que hi ha una sèrie de variables que marca la Llei de 
sostenibilitat, com ara el pressupost, el personal, etc. i són els informes jurídics els que han d’establir 
com se considera que s’ha de catalogar aquest consorci. Tan aviat com el Ple aprovi l’esmentada 
catalogació se podrà concretar la resta d’actuacions. 

Reitera el seu convenciment sobre tot el que ha explicat en la seva intervenció anterior, de forma que, 
tot i la insistència del Sr. Colom a fer notar que no és contradictori fer el que demana la moció, li 
recorda que a dia d’avui està immers en l’execució del pressupost i pendent de la catalogació d’aquest 
consorci. Mentrestant, considera benvingudes les idees, però reitera la seva línia de treball, tal i com 
l’ha explicada. 

Fa avinent que a dia d’avui ni la UNESCO ni els sectors implicats no han fet arribar cap discrepància 
respecte a la gestió feta. Afirma que les relacions amb la UNESCO són del tot fluïdes i molt 
productives. Pensa que se valora molt positivament la gestió que se fa. Diu que, si no fos així, seria 
l’únic fet que el preocuparia, però atès que té constància que les converses mantingudes demostren que 
se valora positivament la gestió que se fa, té la satisfacció de veure que treballen en el sentit correcte. 

Per acabar, reitera que això no significa que no s’escoltin totes les opinions, i agraeix al Sr. Colom 
l’oferiment del seu grup de fer costat al projecte, en l’àmbit que correspongui, tan bon punt s’hagin 
creat els dos òrgans de gestió que indica la moció.  

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

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



 81

PUNT 27. MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA SOBRE LA NECESSITAT DE 
CONSENS CIUTADÀ I ACORD POLÍTIC SOBRE LES POSSIBLES 
REFORMES I/O AMPLIACIONS DE PORTS DEPENDENTS DE 
L’AUTORITAT PORTUÀRIA DE LES ILLES BALEARS. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
Actualment s’estan debatent i/o tramitant diverses ampliacions de ports dependents de 
l’Autoritat Portuària de les Illes Balears. És pública i coneguda la ferma i decidida 
oposició de la gran majoria de veïns d’Es Molinar a l’ampliació del Club Nàutic 
proposada per l’entitat, tant pel que fa a la primera versió presentada com al nou 
projecte fet públic el mes d’agost. 
 
És responsabilitat dels poders públics el garantir la subsistència econòmica i la plena i 
suficient seguretat de les activitats que s’hi desenvolupen, però també ho és el de 
vetllar per la justa dimensió de les instal·lacions portuàries des del màxim respecte al 
paisatge i el medi ambient, així com als valors patrimonials vinculats a les activitats 
tradicionals pesqueres, esportives i recreatives.  
 
Aquestes responsabilitats polítiques no només són exigibles al Govern de les Illes 
Balears, sinó que també ho són al Ministeri de Foment i a l’Autoritat Portuària de les 
Illes Balears i al Consell de Mallorca, que han de vetllar per la defensa de l’interès 
general dels ciutadans i ciutadanes de Mallorca per damunt de la recerca de la màxima 
rendibilitat de les instal·lacions portuàries, especialment quan l’ambició de guany 
econòmic (públic o privat) s’articula en detriment del benefici social del comú de les 
persones i les activitats comercials, pesqueres, esportives i recreatives actuals i 
tradicionals. 
 
Per tot això, el GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA presenta pels 
eu debat i aprovació al proper Ple del Consell de Mallorca la següent MOCIÓ:  
 
1. El Consell de Mallorca rebutja el projecte d'ampliació del Club Marítim del 

Molinar de Llevant, sobredimensionat i inadequat, i demana l'elaboració d'un 
projecte de remodelació adequat a les característiques i la idiosincràsia d’ Es 
Molinar fet des del consens i el diàleg amb els veïns. 
 

2. El Consell de Mallorca insta el Govern de les Illes Balears a exigir de l’Autoritat 
Portuària de les Illes Balears la concertació del màxim consens ciutadà i acord 
polític, abans d’autoritzar cap possible ampliació o reforma rellevant de qualsevol 
dels ports de la seva competència. 

3. El Consell de Mallorca insta el Ministeri de Foment i l’Autoritat Portuària de les 
Illes Balears a impulsar les polítiques públiques que siguin necessàries, per tal de 
garantir la continuïtat i el desenvolupament econòmic dels ports de la seva 
competència des del màxim respecte mediambiental, paisatgístic i patrimonial, 
garantint també el manteniment dels usos tradicionals, les activitats socials i 
esportives que s’hi desenvolupen i l’accés dels ciutadans i ciutadanes a la pràctica 
de les activitats i ocupacions de sempre vinculades a la mar i els ports.  
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La Sra. PRESIDENTA informa que la Unió d’Associacions de Mallorca ha sol·licitat intervenir al Ple 
en aquest punt i dóna la paraula al Sr. Pere Felip. 

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

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

Al toro li mostren la muleta; l’estoc no crida l’atenció, però és amb l’estoc que la mà mata.  

La muleta és el pla d’agegantament de l’embarcador del Molinar, del qual se’n coneix la seva primera 
versió, apta per al desembarcament de la Sexta Flota, i s’oculta una segona versió, que s’ha exposat als 
socis del club nàutic i sembla ser que els volen fer creure que aquestes obres no els costaran res. Els 
socis no saben que, potser, se n’aniran poc després, un rera l’altre, quan arribin els rics.  

Aquesta ampliació és la muleta; l’estoc és el projecte global per expandir el negoci urbanístic, l’ús 
capitalista del territori, l’apropiació destructiva de Palma en benefici privat.  

Des del Palau de Congressos, és tot el Molinar el que quedarà irremeiablement condemnat a ser un 
Passeig Marítim de Llevant, segons el pla previst. 

Per a vianants, això sí, però desviant les grans vies de trànsit cap a l’interior, destruint habitatges, 
comerços i tallers, amb una transformació íntegra del barri i dels seus habitants i petits propietaris, que 
no podran seguir el ritme ascendent dels preus.  

Després del port enorme sorgeix la necessitat de construir els seus accessos. No és forassenyat pensar 
que el destí del nostre ben estimat Molinar podria ser com el del barri del Cabanyal, de València, on 
s’expropien i s’enderroquen cases per construir un accés directe a la mar.  

El macroprojecte de port del Molinar afecta tota la ciutat. Ja s’ha vist que aquest tipus d’urbanisme, 
venut com a desenvolupament i riquesa per a tothom, se transforma en un espai privat i d’elit que 
segrega la resta de la ciutat, especialment les classes mitjanes i treballadores.  

Fins l’any 2018, la concessió depèn del Club Marítim del Molinar i de l’Autoritat Portuària, raó per la 
qual és urgent parlar amb les persones que tenen la iniciativa sobre aquesta qüestió, inclosos els socis 
del club, per tal de presentar-los una alternativa de ‘port petit’ concreta, que compleixi els criteris de 
sostenibilitat i de viabilitat. L’horitzó temporal no és, ni molt menys, l’any 2018. Precisament, els 
processos electoral que s’acosten poden ser un factor que acceleri l’aprovació d’un dels macroprojectes 
vigents, amb la finalitat de blindar els interessos dels inversors privats davant qualsevol resultat 
electoral.  

Però no ens podem permetre un altre Son Espases i alimentar il·lusions que després no se compleixin.  

Alternativa bona per a tothom: consens, consens i consens entre tots. És possible, és possible. Visca el 
Molinar unit! Visca el Molinar unit entre tots!” 

La Sra. PRESIDENTA informa que el Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB) ha 
sol·licitat intervenir al Ple en aquest punt i dóna la paraula al Sr. Pedro Martínez Ojeda.  

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

“Bon dia Sra. presidenta, consellers i conselleres, intervendré en nom de les entitats que integren ‘Al 
Molinar Port Petit’. 

Fa dues setmanes, a través d’un comunicat de premsa vàrem desemmascarar les veritables dimensions 
del projecte d’ampliació del port del Molinar. Com que una imatge val més que mil paraules, 
repartirem uns quants dibuixos per tal que puguin veure personalment les magnituds. La directiva del 
Club ha intentat durant les darreres setmanes vendre unes idees que no s’ajustaven a la realitat.  
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Com veuen, la deformació de la costa amb aquest nou projecte és tan sols una mica menys aberrant que 
l’anterior, però sense dubte aberrant. És això que veuen un port petit i integrat a la barriada, tal i com 
demanava l’acord de Ple de l’Ajuntament de Palma pres fa uns mesos? La resposta és NO. Multiplicar 
per quatre la mar ocupada, sortir de la costa fins a 240 metres, amb un dic de 4 metres que en realitat 
serien 7, amb els pals i les cabines dels vaixells atracats, tomar l’edifici emblemàtic del port, duplicar, 
com a mínim, el nombre d’amarraments. Ja basta! 

La immensa majoria de Palma i el Molinar diu NO a perdre el nostre port petit. 

El consens que també exigia l’acord d’un ple municipal, no tan sols no es dóna, sinó que cada vegada 
és més clar que amb la veritat per davant, el rebuig a les ampliacions proposades és contundent. Saben 
que diumenge passat en dues hores vàrem recollir 200 signatures a favor de conservar el port actual? 
200! I ja duim un any fent-ho.  

Però parlarem dels nostres suports que no es limiten al Molinar, amb les entitats socials més 
representatives dels veïnats, com l’associació Vogar i Ciar, Salvem Es Molinar, pescadors, mestres 
artesans, negocis de primera i segona línia, sinó també de fora del Molinar, perquè el Molinar és el 
passeig marítim de tot Palma: ARCA, GOB, Amics de la Terra, Cooperativa Jovent, GREC, Ateneu 
Pere Mascaró, Col·lectiu Embat, Attac Mallorca, Biciutat, Ensenyants Solidaris, Veïns sense Fronteres, 
Greenpeace, Oceana. Aquestes entitats representen al voltant de 12.000 persones només a l’illa de 
Mallorca i les quasi 15.000 signatures ja recollides. On és, el consens? És clar que està amb nosaltres, 
en la necessitat de cercar alternatives per mantenir el Port actual.  

No creguin arguments tècnics intencionats perquè nosaltres podem demostrar amb tècnics del mateix 
nivell exactament el contrari. 

No hi ha cap llei que obligui a fer un port amb l’entrada fora dels rompents, perquè si així fos no 
existirien la majoria dels ports de Mallorca. 

No se deixin enganar, quan els diuen que les normatives obliguen perquè les singularitats a cada un 
dels ports són inherents.  

I no pensin que al Molinar hi ha d’haver un port esportiu simplement perquè no hi ha estat mai i no hi 
ha de ser. És i ha de ser un port amb activitats marítimes, que és molt distint.  

Vàrem proposar a tots els grups polítics municipals que presentessin al darrer ple una moció per 
estudiar alternatives viables sense creixement pel port del Molinar, mantenint l’edifici actual i fins i tot 
garantint la continuïtat de l’entitat centenària Club marítim. Nosaltres estam treballant en aquest sentit.  

En aquesta mateixa línia, demanam al Consell de Mallorca, com administració afectada del que pugui 
passar amb el futur del club marítim més antic de les Illes Balears i amb un dels barris més 
emblemàtics de Palma: primer que rebutgi el nou projecte d’ampliació i segon que s’involucri dins 
aquesta línia de feina per així, entre les diferents administracions insulars, obrir les vies de 
col·laboració necessàries per donar al Molinar la solució que es mereix.  

El Molinar és un èxit de barri a tots els nivells. És per això que quan una fórmula funciona no s’ha de 
canviar, simplement s’ha de millorar.  

El que se proposa des de la directiva actual del club és un absurd que, amb uns doblers que no se sap 
d’on vénen, volen apropiar-se de la mar, del paisatge i del nostre futur. Fins aquí podem arribar! 

En properes dates sol·licitarem mantenir reunions amb totes les formacions polítiques d’aquesta 
administració. 

Moltes gràcies.” 

La Sra. PRESIDENTA assenyala que, a més de les entitats que han intervengut, també han sol·licitat 
fer-ho el Sr. Bernat Busquets Ribas, el Sr. Juan Pablo Gálvez i el Sr. Miquel Obrador Sabater i li 
demana al secretari general si estan en condicions de poder intervenir. 

El Sr. MAS (secretari general) indica que les associacions que representen no estan inscrites en el 
Registre Insular d’Entitats de Participació Ciutadana del Consell de Mallorca. 
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La Sra. PRESIDENTA confirma que, aleshores, no podran intervenir atès que les entitats que 
representen no estan inscrites en l’esmentat registre. A continuació dóna la paraula a la Sra. Garrido del 
Grup Socialista per iniciar el debat d’aquest punt. 

La Sra. GARRIDO (PSOE) inicia la intervenció recordant que fa gairebé un any varen discutir la 
idoneïtat de l’ampliació del club marítim del Molinar. En aquell moment, el Grup Popular va rebutjar la 
moció presentada pel Grup Socialista i digueren que allò era el que hi havia. 

Més tard varen començar a veure que la mobilització social era important i això els va fer recular una 
mica fins acabar dient que el projecte s’havia de refer i que no podia ser un projecte tan gros com el 
que s’havia presentat inicialment. 

Ara tornen a parlar una altra vegada del projecte del club marítim del Molinar però el projecte, que els 
promotors han intentat vendre com un projecte més respectuós, més consensuat i més petit, resulta que 
sols és una operació de maquillatge del primer projecte perquè ni és respectuós, ni consensuat ni és 
petit. 

Així doncs, es troben amb un projecte que amplia en un 400% la superfície: 40.000 m2 de superfície 
portuària, amb un dic de 240 metres i amb espigons de més de 4 metres d’alçada, dades que denoten 
que no és un projecte ni respectuós, ni consensuat ni petit. 

Fa notar que desitja saber què pensen els membres del Partit Popular d’aquest macroprojecte i observa 
que té la impressió que pensaran que és correcte i votaran en contra de la moció llevat que pugui 
convèncer-los, cosa que creu que no aconseguirà però, no obstant això, adverteix que l’anterior projecte 
no li va agradar al Partit Popular perquè era molt gros i, per tant, no sap com li podrà agradar el 
projecte actual atès que les dimensions són semblants. 

A continuació mostra un dibuix comparatiu del projecte actual amb el projecte anterior que demostra 
que les dimensions d’ambdós projectes són pràcticament les mateixes i insisteix que, si al Partit 
Popular no li va agradar el projecte anterior, serà difícil d’entendre que li pugui agradar l’actual. 

En aquest sentit demana què ha canviat des dels mesos de maig i juny perquè ara la cosa ja pugui anar 
bé. Doncs bé, el que ha canviat és la Llei estatal de ports. El Sr. Rajoy ens ha regalat una llei de ports 
que amplia les concessions de 30 a 50 anys, és a dir, un regal de 20 anys més d’especulació. 

Fa una estona se parlava de l’any 2018 però és incorrecte. S’ha de parlar de l’any 2038 com horitzó per 
aquest macroprojecte que ara els presenten. 

A més de tot això, hi ha una dada objectiva i és que enguany, en el mes d’agost i segons la informació 
facilitada pel Club Nàutic de les Illes Balears, sols hi ha hagut una ocupació del 81% als ports de les 
Illes Balears i, aleshores, la pregunta és per què necessiten aquest macroprojecte? 

A la vista de les dades, aquest macroprojecte no tendrà ni clients i s’ha de tenir en compte que s’està 
preparant una modificació molt a l’alça del Club de Mar, una modificació molt gran del Club Nàutic de 
s’Arenal i una gran ampliació de Calanova. Tots ubicats en la badia de Palma. 

Tots aquests projectes li fan olor a bombolla especulativa i tothom sap com acaben les bombolles ja 
que la immobiliària l’estan pagant entre tots ara mateix amb el recat de Bankia. 

Els concessionaris del Club marítim del Molinar intenten justificar l’ampliació amb motius de viabilitat 
econòmica i, a més a més, el president de l’Autoritat Portuària va dir fa uns dies que agafassin aquest 
projecte perquè, si sortia a concessió, encara seria pitjor i seria un projecte molt més gros. Aquestes 
declaracions li fan demanar-se com és possible que el president de l’Autoritat Portuària sàpiga quines 
seran les conseqüències si no ha tret la concessió esmentada. 

Si parlen de la viabilitat econòmica, hi ha una dada que s’ha de tenir en compte per part de tothom i és 
que l’Autoritat Portuària de les Illes Balears l’any passat va tenir un superàvit de 30 M€, superàvit que 
permet juntament amb el fons d’accessibilitat terrestre –que va aprovar el govern del Sr. Rajoy– 
finançar l’AVE i, per tant, també li permet cercar viabilitat econòmica al Club marítim del Molinar 
sense haver de fer-ne una macroampliació. 

La plataforma ‘Al Molinar Port Petit’ va lliurar 10.000 signatures a l’Autoritat Portuària, signatures que 
s’han de tenir en compte perquè són un nombre molt important que fan palesa l’oposició a aquest segon 
projecte. Aquest fet demostra la clara i inequívoca posició social i veïnal davant aquest projecte, per la 
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qual cosa la solució és cercar alternatives que no impliquin creixement i que permetin la continuïtat del 
Club marítim del Molinar. 

Els arguments en contra d’aquesta ampliació del Club marítim –del segon projecte– són els mateixos 
que ja varen manifestar, en el seu moment, quan varen discutir el tema. Són argument mediambientals, 
patrimonials, culturals i socials.  

L’ampliació del Club marítim del Molinar, així com es pretén, suposarà una transformació sociològica 
del barri i també una transformació de la seva fisonomia. El barri del Molinar va passar de ser un dels 
barris més degradats de Palma a ser un dels barris que major qualitat de vida ofereix als seus veïns. 
Doncs bé, amb aquesta ampliació es tornarà enrere aquesta qualitat de vida. 

Per acabar, assenyala que vol fer una reflexió. En aquest sentit comenta que fa un parell de setmanes el 
Sr. Rajoy va decidir retirar l’avantprojecte de llei de l’avortament amb l’argument que era una llei que 
no era acceptada socialment. Si poden retirar una llei que no és acceptada socialment, poden fer un port 
que ningú no vol? 

El Sr. ENSENYAT (MÉS per Mallorca) recorda que aquest tema ja l’han discutit en diverses ocasions i 
tots els grups polítics han tengut l’oportunitat de presentar mocions al respecte en diferents moments. 

A més de tot el que ja s’ha dit, creu que ara s’han de demanar qui guanya amb això i qui hi perd. Qui hi 
perd són precisament els ciutadans que hi viuen i que han dit, una vegada i una altra, que no volen 
l’ampliació. 

Abans, quan parlaven de la moció sobre el dret a decidir dels pobles en referència a la consulta de 
Catalunya, el Sr. Vidal plantejava si un poble tenia el dret a decidir si vol ser independent i, en aquest 
sentit, observa que almanco sí que ha de tenir dret a decidir com vol que sigui el seu barri. Si els veïns 
no tenen aquest drets, aleshores qui l’hi té? Els que n’han de treure un profit amb especulacions i 
interessos econòmics? 

Assenyala que aquesta era la reflexió que volia fer al respecte d’aquest tema i, per concloure, anuncia 
que el seu Grup votarà, per descomptat, a favor d’aquesta moció. 

El Sr. VIDAL (PP) comenta que fòrum legal on s’ha de debatre l’ampliació d’un port o aquesta moció 
és l’Ajuntament de Palma i l’Autoritat Portuària però, si la presenten al Consell de Mallorca, doncs 
evidentment la debatran. 

Li agradaria que tothom tengués en compte que aquest port té 104 anys –data de l’any 1917– i cal 
pensar com era la societat de l’illa de Mallorca fa 104 anys, si tots tenen encara el mateix cotxe, si tots 
tenen encara la mateixa casa, si tothom té encara la mateixa manera de ser, si no ha canviat res en la 
societat per no voler que canviï res de la cosa pública. 

Creu que tothom estarà d’acord que les coses s’han de fer amb molt de diàleg i amb el màxim de 
consens possible però als grups de l’oposició els plantegen un projecte i diuen que no, n’hi plantegen 
un altre i també diuen que no. N’hi plantejarien 100 i cent vegades dirien que no. 

Per això, insta l’oposició a plantejar un projecte que els agradi tenint en compte que les barques de fa 
100 anys no són les mateixes d’ara. Tots els membres de l’oposició a ca seva han adequat les coses a la 
manera actual de viure però no volen que els altres ho facin. 

Sí al consens, sí al diàleg, sí a arribar a acords però no a dir que no quan afecta els altres, que és el que 
fa l’oposició. 

El que vol el Grup Popular és fer sempre qualsevol feina ajustada a la legalitat, amb consens i adequada 
al nivell i al ritme de vida que tenim actualment. No val fer voltes cercant minories quan s’han de 
cercar majories. 

Avui en dia hi ha dèficit d’amarratges per barques, hi ha més gent a Mallorca que voldria tenir barques 
que el nombre d’amarratges disponibles. La feina dels governants és solucionar els problemes de 
tothom i, per tant, han d’obrar en conseqüència. 

Per acabar, indica que voldria que tots, a nivell personal, fessin una reflexió: sí al diàleg, sí al consens, 
sí al progrés, si a l’evolució i pensar què s’ha de fer perquè la qualitat de vida de tots els mallorquins 
estigui millor i, a partir d’aquí, no dir que no a les coses, cercar solucions i voler millorar amb vista al 
futur. 
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La Sra. GARRIDO confirma que el Club marítim del Molinar té 104 anys però adverteix que durant 
aquest període sí ha sofert modificacions i grosses. 

Per això, li recomana al Sr. Vidal que se’n miri la història per veure la modificacions que ha sofert, 
història que es recull en un llibre que fa poc temps va editar el mateix Club marítim del Molinar. 

Pel que fa al comentari del Sr. Vidal sobre si tothom té el mateix cotxe, li diu que no és així perquè, 
entre d’altres coses, fa 104 anys hi havia molta gent que no tenia cotxe. 

A poc a poc, allò que ens ensenya la història i el que patim és que l’especulació gratuïta perquè guanyin 
doblers tres o quatre persones, ens condueix a la situació en què s’està ara, és a dir, en una crisi que no 
hi ha manera de sortir-ne i tot gràcies a l’especulació gratuïta de quatre persones. 

Ressalta que hi ha hagut 30.000 M€ per rescatar Bankia i que són les bombolles immobiliàries les han 
conduït a la situació actual i això els ha d’ensenyar de cara al futur. 

No és qüestió de dir que no a un projecte sinó dir que no a aquest projecte que multiplica per 4 el que hi 
ha ara. Remarca que és NO a aquest projecte. Hi ha projectes que són viables i factibles sense haver de 
fer una macroampliació. 

El problema és que al Partit Popular li posen a davant un macroprojecte i hi cau de genollons. Això és 
el que els ha ensenyat la història atès que el Partit Popular sempre hi cau i mai no ha dit que no, ni ha 
defensat l’interès general. Sempre defensa l’interès particular de tres o de quatre persones. Aquest és el 
seu gran problema. 

Sobre el comentari de cercar minories, li recorda al Sr. Vidal que s’han recollit 10.000 signatures en 
contra d’aquest projecte i, de moment, no hi són les 10.000 que diuen que sí, segons el Sr. Vidal. 

Quant a l’argument que hi ha molts de mallorquins que volen tenir un amarratge, recorda que abans ja 
ha explicat que, segons les dades dels clubs nàutics, l’ocupació ha estat de només un 81%. 

Igualment planteja quants de mallorquins tenen un iot de 40 metres. Assegura que no en coneix cap 
però potser el Sr. Vidal sí i li aconsella que se’n vagi al club nàutic de Palma o de Portals Nous per 
mirar les matrícules del vaixells amarrats i cerqui quants són espanyols i quants són estrangers. 

Considera que, per tant, aquest argument torna a decaure. De fet, els arguments del Sr. Vidal, per si tot 
sols, decauen sempre perquè no se poden justificar, de manera tan populista, les coses que volen fer. 

Finalment, indica que està d’acord amb el Sr. Vidal en una cosa: que ha de ser un projecte consensuat 
però consensuat amb els habitants del Molinar en lloc de consensuat amb els quatre especuladors del 
Molinar.  

El Sr. ENSENYAT opina que tothom està acord que són aquí per fer feina per millorar de vida de tots 
els ciutadans i ciutadanes –això no ho discutirà ningú– però quan parlen de projectes o de propostes, 
que provocaran que qualcú faci calaixet, s’ho han de qüestionar perquè, malauradament, estan massa 
acostumats a acords que es prenen més –per exemple– a la llotja de l’estadi Santigo Bernabéu, que no 
allà on s’han de prendre. 

Així doncs, creu que allò que s’ha de fer és escoltar els veïns del Molinar i res més i ben segur que s’hi 
podrà arribar a un acord sempre que hi hagi predisposició a parlar amb ells i que siguin ells que diguin 
com volen que sigui el seu port. 

El Sr. ROVIRA (conseller executiu d’Urbanisme i Territori) observa que allò que planteja el Grup 
Popular del Consell de Mallorca és el mateix que s’està plantejant a l’Ajuntament de Palma, és a dir, 
cercar el màxim de consens i, evidentment, discutir el projecte a nivell tècnic a través de la Comissió 
tècnica que s’ha pactat a l’Ajuntament de Palma per així cercar el projecte que realment sigui vàlid per 
al Molinar però l’oposició sempre hi està en contra i mai no planteja un projecte alternatiu. 

Recorda que a l’Ajuntament de Palma fa anys que se parla d’un projecte d’ampliació del port del 
Molinar –projecte que precisament era molt gros que quaselvol dels dos projectes que s’han presentat 
ara– amb consens de tots els grups i ara, quan es discuteix un projecte amb plànols i se cerca el consens 
i arribar a acords, només s’hi plantegen negatives. 

Assegura que, amb tot allò que vagi en la mateixa línia del que s’ha plantejat al ple de l’Ajuntament de 
Palma quant a la recerca de consens envers un treball tècnic seriós, el Grup Popular del Consell de 



 87

Mallorca hi estarà d’acord però no així amb aquesta moció que, en el primer paràgraf, diu que hi ha una 
decidida oposició per part dels veïns quan la gran majoria d’associacions del Molinar estan a favor del 
projecte. 

Sembla que el Grup Socialista vegi les coses només des del seu punt de vista, amb els ulls clucs i sense 
fer cas al que diuen totes aquelles persones que estan a favor que es millorin les instal·lacions actuals i, 
sobretot, que se faci un port amb un mínim de condicions tècniques acceptables. 

Per això, considera que el projecte que planteja el Grup Socialista, que consisteix en dir que no a tot, no 
li va bé al Grup Popular que planteja que se faci allò que, com a mínim, sigui útil al Molinar i que 
serveixi com a port en lloc del que hi ha ara que no serveixi com a port ni pot prestar uns serveis 
correctes com a tal. 

De fet, l’actual port del Molinar no se pot utilitzar en moltes èpoques de l’any per causes 
meteorològiques i és un port que pràcticament se pot travessar a peu per la poca fondària que té.  

Si el que volen és un port on només puguin entrar i sortir vaixells de regata de nins de menys de 10 
anys, doncs és el que hi ha ara, però si volen un port en condicions on es pugui desenvolupar una 
activitat esportiva i lúdica normal, doncs s’haurà de cercar un projecte que tècnicament sigui factible. 

Puntualitza que no sap si la solució serà aquest projecte o no ho serà però, en tot cas, pot assegurar que 
la Sra. Garrido no aporta res a aquest debat que no sigui dir que no i el Grup Popular no està d’acord 
que l’única aportació que se faci al debat sigui la paraula “no”. 

Finalment comenta que, atès que no estan d’acord amb els punts de vista del Grup Socialista –que 
sempre són negatius i no aporten res en positiu– doncs votaran en contra d’aquesta moció i donaran 
suport a allò que s’està fent l’Ajuntament de Palma. 

Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per onze vots a favor (PSOE i MÉS per 
Mallorca), cap abstenció i devuit vots en contra (PP). 
 
PUNT 28. MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA SOBRE L’ANUL·LACIÓ DEL 
DECRET 15/2013, DE TRACTAMENT INTEGRAT DE LLENGÜES. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Dia 23 de setembre de 2014 es va fer públic que el Tribunal Superior de Justícia de les 
Illes Balears va dictar tres sentències a instància dels sindicats UGT, CCOO i STEI, 
que anul·laven el Decret 15/2013, de 19 d’abril de tractament integrat de llengües.  
 
Aquestes sentències donen la raó a tots els col·lectius que formen part de la comunitat 
educativa, especialment els docents i els pares i mares que s’han manifestat 
reiteradament en contra de l’esmentada normativa, que ha provocat mobilitzacions de 
la població sense precedents a les Illes Balears, i una vaga de docents que durà 
gairebé un mes.  
 
És la segona vegada que el Tribunal Superior de Justícia es defineix davant una norma 
que ve a capgirar el sistema educatiu de les Illes Balears, sense tenir en compte els 
raonaments dels experts ni el necessari consens d’aquells que, en definitiva, l’hauran 
d’aplicar a les aules. La primera vegada va ser la interlocutòria de dia 6 de setembre 
de 2013 que suspenia cautelarment l’aplicació del calendari i les instruccions del 
Secretari Autonòmic, i que va ser burlada pel Govern de les Illes Balears amb el 
Decret-Llei 5/2013, de 6 de setembre; aquesta segona, el que fa és dir que el Decret 
no és conforme a dret i el declara nul.  
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El Govern de les Illes Balears ha anunciat que recorrerà en cassació les sentències, i 
això pot significar allargar més un procés que resulta contraproduent pel sistema 
educatiu, atès que l’instal·la en la provisionalitat fins que el Tribunal Suprem es pugui 
definir.  
 
És per totes aquestes raons que 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 insta el Govern de les Illes Balears a acatar la 
sentència del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears de dia 22 de 
setembre de 2014, en relació al Decret 15/2013, així com les interlocutòries que 
ordenen la suspensió cautelar del TIL.  
 
2. El Ple del Consell de Mallorca insta el Govern de les Illes Balears a iniciar un 
veritable diàleg social amb la comunitat educativa, així com amb la resta de partits 
de l’arc parlamentari, que redreci el camí d’estabilitat i normalitat del sistema 
educatiu de les Illes Balears, el qual no hauria d’haver estat pertorbat pel bé de 
l’alumnat i de l’èxit escolar.  
 
3. El Ple del Consell de Mallorca insta el Govern de les Illes Balears a que aquest 
diàleg fructifiqui en un pacte social i polític per l’educació de les Illes Balears, tal 
com totes les parts implicades desitgen.  
 
4. El Ple del Consell de Mallorca insta el Govern de les Illes Balears a incrementar 
els recursos destinats a Educació, en el marc del pacte social i polític. 
 

Aquest punt s’ha debatut conjuntament amb el punt núm. 23. 

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

 

La Sra. PRESIDENTA suggereix que, si no hi ha inconvenient, es poden veure de 
manera conjunta les interpel·lacions dels punts núm. 29 i 30. Atès que tothom hi està 
d’acord, anuncia que els dos punts d’interpel·lació se discutiran conjuntament. 
 
 
PUNT 29. INTERPEL·LACIÓ DEL GRUP POLÍTIC MÉS PER MALLORCA 
SOBRE DIADA DE MALLORCA 2014. 
 
Es dóna compte de la següent interpel·lació: 
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D’acord amb el preveu l’article 75 del Reglament Orgànic del Consell de Mallorca, el 
conseller sotasignant formula per al proper Ple ordnari la següent 
 
INTERPEL·LACIÓ 
 
TEMA: Diada de Mallorca 2014 
 
 
PUNT 30. INTERPEL·LACIÓ DEL GRUP SOCIALISTA SOBRE DIADA DE 
MALLORCA 2014. 
 
Es dóna compte de la següent interpel·lació: 
 
JAUME GARAU SALAS, com a conseller del GRUP SOCIALISTA AL CONSELL 
DE MALLORCA, d’acord amb el que preveu l’art. 75 del Reglament Orgànic, 
formula, per al proper Ple ordinari, a la Presidenta del Consell de Mallorca, la Sra. 
Maria Salom Coll, la següent interpel·lació. 
 
TEMA: DIADA DE MALLORCA 2014  
 
El GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA vol interpel·lar a la 
Presidenta del Consell de Mallorca, la Sra. Maria Salom Coll, sobre la DIADA DE 
MALLORCA 2014 . 
 

 

El Sr. GARAU (PSOE) observa, en primer lloc, que estan d’acord que la democràcia actualmet té una 
ferida molt forta de descrèdit social i de desafecció per una quantitat enorme de casos de corrupció que 
no s’acaben i, al mateix temps, per una certa ineficàcia de tots els partits polítics per solucionar aquesta 
situació. 

Hi ha una qüestió –que considera que és un principi– i és que quan un governa o està en l’oposició ha 
de defensar la institució i no ha defensar interessos privats o interessos partidistes. 

Durant aquesta legislatura han discutit moltes vegades la interpretació de l’actual equip de govern sobre 
com va deixar la institució l’anterior equip de govern. El Grup Socialista sempre ha entès que aquesta 
interpretació no la feien en base a unes dades objectives i uns raonaments consolidats sinó que la feien 
precisament per castigar la imatge pública dels socialistes perquè just quedaven uns 4 o 5 mesos per a 
les eleccions generals. 

Els actes institucionals –que són actes de la institució– sempre han intentat que no se’ls apropiï ningú i, 
per això, varen pactar els premis, la laïcitat de l’acte però, com no els anava bé, varen voler fer un acte 
religiós a la Seu –per la qual cosa va protestar el Grup Socialista– però després varen corregir. 

El seu Grup s’ha trobat, de manera sorprenent i amb una indignació total i absoluta, que la Sra. Salom, 
presidenta del Consell de Mallorca, durant la celebració de la Diada de Mallorca, en lloc de fer un 
discurs institucional respectant les diferències dels ciutadans que representa i dels membres de 
l’oposició, doncs va fer un míting electoral. 

Assegura que no va ser ell precisament l’únic que va veure un míting electoral en el discurs de la 
Diada, sinó que així també ho varen veure distints mitjans de comunicació i, per tant, no és una 
invenció seva. 

La presidenta del Consell de Mallorca, sigui del partit que sigui, en un acte institucional no pot fer un 
míting electoral i, a més a més, amb la idea –que els deu funcionar molt bé– de tornar-se a queixar que 
la impotència de la seva gestió estava fonamentada en l’herència que varen rebre. 
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Desconeix qui li va escriure el discurs però, en un moment donat, va ficar la pota –o va caure de 
grapes– quan va dir que en arribar a aquesta institució va trobar un malalt terminal –sort que no va dir 
d’ebola perquè hagués estat més indignant– i que era una institució on havia arrelat la corrupció i, en 
aquest sentit, li diu a la Sra. Salom que quan va arribar al Consell de Mallorca feia 4 anys que no hi 
havia corrupció a la institució. 

Li retreu, igualment, que no va dir que abans sí que hi havia corrupció i, en canvi, sí que va dir que en 
arribar va trobar un malalt terminal i que hi havia arrelat la corrupció, paraules que són totalment 
injustes, fora de to i antiètiques. 

A la Comissió ètica el Grup Socialista va dur, de forma obedient i disciplinada, un punt que es va 
aprovar –i al qual li donen molta importància– que deia que si hi ha un càrrec públic que s’ha botat un 
principi del Codi ètic, doncs ha comparèixer davant a la Comissió a donar explicacions. 

Els seus companys de partit varen dir, òbviament, que no s’havia incomplert cap punt del Codi ètic 
però justament el seu primer punt diu que els càrrecs públics no utilitzaran les institucions per beneficis 
privats. 

Per al Grup Socialista el fet que la presidenta del Consell de Mallorca utilitzi aquesta institució en 
benefici del seu partit polític constitueix una manipulació de la institució a favor d’interessos privats ja 
que el Partit Popular és una institució privada i la presidenta representa una institució pública, és la 
presidenta de tots els mallorquins i mallorquines. 

En la celebració de la Diada la presidenta, davant tots els premiats i els ciutadans que havien estat 
convidats a un acte institucional, va fer un míting electoral. 

Davant aquesta situació, el seu Grup pensa que la presidenta ha de donar explicacions i avui és un bon 
moment per fer-ho –tot i que creu que no intervendrà en el primer torn– i poder corregir. 

Si les explicacions que dóna els convencen, se’n sentiran satisfets. Si no és així, anuncia que el Grup 
Socialista romprà el pacte que hi ha en aquesta institució amb relació al Codi ètic. 

Remarca que el seu Grup no pot acceptar una reforma institucional que sigui bona per als ciutadans i, 
per altra banda, la presidenta, quan li convé, els pegui clotellades, una darrere l’altra, cosa que no havia 
fet en els tres discursos anteriors quan, a més a més, la mateixa presidenta havia dit que no s’havia 
d’utilitzar la institució per interessos partidistes. No obstant això, en el darrer discurs amb motiu de la 
Diada la Sra. Salom ho va fer i espera que avui tengui l’oportunitat de corregir. 

El Sr. FONT (MÉS per Mallorca) fa constar que no incidirà en l’esforç que va costar a tots els grups 
que conformen el Ple del Consell de Mallorca l’aprovació del Codi ètic que tots els presents, per ètica 
personal, estan obligats a complir. 

Manifesta que aquesta interpel·lació –que ha coincidit amb la del Grup Socialista– és una interpel·lació 
directa a la presidenta i, per això, agrairia que contestàs la presidenta directament. 

Encara que vol pensar que va ser de manera inconscient, coincideix amb el Grup Socialista que durant 
el discurs de la Diada d’enguany la presidenta va dir que es va trobar una institució on havia arrelat la 
corrupció i insisteix que ho degué dir inconscientment ja que és sabedora que no és així. 

Quan la Sra. Salom entrà a governar el Consell de Mallorca no va trobar una institució on havia arrelat 
la corrupció. La corrupció hi havia arrelat feia bastant més temps i, per tant, pensa que degué tenir un 
lapsus i es va equivocar. 

És precisament per aquest fet que, conjuntament amb el PSOE, varen demanar la convocatòria de la 
Comissió de seguiment del codi ètic perquè hi comparegués la presidenta i els explicàs que havia estat 
un lapsus. De haver estat així, avui no haurien presentat aquesta interpel·lació. 

Aleshores, el president de la Comissió de seguiment del codi ètic, fent ús del seu vot de qualitat, va 
impedir la compareixença de la presidenta del Consell de Mallorca i, per això, s’han vist obligats a 
presentar avui aquesta interpel·lació. 

Reitera que els fets que ha narrat són els que han motivat la presentació d’aquesta interpel·lació i 
afegeix que li agradaria que sigui la presidenta qui contesti la interpel·lació i no el portaveu de torn. 
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També insisteix en deixar clar que està pràcticament convençut que es va tractar d’un error involuntari i 
just basta que demani disculpes que el seu Grup les acceptarà sense cap problema ni un i està 
convençut que, coneixent el tarannà de la presidenta, no tendrà cap inconvenient per fer-ho. 

El Sr. JUAN (conseller executiu de Presidència) manifesta el seu acord amb el Sr. Garau quant a la 
preocupació dels polítics per la desafectació ciutadana envers la classe política. 

De totes maneres, ha de comentar que potser actuacions com la de l’oposició avui amb aquestes 
interpel·lacions no ajuden gaire. 

Tot seguit explica que el Codi de transparència, que coneixen bé perquè el negociaren durant molt de 
temps, responia a una demanda que la societat tenia respecte a aquesta institució i a totes les 
institucions i administracions de l’Estat espanyol quant a la transparència i saber en què se gasta i com 
se gasta el pressupost, per exemple, d’aquest Consell de Mallorca: quines subvencions se donen, quins 
contractes se fan, etc. 

L’esmentat Codi també demana que els polítics siguin supervisats amb lupa tal i com se fa amb 
l’Administració i, per això, els membres del Grup Popular han fet públiques les seves declaracions 
d’activitats, de rendes, patrimonis dels consellers, etc. 

Matisa que el Codi de transparència parla de moltes qüestions, conté moltes actuacions i va dur molta 
feina per arribar a un acord i, per això, li sabria greu qualsevol ruptura perquè, entre d’altres coses, 
considera que la feina feta és bona i que el que determina el Codi de transparència és bo per la 
ciutadania perquè conegui la informació sobre regals, utilització de vehicles, viatges, rendes, 
subvencions, contractes, etc. 

Per altra banda lamenta i no coincideix amb l’oposició que el Codi de transparència, que parla de tot 
això, no fa referència –perquè és lògic pensar que no n’ha de formar part– al tipus de discurs s’ha de fer 
en cada moment. 

Reitera que el Codi de transparència no recull aquest aspecte i adverteix que és difícil entendre el punt 
de vista que avui plantegen amb les interpel·lacions perquè no és un tema que estigui recollit en el Codi 
de transparència i, per tant, lamenta que s’aferrin a un tema, que no té res a veure amb la llibertat dels 
polítics per fer discursos, per fer-li una interpel·lació a la presidenta. 

El fet que la presidenta fes una enumeració dels assoliments de la legislatura, l’oposició ho considera 
com un míting mentre que el Grup Popular opina que només és un desglossament de les actuacions de 
l’equip de govern. 

Això és el que va fer la presidenta però potser pretenien que alabés, en el seu discurs, la seva oposició 
del “no pel no” que fan al Ple del Consell de Mallorca en lloc de parlar de la gestió dels darrers tres 
anys. Insisteix que potser volien que la presidenta parlàs de la trista i pobra oposició i apunta que ell, 
sincerament, creu que no ha de ser així. 

Pensen que es va criticar l’oposició tot faltant al Codi ètic –segons parer de l’oposició– quan es va 
comparar la situació nefasta anterior amb la situació esperançadora que tenen avui. 

En aquest sentit, li demana a l’oposició si sincerament creu que això és faltar al Codi ètic quan just és 
una descripció de la situació que varen trobar al Consell de Mallorca i la situació actual que és més 
esperançadora. 

Aquest fet ha provocat que l’oposició, que està descol·locada, critiqui l’equip de govern però cal que 
tenguin en compte que la crítica més important la varen fer els ciutadans, fa uns 30 mesos, que quan 
anaren a votar varen dir clarament quina era la seva opinió sobre la gestió de la legislatura passada. 

Pensa que aquest fet els va descol·locar i encara no se n’han recuperat i, per això, els aconsella que s’ho 
preguin amb tranquil·litat i no facin servir l’argument del Codi de transparència per quelcom que no té 
res a veure amb el que estan plantejant ara aquí. 

El Sr. GARAU comenta que s’esperava que no intervengués la presidenta perquè sempre juga amb 
l’estratègia del calamars, és a dir, que amolla tinta, embruta a tothom, llavors s’amaga a una cova i ja 
parlarà en el debat d’aquí a un any. 

Considera que aquesta actitud és una equivocació total i adverteix que la credibilitat de les institucions 
passa per la credibilitat de les persones i la Sra. Salom, cada dia que passa, en perd més. 
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El que diu el Grup Socialista és quelcom que està claríssim. Primer, que una persona que és presidenta 
d’una institució o batle d’un ajuntament no pot, en un acte institucional, criticar la gestió dels 
adversaris polítics per una qüestió d’estètica a més d’ètica. 

Les institucions no es poden manipular en funció dels partits polítics. A una persona la trien per un 
partit però quan presideix una institució ho fa per tothom i, certament, hi ha moments que poden donar 
tota la canya que vulguin però, en altres moments, no ho poden fer i un d’aquests moments és la Diada. 

De fet, enguany hi han volgut incloure, una altra vegada, la missa encara que després diguessin que no 
en formava part. Un acte institucional és un acte allà on tothom s’ha de sentir tranquil i bé. 

La Sra. presidenta, en aquest acte institucional, en el minut 4:53 del vídeo del discurs que té publicat en 
la pàgina web del Consell de Mallorca diu que, quan va arribar al Consell de Mallorca, va trobar una 
institució on havia arrelat la corrupció però la corrupció hi havia arrelat durant l’anterior legislatura, 
amb el suport del Partit Popular a UM. De fet, la corrupció a les Illes Balears va ser una mena 
d’epidèmia total que la va engegar el Sr. Matas i va arribar a moltes conselleries, a l’Ajuntament de 
Palma, etc. 

La Sra. Salom no és la persona més indicada per donar lliçons –sense voler entrar en el seu tema 
personal– als polítics que durant els 4 anys de la passada legislatura es varen esforçar molt perquè no hi 
hagués cap cas de corrupció ni problemes de cap tipus com perquè després vengui la Sra. Salom i, 
davant els seus convidats, digui que l’equip de govern anterior era responsable de la corrupció i de la 
situació de malalt terminal en què va trobar el Consell de Mallorca i que ella venia a salvar aquesta 
institució. 

No entén que la presidenta no vegi que aquest comportament seu és poc ètic o bé és una equivocació 
com deia el Sr. Font. Si la Sra. Salom diu que no la varen entendre bé, que no es va explicar bé o que 
no volia dir això i demana disculpes, doncs les acceptaran i no rompran el pacte ètic. Ara bé, si no ho 
fa, malgrat que els pesi, ho faran. 

El Sr. FONT indica que ha parlat, evidentment, del Codi ètic però també ha parlat de l’ètica personal 
que han tenir tots els polítics que conformen el Ple del Consell de Mallorca i entén que la Sra. Salom, 
en el discurs de la Diada, no va tenir l’ètica personal que hauria de tenir. 

Tot seguit explica que des de MÉS per Mallorca accepten qualsevol crítica però no accepten la mentida 
i la Sra. Salom va mentir en aquell discurs. 

Els hagués agradat molt que la primera intervenció, en lloc de fer-la el Sr. Juan, l’hagués feta la Sra. 
Salom perquè potser així s’hauria estalviat el to d’aquesta segona intervenció, to que no li agrada 
emprar però la Sra. presidenta l’ha obligat a emprar-lo atès que no ha donat la cara encara que 
segurament sí que intenvendrà en el darrer torn quan ja ningú no podrà replicar. 

Tal i com ha dit el Sr. Garau, la Sra. Salom sap ben cert que la legislatura de la corrupció a les Illes 
Balears va ser la legislatura de 2003 a 2007. També sap que aquesta legislatura, a força de cercar pels 
racons i revisar expedients –posaren molta gent a revisar expedients–, han trobat dues coses que ara són 
als jutjats. Un cas del PSOE (sobre Joventut o Turisme) i un cas de MÉS per Mallorca (cas Pas del 
Camí). 

Ressalta que només han trobat 2 casos en tota la legislatura i això que hi han destinat tota la seva 
artilleria a cercar acuradament. Són 2 casos que ara estan en fase de diligències prèvies. Malgrat això, 
la Sra. presidenta se va atrevir a dir que aquí havia arrelat la corrupció però és mentida. 

Assevera que la corrupció al Consell de Mallorca va tenir lloc entre 2003 i 2007, com bé sap la Sra. 
Salom o potser li ha de contar quants de casos de corrupció hi va haver durant aquella legislatura. 

Just a nivell de Mallorca, entre Govern de les Illes Balears i Consell de Mallorca, hi va haver 13 casos 
de corrupció amb implicació de polítics del Partit Popular i 7 casos amb implicació de polítics d’Unió 
Mallorquina. 20 casos de corrupció en total durant la legislatura 2003-2007 dels quals, alguns estan 
resolts, altres s’han arxivat i bastants, amb polítics de renom del Partit Popular, estan condemnats a la 
presó. 

Insisteix que la Sra. Salom és coneixedora d’aquests casos i remarca que el vertader niu de la corrupció 
va ser en la legislatura 2003-2007, legislatura en què el Partit Popular va votar un president de la 
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comunitat autònoma que va ser corrupte i va votar una presidenta del Consell de Mallorca que també 
va ser corrupta. 

Remarca que aquestes dues persones que resultaren ser corruptes les varen votar els membres del Partit 
Popular i, en el cas de la presidenta d’aquesta institució, els consellers del Partit Popular votaven les 
seves propostes al Ple del Consell de Mallorca. 

Per tot això, li demana a la Sra. presidenta que faci un exercici de dignitat i demani disculpes perquè 
encara és a temps de quedar com una senyora ja que, si manté allò que va dir en el discurs de la Diada –
discurs institucional–, baixarà escalons en la percepció personal que té d’ella. 

La Sra. PRESIDENTA manifesta que, en primer lloc i per tal de rebaixar el to d’aquest debat, vol 
donar les gràcies, de tot cor, al Grup Socialista perquè, amb l’escrit que exhibeixen als seus escons, 
reconeixen que ella és la més ètica. 

Ara bé, si el que fan és recomanar-li ètica, deu ser que els membres dels dos grups de l’oposició pensen 
que són com Aristòtil que era qui realment més sabia i millor parlava d’ètica. 

Aristòtil li deia al seu fill Nicòmac que l’ètica era el camí de la felicitat i, per tant, és donar-li sentit a la 
vida. Els membres del Ple estan per donar-li sentit a aquest Consell de Mallorca i això és el que han fet 
els membres del Grup Popular, cosa que altres no feren, i procuren fer-ho amb ètica i amb estètica. 

Imagina que tots estaran d’acord amb ella que aquesta institució, el Consell de Mallorca, està marcada 
per la corrupció i això és un fet objectiu que ningú no discuteix: ni MÉS per Mallorca, ni el PSOE, ni el 
Partit Popular ni el poble de Mallorca. 

El poble de Mallorca veu aquesta institució com una institució que ha estat marcada per la corrupció i, 
precisament per això, sense referir-se a la corrupció de cap partit concret, la imatge que el poble de 
Mallorca té del Consell de Mallorca és que és una institució que ha estat, durant molt d’anys, corrupta. 

Arran d’això, tots els partits polítics es varen posar d’acord per intentar capgirar les coses i canviar la 
percepció que tenien els mallorquins d’aquesta institució. Aquest va ser l’inici que motivà que, entre 
tots, es posassin d’acord per tal d’aprovar un Codi ètic de bon govern i transparència per intentar 
demostrar al poble de Mallorca que tots els membres que actualment conformen el Ple del Consell de 
Mallorca, govern i oposició, no són els mateixos d’abans. 

A posta ella sempre li ha volgut agrair a l’oposició l’assoliment d’aquest acord que permeté aprovar 
l’esmentat document, pels qual tots s’han de felicitar. 

La idea d’aquest pacte va ser intentar demostrar a tot Mallorca que al Consell de Mallorca, aquesta 
legislatura, tots els seus membres fan les coses bé, és a dir, que tot el poble de Mallorca pugui saber 
com s’hi gasten dels doblers –del primer al darrer cèntim– amb total transparència i la gent pugui 
examinar amb lupa els comptes de la institució. 

Aquest pacte l’han assolit entre tots perquè creuen que han d’intentar millorar la percepció que els 
mallorquins tenen dels polítics i fer-los veure que no tots els polítics són iguals, que la corrupció és una 
qüestió de les persones que ostenten, en un moment determinat, un càrrec públic i que la corrupció no 
és inherent a les entitats ni a les institucions. 

En el seu discurs de la Diada, en parlar d’aquest tema, el volia dir que és que al Consell de Mallorca 
havia arrelat la corrupció però no va assenyalar ningú amb el dit, ni al PSOE ni a MÉS per Mallorca. 
Fins i tot va fer autocrítica del seu partit en dir “per acció o per omissió” però, en cap moment, no 
parlava de ningú concret sinó en termes genèrics i la realitat és que avui en dia hi ha molts de casos de 
corrupció d’aquesta casa en els jutjats. 

Pel que fa al comentari del Sr. Font en el sentit que l’equip de govern actual s’ha dedicat a revisar els 
expedients, assegura que és mentida. Nega rotundament que s’hagin dedicat a revisar els expedients 
dels 4 anys de l’anterior legislatura però potser MÉS per Mallorca pensa que ho han fet perquè és allò 
que feien ells però el Partit Popular no és com MÉS per Mallorca i li garanteix al Sr. Font que no és 
així. 

Afegeix que pot entendre que no agradàs el que va dir en el seu discurs però això no significa que hagi 
infringit el Codi ètic i comenta que, per exemple, la Sra. Armengol, en tots els seus discursos a les 
Diades, es va dedicar, per activa i per passiva, a criticar el Partit Popular. 
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En tot cas, creu que ni el Sr. Garau ni el Sr. Font no tenen raó en aquest tema perquè, quan en va parlar 
al discurs de la Diada, no va assenyalar ni al Grup MÉS per Mallorca ni al Grup Socialista. Feia una 
exposició, en termes genèrics, del que pensa la societat mallorquina d’aquesta casa i ara tenen entre tots 
un deure: intentar fer feina per millorar la percepció del poble de Mallorca d’aquesta institució. 

A continuació comenta que li agradaria fer un prec i, en aquest sentit, explica que en virtut de la 
informació que va passant l’equip de govern a tots els grups en compliment del Codi ètic, no voldria se 
filtrassin als mitjans de comunicació determinades informacions amb ganes de fer mal al Codi ètic 
d’aquesta casa. 

En aquest supòsit també s’ha d’aplicar l’ètica. Un exemple concret és que no havien acabat de pactar 
amb els grups polítics d’aquesta casa com i de quina manera havien de subministrar la informació i 
quina s’havia de bolcar a la pàgina web del Consell de Mallorca que varen decidir fer-ne una prova. 
Proporcionaren als grups un codi per accedir a un arxiu per provar si anava bé publicar la informació 
d’una determinada manera –insisteix que era una prova amb informació que no era correcta– i al cap de 
poc temps la informació va arribar als mitjans de comunicació.  

Això és anar en contra de l’esperit del Codi ètic i és una deslleialtat però, en canvi, el Partit Popular no 
ha presentat cap moció per reprovar-los per aquest tema malgrat que li desagradà perquè era injust i 
feia mal a determinades persones.  
Per concloure, fa constar que l’oposició ha de tenir en compte que, quan fa determinades crítiques 
sense donar la cara i filtrant informació a un mitjà de comunicació, fa molt de mal a determinades 
persones d’una manera injusta i que aquest aspecte també forma part de l’ètica personal i del Codi ètic 
de bon govern i transparència que varen aprova 
 
PREGUNTES 
 

PUNT 31. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. JOAN FONT MASSOT 
(CONSERVACIÓ EDIFICI SINDICAT DE FELANITX). 

Es dóna compte de la següent pregunta: 
 

En relació a l’acord de ple del passat 25 de juliol de 2013, quines actuacions s’han dut 
a terme per part del Consell de Mallorca per afavorir la conservació de l’edifici del 
Sindicat de Felanitx, decarat com a BIC? 

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

El Sr. ROTGER (vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports) respon que, des del passat dia 25 de 
juliol, data en què es va prendre l’acord, s’han fet gestions de compra per part de l’Ajuntament de 
Felanitx de l’edifici del Sindicat i en aquest moment es troba tot en fase d’estudi.  

Diu que estaran atents i en faran el seguiment. A més a més, establiran la millor opció de conservació 
de l’edifici. Adverteix que aquesta tasca que no és fàcil. 

Opina que aquesta seria una acció molt positiva. Assegura que el personal tècnic de Patrimoni del 
Consell de Mallorca farà tot el seguiment i els requeriments que pertoqui.  

 

PUNT 32. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. JOAN FONT MASSOT 
(COST CATÀLEG DE SERVEIS ESPORTIUS I PROGRAMA ACTES 
TEATRE PRINCIPAL PALMA). 

Es dóna compte de la següent pregunta: 
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Quin ha estat el cost de l’edició, el disseny i la distribució dels fulletons en paper del 
Catàleg de Serveis Esportius 2014-15 del Consell de Mallorca, i del programa d’actes 
2014-15 del Teatre Principal de Palma?  
 

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

El Sr. ROTGER (vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports) respon tot seguit. 

Informa que el cost dels programes del Teatre Principal ha estat de 10.995 € (inclòs l’IVA) l’edició en 
català i 10.995 € l’edició en castellà.  

Pel que fa al catàleg de serveis esportius, el cost ha estat de 2.570 €.  

Recorda que durant la temporada 2009-2010 se varen gastar 17.647 € (més IVA); per a la temporada 
2010-2011 el cost va ser de 15.127 € (més IVA) i el de la temporada 2012-2013 va ser de 13.175 €. Per 
enguany, se va optar per fer una edició en català i una en castellà.  

 

PUNT 33. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. JAUME GARAU SALAS A 
LA SRA. CATALINA CIRER ADROVER (CONVOCATÒRIA 
SUBVENCIONS EMPRESES). 

Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Quin ha estat el resultat de la convocatòria de subvencions per empreses que haurien 
de contractar a persones de RMI?  
 
 

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

La Sra. CIRER (consellera executiva de Benestar Social) respon que a dia d’avui encara no ha conclòs 
el període de presentació de sol·licituds (acaba el 31/10/2014).  

Indica que quan el personal tècnic de la secció de Prestacions hagi conclòs el procediment i avaluades 
les sol·licituds i adjudicades les ajudes estaran en condicions de poder donar les dades que demana el 
Sr. Garau.  

Informa que actualment s’avaluen els contractes des de l’1 d’octubre de 2013 fins ara.  

Assegura que tan aviat com tengui totes les dades, incloses les de l’any passat, les donarà al Sr. Garau.   
 

PUNT 34. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. MIQUEL ÀNGEL COLL 
CANYELLES AL SR. BERNADÍ COLL MARTORELL (BORSA TREBALL 
BOMBERS DE MALLORCA). 

Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Quines passes s’han donat en quan a la gestió de la borsa de treball dels Bombers de 
Mallorca?  

 

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

El Sr. COLL MARTORELL (conseller executiu de Cooperació Local) respon tot seguit. 
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Assenyala que aquesta borsa de treball se va crear en un moment concret en què hi havia problemes de 
manca de personal.  

Informa que la mantenen per un cas de necessitat extrema, atès que abans de decidir tancar parcs de 
bombers sí que se’n faria ús, però opina que no compensa recórrer a una borsa en moments puntuals, 
atès que s’ha de dotar amb un equipament complet la persona que comença a treballar. Fa notar que si 
no existeix una estabilitat de les places, no compensa.  

Espera que l’any que ve se puguin crear noves places, però se crearan al marge d’aquesta borsa, per 
mitjà d’una convocatòria de Funció Pública i segons el procediment establert.  

 

PUNT 35. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. MERCEDES GARRIDO 
RODRÍGUEZ A LA SRA. MARIA SALOM COLL (PAGA EXTRA NADAL 
2012)  

Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Quan pensa fer l’extensió de les sentències que reconeixen als laborals i funcionaris, 
tant del Consell de Mallorca com de la resta d’organismes autònoms i fundacions 
dependents, cobrar els 44 dies meritats de la paga extra de Nadal de 2012?  

 

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

La Sra. ROIG (consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública) respon tot seguit. 

Recorda que el passat mes de gener va recaure sentència relativa al personal laboral de l’IMAS, que se 
farà efectiva si tot va bé aquest mateix mes d’octubre.  

Quan a la sentència relativa al personal laboral del Consell de Mallorca, és del passat mes de juliol i se 
farà efectiva entre aquest mes d’octubre i el de novembre.  

Diu que l’han informada que no es pot fer directament extensiva al personal funcionari perquè el règim 
pel qual s’acredita la paga extra és diferent i també són distints els seus convenis laborals.  

Tot i això, ja s’ha previst en els pressuposts de l’any que ve que s’han de liquidar els 44 dies de la paga 
extra al personal funcionari.  
 

INFORMACIÓ DELS CONSELLERS EXECUTIUS 

No n’hi ha. 
 

PRECS 

No se’n formulen. 

 

III) DESPATX EXTRAORDINARI 
 
PRIMER PUNT DESPATX EXTRAORDINARI. MOCIÓ DEL GRUP 
POLÍTIC MÉS PER MALLORCA SOBRE ELS PRESSUPOSTS GENERALS 
DE L’ESTAT (PGE) 2015. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
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El Govern d’Espanya ha aprovat el projecte de pressuposts generals de l’Estat per a 
2015. D’acord amb aquest projecte, a les illes Balears hi ha prevists 138 milions en 
inversions de l’Estat entre altres projectes per depuradores, transport ferroviari, etc... 
Això significa 124€ per habitant, molt per davall dels 242€ per habitant de mitjana 
espanyola. De fet molt lluny dels 391€ per càpita prevists a Cantàbria o els 699 
prevists per Castella i Lleó. 
 
Es tracta sens dubte d’un greuge comparatiu cap als ciutadans de les illes Balears que 
sumen el 2,3% de la població total de l’estat espanyol, però només rebrem l’1,2% del 
total de les inversions. 
 
Per posar un exemple, del total de 3000 milions prevists per inversions ferroviàries a 
l’Estat (sobretot per AVE), Balears només rebrà 3,8 milions. Tenint en compte que els 
ciutadans de Balears amb els seus imposts també financen l’AVE, seria just rebre una 
compensació. 
 
Tot i que la xifra de 138 milions per a 2015 suposa un increment del 86% en relació a 
les inversions previstes per a 2014, venim d’unes xifres d’inversió tan ridícules, que 
aquest increment no suposa escalar cap posició i som la darrera comunitat en inversió 
per càpita. 
 
Aquesta situació es repeteix any rera any, i en la inversió global de l’estat cap a les 
comunitats autònomes dels darrers 20 anys les illes Balears, sempre sistemàticament 
quedem molt per davall de la mitjana. Aquesta situació es produeix en governs 
centrals tant del PSOE com del PP. 
 
Per exemple, el 2006 la mitjana era de 426€ per habitant i Balears rebé 173€. El 2009 
la mitjana eren 520 i les Balears reberen 256. El 2011 la mitjana eren 346 i Balears 
rebé 162. El 2012 la mitjana era de 295 i Balears rebé 131. I el 2014 la mitjana estava 
en 206 i a Balears n’hi destinaren 66. Com veiem la discriminació es continua, i tot i 
que les xifres varien sempre Balears queda en els darrers llocs d’inversió estatal. 
 
A tot això s’hi pot afegir que des de 2011 no arriben les inversions estatals previstes a 
l’Estatut d’Autonomia, que en el finançament autonòmic som de les comunitats que 
més aportem i de les que menys rebem, i que l’Estat no ha aprovat tampoc el nou 
règim especial per a les Illes Balears previst a l’Estatut que hauria d’estar en vigor des 
de principis d’any. 
 
 
Per tot això exposat, el grup de consellers de MÉS proposem al ple del Consell de 
Mallorca el següents: 

 
ACORDS: 

      
1.- El ple del Consell de Mallorca considera discriminatori contra els ciutadans de 
Mallorca, i la resta de les Illes Balears, les inversions previstes al projecte de 
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Pressuposts Generals de l’Estat per a 2015 en comparació a la mitjana d’inversions 
estatals. 
 
2.- El ple del Consell de Mallorca denuncia que aquesta discriminació suposa una 
minva per a l’economia de les Illes Balears, per a la competitivitat de les nostres 
empreses i un greuge comparatiu cap als ciutadans de les Balears. 
 
3.- El ple del Consell de Mallorca insta el Govern de l’Estat a millorar les inversions 
previstes per a Balears el 2015 i anys successius, especialment en matèria de transport 
ferroviari, inversió turística, medi ambient, innovació i noves tecnologies. 
 
4.- El ple del Consell de Mallorca constata que un any més el Govern de les Illes 
Balears no ha sabut exigir al govern de l’Estat uns pressuposts justs i dignes per als 
ciutadans de Balears.  
 
5.- El ple del Consell de Mallorca insta els diputats i senadors representants de les 
Illes Balears a no donar suport a cap pressupost de l’Estat que sigui discriminatori cap 
a les Illes Balears. 
 

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

Atès que els pressuposts són molt perjudicials per a Mallorca i a dia d’avui només se té una proposta, 
que s’ha de debatre en el Congrés dels Diputats, assenyala que és ara, el moment de fer-hi aportacions 
per intentar millorar-los i estudiar tot allò que afecti el Consell de Mallorca.  

 
Sotmesa la urgència a votació, es rebutja per dotze vots a favor (PSOE i MÉS per 
Mallorca), cap abstenció i devuit vots en contra (PP). 
 
 
SEGON PUNT DESPATX EXTRAORDINARI. MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC 
MÉS PER MALLORCA SOBRE LA FUMIGACIÓ AMB INSECTICIDA 
AGRESSIU I NO SELECTIU CONTRA LA PROCESSIONÀRIA DEL PI. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
El Govern té previst dur a terme una campanya de fumigació amb un insecticida 
agressiu i poc selectiu en contra de la processionària del pi, durant les properes 
setmanes i fins a mitjans de novembre.  
 
En concret, els plans del Govern és fumigar les zones de pinar amb avioneta i 
helicòpter amb un insecticida anomenat DIMILIN Oleoso B, el principi actiu del qual, 
el diflubenzuron és un potent inhibidor del desenvolupament dels estadis de larva. Tot 
i que només estigui present a aquest producte amb una concentració del 1,5% i que el 
pla de fumigació evita les finques inscrites al CBPAE (+ 100 metres a la rodona) i les 
caseres registrades, creim que es corre un risc innecessari ja que existeixen 
alternatives viables com el Bacilus turingensis, prou efectiu i de vida activa de curta 
durada, que està permès en agricultura ecològica. 
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Posam en dubte la necessitat d'aplicar aquest insecticida no només per la seva 
persistència al medi ambient sinó també pel perill de deriva que suposa la seva 
fumigació aèria per als nostres cultius ecològics. Ademés, encara que el DIMILIN 
Oleoso B es descriu com a compatible amb les abelles, varis estudis científics 
(Adamson et al. 2005, Devillers i Pham-Delegue 2002, Tasei 2001, Thompson et al. 
2005, Thompson et al. 2007) demostren que dosis menors a les letals afecten a la vida 
de l'insecte (efectes damunt el rendiment de la colònia, mortalitat de les larves i ous, 
et.) i per tant poden tenir un efecte no menyspreable damunt les seves poblacions. 
 
Del document de TRACSATEC destacam el següent: 
 
“9.ZONA DE TRATAMIENTO Y SUPERFICIE TRATADA  
 
La superficie total a tratar será de 27.028 ha, distribuidas de la siguiente manera: 
 
- MALLORCA 24.059 ha  
- MENORCA 2.969 ha  
 
La relación de municipios con superficie de pinar objeto de tratamiento aéreo dentro 
del presente proyecto es la siguiente: 
 
- Mallorca: Alaró, Alcudia, Algaida, Andratx, Ariany, Artà, Binissalem, Bunyola,  
Calvià, Campos, Capdepera, Costitx, Esporles, Felanitx, Inca, Lloret de Vistalegre, 
Llubí, Llucmajor, Manacor, Mancor de la Vall, Mariade la Salut, Marratxí, Montuïri, 
Muro, Palma, Petra, Porreres, Sant Llorenç des Cardassar, Santa Eugenia, Santa 
Margalida, Santa Maria del Camí, Santanyí, Selva, Senselles, Ses Salines, Sineu, Son 
Servera y Valldemossa.  
 
- Menorca: Alaior, Ciutadella, Es Mercadal, Es Migjorn Gran, Ferreries y Maó  
 
En los polígonos de tratamiento que se adjuntan, se han eliminado los núcleos de 
población, las colmenas de asentamientos apícolas, los cultivos agrícolas ecológicos 
y las masas de agua, estableciéndose una franja de seguridad o buffer de 100 m, tal y 
como marca el anejo VI del Real Decreto 1311/2012, de 14 de setiembre, por el que 
se establece el marco de actuación para conseguir el uso sostenible de los productos 
fitosanitarios”. 
 
Trobareu tota la informació sobre el pla al següent enllaç així com mapes de les zones 
a fumigar: 
 
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST149ZI177601&id=177
601 
 
Per tot això exposat, el grup de consellers de MÉS proposem al ple del Consell de 
Mallorca el següents: 

 
ACORDS: 
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1.- El ple del Consell de Mallorca insta al Govern de les Illes Balears a no utilitzar 
insecticides agressius i no selectius contra la processionària del pi. 
 
2.- El ple del Consell de Mallorca insta al Govern de les Illes Balears a utilitzar 
mitjans més racionals i selectius pel tractament de la processionària del pi. 

 

3.- El ple del Consell de Mallorca acorda transmetre aquests acords al Govern de les 
Illes Balears i a APAEMA. 
 

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

Considera que la moció és de total actualitat, perquè els mitjans de comunicació han fet avinent la 
possibilitat, quasi ja el fet, que el Govern balear està fumigant amb un insecticida que pot ser perillós 
per a la salut pública. És aquest, el motiu que en justifica la urgència.   

Sotmesa la urgència a votació, es rebutja per dotze vots a favor (PSOE i MÉS per 
Mallorca), cap abstenció i devuit vots en contra (PP). 
 

La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretari general, estenc aquesta acta  
amb plecs de paper números de A Nº 9006 a  A  Nº 9141. 

El secretari general     La presidenta 
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DECRETS DE 
PRESIDÈNCIA 

     

DEPARTAMENT DATA 
DECRET 

TEMA COMENTARI DESTINATARI IMPORT 

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

16/07/14 PREPARACIÓ I 
INTERPOSICIÓ 

RECURS CASSACIÓ CONTRA 
SENTÈNCIA NÚM.334/2014, 
ACTUACIONS 288/11 

  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

14/07/14 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONT.NÚM1 DE 
PALMA, P.A 199/12, ACTUACIONS PA 
123/2014 

NÚIM.D.84/14  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

14/07/14 COMPAREIXENÇA DAVANT LA SALA 
CONT.ADMINISTRATIVA DEL TSJ ILLES 
BALEARS, , ACTUACIONS PA 255/2014 

NÚIM.D.83/14  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

05/08/14 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ NÚM.4 
DE PALMA, DILIGÈNCIES PRÈVIES 
1160/2010 

NÚM.D.88/14  

CULTURA I 
PATRIMONI 

21/07/14 APROVACIÓ PRÒRROGA CONTRACTE RELATIU AL 
LLOGUER DEL LOCAL SITUAT AL 
CARRER PIUS XII,5 BAIXOS DE 
MANACOR 

  

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/07/14 NOMENAMENT I/O 
PRESA DE POSSESSIÓ 

CAP DE PROGRAMES DE 
VICEPRESIDÈNCIA DE CULTURA, 
PATRIMONI I ESPORTS 

JUAN MAGRO BAUZA  

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/07/14 NOMENAMENT I/O 
PRESA DE POSSESSIÓ 

SECRETÀRIA SEGONA GRUPS POLÍTICS MACIA JOSEP CALAFAT 
BELLVER 

 

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

31/07/14 INCLOURE NÓMINA MES DE SETEMBRE 2014 EN 
CONCEPTE DE DIETES PER 
ASSISTÈNCIA A PLE 

VEURE RELACIÓ 18345,88 

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

31/07/14 INCLOURE NÓMINA ME AGOST 2014 EN CONCEPTE 
DE DIETES PER ASSISTÈNCIA A PLE 

VEURE RELACIÓ 18345,88 

MEDI AMBIENT 13/08/14 RECURS ALÇADA DESESTIMACIÓ REFERIT A RETIRADA 
LLICENCIA DE CAÇA 

BASO  

MEDI AMBIENT 10/07/14 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT SOCIAL NÚM.4 DE 
PALMA, ACTUACIONS 755/12 

NÚM.D.85/14  

MEDI AMBIENT 30/07/14 COMPAREIXENÇA DAVANT LA SALA TERCERA DEL 
TRIBUNAL SUPREM, AUTOS 346/2011 

NÚM.D.87/14  

MEDI AMBIENT 31/07/14 COMPAREIXENÇA DAVANT LA SALA TERCERA DEL 
T.SUPREM, ACTUACIONS 346/2011 

NÚM.D.87/14  

MEDI AMBIENT 30/07/14 INADMETRE RECURS ALÇADA CONTRA RESOLUCIÓ 
DE LA CONSELLERA EX. DEL 
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT DE 
23 MAIG 14 

G.T.B  

MEDI AMBIENT 25/07/14 DESESTIMAR RECURS ALÇADA CONTRA RESOLUCIÓ 
DE LA CONSELLERA HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 16 GENER 14 

CESGARDEN SL  

MEDI AMBIENT 25/07/14 DESESTIMAR RECURS ALÇADA CONTRA RESOLUCIÓ 
DE LA CONSELLERA HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 24 GENER 14 

J.DM.S  

MEDI AMBIENT 25/07/14 DESESTIMAR RECURS ALÇADA CONTRA RESOLUCIÓ 
DE LA CONSELLERA HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 16 GENER 14 

J.C.D  
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MEDI AMBIENT 10/07/14 DESESTIMAR SUSPENSIÓ SOL.LICITADA AL RECURS 
ALÇADA RESOLUCIÓ CONS.EX.MEDI 
AMBIENT 17 JUNY 2014 

SOCIETAT DE 
CAÇADORS DE 
MANACOR 

 

MEDI AMBIENT 09/07/14 ESTIMAR RECURS ALÇADA CONTRA RESOLUCIÓ 
CONS.EX. MEDI AMBIENT DE 21 MARÇ 
2014 

P.F.H  

PRESIDÈNCIA 05/08/14 DECRET DE 
MODIFICACIÓ  

CONTRACTE DE LLOGUER AMB OPCIÓ 
DE COMPRA DE VEHICLES LOT 1.- 8 
FURGONETE PEUGEOT 

  

PRESIDÈNCIA 05/08/14 DECRET DE 
MODIFICACIÓ  

CONTRACTE DE LLOGUER AMB 
MANTENIMENT DE QUATRE VEHICLES 
AUTOBOMBES PEL BOMBERS 

  

PRESIDÈNCIA 05/08/14 DECRET DE 
MODIFICACIÓ  

CONTRACTE DE LLOGUER AMB 
MANTENIMENT DE TRES VEHICLES 
AUTOBOMBES PEL BOMBERS 

  

PRESIDÈNCIA 14/07/14 OBRIR ACTUACIONS 
OPORTUNES 

OTORGAR LA MEDALLA HONOR I 
GRATITUT ILLA DE MALLORCA EEN LA 
CATEGORIA OR 

ANTONI QUETGLAS 
DARDER 

 

SECRETARIA 
GENERAL 

09/07/14 DENEGAR INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE ENTITATS 
DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

ASSOCIAZIONE 
ITALIANA PER LA 
CULTURA 

 

URBANISME I 
TERRITORI 

30/07/14 ESTIMAR  RECURS ALÇADA INTERPOSAT CONTRA 
RESOLUCIÓ CONSELLER 21 MARÇ 2014 

AXA SEGUROS E 
INVERSIONES 

 

URBANISME I 
TERRITORI 

30/07/14 APROVAR LA REVISIÓ DE PREUS PER A LA 
QUARTA ANUALITAT DEL CONTRACTE 
DE SERVEI DE CONSERVACIÓ 
INTEGRAL DE LA XARXA DE 
CARRETERES DEL CIM EIX PONENT-
LLEVANT, EXP.32/10 

  

URBANISME I 
TERRITORI 

30/07/14 APROVAR LA REVISIÓ DE PREUS PER A LA 
QUARTA ANUALITAT DEL CONTRACTE 
DE SERVEI DE CONSERVACIÓ 
INTEGRAL DE LA XARXA DE 
CARRETERES DEL CIM EIX CENTRAL  
EXP.33/10 

  

URBANISME I 
TERRITORI 

25/07/14 APROVACIÓ PROJECTE DE MODIFICAT NÚM.1 DEL 
PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DE 
CONNEXIÓ AUTOPISTA DE LLEVANT 
MA-19 AMB EL MOLINAR I EL CAMÍ 
FONDO 

EX.10/2012/F/1/03  

VICEPRESIDÉN
CIA DE 
CULTURA 

10/07/14 NOMENAMENT MEMBRES DE LA COMISSIÓ TÈCNICA 
INSULAR ARXIUS 

  

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA 

18/07/14 RECTIFICACIÓ  ERRADA MATERIAL DEL DECRET, DE 10 
DE JULIOL DE 2014, RELATIU 
NOMENAMENT MEMBRES DE LA 
COMISSIÓ TÈCNICA INSULAR ARXIUS 

  

 

 
 
RESOLUCIONS 
CONSELLERS 

     

DEPARTAMENT DATA 
DECRET 

TEMA COMENTARI DESTINATARI IMPORT 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

20/08/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

RECONÈIXER TEMPS HORES 
FORMACIÓ I LA COMPENSACIÓ PER 
HORES DE TREBALL EFECTIU 

J.FdM.G.  
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DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

18/08/14 APROVAR FACTURES 
ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20140813 
UNITAT EMERGÈNCIES Q/2014/1164 

TERCERS VARIS 2082,43 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

24/06/14 ALTRES PARTICIPACIÓ ACTIVITAT PREVENCIÓ 
CIUTADANA, DEMOSTRACIONS 
PÚBLIQUES I ACTUACIONS DE 
FORMACIÓ I INFORMACIÓ PÚBLICA 

CIUTADANS DE 
MALLORCA 

 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

10/07/14 CERTIFICACIÓ OBRA APROVACIÓ CERTIFICACIÓ OBRA 
CONVENI FINANÇAMENT 2014, OBRA 2, 
CERT. 3RA I DARRERA 

AJUNTAMENT 
ESPORLES 

98696,71 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

15/07/14 ALTRES ASSISTÈNCIA TRIBUNAL QUALIFICADOR 
CONVOCATÒRIA SELECCIÓ 
FUNCIONARI CARRERA 

AJUNTAMENT SANTA 
MARGALIDA, J.A.R. I 
M.M.S. 

 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

16/07/14 APROVAR FACTURES 
ADO 

APROVAR RELACIÓ FRES Q/2014/1071 TERCERS VARIS 2842,67 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

21/07/14 ALTRES ASSISTÈNCIA PER INFORMAR 
PROPOSTES LICITADOR EXPEDIENT 
OBRES 

AJUNTAMENT MARIA 
DE LA SALUT I  X.M.T. 

 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

23/07/14 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSIÓ EN NÒMINA DESPESES 
QUILOMETRATGE 

M. L. V.  36,43 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

06/08/14 APROVAR PROJECTE APROVACIÓ PROGRAMA SUPORT A 
L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA A LES 
CORPORACIONS LOCALS 

MUNICIPIS DE MENYS 
DE 20.000 HABITANTS 
A MALLORCA 

 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

11/08/14 DENEGACIÓ 
AMPLIACIÓ TERMINI 

DENEGACIÓ AMPLIACIÓ TERMINI 
ADJUDICACIÓ OBRA 

AJUNTAMENT 
ANDRATX 

 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

13/08/14 APROVAR FACTURES 
ADO 

RELACIÓ FRES. Q/2014/1168 TERCERS VARIS 1862,76 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

18/08/14 APROVAR FACTURES 
ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20140814 
UNITAT EMERGÈNCIES Q/2014/1165 

TERCERS VARIS 2926,65 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

18/08/14 APROVAR FACTURES 
ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20140815 
UNITAT EMERGÈNCIES Q/2014/1170 

MALLORQUIMICA SA 3453,28 
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DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

18/08/14 APROVAR FACTURES 
ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20140816 
UNITAT EMERGÈNCIES Q/20141171 

TERCERS VARIS 3032,45 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

18/08/14 APROVAR FACTURES 
ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20140817 
UNITAT EMERGÈNCIES Q/2014/1172 

TERCERS VARIS 2366,26 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

18/08/14 APROVAR FACTURES 
ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20140818 
UNITAT EMERGÈNCIES Q/2014/1173 

TERCERS VARIS 2822,9 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

18/08/14 APROVAR FACTURES 
ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20140819 
UNITAT EMERGÈNCIES Q/2014/1174 

TERCERS VARIS 3137,94 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

18/08/14 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

CONTRACTAR SUBMIINISTR. 4 ARMARIS 
SEGURETAT CÀRREGA BOTELLES 
EQUIPS RESPIRACIÓ AUTÒNOMA 
SERVEI BOMBERS MCA.  CONTRACTE 
MENOR 

ARSUB TECHNOLOGY 
S.L. 

21779,52 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

28/07/14 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

DATA 4 JULIOL 2014, RECTIFICAR 
ERROR MATERIAL 

ROSENBAUER 
ESPAÑOLA, S.A. 

8963,96 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

20/08/14 APROVAR FACTURES 
ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20140820 
UNITAT EMERGÈNCIES Q/2014/1162 

TERCERS VARIS 2735,01 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

20/08/14 APROVAR FACTURES 
ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20140821 
UNITAT EMERGÈNCIA Q/2014/1163 

TERCERS VARIS 2714,95 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

20/08/14 APROVAR FACTURES 
ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20140811 
UNITAT EMERGÈNCIES Q/2014/1188 

DRÄGER SAFETY 
HISPANIA S.A. 

5920,53 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

20/08/14 APROVAR FACTURES 
ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20140812 
UNITAT EMERGÈNCIES Q/2014/1190 

DRÄGER SAFETY 
HISPANIA S.A. 

4728,63 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

20/08/14 APROVAR FACTURES 
ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20140822  
UNITAT EMERGÈNCIES Q/2014/1191 

TERCERS VARIS 2215,22 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

20/08/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

RECONÈIXER TEMPS D'HORES 
FORMACIÓ SOL·LICITAT I 
COMPENSACIÓ HORES TREBALL 
EFECTIU 

J.M.M.  
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DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

20/08/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

RECONÈIXER TEMPS HORES 
FORMACIÓ SOL·LICITAT I 
COMPENSACIÓ HORES TREBALL 
EFECTIU 

J.M.R.  

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

20/08/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

RECONÈIXER TEMPS HORES 
FORMACIÓ SOL·LICITAT I 
COMPENSACIÓ HORES TREBALL 
EFECTIU 

C.N.F.  

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

21/08/14 CONCESSIÓ 
COOPERACIÓ TÈCNICA 

CONCESSIÓ COOPERACIÓ TÈCNICA 
DIRECCIÓ D'OBRES  

AJUNTAMENT SÓLLER  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

05/08/14 DEIXAR SENSE 
EFECTE 

RESOLUCIÓ DATA 17/06/2014  I.F.G.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

05/08/14 INCLUSIÓ NÓMINA 
INDEMNITZACIÓ 

INCLUSIÓ EN NÒMINA 
INDEMNITZACIÓPER RAÓ SERVEI 

I.F.G. 245,31 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

14/08/14 ALTRES APROVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL 
VEDAT PM-12178 

J.LL.P.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

11/08/14 ALTRES RENOVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL 
VEDAT PM-10254 

SON CLADERA, CB  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

12/08/14 ALTRES RENOVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL 
VEDAT PM-11959 

C.M.B.A.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

14/08/14 ALTRES APROVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL 
VEDAT PM-12179 

EXPLOTACIONS 
GERMANS RIPOLL, SL 

 

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. POLLENÇA 3000 

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  

S.C. PALMA 2997,18 

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  

S.C. SANT JOAN 1425,22 

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  

S.C. CAMPOS 3000 

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  

S.C. D'ALARÓ 2811,07 

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  

S.C. LA VEDA SA 
POBLA 

3000 
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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  

S.C. LA PAZ 
D'ANDRATX 

6000 

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  

S.C. SANTANYÍ 2700 

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  

ASSOC. CAÇADORS I 
CRIADORS CA MÈ 
MALLORQUÍ 

3000 

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  

ASSOC. CAÇA TRAD. 
AMB CA MÈ I CA RATER 
MALLORQUÍ 

3000 

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  

S.C. D'ALCUDIA 2898,41 

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  

S.C. PORRERES 3000 

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  

CLUB BALEAR RRCC 2100 

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  

CLUB SON MESQUIDA 2948,88 

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  

S.C. PETRA 2995 

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  

S.C. SINEU 2917,3 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

18/08/14 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2014/1176 2609,03 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

29/07/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2014/130 

70 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

14/08/14 ALTRES AUTORITZACIÓ REALITZACIÓ PROVA 
RRCC 

S.C. POLLENÇA  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

28/07/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2014/129 

73,55 
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DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

28/07/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2014/128 

2173,58 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

25/08/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2014/127 

373,27 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

23/07/14 APROVAR FACTURES 
ADO 

APROVACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS RELACIÓ 
Q/2014/1105 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT DE ÉNS O SERVEIS 
REFUGI SON AMER 

RELACIÓ Q/2014/1105 4876,04 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

20/08/14 ALTRES SOL·LICITUD APROVACIÓ PTC RÈGIM 
GENERAL VEDAT PM-12171 

ALFABIA, C.B.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

18/08/14 ALTRES RECURS EXTRAORDINARI DE REVISIÓ A.P.V.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

18/08/14 ALTRES RECURS EXTRAORDINARI DE REVISIÓ C.N.G.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

22/08/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ GARANTIA DEFINITIVA ENDESA ENERGIA SA 
UNIPERSONAL 

978,53 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

25/08/14 ALTRES NO INCOACIO EXPEDIENT 
SANCIONADOR CAÇA CZ14/0065 

J.M.J.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

25/08/14 ALTRES NO INCOACIO EXPEDIENT 
SANCIONADOR CAÇA CZ14/0066 

M.LL.C.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

25/08/14 ALTRES NO INCOACIO EXPEDIENT 
SANCIONADOR CAÇA CZ14/0067 

P.LL.LL.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

25/08/14 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0248/13 J.M.L. 451 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

21/08/14 ALTRES AUTORITZACIÓ DEMOSTRACIÓ 
FALCONERIA 

S.C. BUNYOLA  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

22/08/14 ALTRES AUTORITZACIÓ REALITZACIÓ PROVA 
PUNTUABLE CAMPIONAT BALEARS TIR 
A GUÀTLERA 

CLUB TIR BONANY  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

22/08/14 ALTRES AUTORITZACIÓ REALITZACIÓ PROVA 
PUNTUABLE CAMPIONAT BALEARS TIR 
A GUÀTLERA 

CLUB TIR BONANY  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

20/08/14 ALTRES SEGREGACIÓ VEDAT PM-11286 G.C.A.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

20/08/14 ALTRES SEGREGACIÓ VEDAT PM-10880 M.R.R.  
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DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

21/08/14 ALTRES CANVI TITULAR VEDAT PM-12101 C.C.S.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

21/08/14 ALTRES CANVI TITULAR VEDAT PM-12173 A.B.S.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

21/08/14 ALTRES CANVI TITULAR VEDAT PM-10400 D.A.P.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

21/08/14 ALTRES SEGREGACIÓ VEDAT PM-11221 P.M.O.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

26/08/14 ALTRES CANVI TITULAR VEDAT PM-10550 SON SEGUI SARL  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

25/08/14 ALTRES SEGREGACIÓ VEDAT PM-11249 A.B.C.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

26/08/14 ALTRES SEGREGACIÓ VEDAT PM-11404 ASSOC. CAMP DE SA 
VINYA 

 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

27/08/14 ALTRES AMPLIACIÓ VEDAT PM-11112 ES RACÓ D'ARTÀ  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

27/08/14 ALTRES CANVI TITULAR VEDAT PM-10943 J.H.S.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

27/08/14 ALTRES BAIXA VEDAT PM-10446 SALINAS DE LEVANTE, 
S.A. 

 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

 ALTRES APROVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL 
VEDAT PM-10131 

Mª.F.E.M.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

03/09/14 ALTRES APROVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL 
VEDAT PM-12154 

ES COLL, S.A.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

03/09/14 ALTRES RENOVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL 
VEDAT PM-10487 

P.S.S.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

03/09/14 ALTRES RENOVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL 
VEDAT PM-10453 

S.G.B.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

03/09/14 ALTRES RENOVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL 
VEDAT PM-10489 

SON GUITARD, S.L.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

03/09/14 ALTRES RENOVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL 
VEDAT PM-10503 

J.M.M.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

03/09/14 ALTRES RENOVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL 
VEDAT PM-11913 

SON SASTRE, S.L.  
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DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

03/09/14 ALTRES RENOVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL 
VEDAT PM-10806 

J.G.F.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

03/09/14 ALTRES RENOVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL 
VEDAT PM-10035 

ESTREMERA NOVA, 
S.C. 

 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

03/09/14 ALTRES RENOVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL 
VEDAT PM-10656 

J.C.D.O.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

01/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIONS PEL DESEVOLUPAMENT 
ACTIVITATS SOCIOAMBIENTALS EN 
MATÈRIA CINEGÈTICA O DE PESCA 
FLUVIAL 2014 

ASSOC. FALCONERIA 
ILLES BALEARS 

1612,15 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

01/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIONS PEL DESEVOLUPAMENT 
ACTIVITATS SOCIOAMBIENTALS EN 
MATÈRIA CINEGÈTICA O DE PESCA 
FLUVIAL 2014 

S.C. FELANITX 3000 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

01/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIONS PEL DESEVOLUPAMENT 
ACTIVITATS SOCIOAMBIENTALS EN 
MATÈRIA CINEGÈTICA O DE PESCA 
FLUVIAL 2014 

ASS. CLUB ESPAÑOL 
PERRO RATERO 
MALLORQUIN 

2900 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

01/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIONS PEL DESEVOLUPAMENT 
ACTIVITATS SOCIOAMBIENTALS EN 
MATÈRIA CINEGÈTICA O DE PESCA 
FLUVIAL 2014 

S.C. ES TUDO 2980 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

01/09/14 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0059/13 J.O.H. 1804 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

01/09/14 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0060/13 F.O.H. 2247 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

01/09/14 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0109/13 M.S.V. 451 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

01/09/14 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0108/13 B.T.C. 511 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

01/09/14 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0107/13 J.S.M. 451 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

28/08/14 APROVAR FACTURES 
ADO 

APROVACIÓ FACTUURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2014/1241 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O 
SERVEIS REFUGI MULETA 

RELACIÓ Q/2014/1241 4617,68 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

28/08/14 APROVAR FACTURES 
ADO 

APROVACIÓ FACTUURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2014/1242 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O 
SERVEIS REFUGI SON AMER 

RELACIÓ Q/2014/1242 3076,34 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

27/08/17 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2014/136 

2500 
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DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

18/08/14 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES SOCIEDAD ESTATAL 
DE CORREOS Y 
TELÉGRAFOS, S.A. 

464,93 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

18/08/14 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2014/1177 955,73 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

25/08/14 APROVAR FACTURES 
ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES COMPAÑÍA 
CONCESIONARIA DEL 
TÚNEL DE SÓLLER, 
S.S. 

688,4 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

18/08/14 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2014/1180 754,62 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

18/08/14 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2014/1179 554,44 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

18/08/14 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES ALMACENES RULLAN, 
S.A. 

1573 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

18/08/14 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2014/1181 3407,18 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

02/09/14 ALTRES AUTORITZACIÓ CONTROL TUDÓ I 
TÓRTERA TURCA 

R.F.R.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

02/09/14 COMISSIÓ DE SERVEIS AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMANT 
COMISSIÓ SERVEIS 

M.A.S.C.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

02/09/14 COMISSIÓ DE SERVEIS AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMANT 
COMISSIÓ SERVEIS 

Mª.C.E.R.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

02/09/14 COMISSIÓ DE SERVEIS AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMANT 
COMISSIÓ SERVEIS 

Mª.C.E.R.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

02/09/14 COMISSIÓ DE SERVEIS AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMANT 
COMISSIÓ SERVEIS 

P.A.F.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

10/09/14 ALTRES CLASSIFICACIÓ DE LES 
PROSPECCIONS I REQUERIMENT DE 
DOCUMENTACIÓ DEL CONTRACTE 
D'OBRES EXÉCUCIÓ DEL PROJECTE 
MODIFICAT RESTAURACIÓ ORATORI 
CASTELLÓ, MITJANÇANT 
PROCEDIMENT OBERT 

?  

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

13/06/14 ALTRES Pròrroga obres rehabilitació casa i tafona de 
Can Boi. Annex projecte d'execució 
d'aparcament (fase II) 

INCOC, SL 0 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

09/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Ftres. de març i maig a favor de TRAGSA 
pel servei de manteniment dels jardins de 
Raixa. 

TRAGSA 12626,87 
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DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

10/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Sisena certificació de maig de 2014 del 
Projecte de rehabilitació de la casa i Tafona 
de Can Boi i de l'aparcament (faseII). 

INCOC,SL 31022,99 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

10/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Servei de manteniment d'edificis i 
instal·lacions i mesures d'eficiència 
energètica d'abril de 2014. 

FERROVIAL 
SERVICIOS, SA 

1049,98 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

11/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2014/1047 Provisío de fons recurs de 
casacio n303/11 

ALEJANDRO 
GONZALEZ S. 

400 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

12/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Telefonia mòbil de maig de 2014.  TELEFONICA MOVILES 
ESPAÑA, SAU 

6981,23 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

12/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Servei de telefonia mòbil de juny de 2014 TELEFONICA MOVILES 
ESPAÑA 

6981,23 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

12/07/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA FIXA 

J/2014/117 Benzina vehicle informàtica REPSOL COMERCIAL 
DE PRODUCTOS 
PETROLIFEROS, SA 

242,15 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

14/07/14 INICIAR EXPEDIENT Canvi de gestió de la finca Raixa a indirecta Secretaria téc. de 
Presidència 

0 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

14/07/14 DEIXAR SENSE 
EFECTE 

Exp. d'inici de l'exp.de la redistribució de la 
despesa pressupostaria relatiu a la casa i la 
Tafona de Can Boi. 

INCOC, SL 0 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

15/07/14 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

Adquisicio sistema de transmissio dades 
telemàtics bancaries. Pasarel·la Editran. 

INDRA SISTEMAS, SA 21394,86 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

15/07/14 INICIAR EXPEDIENT Modificació de l'Ordenança per regular i 
fixar els preus públics relatius a Raixa 

Secr.tèc. de Presidència 0 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

15/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2014/1068 Despeses peatge tunel Soller CIA CONCESIONARIA 
TUNEL SOLLER, SA 

10 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

16/07/14 ALTRES Excloure de la licitació;i requerir al licitador 
..., haver constituït garantia definitiva a 
tresoreria i publicació i notificació de la 
resolució. 

MELCHOR MASCARÓ, 
SAU 

0 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

17/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Servei de maneig i manteniment del 
Gegants del CIM 

Joan Berga Cifre 1936 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

17/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Servei de Procuradora. Ftres febrer I abril 
2014 

Sra Mª Luisa Vidal F. 1560,08 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

17/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Servei de Procuradora del Tribunals del CIM 
(abril). 

Sra. Mª Luisa Vidal Ferrer 837,3 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

18/07/14 COMPENSACIÓ HORES 
FORMACIÓ 

Curs: Motivació d'Equips. (20 hores) Sra. Carina Llufriu E. 0 
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DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

06/03/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Subscripció de 10 llicencies d'accés a la 
base de dades "El Derecho" per l'any 2014. 

LEFEBVRE-EL 
DERECHO SA 

5747,5 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

14/07/14 DEIXAR SENSE 
EFECTE 

Exp. d'inici de l'exp.de la redistribució de la 
despesa pressupostaria relatiu a la reforma 
interior Tossals Verds. 

INCOC, SL 0 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

18/07/14 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

Ha de dir:Factura nº de març de 2014 EDITORIAL ARANZADI, 
SA 

17310,38 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

21/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2014/1094 Provisió de fons. Recurs 
casació 2182/14. 

Sr. ALEJANDRO 
GONZALEZ S. 

360 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

21/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2014/1079 Despeses de la D. I. Projectes 
per 2014 

Diversos segons relació 
adjunta 

719,51 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

21/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Fact. de maig corresponent a la Secretaria 
Gral. 

CANON ESPAÑA, SA 196,48 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

21/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2014/1093 subministrament llum i telefon 
de juny a l'OIT Aeroport i còpies d'abril a les 
OIT's aeroport i plaça Reina.  

AENA AEROPUERTOS, 
SA// CANON ESPAÑA, 
SA 

533,47 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

21/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Fact.1140500039 de 23/5/2014 Reforma 
interior del refugi de Tossals Verds. 

INCOC, SL 5280,32 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

23/07/14 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

"Adquisició de 4 llicències CAD Revid" SEMICONDUCTORES Y 
SISTEMAS, SA 

7945,34 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

23/07/14 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

Ha de dir: J/2014/124  Diversos segons relació 
adjunta 

367,68 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

23/07/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA FIXA 

J/2014/125 Despeses del departament de 
Presidència. 

Secretaria tècnica de 
Presidència 

102,98 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

23/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Fact. de juny corresponent a la Secretaria 
Gral. 

CANON ESPAÑA, SA 196,48 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

25/07/14 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

Subministrament de 60 ordinadors amb els 
seus respectius monitors. 

HEWLET-PACKARD 
ESPAÑOLA, SL 

56382,61 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

25/07/14 ALTRES Declarar la prescripció del dret al 
reconeixement de les obligacions 
reclamades per ftres. 

SOCIEDAD GRAL.DE 
AUTORES Y EDITORES 
DE ESPAÑA 

0 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

25/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Quota d'agost dels Grups polítics. PP; PSOE i Grup Polític 
Coalició Mes per Mallorca 

16933,56 
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DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

29/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2014/1128 Contractes menors al dept. de 
Presidència. 

Diversos segons relació 
adjunta 

943,66 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

29/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2014/1130 Contractes menors al dept. de 
Presidència. 

Diversos segons relació 
adjunta 

8995,17 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

29/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2014/1129 Contractes menors del dept 
Presidència 

Diversos segons relació 
adjunta 

549,06 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

29/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2014/1127 Missatgeria de juny 2014 RETTO EXPRES, SL 56,19 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

29/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2014/1126 Díptics en anglés i alemany. VIRTUAL THINK 
COMUNICACION, SL 

1367,3 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

29/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2014/1125 Clips reflectant Fash groc 
CIM. 

PLAÇA18, SL 5009,4 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

31/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Subscripció a la base de dades on lin "El 
Consultor de los Ayuntamientos" (febrer). 

WOLTERS KLUWER 
ESPAÑA, SA   

5062,11 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

30/07/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA FIXA 

J/2014/132 despeses a favor dels Organs 
de Govern 

Diversos segons relació 
adjunta 

198,63 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

31/07/14 INICIAR EXPEDIENT Subministrament relatiu a la compra de 3 
escanners a Subdirecció Gral. de Compres. 

HEWLETT-PACKARD 
ESPAÑOLA, SL 

2653,53 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

31/07/14 INICIAR EXPEDIENT Subministrament relatiu a la compra de 4 
impresores multifunció a la Subdirecció 
Gral. de Compres 

HEWLETT-PACKARD 
ESPAÑOLA, SL 

1389,08 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

31/07/14 INICIAR EXPEDIENT Subministrament relatiu a la compra de 3 
Màquines d'alimentació ininterrompuda 
(SAI) monollocs per el servei d'informàtica 
del CIM a la Subdirecció Gral. de Compres 

SCHNEIDER ELECTRIC 
IT SPAIN, SL 

696,6 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

04/08/14 RETRIBUCIONS 
CONSELL 

Al servei de publicitat i promoció del CIM Secretaria tècnica de 
Presidència 

1808788,53 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

05/08/14 COMPENSACIÓ HORES 
FORMACIÓ 

Curs: "SICALWIN:Eina per a una correcta 
gestió pressupostaria". 20hres. 

Sra MªMagdalena N.A. 0 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

08/08/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Servei d'assessorament tècnic i supervisió 
de les tasques de mateniment dels jardins a 
Raixa. (maig) 

Sr. Antonio García-
Delgado S. 

1034,9 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

11/08/14 APROVACIÓ INICI EXP. 
CONTRACTACIÓ 

Adquisició d'un vehicle automòbil per als 
serveis grals.de la Llar de la Infància i la Llar 
de la Joventut del CIM 

FIAT GROUP 
AUTOMOBILES SPAIN, 
SA 

8738,64 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

13/08/14 COMPENSACIÓ HORES 
FORMACIÓ 

Curs: "SICALWIN:Eina per a una correcta 
gestió pressupostaria". 20hres. 

Sr. Alejandro M.B. 0 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

13/08/14 COMPENSACIÓ HORES 
FORMACIÓ 

Curs: Motivación d'Equips Sra.Beatriz S.G. 0 
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DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

31/07/14 REDISTRIBUCIÓ 
EFECTIUS 

Servei de transport dels gegants del CIM 
(lot1) per adaptarlo al termini real d'execució 
del contracte en les anualitats. 

TRANSPORTES NAVIO, 
SL 

9613,7 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

01/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DISPOSICIÓ DE LA DESPESA I 
RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ DERIVAT 
DE  FACTURES DEL CONTRACTE DE 
PUBLICITAT 2014 A CÀRREC DE LA 
PARTIDA PUBLICITAT  I PROPAGANDA 
SERV. TRANSF. TERRITORI, 
00.15140.22602 
 
 

DI 7 SL 
 

918,1 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

01/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DISPOSICIÓ DE LA DESPESA I 
RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ DERIVAT 
DE  FACTURES DEL CONTRACTE DE 
PUBLICITAT 2014 A CÀRREC DE LA 
PARTIDA PUBLICITAT  I PROPAGANDA 
COOPERACIÓ I AD. 
LOCAL.00.16930.22602 
 
 

DI 7 SL 
 

2690,74 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

01/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DISPOSICIÓ DE LA DESPESA I 
RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ DERIVAT 
DE  FACTURES DEL CONTRACTE DE 
PUBLICITAT 2014 A CÀRREC DE LA 
PARTIDA PUBLICITAT  I PROPAGANDA 
DIADA DE MALLORCA, 00.33800.22602 
 
 

DI 7 SL 
 

4123,06 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

01/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DISPOSICIÓ DE LA DESPESA I 
RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ DERIVAT 
DE  FACTURES DEL CONTRACTE DE 
PUBLICITAT 2014 A CÀRREC DE LA 
PARTIDA PUBLICITAT  I PROPAGANDA 
CARRETERES DELCONSELL, 
00.45300.22602 
 

 
DI 7 SL 
 

10463,37 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

01/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DISPOSICIÓ DE LA DESPESA I 
RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ DERIVAT 
DE  FACTURES DEL CONTRACTE DE 
PUBLICITAT 2014 A CÀRREC DE LA 
PARTIDA PUBLICITAT  I PROPAGANDA 
D.I.DE PROJECTES 00.92001.22602 
 
 

DI 7 SL 
 

8804,87 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

01/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DISPOSICIÓ DE LA DESPESA I 
RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ DERIVAT 
DE  FACTURES DEL CONTRACTE DE 
PUBLICITAT 2014 A CÀRREC DE LA 
PARTIDA PUBLICITAT  I PROPAGANDA 
RECURSOS HUMANS 00.92060.22602 
 
 

DI 7 SL 
 

274,59 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

01/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DISPOSICIÓ DE LA DESPESA I 
RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ DERIVAT 
DE  FACTURES DEL CONTRACTE DE 
PUBLICITAT 2014 A CÀRREC DE LA 
PARTIDA PUBLICITAT  I PROPAGANDA 
GABINET DE PREMSA. 00.92500.22602 
 
 

DI 7 SL 
 

38982,64 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/07/14 COMISSIÓ DE SERVEIS NOMENAMENT I/O PRESA POSSESSIO 
AL LLOC TREBALL 

SSC  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/07/14 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

NOMENAMENT I/O PRESA POSSSSIO AL 
LLOC TREBALL (ART 10.1.C LLEI 7/2007 I 
ART 15.2.D LLEI 3/2007) 

MGA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/07/14 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) 

JPB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/08/14 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

NOMENAMENT I/O PRESA POSSESSIO 
LLOC TREBALL (ART 10.1.a  LLEI 7/2007 I 
ART 15.2.a) 

BVJ  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/08/14 REINCORPORACIÓ 
LLOC DE TREBALL 

NOMENAMENT I/O PRESA POSSESSIO 
LLOC TREBALL 

LRE  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/08/14 REINCORPORACIÓ 
LLOC DE TREBALL 

NOMENAMENT I/O PRESA POSSESSIO 
LLOC TREBALL 

JFV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/08/14 CESSAMENT EN LLOC 
DE TREBALL 

CESSAMENT EN LLOC TREBALL FCV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/09/14 CESSAMENT EN LLOC 
DE TREBALL 

CESSAMENT EN LLOC TREBALL YYMM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/09/14 CESSAMENT EN LLOC 
DE TREBALL 

CESSAEMENT EN LLOC TREBALL MMBB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/08/14 CESSAMENT EN LLOC 
DE TREBALL 

CESSAMENT EN LLOC TREBALL FJLC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/08/14 CESSAMENT EN LLOC 
DE TREBALL 

CESSAEMENT EN LLOC TREBALL JPP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/08/14 CESSAMENT EN LLOC 
DE TREBALL 

CESSAMENT EN LLOC TREBALL AIMV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/08/14 CESSAMENT EN LLOC 
DE TREBALL 

CESSAMENT EN LLOC TREBALL CGO  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/07/14 MODIFICACIÓ LLOC DE 
TREBALL 

CESSAMENT I PRESA POSSESSIO LLOC 
TREBALL EFECTUATS PER MATEIXA 
AUTORITAT (ART 53 LLEI 3/2007 DE 27 
DE MARÇ) 

JRD  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/08/14 MODIFICACIÓ LLOC DE 
TREBALL 

CESSAMEN I PESA POSSESSIO AL LLOC 
TREALL EFECTUATS PER LA MATEIXA 
AUTORITAT (ART 53 LLEI 3/2007 DE 27 
DE MARÇ) 

JABR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/08/14 MODIFICACIÓ LLOC DE 
TREBALL 

CESSAMEN I PESA POSSESSIO AL LLOC 
TREALL EFECTUATS PER LA MATEIXA 
AUTORITAT (ART 53 LLEI 3/2007 DE 27 
DE MARÇ) 

DBS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/08/14 MODIFICACIÓ LLOC DE 
TREBALL 

CESSAMEN I PESA POSSESSIO AL LLOC 
TREALL EFECTUATS PER LA MATEIXA 
AUTORITAT(ART 53 LLEI 3/2007 DE 27 
DE MARÇ) 

JVS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/08/14 MODIFICACIÓ LLOC DE 
TREBALL 

CESSAMEN I PESA POSSESSIO AL LLOC 
TREALL EFECTUATS PER LA MATEIXA 
AUTORITAT(ART 53 LLEI 3/2007) 

JGHS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/07/14 MODIFICACIÓ LLOC DE 
TREBALL 

CESSAMEN I PESA POSSESSIO AL LLOC 
TREALL EFECTUATS PER LA MATEIXA 
AUTORITAT (ART 53  LLEI 3/2007  DE 27 
DE MARÇ) 

LVT  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/08/14 MODIFICACIÓ LLOC DE 
TREBALL 

CESSAMENT I PRESA POSSESSIO LLOC 
TREBALL EFECTUATS MATEIXA 
AUTORITAT 8ART 53 LLEI 3/2007) 

FMGL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/08/14 MODIFICACIÓ LLOC DE 
TREBALL 

CESSAMENT I PESA POSSESSIO AL 
LLOC TREBALL EFECTUATS PER LA 
MATEIXA (ART 53 LLEI 3/2007 DE 27 
MARÇ) 

GAM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/08/14 MODIFICACIÓ LLOC DE 
TREBALL 

CESSAMENT I PESA POSSESSIO AL 
LLOC TREBALL EFECTUATS PER LA 
MATEIXA (ART 53 LLEI 3/2007 DE 27 
MARÇ) 

CNF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/08/14 MODIFICACIÓ LLOC DE 
TREBALL 

CESSAMENT I PESA POSSESSIO AL 
LLOC TREBALL EFECTUATS PER LA 
MATEIXA (ART 53 LLEI 3/2007 DE 27 
MARÇ) 

PBA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/08/14 MODIFICACIÓ LLOC DE 
TREBALL 

CESSAMENT I PESA POSSESSIO AL 
LLOC TREBALL EFECTUATS PER LA 
MATEIXA (ART 53 LLEI 3/2007 DE 27 
MARÇ) 

MJEG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/08/14 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI LNP  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/09/14 EXCEDÈNCIA CANVI SITUACIO ADMINISTRATIVA - 
CURA DE FILLS 

MMBB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/07/14 EXCEDÈNCIA CANVI SITUACIO ADMINISTRATIVA - 
EXCEDENCIA CURA FAMILIARS  

YYMM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/08/14 EXCEDÈNCIA CANVI SITUACIO ADMINISTRATIVA  - FIN 
EXCEDENCIA 

LRE  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/08/14 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI JGM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/08/14 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI FAR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/09/14 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI CAC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/09/14 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI AMC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/09/14 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI ARAC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/09/14 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI ACC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/09/14 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI DAV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/09/14 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI FRS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/08/14 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI CMB  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/08/14 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI FHV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/08/14 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI AFAG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/08/14 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MRVA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/08/14 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI CJRP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/08/14 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI FVGV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/08/14 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI JSM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/08/14 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI FTR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/08/14 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI AMP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/08/14 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI CMQV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/08/14 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI CML  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/08/14 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI FFF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/08/14 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI SMG  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/08/14 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI JLBF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/08/14 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI JLBF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/08/14 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MNBP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/08/14 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI BAA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/08/14 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MASL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/08/14 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI JMM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/08/14 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MMF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/08/14 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MCML  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/08/14 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI LMMM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/08/14 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI ELS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/08/14 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI BAM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/09/14 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI JMML  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/09/14 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI RBR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/09/14 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MMO  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/09/14 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MMMP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/09/14 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MPRA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/09/14 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI FCL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/09/14 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI JBM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/09/14 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI JVC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/09/14 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MRB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/09/14 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI CMC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/08/14 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI JRC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/09/14 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MPCF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/09/14 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MFMH  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/09/14 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI AMB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/09/14 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RRECONEIXEMENT TRIENNI CGG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/09/14 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI JNB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/09/14 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI AGG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/09/14 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI EGA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/09/14 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI FEC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/09/14 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI MARS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/09/14 CESSAMENT EN LLOC 
DE TREBALL 

CESSAMENT EN LLOC TREBALL JMMF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/09/14 REINCORPORACIÓ 
LLOC DE TREBALL 

NOMENAMENT I/O PRESA POSSESSLIO 
LLOC TREBALL 

FJBD  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/09/14 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI MMB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/08/14 CONCESSIÓ LLICÈNCIA LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL -  PERMIS NO RETRIBUIT 

JCLC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

31/07/14 RECONEIXEMENT 
SERVEIS PREVIS 

RECONEIXEMENT TEMPS SERVEIS A 
EFECTES COMPUT TRIENNIS 

AJGS  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/09/14 RECONEIXEMENT 
SERVEIS PREVIS 

RECONEIXEMENT TEMPS SERVEIS 
PREVIS A EFECTES COMPUT TRIENNIS 

MPB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/09/14 RECONEIXEMENT 
SERVEIS PREVIS 

RECONEIXEMENT TEMPS SERVEIS A 
EFECTES COMPUT TRIENNIS 

CGO  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/09/14 RECONEIXEMENT 
SERVEIS PREVIS 

RECONEIXEMENT TEMPS SERVEIS A 
EFECTES DE COMPUT DE TRIENNIS 

AIV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/09/14 RECONEIXEMENT 
SERVEIS PREVIS 

RECONEIXEMENT TEMPS SERVEIS A 
EFECTES DE COMPUT DE TRIENNIS 

CGM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/09/14 EFECTES PER 
JUBILACIÓ 

JUBILACIO CPF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/07/14 ALTRES LLICENCIA / PERIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL - IT COMPLMENT 100% - 
FINALITZACIO 

RMMP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/07/14 RECONEIXEMENT 
100% RETRIBUCIONS 
IT 

LLICENCIA / PERIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL - IT COMPLMENT 100% 

MGF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14/08/14 RECONEIXEMENT 
100% RETRIBUCIONS 
IT 

LLICENCIA / PERIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL - IT COMPLMENT 100% 

MGF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/08/14 RECONEIXEMENT 
100% RETRIBUCIONS 
IT 

LLICENCIA / PERIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL - IT COMPLMENT 100% 

FLM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/08/14 RECONEIXEMENT 
100% RETRIBUCIONS 
IT 

LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL - IT COMPLMENT 100% 

LLM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/09/14 RECONEIXEMENT 
100% RETRIBUCIONS 
IT 

LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL - IT COMPLMENT 100% 

FLM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/09/14 RECONEIXEMENT 
100% RETRIBUCIONS 
IT 

LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL - IT COMPLMENT 100% 

VRB  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/08/14 RECONEIXEMENT 
100% RETRIBUCIONS 
IT 

LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL - IT COMPLMENT 100% 

MPK  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/07/14 RECONEIXEMENT 
100% RETRIBUCIONS 
IT 

LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL - IT COMPLMENT 100% 

CEF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/07/14 RECONEIXEMENT 
100% RETRIBUCIONS 
IT 

LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL - IT COMPLMENT 100% 

IGL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/07/14 RECONEIXEMENT 
100% RETRIBUCIONS 
IT 

LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL - IT COMPLMENT 100% 

MLRD  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/08/14 RECONEIXEMENT 
100% RETRIBUCIONS 
IT 

LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL - IT COMPLMENT 100% 
 
 

CFE  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/08/14 RECONEIXEMENT 
100% RETRIBUCIONS 
IT 

LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL - IT COMPLMENT 100% 

LLICENCIA / PERMIS / 
INCAPACITAT 
TEMPORAL - IT 
COMPLMENT 100% 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/08/14 RECONEIXEMENT 
100% RETRIBUCIONS 
IT 

LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL - IT COMPLMENT 100% 

MJGB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14/08/14 RECONEIXEMENT 
100% RETRIBUCIONS 
IT 

LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL - IT COMPLMENT 100% 

JGG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/08/14 RECONEIXEMENT 
100% RETRIBUCIONS 
IT 

LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL - IT COMPLMENT 100% 

FPM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/08/14 RECONEIXEMENT 
100% RETRIBUCIONS 
IT 

LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL - IT COMPLMENT 100% 

EML  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/08/14 RECONEIXEMENT 
100% RETRIBUCIONS 
IT 

LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL - IT COMPLMENT 100% 

ASR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/08/14 RECONEIXEMENT 
100% RETRIBUCIONS 
IT 

LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL - IT COMPLMENT 100% 

CLC  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/08/14 RECONEIXEMENT 
100% RETRIBUCIONS 
IT 

LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL - IT COMPLMENT 100% 

JFMG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/08/14 RECONEIXEMENT 
100% RETRIBUCIONS 
IT 

LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL - IT COMPLMENT 100% 

MRIC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/08/14 RECONEIXEMENT 
100% RETRIBUCIONS 
IT 

LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL - IT COMPLMENT 100% 

JSC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/08/14 RECONEIXEMENT 
100% RETRIBUCIONS 
IT 

LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL - IT COMPLMENT 100% 

ASR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/08/14 RECONEIXEMENT 
100% RETRIBUCIONS 
IT 

LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL - IT COMPLMENT 100% 

ASR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/08/14 RECONEIXEMENT 
100% RETRIBUCIONS 
IT 

LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL - IT COMPLMENT 100% 

AOG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/09/14 RECONEIXEMENT 
100% RETRIBUCIONS 
IT 

LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL - IT COMPLMENT 100% 

FOM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/09/14 RECONEIXEMENT 
100% RETRIBUCIONS 
IT 

LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL - IT COMPLMENT 100% 

MRIC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/07/14 CONCESSIÓ LLICÈNCIA LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL - PERIS NO RETRIBUIT 

MLAH  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/09/14 ALTRES IMPARTICIO ACTIVITAT FORMATIVA 
CURS INSTAL·LACIO I MANTENIMENT 
DE EQUIPS DE SO 

ASN  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/07/14 ALTRES LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL - PERIS NO RETRIBUIT 

MLAH  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/08/14 ALTRES LLICENCIA / PERMIS / INCAPACTITAT 
TEMPORAL - PERMIS NO RETRIBUIT 

CRR  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/09/14 ALTRES LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITT 
TEMPORAL  - PERMIS NO RETRIBUIT 

DFS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/09/14 PERMIS 
MATERNITAT/PATERNI
TAT 

LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL - PERMIS PATERNITAT  

MMF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/07/14 PERMIS 
MATERNITAT/PATERNI
TAT 

LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL - PATERNITAT 

JMMR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/08/14 PERMIS 
MATERNITAT/PATERNI
TAT 

LLICENCIA / PERMIS / INAPACITAT 
TEMPORAL - PATERNITAT 

BNF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/08/14 PERMIS 
MATERNITAT/PATERNI
TAT 

LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL - PATERNITAT 

ACG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/08/14 ALTRES LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT 
TERMPORAL 

APS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/08/14 ALTRES LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL - PERMIS NO RETRIBUIT 

LAMU  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/07/14 CONCESSIÓ LLICÈNCIA LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT 
TREMPORAL - LACTANCIA 

JMMR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/07/14 CONCESSIÓ LLICÈNCIA LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL  

MBB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/08/14 PERMIS 
MATERNITAT/PATERNI
TAT 

LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL - PATERNITAT 

LRS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/08/14 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

CONCESSIO BESTRETA  CAC 1489,92 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/09/14 RECONEIXEMENT 
100% RETRIBUCIONS 
IT 

LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORA - IT COMPLEMENT 100% 

BRP  



 126

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/09/14 RECONEIXEMENT 
100% RETRIBUCIONS 
IT 

LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL - IT COMPLEMENT 100% 

IGL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/09/14 RECONEIXEMENT 
100% RETRIBUCIONS 
IT 

LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT 
TERMPORAL - IT COMPLEMENT 100%  

APL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/09/14 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 

SAN  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/09/14 ALTRES SOL·LICITUD FLEXIBILITAT HORARIA  AGC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/09/14 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

ABONAMENT HORES 
EXTRAORDINARIES 

PERSONAL ADSCRIT A 
DPT HISENDA I FUNCIO 
PUBLICA 
(TRESORERIA) 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/09/14 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

CONCESSIO COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT CAP SERVEI BOMBERS  
PER GUARDIES LOCALITZACIO AGOST 

SRV 4815,86 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/09/14 EFECTES PER 
JUBILACIÓ 

AJUDA ECONOMICA PER JUBILACI 
FORÇOSA  

GSN 2292,03 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/09/14 ABONAMENT CURSOS GRATIFICACIO PER REALITZACIO CURS  SGP 648 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/09/14 ABONAMENT CURSOS GRATIFICACIO PER REALITZACIO CURS   JLBF 1872 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/09/14 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES PERSONAL ADSCRIT 
DPT PRESIDENCIA 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/09/14 ALTRES INCLUSIO NOMINA DESPESES 
DERIVADES TRAMITACIO PROROGA 
CONDUIR VEHICLES  

MAES 82,2 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/09/14 ALTRES INCLUSIO NOMINA DESPESES 
DERIVADES TRAMITACIO PROROGA 
CONDUIR VEHICLES  

MAFF 76,9 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/09/14 ALTRES INCLUSIO NOMINA DESPESES 
DERIVADES TRAMITACIO PROROGA 
CONDUIR VEHICLES  

JAF 82,2 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/09/14 ALTRES INCLUSIO NOMINA DESPESES 
DERIVADES TRAMITACIO PROROGA 
CONDUIR VEHICLES  

mcc 82,2 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/09/14 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIO EN PART RESOLUCIO 
CONCESSIO LLICENCIA NO RETRIBUIDA  

LAMU  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/09/14 ALTRES COMUNICACIO COMPTE CORRESNT 
PER DU A TERME PAGAMENT NOMINA 
TREBALLADORS  

JFV/MMCB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/08/14 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

CONCESSIO BESTRETA PJRA 2658,6 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/08/14 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES  JMF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/08/14 EFECTES PER 
JUBILACIÓ 

AJUDA EC ONOMICA PER JUBILACIO 
ESPECIAL 

CNB 4111,3 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/08/14 ALTRES ABONAMENT LIQUIDACIO VACANCES  MBBL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/08/14 REDUCCIÓ JORNADA 
LABORAL 

REDUCCIO JORNADA ACG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/08/14 INICIAR EXPEDIENT EXPEDIEN AJUDA PER ESCOLARITAT  ACG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/08/14 CONTRACTACIÓ 
PERSONAL LABORAL 

CONTRACTE REGIMEN LABORAL DPT 
MEDI AMBIENT  

FMS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/08/14 ACCEPTAR RENÚNCIA / 
NOMENAMENT 

RENUNCIA REDUCCIO JORNADA PER 
CURA DE FILLS  

JCTP  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/08/14 ALTRES AJUDA MUNUSVALIDESA ESM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/08/14 ACCEPTAR RENÚNCIA / 
NOMENAMENT 

REUNUCIA REDUCCIO JORNADA PER 
CURA DE FILLS 

EMPL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/08/14 PRORROGA 
INTERINITAT 

PROROGA PRESTACIOS ERVEIS EN 
REGIM INTERINITAT PER EXECUCIO 
PROGRAMA TEMPORAL 

LCR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/08/14 PRORROGA 
INTERINITAT 

PRORROGA PRESTACIO SERVEIS 
REGIM INTERINITAT PER EXECUCIO 
PORGRAMA TERMPORAL 

MAA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/08/14 PRORROGA 
INTERINITAT 

PRORROGA PRESETACIO SERVEIS EN 
REGIM INTERINITAT PER EXECUCIO 
PROGRAMA TERMPORAL 

NBA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/08/14 PRORROGA 
INTERINITAT 

PRORROGA PRESTACIO SERVEIS EN 
REGIM INTERINITAT PER EXECUCIO 
PROGRAMA TEMPORAL 

MANG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/08/14 PRORROGA 
INTERINITAT 

PRORROGA PRESETACIO SERVEIS EN 
REGIM INTERINITAT PER EXECUCIO 
PROGRAMA TERMPORAL 

GGN  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/08/14 PRORROGA 
INTERINITAT 

PRORROGA PRESTACIO SERVEIS 
REGIM INTERINITAT PER EXECUCIO 
PROGRAMA TERMPORAL 

JML  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/07/14 REDUCCIÓ JORNADA 
LABORAL 

REDUCCIO  JORNADA MACC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/07/14 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

CONCESSIO BESTRETA  JMBA 1467,84 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/07/14 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

CONCESSIO BESTRETA  JTME 483,3 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/07/14 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES  PERSONAL ADSCRIT 
AL DPT HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 
(MANTENIMENT) 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/07/14 INICIAR EXPEDIENT EXPEDIEN AJUDA PER ESCOLARITAT JMMR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/07/14 REDUCCIÓ JORNADA 
LABORAL 

REDUCCIO JORNADA  JMMR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/08/14 ALTRES INCLUSIO NOMINA DESPESES 
DERIVADES TRAMITACIO PRORROGAD 
CONDUIR VEHICLES  

JST 85,2 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/08/14 ALTRES INCLUSIO NOMINA DESPESES 
DERIVADES TRAMITACIO PRORROGAD 
CONDUIR VEHICLES  

GBF 82,2 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/08/14 ALTRES INCLUSIO NOMINA DESPESES 
DERIVADES TRAMITACIO PRORROGAD 
CONDUIR VEHICLES  

ECS 82,2 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/09/14 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZACIO, DISPOSICIO I 
RECONIEXEMENT DESPESA RELATIVA  
INGRES QUOTES SEGURETAT SOCIAL 
AGOST 2014 

TRESORERIA 
GENERAL SEGURETAT 
SOCIAL  

1140081 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/08/14 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

GUARDIES REFORÇ PARCS BOMBERS - 
ABRIL 2014 

PERSONAL ADSCRIT 
ALS PARCS BOMBERS 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/09/14 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

CONCESSIO COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT SERGENTS/CAPS 
ZONA SERVEI BOMBERS PER 
GUARIDIES DE LOCALITZACIO AGOST 
2014 

PERSONAL ADSCRIT 
AL COS BOMBERS 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/09/14 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

CONCESSIO COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT SOTS-OFICIALS 
SERVEI DE BOMBERS PER GUARDIES 
DE LOCALITZACIO AGOST 2014 

PERSONAL ADSCRIT 
AL COS BOMBERS  

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/09/14 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

CONCESSIO COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT  

PERSONAL ADSCRIT 
AL TEATRE PRINCIPAL 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/09/14 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

CONCESSIO COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT ABR-JUNY 2014 

PERSONAL ADSCRIT 
SERVEI BOMBERS 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/09/14 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

CONESSIO COMPLEMENTS 
PRODUCTIVITAT DESEMBRE 2013 

PERSONAL ADSCRIT 
AL SERVEI DE 
BOMBERS 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/09/14 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

CONESSIO COMPLEMENTS 
PRODUCTIVITAT JULIOL 2014 

PESONAL ADSCRIT AL 
SERVEI DE BOMBERS 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/09/14 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

CONDESSIO COMPLEMENTS 
PRODUCTIVITAT GEN-FEB-MARÇ 2014  

PERSONAL ADSCRIT 
AL TEATRE PRINCIPAL 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/09/14 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

CONESSIO COMPLEMENTS 
PRODUCTIVITAT OCT-NOV-DIS 2013  

PERSONAL ADSCRIT 
AL TEATRE PRINCIAL 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/09/14 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

CONESSIO COMPLEMENTS 
PRODUCTIVITAT JUL-AGOST-SET 2013 

PERSONAL ADSCRIT 
AL TEATRE PRINCIPAL 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/06/14 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

CONESSIO COMPLEMENTS 
PRODUCTIVITAT GEN-FEB-MARÇ 2014 

PERSONAL ADSCRIT 
AL TEATRE PRINCIPAL 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/06/14 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

CONESSIO COMPLEMENTS 
PRODUCTIVITAT GEN-FEB-MARÇ 2014 

PERSONAL ADSCRIT 
AL TEATRE PRINCIPAL 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/09/14 RETENCIONS DE 
NÒMINES 

RETENCIONS SINDICALS  AGOST 2014 SINDICATS   

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT  OBLIGACIONS ASISA, ASISTENCIA 
SANITARIA 
INTERPROVINCIAL DE 
SEGUROS S.A. 

31921,4 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIONS   SOCIEDAD DE 
PREVENCIO9 DE 
MUTUA BALEAR 
PREVIS, SLU 

8093,6 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIONS  SOCIEDAD DE 
PREVENCION DE 
MUTUA BALEAR 
PREVIS SLU 

11832,58 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/07/14 APROVACIÓ NÒMINA APROVACIO NOMINA JULIOL 2014 PERSONALA DSCRIT 
AL CIM 

3221811,96 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/07/14 RETENCIONS DE 
NÒMINES 

RETENCIONS JUDICIALS I 
ADMINISTRATIVES NOMINA JULIOL 2014 

PERSONAL ADSCRIT 
AL CIM 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/07/14 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RELACIO FACTURES 54/22110/20140730 
RECEPTES PERSONAL CIM JUNY 2014 

COL·LEGI OFICIAL 
FARMACEUTICS ILLES 
BALEARS 

2624,27 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/07/14 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RELACIO FACTURES 54/92060/20140723 
DPT HISENDA I FUNCIO PUBLICA  

EL CORTE INGLES, SA  532,4 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/07/14 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RELACIO FACTURES 54/92060/20140722 
DPT HISENDA I FUNCIO PUBLICA 

CANON ESPAÑA, SA  381,15 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

06/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 11/2012/F/1/01 GESTALIS PROJECT  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

25/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 14M00755  OBRAS Y PAV. MAN, 
SALU 

13667,07 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RLACIÓ DE FACTURES REF 
79/45300/20140613 

CANON ESPAÑA, SA 297,2 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF 
79/45300/2014615 

RELACIÓ ADJUNTA 1323,23 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 11/2012/F/1/01 ONZENA FACTURA GESTALIS PROJECT 
MANAGEMENT, SL 

148467 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

21/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 15/09 CINQUANTA-QUATRENA 
CERTIFICACIÓ 

CONS. LLULL SASTRE, 
SLU 

104830,52 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

31/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 14M01355 GEOMA, SL 21088,49 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

31/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 11/2012/F/1/01 GESTALIS PROJECT 
MANGEMENT, SL 

5883,32 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

01/08/14 CONTRACTE MENOR EXP 14M01255 LORENZO CROCE 21175 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

01/08/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 9/2012 MF1 TRETZENA 
CERTIFICACIÓ 

UTE SEGON CINTURO 
PALMA 

1773986,07 
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

01/08/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 10/12 TRETZENA CERTIFICACIÓ FCC 
CONSTRUCCIONES, SA 
I AMER E HIJOS, SA 

825311,28 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

01/08/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 8/2012/F/0/01 TRETZENA 
CERTIFICACIO 

UTE PLA DE NA TESA 486186,86 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

01/08/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 13/2012/F/1/03 UTE ASISTENCIA EL 
MOLINAR 

227332,66 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

01/08/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 12/2012/F/1/02 ANETO 
CONSULTORES, SL 

274832,48 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

05/08/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 33/10 TRENTA-VUITENA 
CERTIFICACIO 

UTE CONSERVACIO 
INTEGRAL MA-13 

162181,66 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

05/08/14 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

EXP 684/2014 MA-19 AJ. LLUCMAJOR  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

05/08/14 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

EXP 509/2014 MA-20 LIDL 
SUPERMERCADOS, 
SAU 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

06/08/14 ALTRES CLAU 14-12.1R-RF ARPOVAR 
REFORMAT NUM 1 

SENSE ESPECIFICAR  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

07/08/14 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

EXP 26/2014 ORENOL, SA  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

11/08/14 EXPROPIACIÓ EXP CM-80 CLAU 14-11.0-RP RELACIÓ 
D'AFECTATS 

SR S M A I ALTRES  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

11/08/14 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

DE 2 JULIOL 2010 SR A M R I ALTRES  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

11/08/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 16/09 CINQUANTA-QUATRENA 
CERTIFICACIÓ 

OBRAS Y PAV. MAN, SA 172829,96 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

11/08/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 07/14 PRIMERA CERTIFICACIO MAB, SL 436549,68 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

11/08/14 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

EXP 24/2014 MA-1021 ENDESA 
DISTRIBUCION 
ELECTRICA, SL 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

11/08/14 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

EXP 635/2014 MA-1021 ENDESA 
DISTRIBUCION 
ELECTRICA, SL 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

11/08/14 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

EXP 650/2014 MA-11 SRA M A R  
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

11/08/14 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

EXP 655/2014 MA-1 REDEXIS GAS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

07/08/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 13/09 CINQUANTA-CINQUENA 
CERTIFICACIÓ 

COMASA 49568,28 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

07/08/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 16/09 CINQUANTA-CINQUENA 
CERTIFICACIÓ 

OBRAS Y PAV. MAN, SA 45898,47 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

11/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 19/09 CINQUANTA-DOSENA 
CERTIFICACIÓ 

ELSAMEX, SA 184847,85 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

07/08/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 19/09 CINQUANTA.TRESENA 
CERTIFICACIO 

ELSAMEX, SA  389940,56 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

07/08/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 17/09 CINQUANTA.CINQUENA 
CERTIFICACIO 

CONS. Y PAV. SIQUIER, 
SA 

227644,49 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

09/08/14 EXPROPIACIÓ EXP CM-61 ADD 1 FINCA 26 SR M C M 2022,5 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

09/08/14 EXPROPIACIÓ EXP CM-61 ADD 8 FINCA 29 SRA C S S 8247,5 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

09/08/14 EXPROPIACIÓ EXP CM-61 ADD 3 FINCA 13 SRA M M V 4759,5 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

12/08/14 EXPROPIACIÓ EXP CM-79 ADD 8 FINCA 29 RC SENSE ESPECIFICAR 16623,73 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18/08/14 INICIAR EXPEDIENT EXP 17/2014 CLAU 14-16.0-RF SENSE ESPECIFICAR  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18/08/14 INICIAR EXPEDIENT EXP 18/2014 CLAU 14-15.0-RF SENSE ESPECIFICAR  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18/08/14 INICIAR EXPEDIENT EXP 19/2014 CLAU 14-14.1R-RF SENSE ESPECIFICAR  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18/08/14 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

EXP 608/2014 MA-3300 SR M A B  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18/08/14 INICIAR EXPEDIENT EXP 17/2014 CLAU 14-16.0-RF SENSE ESPECIFICAR  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/08/14 EXPROPIACIÓ EXP CM-61 ADD 16 FINCA 12 SRA M S A  2076,5 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18/08/14 EXPROPIACIÓ EXP CM-61 ADD 19 FINCA 9 SR A M B I ALTRE 2011,5 
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/08/14 APROVAR EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ 

CLAU 14-24.0-ML SENSE ESPECIFICAR 237472,42 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/08/14 APROVAR EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ 

CLAU 14-22.0-ML SENSE ESPECIFICAR 241366,46 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/08/14 INICIAR EXPEDIENT EXP 20/2014 CLAU 14-12.1R-RF SENSE ESPECIFICAR  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/08/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP 8/12 FCC I AMER E HIJOS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/08/14 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

EXP 18/2010-M1 CLAU 0-25.1-VA VIAS Y CONS.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/08/14 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

EXP 13/2014 CLAU 14-03.0-ML EXCAVACIONES 
S'HORTA, SA 

448463,24 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/08/14 EXPROPIACIÓ EXP CM-60 CANCEL·LACIÓ DIPÒSIT SRA A A B R 502,92 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/08/14 EXPROPIACIÓ EXP CM-61 ADD 15 FINCA 6 SR G C A  5594,5 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/08/14 EXPROPIACIÓ EXP CM-61 ADD 10 FINCA 51 SRA A L F I ALTRE 9487,5 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/08/14 EXPROPIACIÓ EXP CM-61 ADD 9 FINCA 27 SR R R M 696,5 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/08/14 EXPROPIACIÓ EXP CM-61 ADD 5 FINCA 32.1 SR J O R 1446,5 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/08/14 EXPROPIACIÓ EXP CM-61 ADD 2 FINCA 25 SR P V G 3639,5 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/08/14 EXPROPIACIÓ EXP CM-60  ADD 56 FINCA 2 980,92  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/08/14 EXPROPIACIÓ EXP CM-60 DD 54 FINCA 8 SRA A LL M 1550,02 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/08/14 EXPROPIACIÓ EXP CM-60  FINCA 10 SRA J F M I ALTRE 420,88 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/08/14 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

EXP 705/2014 MA-2141 BLUE DEVELOMENT, 
SL 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/08/14 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

EXP 685/2014 MA-3433 SR S A P  
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/08/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 36/10 TRENTA-SETENA 
CERTIFICACIÓ 

VIABAL, SA 96911,28 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/08/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 37/10 TRENTA-SETENA VIABAL, SA 88243,52 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/08/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 34/10 TRENTA-NOVENA 
CERTIFICACIO 

ROIG OBRES SERVEIS I 
MEDIAMBIENT 

16721,36 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/08/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 36/10 TRENTA-SISENA 
CERTIFICACIO 

VIABAL, SA  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/08/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 38/11 TREDINOVENA CERTIFICACIO UTE (ROIG OBRE I 
ELECTRONIC TRAFIC) 

19576,37 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18/08/14 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

EXP 651/2014 MA-3460 SR J A B  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18/08/14 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

EXP 765/2013B MA-15 SR B M A  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/08/14 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

EXP 13/2014 CLAU 14-03.0-ML EXCAVACIONES 
S'HORTA, SA 

488463,24 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/08/14 INICIAR EXPEDIENT EXP 20/2014 CLAU 14-12.1R-RF SENSE ESPECIFICAR  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

21/08/14 EXPROPIACIÓ EXP CM-61 ADD 7 FINCA 32 PREU JUST SR P S C 689,5 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

21/08/14 EXPROPIACIÓ EXP CM-61 ADD 20 FINCA 21 PREU JUST SR J G C 2764,5 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

21/08/14 EXPROPIACIÓ EXP CM-61 ADD 18 FINCA 3 PREU JUST SR J F R I ALTRE 3314,5 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

21/08/14 EXPROPIACIÓ EXP CM-61 ADD 14 FINCA 34 PREU JUST SRA C M M I ALTRE 1760,5 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

21/08/14 EXPROPIACIÓ EXP CM-61 ADD 11 FINCA 32.2 PREU 
JUST 

SRA M P P 1263,5 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

21/08/14 EXPROPIACIÓ EXP CM-61 ADD 17 FINCA 18 PREU JUST SR J J P J 5147,5 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

21/08/14 EXPROPIACIÓ EXP CM-61 ADD 13 FINCA 37 PREU JUST SRA C M 2710,5 
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

21/08/14 EXPROPIACIÓ EXP CM-61 ADD 12 FINCA 17 PREU JUST SR F S R 5904 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

21/08/14 EXPROPIACIÓ EXP CM-61 ADD 6 FINCA 27.1 PREU 
JUST 

SR S R S 986,5 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

21/08/14 EXPROPIACIÓ EXP CM-61 ADD 4 FINCA 16 PREU JUST SR P A C 1043,5 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

21/08/14 EXPROPIACIÓ EXP CM-61 ADD 55 FINCA 11 PREU JUST SR J M S 1852,21 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SERVEI DE TRANSPORT MITJANÇANT 
DOTACIÓ D'AUTOCARS PER TAL DE 
POSAR-LOS A DISPOSICIÓ DE LES 
ASSOCIACIONS DE PERSONES MAJORS 
DE MALLORCA QUE VULGUIN 
PARTICIPAR DELS ACTES QUE 
S'ORGANITZEN DES DE PROMOCIÓ 
SOCIAL 

ESPORTS 85, SL 3949,44 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

10/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL CONTRACTE PER A 
L'ORGANITZACIÓ DE LES XXVI 
JORNADES D'ESPORT BASE DEL 
SERVEI DE MEDICINA ESPORTIVA, "COR 
I ESPORT" (SUBMINISTRAMENT 
MATERIAL PER ALS ASSISTENTS) 

G.R.V.P. 857,89 

 

 
 


