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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL DE 
MALLORCA 

Identificació de la sessió 

Núm.: 16/2014 

Caràcter: ordinària  
Data: 13 de novembre de 2014 
Hora: de 10.09 h a 14.08 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 hi assisteixen els Hbles. Srs. consellers executius Jaume Juan Garcia i 
Mauricio Rovira de Alós. 
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Secretari general: Sr. Jeroni M. Mas Rigo. 
Interventora general:  Sra. Elena Montejo Fuentes. 
 
 
El Sr. Vidal Vidal surt en el punt 23 i torna en el punt 24. El Sr. Alemany surt en el 
punt 23 i torna en el punt 24. La Sra. Roig Catany surt en el punt 26 i torna en el punt 
27. La Sra. Ginard Mesquida surt en el punt 26 i torna en el punt 27. El Sr. Coll 
Canyelles surt en el punt 26 i torna en el punt 27. La Sra. Sànchez Grau surt en el punt 
26 i torna en el punt 28. El Sr. Ensenyat Riutort surt en el punt 26 i torna en el punt 
27. El Sr. Salom Munar surt en el punt 28 i torna en el punt 29. La Sra. Garrido 
Rodríguez surt en el punt 28 i torna en el punt 29. El Sr. Colom Adrover surt en el 
punt 28 i torna en el punt 29. El Sr. Font Massot surt en el punt 30 i torna en el punt 
31. La Sra. Soler Torres surt en el punt 30 i torna en el punt 31. El Sr. Garau Salas 
surt en el despatx extraordinari 1 i torna en el despatx extraordinari 3. La Sra. Sànchez 
Grau surt en el despatx extraordinari 1 i torna en el despatx extraordinari 3. 
 

ORDRE DEL DIA: 

 

I) PART RESOLUTIVA 

PRESIDENCIA 

1. Aprovació actes anteriors (9-10-2014  i  22-10-2014) 

2. Declaracions institucionals. 

3. Proposta de designació dels representants, titular i suplent del Consell Insular 
de Mallorca la Comissió Interinsular Assessora de Comerç. 

4. Proposta de designació de representant del Consell Insular de Mallorca en la 
Comissió de Coordinació de Policies Locals de les Illes Balears. 

VICEPRESIDÈNCIA DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

5. Proposta d'aprovació del conveni entre el Consell Insular de Mallorca i el Bisbat de 
Mallorca per a la conservació del patrimoni eclesiàstic any 2014 consistent en: 
confecció del llistat de prioritats de restauració del patrimoni eclesiàstic; catalogació i 
inventari de la biblioteca antiga del Monestir de Santa Clara (Palma) i inventari i 
catalogació dels fons de llibres sacramentals de l’arxiu diocesà de Mallorca 
 
6. Proposta d'aprovació del conveni entre el Consell Insular de Mallorca i el Bisbat de 
Mallorca per a la conservació del patrimoni eclesiàstic, any 2014 
 
7. Proposta per a l’acceptació de la justificació presentada per la Federació Balear 
d’Escacs  corresponent a la subvenció concedida mitjançant acord de ple en sessió de 
dia 10/04/2014, per a l’activitat d’escacs del programa de l’esport per a l’edat escolar, 
de la direcció insular d’esports de la vicepresidència de cultura, patrimoni i esports el 
Consell de Mallorca, pel període comprés entre el 31/10/2013 i el 30/10/2014. 
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8. Proposta d’acord per a afegir al conveni regulador de la subvenció nominativa 
concedida a la Federació de Voleibol de les Illes Balears  per al desenvolupament del 
programa l’esport per a l’edat escolar, aprovat per acord del Ple de data 10 d’abril de 
2014, la possibilitat de compensar conceptes en l’execució i la justificació atesa la 
naturalesa de l’objecte de l’activitat subvencionada 

 
9. Proposta d’acord de concessió de subvenció a la Federació Balear d’Orientació per 
al desenvolupament del programa “l’esport per a l’edat escolar a Mallorca” 
(Orientació) pel període comprès entre el 31/10/2013 i el 30/10/2014 i d’aprovació del 
text del conveni regulador. 
 
10. Aprovació de l’acord per declarar de pèrdua del dret de cobrament parcial de la 
subvenció a la Federació Balear de Golf. 
 
11. Aprovació de l’acord per declarar de pèrdua del dret de cobrament parcial de la 
subvenció a la Federació Balear de Ciclisme. 
 
12. Aprovació de l’acord per declarar de pèrdua del dret de cobrament parcial de la 
subvenció a la Federació Gimnàstica de les Illes Balears. 
 
13. Aprovació de l’acord per declarar de pèrdua del dret de cobrament parcial de la 
subvenció a la Federació Tennis de les Illes Balears. 
 
14. Aprovació de l’acord per declarar de pèrdua del dret de cobrament parcial de la 
subvenció a la Federació Balear de Motociclisme. 

 

DEPARTAMENT D’HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA 
 

15. Proposta d’aprovació del Compte General corresponent a l’exercici 2013. 

 
16. Proposta d’aprovació de l’expedient núm. 20 de modificació de crèdits en el 
pressupost propi de la corporació de l’exercici de 2014 per suplement de crèdit ( 
SUP06/2014). 
 
17. Proposta d’aprovació de l’expedient núm. 21 de modificació de crèdits en el 
pressupost propi de la corporació de l’exercici de 2014 per crèdit extraordinari( 
CE06/2014). 
 
 
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT 
 
18. Nomenament de representant del  Consell de Mallorca a la Comissió Consultiva 
per a la implantació del gas a Mallorca 
 
DEPARTAMENT DE COOPERACIÓ LOCAL 
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19. Reducció de les subvencions derivada de la contractació de les obres.  
 
DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL 
 
20. Proposta d’acord de l’aprovació del Conveni de col·laboració entre l’Institut 
Mallorquí d’Afers Socials ( IMAS) i l’Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI), per a la 
cessió de la gestió i administració de dos habitatges de protecció pública que formen 
part de la promoció 17 H situada al terme municipal de Santa Margalida, ubicats al 
carrer Maria cantonada amb el carrer Clavell, i dels aparcaments i trasters vinculats, 
per a joves en procés d’emancipació. 
 

II) PART DE CONTROL 

21.  Decrets i resolucions per donar-ne compte 

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

22. Donar compte de l’informe d’Intervenció núm. 3T/2014 de compliment de les 
obligacions trimestrals, corresponents al tercer trimestre de 2014, de 
subministrament d’informació de la Llei 2/2012 LOPFS, desenvolupada per 
l’ordre HAP/2105/2012 

 

MOCIONS IMPULSORES O DE TRÀMIT I DE CARÀCTER 
IDEOLÒGIC  

23. Moció del Grup Polític MÉS PER MALLORCA relativa al canvi del 
format del Debat de Política General per una audiència pública oberta a la 
ciutadania en general. 

 
24. Moció del Grup Polític MÉS PER MALLORCA sobre la fumigació amb 
insecticida agressiu i no selectiu contra la processionària del pi. 
 
25. Moció del Grup Polític MÉS PER MALLORCA sobre els pressuposts generals de 
l’Estat (PGE) 2015. 
 
26. Moció del Grup Polític MÉS PER MALLORCA sobre el Dia Internacional de 
l’acció contra la SIDA. 
 
27. Moció del Grup Socialista al Consell de Mallorca sobre el traspàs de recursos per 
exercir la competència en matèria de Turisme. 
 
28. Moció del Grup Socialista al Consell de Mallorca de lluita contra l’èbola. 
 
29. Moció del Grup Socialista al Consell de Mallorca per la protecció de l’edifici de 
Can Bibiloni a Palma. 
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30. Moció del Grup Socialista al Consell de Mallorca amb motiu del Dia Internacional 
contra la violència de gènere. 
 
 
INTERPEL·LACIONS 
 

31. Interpel·lació que formula el Sr. Jaume Garau Salas a la Sra. Catalina 
Cirer Adrover referida a “Situació de les necessitats socials de les persones i 
famílies més vulnerables de Mallorca i futures actuacions de l’IMAS pel 
proper any 2015”. 

PREGUNTES 
 
32. Pregunta que formula el Sr. Joan Font Massot (Actuacions previstes pel cap de 
programes del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports). 
 
33. Pregunta que formula el Sr. Joan Font Massot (Estat del concurs de trasllats dels 
funcionaris). 
 
34. Pregunta que formula el Sr. Joan Font Massot (Sentència camp de golf i hotel de 
Son Baco). 
 
35. Pregunta que formula el Sr. Jaume Garau Salas a la Sra. Catalina Cirer Adrover 
(Protocal de detecció i derivació casos èbola). 
 
36. Pregunta que formula la Sra. Rosario Sánchez Grau a la Sra. Margalida Roig 
Catany (Calendari aprovació pressupost Consell). 
 
37. Pregunta que formula el Sr. Francesc Dalmau Fortuny al Sr. Joan Rotger Seguí 
(Pla Especial Protecció Es Jonquet). 
 
 

INFORMACIÓ DELS CONSELLERS EXECUTIUS 

PRECS 

III) DESPATX EXTRAORDINARI 
 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
 

I) PART RESOLUTIVA 

PRESIDENCIA 

PUNT 1. APROVACIÓ ACTES ANTERIORS (9-10-2014  I  22-10-2014) 
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Sotmeses les actes a votació, s’aproven per unanimitat. 
 

PUNT 2. DECLARACIONS INSTITUCIONALS. 

No n’hi ha. 

 

PUNT 3. PROPOSTA DE DESIGNACIÓ DELS REPRESENTANTS, TITULAR 
I SUPLENT DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA LA COMISSIÓ 
INTERINSULAR ASSESSORA DE COMERÇ. 

Es dóna compte de la següent proposta de la presidenta: 

L’article 8 de la Llei de comerç de les Illes Balears estableix, al punt 1, la composició 
de la Comissió Interinsular Assessora de Comerç i al punt 2, que el conseller 
competent en matèria de comerç, a proposta de les entitats representades, ha de 
nomenar els membres de la Comissió. Correspon al Consell Insular de Mallorca 
proposar una persona representant, titular i suplent. 

La directora general de Comerç i Empresa, en l’escrit de dia 22 d’octubre de 2014, ha 
sol·licitat que, al més aviat possible, el Consell remeti la seva proposta. 

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

1. Proposar el nomenament de la Sra. Margalida Isabel Roig Catany, consellera 
executiva d’Hisenda i Funció Pública, titular, i del Sr. Mauricio Rovira de Alós, 
conseller executiu d’Urbanisme i Territori, suplent, com a representants del Consell 
Insular de Mallorca a la Comissió Interinsular Assessora de Comerç. 

2. Comunicar-ho a les persones interessades i a la Conselleria d’Economia i 
Competitivitat. 

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

 

PUNT 4. PROPOSTA DE DESIGNACIÓ DE REPRESENTANT DEL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA EN LA COMISSIÓ DE 
COORDINACIÓ DE POLICIES LOCALS DE LES ILLES BALEARS. 

Es dóna compte de la següent proposta de la presidenta: 

L’article 15.1 c) de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies 
locals de les Illes Balears estableix que a la Comissió de Coordinació de Policies 
Locals de les Illes Balears hi ha d’haver una persona vocal en representació de cada 
consell insular. 
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El dia 24 d’octubre de 2014, el director general d’Interior, Emergències i Justícia ha 
sol·licitat que el Consell designi la persona representant, així com la persona suplent, 
del Consell Insular de Mallorca en la Comissió de Coordinació de les Policies Locals 
de les Illes Balears. 

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

1. Designar perquè representin el Consell de Mallorca en la Comissió de 
Coordinació de Policies Locals de les Illes Balears el Sr. Francisco Amengual Tormo, 
director insular d’Emergencies, com a titular, i la Sra. Catalina Terrassa Crespí, que 
exerceix les funcions de secretària tècnica de Cooperació Local, com a suplent. 

2. Notificar-ho a les persones interessades i a la Conselleria d’Administracions 
Públiques del Govern de les Illes Balears. 

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

 

VICEPRESIDÈNCIA DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 
 
PUNT 5. PROPOSTA DEL VICEPRESIDENT DE CULTURA, PATRIMONI I 
ESPORTS D'APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE EL CONSELL INSULAR 
DE MALLORCA I EL BISBAT DE MALLORCA PER A LA CONSERVACIÓ 
DEL PATRIMONI ECLESIÀSTIC ANY 2014 CONSISTENT EN: 
CONFECCIÓ DEL LLISTAT DE PRIORITATS DE RESTAURACIÓ DEL 
PATRIMONI ECLESIÀSTIC; CATALOGACIÓ I INVENTARI DE LA 
BIBLIOTECA ANTIGA DEL MONESTIR DE SANTA CLARA (PALMA) I 
INVENTARI I CATALOGACIÓ DELS FONS DE LLIBRES 
SACRAMENTALS DE L’ARXIU DIOCESÀ DE MALLORCA 
 
Es dóna compte de la següent proposta del Vicepresident de Cultura, Patrimoni i 
Esports que diu: 
 

ANTECEDENTS 

 
L’ Església Catòlica és la institució insular que compta amb la part més nombrosa i de 
major qualitat del patrimoni històric i cultural de Mallorca, la qual cosa justifica amb 
escreix l’aportació econòmica institucional.  

Atès l’informe emès el 10 d’octubre de 2014 en el qual consta que; es consideren 
esmenades les deficiències respecte als projecte de catalogació i tractament digital del 
fons documental de l’Arxiu Diocesà de Mallorca; projecte catalogació de la biblioteca 
antiga del convent de Santa Clara de Palma; projecte confecció del llistat de prioritats 
de restauració del patrimoni eclesiàstic; queel projecte del Portal Web “Mallorca 
Sacra” del qual es comunicava al Bisbat de Mallorca que”no és una despesa 
subvencionables dins aquest expedient d’acord amb l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de 
desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels pressuposts de les entitats locals i que 
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respecte a les Jornades d’institucions eclesiàstiques i patrimoni cultural, no s’ha 
aportat la documentació necessària i preceptiva requerida a l’ofici amb informe tècnic 
de deficiències de 5 de maig de 2014 que fou notificat el 6 de juny de 2014.  
 
Atesa la memòria del cap del Servei de Patrimoni Històric i l’informe jurídic de la 
tècnica d’administració general del Servei de Patrimoni Històric, ambdós amb data 10 
d’octubre de 2014, mitjançant els quals es justifica la signatura del conveni de 
col·laboració. 

Atès l’informe favorable emès, el 30 d’octubre de 2014, des de la Intervenció General 
del Consell Insular de Mallorca. 

Atès que per fer front a les despeses derivades de la signatura d’aquest conveni, 
consta a l’expedient l’existència de crèdit amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
20.33620.48902 i reserva de crèdit núm. 220140000954.  

L’article 65.3 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el reglament 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions regula que l’acte de 
concessió o el conveni té el caràcter de bases reguladores de la concessió als efectes 
del que disposa la Llei general de subvencions. 
 

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

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

ACORD 

I.- Concedir una subvenció al Bisbat de Mallorca, amb CIF R-0700002-I, per 
import de TRENTA-NOU MIL NORANTA-CINC EUROS (39.095,00 €) per 
dur a terme la conservació del patrimoni eclesiàstic, any 2014. 

II.- Autoritzar i disposar la despesa de TRENTA-NOU MIL NORANTA-CINC 
EUROS (39.095,00 €) a favor del Bisbat de Mallorca, amb CIF R-0700002-I, a càrrec 
de l’aplicació pressupostària 20.33620. 48902 i reserva de crèdit núm. 220140000954, 
per dur a terme la conservació del patrimoni eclesiàstic per a l’any 2014. 

Els projectes que es duran a terme són els següents: 

- Confecció del llistat de prioritats de restauració del patrimoni eclesiàstic: 
6.000,00 € 

- Catalogació i inventari de la biblioteca antiga del monestir de Santa Clara 
(Palma): 11.500,00 € 
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- Inventari i catalogació dels fons de llibres sacramentals de l’Arxiu Diocesà de 
Mallorca: 21.595,00 € 

La despesa serà abonada prèvia presentació del compte justificatiu de la despesa a la 
Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell Insular de Mallorca. S’hi 
inclouran els justificants de despesa o qualsevol altre document amb validesa jurídica 
que permeti acreditar el compliment de l’objecte de la subvenció. El compte haurà 
d’incloure la declaració de les activitats realitzades que han estat finançades amb la 
subvenció i el seu cost amb el desglossament de cadascuna de les despeses d’acord 
amb l’establert al conveni. 

III.- Retornar l’import de vint mil nou cents cinc euros (20.905,00 €) a 
l’aplicació pressupostària 20.33620. 48902 amb una reserva de crèdit núm. 
220140000954 per import de seixanta mil euros (60.000,00 €). 

IV.- Aprovar el text del Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de 
Mallorca i el Bisbat de Mallorca per a la conservació del patrimoni eclesiàstic 
per a l’any 2014, que s’adjunta com a part integrant del present acord. 

V.- Notificar aquest acord al Bisbat de Mallorca. 

 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL INSULAR DE 
MALLORCA I EL BISBAT DE MALLORCA PER A LA CONSERVACIÓ 
DEL PATRIMONI ECLESIÀSTIC DE MALLORCA, ANY 2014, 
CONSISTENT EN: CONFECCIÓ DEL LLISTAT DE PRIORITATS DE 
RESTAURACIÓ DEL PATRIMONI ECLESIÀSTIC; CATALOGACIÓ I 
INVENTARI DE LA BIBLIOTECA ANTIGA DEL MONESTIR DE SANTA 
CLARA (PALMA) I INVENTARI I CATALOGACIÓ DELS FONS DE 
LLIBRES SACRAMENTALS DE L’ARXIU DIOCESÀ DE MALLORCA 

 

Reunits, d’una part, el Sr. Joan Rotger Seguí com a vicepresident de Cultura, 
Patrimoni i Esports del Consell Insular de Mallorca, amb CIF S-0711002-F, i 
amb domicili a la plaça de l’Hospital, 4 de Palma, actuant en nom i 
representació d’aquesta corporació.  

I de l’altra, l’Excm i Rvd. Sr. Javier Salinas Vidal, Bisbe de Mallorca, que actua en 
nom i representació del Bisbat de Mallorca, amb CIF R-0700002-I, i domicili al carrer 
Seminari, núm. 4, de Palma de Mallorca. 

Ambdues parts es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica per aquest acte, i 

 

MANIFESTEN 

 

El Consell Insular de Mallorca exerceix les competències en matèria de Patrimoni 
Històric des de l’entrada en vigor de la Llei 6/1994, de 13 de desembre, de traspàs de 
les competències de Cultura, Patrimoni, Promoció Sòciocultural, Dipòsit de llibres i 
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Esports de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Entre aquestes competències 
es troba la de vetllar per la conservació del patrimoni cultural.  

L’Església catòlica és la institució insular que compta amb la part més nombrosa i de 
major qualitat del patrimoni cultural mallorquí, alhora que sent la ineludible obligació 
de vetllar per la transmissió d’aquest llegat en el millor estat de conservació possible. 

La gestió d’aquest ingent patrimoni implica, a més de les tasques de sistematització 
del coneixement dels elements que configuren el patrimoni, la restauració d’aquells 
béns que han sofert deteriorament pel pas del temps, per ús o per accident. Ambdues 
tasques poden ser objecte de conveni entre les dues institucions.  

Per tot l’exposat i per ajudar al Bisbat a atendre les necessitats de restauració dels 
béns culturals eclesiàstics, acorden formalitzar el present Conveni de col·laboració 
entre el Consell Insular de Mallorca i el Bisbat de Mallorca per a la conservació del 
patrimoni eclesiàstic de Mallorca, any 2014, conforme als següents  

 

PACTES 

 

PRIMER.- El Consell Insular de Mallorca subvencionarà amb trenta-nou mil 
noranta-cinc euros (39.095,00 €) el cost dels següents projectes que duran a terme 
dins l’exercici 2014: 

- Confecció del llistat de prioritats de restauració del patrimoni eclesiàstic 

- Catalogació i inventari de la biblioteca antiga del monestir de Santa Clara 
(Palma) 

- Inventari i catalogació dels fons de llibres sacramentals de l’Arxiu Diocesà de 
Mallorca 

 

SEGON.- El pressupost total és de trenta-nou mil noranta-cinc euros (39.095,00 €), i 
per dur-les a terme el Consell Insular de Mallorca aportarà la quantitat total de trenta-
nou mil noranta-cinc euros (39.095,00 €) a càrrec de l’aplicació pressupostària 20 
33620 48902 (reserva de crèdit núm. 220140000954).  

El pressupost es desglossa de la següent forma: 

- Confecció del llistat de prioritats de restauració del patrimoni eclesiàstic: 
6.000,00 € 

- Catalogació i inventari de la biblioteca antiga del monestir de Santa Clara 
(Palma): 11.500,00 € 

- Inventari i catalogació dels fons de llibres sacramentals de l’Arxiu Diocesà de 
Mallorca: 21.595,00 € 

 

TERCER.- El Bisbat de Mallorca està obligat a comunicar per escrit al Servei de 
Patrimoni Històric l’inici d’execució de cada un dels projectes subvencionats amb una 
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antelació mínima de 10 dies hàbils. Els tècnics del Servei de Patrimoni Històric 
podran fer un seguiment del procés dels projectes de restauració.  

 

QUART.- Per abonar la subvenció, el beneficiari ha de justificar la realització de les 
actuacions dutes a terme dins l’exercici 2014. 

En aquest sentit, la justificació de la realització del projecte s’ha de fer mitjançant un 
compte justificatiu que ha d’estar integrat per la documentació següent: 

1.-Memòries tècniques sobre els resultats de l’execució de cadascun dels projectes 
presentats, detallant els tractaments aplicats, i que inclouran fotografies de l’estat 
dels béns abans i després de la restauració. 

Memòria tècnica del desenvolupament de les Jornades d’aquest conveni, 
amb dades relatives a les activitats realitzades i els resultats obtinguts.  

 

2.-Per a les intervencions dutes a terme per professionals liberals: factura/es 
girada/es al Bisbat i degudament pagada/es d’acord amb el pressupost presentat. 
Les factures han d’expressar clarament:  

- Nom complet i NIF/CIF de la persona o entitat expedidora 

- Número i data 

- Concepte 

- IVA i retenció fiscal (si correspon) 

- Dades fiscals del client de la factura 

Les factures han d’estar emeses i pagades entre l’1 de gener de 2014 i el 21 de 

novembre de 2014 .La justificació de l’abonament de la despesa s’ha de fer, 

segons els mitjans de pagament que s’utilitzin, mitjançant la següent 

documentació: 

A) Pagament mitjançant transferència bancària o ingressos en compte bancari:  

a) Còpia del justificant de l’ordre de transferència bancària o document bancari 
acreditatiu del pagament en el qual figurin el concepte de la transferència o 
l’ingrés, la data del document, l’import, la identificació del concepte, a fi que 
quedi identificat el pagament de la factura, i les dades de l’ordenant i del 
destinatari, que han de coincidir amb el beneficiari i amb l’emissor de la 
factura, respectivament, i   

b) Extracte del compte bancari del beneficiari de l’ajuda en el qual figuri el 
càrrec d’aquesta transferència. 
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No obstant això, si en el detall del càrrec bancari del pagament en qüestió es 
recullen les dades que s'esmenten per a la còpia de l'ordre de transferència o per al 
document d'ingrés, bastarà presentar aquest detall del càrrec / bancari. 
 

B) Pagament mitjançant xec nominatiu:  

a) Còpia del xec nominatiu o pagaré nominatiu emès a nom del proveïdor que 
emet la factura o document equivalent, sempre que estigui vençut;  

b) Extracte del compte corrent del beneficiari de l’ajuda en el qual figuri el càrrec 
d’aquest xec o pagaré, i  

c) Certificat de l’entitat bancària en què consti el número de xec, l’import i la 
identificació de qui el cobra i la data de cobrament (no és necessari presentar 
l’extracte del compte corrent si el certificat de l’entitat bancària inclou també 
la identificació del número de compte en què s’ha carregat el xec i el titular del 
compte, que ha de coincidir amb el beneficiari de l’ajuda).  

No obstant això, si en el detall del càrrec bancari del pagament en qüestió es 
recullen les dades que s'esmenten per al certificat o per al document de I'entitat 
bancària bastarà presentar aquest detall del càrrec bancari i la còpia del xec o 
pagaré corresponent.  

 
C) Pagament mitjançant domiciliació bancària:  

a) Notificació bancària del càrrec  

b) Certificat o document de l’entitat bancària en què consti el titular i número del 
compte corrent en què s’ha anotat el càrrec i l’ordenant del càrrec, el 
beneficiari, el concepte pel qual es fa el càrrec i l’import i data de l’operació. 

No obstant això, si en el detall del càrrec bancari del pagament en qüestió es 
recullen les dades que s'esmenten per al certificat o per al document de l'entitat 
bancària bastarà presentar aquest detall del càrrec bancari i la notificació bancària 
del càrrec.  

Cas que en el document acreditatiu del pagament figuri un import que no 
coincideix amb l’import del justificant en qüestió, el beneficiari haurà de presentar 
un certificat o documentació justificativa de l’entitat bancària o qualsevol altre 
document que justifiqui que dins aquell pagament es troba inclòs l’abonament del 
justificant en qüestió. 

 

En cap cas s’admetran pagaments amb efectiu. 

 

3.-Per a les actuacions que dugui a terme el Taller Diocesà de Restauració s’haurà 
de presentar:  
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* Declaració jurada de les hores invertides per cada un dels professionals en la 

restauració i conservació de l’objecte del projecte signada pel Vicari Episcopal 

d’Assumptes Econòmics. 

* Les nòmines del personal amb indicació de quin és l’import que s’imputa a 
l’activitat subvencionada d’acord amb les hores invertides que s’expressen a la 
declaració jurada. 

* Documents TC1 i TC2 d’abonament a la Seguretat Social. També 

s’acompanyarà un escrit diferenciant l’aportació de l’empresa i la del 

treballador en les quantitats dels TC. 

4.-Relació classificada de despeses i inversions de l’activitat signada pel 
beneficiari (art. 72.2.a RGLS) que ha d’incloure: 

• La factura ha estat emesa a nom del beneficiari  

• Identificació del creditor (CIF, nom del creditor, domicili fiscal) 

• Número de factura 

• Import de la factura 

• Data d’emissió de la factura 

• Desviacions esdevingudes cas que la subvenció s’atorgui 
d’acord amb un pressupost 

 

5.-Per a cada un dels projectes i si s’escau, una relació detallada d’altres ingressos o 
subvencions que hagin finançat les activitats subvencionades amb indicació de 
l’import i la seva procedència (art.72.2.e) RLGS), si escau. 
 
6.- Per a cada un dels projectes una declaració responsable del beneficiari que acrediti 
que les despeses justificades responen sense cap dubte a l’activitat subvencionada (art. 
31.1 LGS). 
 
7.- Per a cada un dels projectes una declaració responsable del beneficiari que acrediti 
que el cost d’adquisició justificat no supera el valor de mercat (art. 31.1 i 33 de la 
LGS). 
 
8.- Per a cada un dels projectes  una declaració responsable del beneficiari que acrediti 
que no recupera ni compensa l’IVA (art. 31.8 LGS). 
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9.- Informe del centre gestor, relacionant totes les factures i/o documents justificatius, 
que acreditin el compliment dels objectius i la finalitat per la qual es va concedir la 
subvenció així com les condicions establertes en l’acord de concessió, incloent les de 
publicitat del finançament rebut, signat pel secretari tècnic de la Vicepresidència de 
Cultura, Patrimoni i Esports i responsable administratiu del centre gestor (Base 
execució 35.3.d). 
 

Cas què , a petició del beneficiari, s’hagin de retornar les factures o 
justificants originals s’hi ha de reflectir, mitjançant un segell, la data de 
concessió de la subvenció així com l’import del justificant que s’imputa a la 
subvenció. 

 

Qualsevol modificació que es produeixi en la realització de l’activitat 
esmentada, haurà d’ésser notificada al Servei de Patrimoni Històric. 

 

No s’efectuarà el pagament si aquesta documentació resulta desaprovada per l’òrgan 
competent del Consell Insular de Mallorca. I cas que es requereixi altra documentació 
complementària tenen l’obligació d’aportar-la tal i com s’estableix a la base setena c). 

 

CINQUÈ.- El termini màxim per dur a terme els projectes objecte de la subvenció és 

coincident amb el termini per presentar el compte justificatiu, ambdós finalitzaran el 

21 de novembre de 2014. 

Per fer efectiu el pagament de la subvenció, el Bisbat de Mallorca s’ha de trobar al 
corrent de les obligacions tributàries amb el Consell Insular de Mallorca, l’Agència 
Tributària i la Seguretat Social presentant, a tal efecte, els certificats en vigor. 

La base d’execució 35.3 in fine del Pressupost del Consell de Mallorca de 2014 
estableix el següent: “La revisió de les factures o documents de valor probatori anàleg 
que, si s’escau, formin part del compte justificatiu, seran objecte de comprovació en 
els quatre anys següents sobre la base d’una mostra representativa.”, per tant, l’import 
definitiu de la subvenció justificada pot experimentar canvis, amb posterioritat, com a 
conseqüència de l’exercici, en els 4 anys següents, del control financer de la 
Intervenció General sobre la documentació justificativa presentada i, consegüentment, 
si aquella ja s’ha abonat, pot donar lloc al reintegrament corresponent. 
 

SISÈ.- Una vegada presentat el compte justificatiu, el Servei de Patrimoni Històric 
emetrà informe d’avaluació i de comprovació de cada un dels projectes objecte de la 
subvenció i de la seva adequació amb la finalitat del present conveni. 
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SETÈ.- El beneficiari ha de complir amb les obligacions del capítol II del títol 
preliminar de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvenciones 
(BOE núm. 276 de 18/11/03), les obligacions de l’article 10 del Reglament de 
subvencions del Consell de Mallorca (BOIB núm. 132, de 03/11/01) i les 
establertes en la resta de normativa que hi sigui d'aplicació així com, en 
especial, les recollides en les clàusules del present conveni: 

 

a) Acreditar la realització de cada un dels projectes objecte del present 
conveni, el compliment de les condicions i les modificacions que 
s’hagin produït 

b) Comunicar al Consell Insular de Mallorca, en qualsevol moment, l’obtenció de 
subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat i no consignades en la 
sol·licitud 

c) Facilitar tota la informació que li sigui requerida pel Consell Insular de 
Mallorca 

d) Constituir les garanties que siguin exigibles, en el seu cas 
e) Fer constar que l’activitat està subvencionada o patrocinada pel Consell 

Insular de Mallorca, si se’n fa publicitat o en qualsevol altra ocasió; i fer-ho en 
llengua catalana 

f) El Consell Insular de Mallorca podrà, en qualsevol moment, auditar, tant 
econòmica com tècnicament, el programa objecte de la subvenció 

g) Sotmetre’s a les actuacions de fiscalització i control de la Intervenció del 
Consell Insular de Mallorca i de la Sindicatura de Comptes 

h) Fer constar la percepció i l’aplicació de la subvenció en la seva comptabilitat o 
en els llibres de registre. En cas de no tenir obligació de dur la comptabilitat, 
deixar-ne constància en la documentació que la substitueixi 

i) Una vegada restaurats els béns objecte d’aquest conveni, garantir-ne el seu 
manteniment i conservació en l’estat final obtingut 

 
VUITÈ.- SUBCONTRACTACIÓ 

 

L’entitat beneficiària pot subcontractar la totalitat de la realització de cada un dels 
projectes subvencionats, d’acord amb els requisits establerts en els articles 29 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i 68.1 del Reial decret 
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, general de subvencions: 
 

a) L’entitat beneficiària pot subcontractar el projecte, objecte de la sol·licitud, 
fins al 100% de l’activitat  subvencionada. (art. 29.2 de la Llei 38/2003 i art. 
68.1 del Reial decret 887/2006). 

 
b) Quan l’activitat concertada amb terceres persones excedeixi del 20 % de 
l’import de la subvenció i aquest import sigui superior a 60.000 €, la 
subcontractació estarà sotmesa al compliment dels requisits següents (art. 29.3 de 
la Llei 38/2003).: 
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- Que el contracte es faci per escrit. 
- Que l’entitat concedent de la subvenció l’autoritzi prèviament, en la forma 
que determinen les bases reguladores. 
 
En aquest sentit, s’autoritza al beneficiari a dur a terme la subcontractació, en el 
cas que s’ultrapassin els límits esmentats, si acredita el compliment dels requisits 
següents: 
 
- Una memòria justificativa del motiu de la subcontractació 
- El document en què s’ha formalitzat la subcontractació 
- Una declaració responsable conforme l’entitat no està sotmesa a cap dels 
supòsits  
de vinculació amb la persona o l’entitat subcontractada prevists en l’article 68.2 
del Reial decret 887/2006. 

 
c) L’entitat beneficiària, d’acord amb l’article 29.7 de la Llei 38/2003, no pot 
concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb: 

 
1. Persones o entitats sotmeses a alguna de les prohibicions de l’article 13 de 
la Llei 38/2003. 
2. Persones o entitats que hagin percebut altres subvencions per a la 
realització de l’activitat objecte de contractació. 
3. Intermediaris o assessors els honoraris dels quals es defineixin com un 
percentatge de cost total de l’operació, llevat que el pagament estigui 
justificat amb referència al valor de mercat del treball efectuat o dels serveis 
prestats. 
4. Persones o entitats vinculades amb el beneficiari, llevat que la contractació 
s’efectuï d’acord amb les condicions normals de mercat i s’obtingui 
l’autorització prèvia de l’òrgan concedent de la subvenció en els termes que 
estableixin les bases. (S’ha de tenir en compte, en aquest cas, l’article 68.2 del 
Reial decret 887/2006 que defineix les circumstàncies en què es considera 
que hi ha vincle amb l’entitat beneficiària). 
5. Persones o entitats sol·licitants d’ajuda o subvenció en la mateixa 
convocatòria i programa que no hagin obtingut subvenció perquè no 
compleixin els requisits o no assoleixin la valoració suficient. 

 
S’autoritza el supòsit de subcontractació a favor de persones o entitats vinculades a 
l’entitat beneficiària recollit en la lletra c.4), sempre que es faci d’acord amb els 
termes següents: 
 

I) Quan l’activitat concertada amb la persona o entitat vinculada excedeix el 
20% de l’import de la subvenció i aquest és superior a 60.000 €, la 
subcontractació s’ha d’estipular per escrit mitjançant contracte. 
 
II) La subcontractació ha d’obeir a criteris d’eficàcia i eficiència en l’execució 
del projecte. L’entitat beneficiària ha de reflectir aquests criteris en la 
memòria presentada en justificar l’ajut. 
 
III). L’entitat beneficiària ha d’indicar la vinculació amb la persona o entitat 
subcontractada bé en el contracte, bé en la memòria. 
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V) La subcontractació s’ha de dur a terme en condicions normals de mercat i, 
en aquest sentit, l’entitat beneficiària ha d’haver demanat 3 pressuposts sobre 
l’activitat que vol subcontractar, per la qual cosa ha de presentar la factura 
definitiva de la subcontractació efectuada, a més dels 2 pressuposts rebutjats. 

 
NOVÈ .- La present subvenció, d’acord amb l’article 13.1 del Reglament de 
subvencions del Consell Insular de Mallorca (BOIB núm. 132 de 03/11/2001) és 
revocable i reductible per les causes previstes a la normativa d’aplicació i al present 
reglament, i no seran invocables com a precedents.  
 
En aquest sentit els òrgans competents del Consell Insular de Mallorca podran 
modificar, anul·lar o revocar i, si n’és el cas, procedir al reintegrament total o parcial 
de  
la present subvenció d’acord amb allò que estableix el Títol II de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276 de 18/11/03); el capítol I del 
títol III del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol de 2006 ( BOE núm. 176, de 
25/07/06), pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions; l’article 13.2 del Reglament de subvencions del Consell de 
Mallorca i la resta de normativa que li sigui d'aplicació. 
 
DESÈ.- El fet d’alterar les condicions determinades en el conveni podrà comportar 
una modificació de l’acord de concessió de la subvenció tot d’acord amb els articles 
61 i 64 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel s'aprova el Reglament de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La sol·licitud s’haurà de 
presentar abans que s’acabi el termini per a la realització de l’activitat. 
 
ONZÈ.- Aquest conveni restarà vigent fins al 31 de desembre de 2014. 
 
 

ANNEX I 
 
 
El/La Sr./a _____________________________________________ amb DNI 
_________________________ actuant en representació de l’Entitat 
__________________________________________ en càrrec de 
____________________________________, en relació amb el projecte 
______________________________________________ de l’exercici 2014 
 
 
DECLAR, sota la meva responsabilitat ,que amb relació a l’IVA: 

Sí és recuperarà i compensarà 

No és recuperarà ni compensarà 

 

Palma de Mallorca,______ de ___________ de 20_____ 

 

 



 18

 

(Signatura) 

 
ANNEX II 
 
 

COMPTE JUSTIFICATIU EN RELACIÓ  L’ACTIVITAT REALITZADA  
 
El/La Sr./a _____________________________________________ amb DNI 
______________ actuant en representació de 
l’Entitat___________________________ en càrrec de 
_____________________________, en relació amb el projecte 
______________________________________________ de l’exercici 2014 
 
DECLAR sota la meva responsabilitat: 
 
1.- Que el projecte s’ha realitzat i que el cost ha estat el següent: 
 
Ingressos: 
 

 Subvenció Consell de Mallorca                              ____________euros 
Altres: 
 ________________________________               ____________euros 
 ________________________________                  ___________euros 

         TOTAL  INGRESSOS                                         ____________euros 

 
  Despeses: 
 
Núm. Factura Concepte Data Import Data 

pagament 
     
     
     
     
     
     
     
     
Proveïdor CIF Domicili   
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TOTAL  DESPESES                                            ____________euros 

 
• Indiqueu les desviacions esdevingudes, increments o disminucions respecte 

del pressupost presentat, i expliqueu el motiu: 
•  
________________________________________________________________    
 
________________________________________________________________    
 

 
2.- Que la subvenció atorgada pel Consell Insular de Mallorca s’ha aplicat a la finalitat 
per a la qual es va concedir. 
 
3.-Que les despeses justificades responen sense cap dubte a l’activitat subvencionada 
 
4.-Que el cost d’adquisició justificat no supera el valor de mercat. 
 
___________________, ________ d _________________________ de 2014 
Signatura del representant de l’entitat beneficiària 

 

El Sr. FONT (MÉS per Mallorca) manifesta que la seva intervenció és vàlida també per al punt sisè, 
que també és un conveni amb el Bisbat, i fa constar que el seu Grup està d’acord amb el fons d’aquests 
convenis però amb la forma. 

Comenta que MÉS per Mallorca votaria a favor dels dos punts però, de moment, s’hi abstendran i tot 
seguit n’explicarà els motius. 

El primer motiu és que avui és dia 13 de novembre i, segons els convenis, les actuacions han d’estar 
justificades els dies 20 i 21 de novembre respectivament. Crida molt l’atenció que, llevat que s’hagin 
fet gestions prèvies –cosa que imagina que no serà així–, el Bisbat pugui realitzar les actuacions en un 
termini de temps d’uns 15 dies i, per això, constata que no entén que duguin aquests convenis a 
aprovació en el mes de novembre. 

Per altra banda, MÉS per Mallorca ha defensat sempre l’opció que ofereix la Llei de subvencions 
d’avançar-ne un bestreta del 50%, la qual cosa facilita moltíssim que les entitats subvencionades 
puguin tirar endavant les seves actuacions. En els convenis amb el Bisbat no s’ha reflectit aquesta 
possibilitat i considera que això va en perjudici –encara més– que les actuacions es puguin realitzar. 

Matisa que no critica que el vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports hagi pogut parlar amb el 
Bisbat amb temps per informar-lo dels doblers que hi havia en la partida i instar-lo a començar les 
actuacions a l’espera de la signatura dels convenis. 

Tot i això, insisteix que no entén perquè aquests convenis no es duen a Ple en els mesos de febrer, març 
o abril de cada exercici pressupostari i, per això, el seu Grup s’abstendrà en la votació dels punts núm. 
5 i 6. 

El Sr. ROTGER (vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports) assevera el seu convenciment que els 
convenis es podran complir i alhora manifesta que, amb vista al proper exercici pressupostari, 
procuraran dur-los a aprovació amb més antelació. 
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Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per denou vots a favor (PP), cap vot en contra 
i catorze abstencions (PSOE i MÉS per Mallorca). 
 
PUNT 6. PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE EL CONSELL 
INSULAR DE MALLORCA I EL BISBAT DE MALLORCA PER A LA 
CONSERVACIÓ DEL PATRIMONI ECLESIÀSTIC, ANY 2014 
 
Es dóna compte de la següent proposta del Vicepresident de Cultura, Patrimoni i 
Esports que diu: 

ANTECEDENTS 

 
L’ Església Catòlica és la institució insular que compta amb la part més nombrosa i de 
major qualitat del patrimoni històric i cultural de Mallorca, la qual cosa justifica amb 
escreix l’aportació econòmica institucional.  

Atesa la memòria del cap del Servei de Patrimoni Històric i l’informe jurídic de la 
tècnica d’administració general del Servei de Patrimoni Històric, ambdós amb data 25 
de setembre de 2014, mitjançant els quals es justifica la signatura del conveni de 
col·laboració. 

Atès l’informe favorable emès, el 29 d’octubre de 2014, des de la Intervenció General 
del Consell Insular de Mallorca. 

Atès que per fer front a les despeses derivades de la signatura d’aquest conveni, 
consta a l’expedient l’existència de crèdit amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
20.33620.78981 i reserva de crèdit núm. núm. 220140020414 per incorporació de 
romanents.  

L’article 65.3 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el reglament 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions regula que l’acte de 
concessió o el conveni té el caràcter de bases reguladores de la concessió als efectes 
del que disposa la Llei general de subvencions. 
 

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

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

d’ACORD 

I.- Concedir una subvenció al Bisbat de Mallorca, amb CIF R-0700002-I, per 
import de SEIXANTA MIL TRES-CENTS SET EUROS AMB SETZE 



 21

CÈNTIMS (60.307,16 €) per dur a terme la conservació del patrimoni 
eclesiàstic, concretament per a la finalització de la segona fase dels treballs de 
conservació i restauració del conjunt de les pintures murals de l’església de 
Sant Antoni de Viana del terme municipal de Palma de Mallorca que 
començaren el 25 de setembre de 2013, a excepció de les bastides que 
s’instal·laren el 26 de agost de 2013( ja que la restauració de les pintures 
murals de l’església de Sant Antoni de Viana s’està fent per fases que tenen 
continuïtat en el temps), i finalitzaran com a màxim el 20 de novembre de 
2014 per ser la data màxima per presentar el compte justificatiu.  

II.- Autoritzar i disposar la despesa de SEIXANTA MIL TRES-CENTS SET 
EUROS AMB SETZE CÈNTIMS (60.307,16 €) a favor del Bisbat de Mallorca, amb 
CIF R-0700002-I, a càrrec de l’aplicació pressupostària 20.33620.78981 i reserva de 
crèdit núm. núm. 220140020414, per incorporació de romanents a fi de dur a terme la 
conservació del patrimoni eclesiàstic consistent en la finalització de la segona fase 
dels treballs de conservació i restauració del conjunt de les pintures murals de 
l’església de Sant Antoni de Viana del terme municipal de Palma de Mallorca que 
serà abonada prèvia presentació del compte justificatiu de la despesa a la 
Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell Insular de Mallorca. S’hi 
inclouran els justificants de despesa o qualsevol altre document amb validesa jurídica 
que permeti acreditar el compliment de l’objecte de la subvenció. El compte haurà 
d’incloure la declaració de les activitats realitzades que han estat finançades amb la 
subvenció i el seu cost amb el desglossament de cadascuna de les despeses d’acord 
amb l’establert al conveni. 

III.- Aprovar el text del Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de 
Mallorca i el Bisbat de Mallorca per a la conservació del patrimoni eclesiàstic 
consistent en la finalització de la segona fase dels treballs de conservació i 
restauració del conjunt de les pintures murals de l’església de Sant Antoni de 
Viana del terme municipal de Palma de Mallorca, el qual s’adjunta com a part 
integrant del present acord. 

IV.- Notificar aquest acord al Bisbat de Mallorca. 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL INSULAR 
DE MALLORCA I EL BISBAT DE MALLORCA PER A LA 
CONSERVACIÓ DEL PATRIMONI ECLESIÀSTIC DE MALLORCA, 
FINALITZACIÓ DE LA FASE II DE CONSERVACIÓ I 
RESTAURACIÓ DE LES PINTURES MURALS DE L’ESGLÉSIA DE 
SANT ANTONI DE VIANA DEL TERME MUNICIPAL DE PALMA 
DE MALLORCA, ANY 2014 

 

Reunits, d’una part, el Sr. Joan Rotger Seguí com a vicepresident de Cultura, 
Patrimoni i Esports del Consell Insular de Mallorca, amb CIF S-0711002-F, i 
amb domicili a la plaça de l’Hospital, 4 de Palma, actuant en nom i 
representació d’aquesta corporació.  
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I de l’altra, l’Excm i Rvd. Sr. Javier Salinas Viñals, Bisbe de Mallorca, que actua en 
nom i representació del Bisbat de Mallorca, amb CIF R-0700002-I, i domicili al carrer 
del Seminari, núm. 4 de Palma de Mallorca. 

Ambdues parts es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica per aquest acte, i 

 

MANIFESTEN 

 
El Consell Insular de Mallorca exerceix les competències en matèria de Patrimoni 
Històric des de l’entrada en vigor de la Llei 6/1994, de 13 de desembre, de traspàs de 
les competències de Cultura, Patrimoni, Promoció Sòciocultural, Dipòsit de llibres i 
Esports de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Entre aquestes competències 
es troba la de vetllar per la conservació del patrimoni cultural.  

 

L’Església catòlica és la institució insular que compta amb la part més nombrosa i de 
major qualitat del patrimoni cultural mallorquí, alhora que sent la ineludible obligació 
de vetllar per la transmissió d’aquest llegat en el millor estat de conservació possible. 

La gestió d’aquest ingent patrimoni implica, a més de les tasques de sistematització 
del coneixement dels elements que configuren el patrimoni, la restauració d’aquells 
béns que han sofert deteriorament pel pas del temps, per ús o per accident. Ambdues 
tasques poden ser objecte de conveni entre les dues institucions.  

Per tot l’exposat i per ajudar al Bisbat de Mallorca a atendre les necessitats de 
restauració dels béns culturals eclesiàstics, acorden formalitzar el present Conveni de 
col·laboració entre el Consell Insular de Mallorca i el Bisbat de Mallorca per a la 
conservació del patrimoni eclesiàstic de Mallorca, any 2014, conforme als següents  

 

PACTES 

 

PRIMER.- El Consell Insular de Mallorca subvencionarà amb seixanta mil tres cents 
set euros amb setze cèntims (60.307,16 €) el cost del Projecte dels treballs de 
conservació i restauració del conjunt de pintures murals de l’església de Sant Antoni 
de Viana de Palma de Mallorca, finalització de la fase II. 

SEGON.- El pressupost total de les obres de restauració puja a seixanta mil tres cents 
set euros amb setze cèntims (60.307,16 €), i per dur-les a terme el Consell Insular de 
Mallorca aporta la quantitat total de seixanta mil tres cents set euros amb setze 
cèntims (60.307,16 €) a càrrec de l’aplicació pressupostària 20 33620 78981 (reserva 
de crèdit núm. 220140020414) per incorporació de romanent. 

 

TERCER.- El Bisbat de Mallorca està obligat a comunicar per escrit al Servei de 
Patrimoni Històric l’inici de les obres de restauració subvencionades amb una 
antelació mínima de 10 dies hàbils per tal que els tècnics del Servei de Patrimoni 
Històric facin el seguiment del procés de restauració.  
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QUART.- Les actuacions en relació a la fase II del projecte de restauració de les 
pintures murals de Sant Antoniet s’iniciaren el 26 d’agost de 2013. El 24 de setembre 
de 2013 era la data màxima per presentar el compte justificatiu de la subvenció 
atorgada mitjançant conveni per a l’any 2013. 

El present conveni té com a objectiu la finalització de la fase II del projecte de 
restauració de les pintures murals de Sant Antoniet. 

Pel que fa a les bastides foren instal·lades el 26 de agost de 2013 però l’import del seu 
muntatge i desmuntatge no fou computat dins la fase de reconeixement i pagament de 
la subvenció de l’any 2013 ja que encara estaven instal·lades perquè el procés de 
restauració va continuar més enllà de la data límit per justificar dins l’any 2013. Per 
tant, dins aquest conveni es subvenciona el muntatge i desmuntatges de bastides vist 
que la restauració de l’església de Sant Antoni de Viana s’està fent per fases que tenen 
continuïtat en el temps.  

A més a més, el beneficiari ha de justificar la realització de les actuacions dutes a 
terme des del 25 de setembre de 2013 així com les actuacions dutes a terme dins 
l’exercici 2014 que s’ajustin al projecte presentat. 

En aquest sentit, la justificació de la realització del projecte s’ha de fer mitjançant un 
compte justificatiu que ha d’estar integrat per la documentació següent: 

1.-Memòria tècnica sobre els resultats de l’execució del projecte, detallant el 
tractament, i que inclourà fotografies de l’estat del bé abans i després de la 
restauració. 

2.-Per a les intervencions dutes a terme per professionals liberals: factura/es 
girada/es al Bisbat i degudament pagada/es d’acord amb el pressupost presentat. 
Les factures han d’expressar clarament:  

- Nom complet i NIF/CIF de la persona o entitat expedidora 

- Número i data 

- Concepte 

- IVA i retenció fiscal (si correspon) 

- Dades fiscals del client de la factura 

Les factures emeses durant l’any 2013 per a les bastides (instal·lades el 26 d’agost) i 
des del 25 de setembre com a data d’inici de les obres de restauració de l’església de 
Sant Antoni de Viana (Palma), finalització de la fase II, objecte del present conveni, 
han d’estar pagades dins el període objecte de subvenció, és a dir, des del 25 de 
setembre de 2013 al 20 novembre de 2014. 

Les factures que es generin durant l’any 2014 han d’estar emeses i pagades entre l’1 
de gener de 2014 i el 20 novembre de 2014. La justificació de l’abonament de la 
despesa s’ha de fer, segons els mitjans de pagament que s’utilitzin, mitjançant la 
següent documentació: 

A) Pagament mitjançant transferència bancària o ingressos en compte bancari:  
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c) Còpia del justificant de l’ordre de transferència bancària o document bancari 
acreditatiu del pagament en el qual figurin el concepte de la transferència o 
l’ingrés, la data del document, l’import, la identificació del concepte, a fi que 
quedi identificat el pagament de la factura, i les dades de l’ordenant i del 
destinatari, que han de coincidir amb el beneficiari i amb l’emissor de la 
factura, respectivament, i   

d) Extracte del compte bancari del beneficiari de l’ajuda en el qual figuri el 
càrrec d’aquesta transferència. 

No obstant això, si en el detall del càrrec bancari del pagament en qüestió es 
recullen les dades que s'esmenten per a la còpia de l'ordre de transferència o per al 
document d'ingrés, bastarà presentar aquest detall del càrrec / bancari. 
 

B) Pagament mitjançant xec nominatiu:  

d) Còpia del xec nominatiu o pagaré nominatiu emès a nom del proveïdor que 
emet la factura o document equivalent, sempre que estigui vençut;  

e) Extracte del compte corrent del beneficiari de l’ajuda en el qual figuri el càrrec 
d’aquest xec o pagaré, i  

f) Certificat de l’entitat bancària en què consti el número de xec, l’import i la 
identificació de qui el cobra i la data de cobrament (no és necessari presentar 
l’extracte del compte corrent si el certificat de l’entitat bancària inclou també 
la identificació del número de compte en què s’ha carregat el xec i el titular del 
compte, que ha de coincidir amb el beneficiari de l’ajuda).  

No obstant això, si en el detall del càrrec bancari del pagament en qüestió es 
recullen les dades que s'esmenten per al certificat o per al document de I'entitat 
bancària bastarà presentar aquest detall del càrrec bancari i la còpia del xec o 
pagaré corresponent.  

 
C) Pagament mitjançant domiciliació bancària:  

c) Notificació bancària del càrrec  

d) Certificat o document de l’entitat bancària en què consti el titular i número del 
compte corrent en què s’ha anotat el càrrec i l’ordenant del càrrec, el 
beneficiari, el concepte pel qual es fa el càrrec i l’import i data de l’operació. 

No obstant això, si en el detall del càrrec bancari del pagament en qüestió es 
recullen les dades que s'esmenten per al certificat o per al document de l'entitat 
bancària bastarà presentar aquest detall del càrrec bancari i la notificació bancària 
del càrrec.  

Cas que en el document acreditatiu del pagament figuri un import que no 
coincideix amb l’import del justificant en qüestió, el beneficiari haurà de presentar 
un certificat o documentació justificativa de l’entitat bancària o qualsevol altre 
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document que justifiqui que dins aquell pagament es troba inclòs l’abonament del 
justificant en qüestió. 

 

En cap cas s’admetran pagaments amb efectiu. 

 

3.-Per a les obres restaurades pel Taller Diocesà de Restauració s’haurà de 
presentar:  

* Declaració jurada de les hores invertides per cada un dels professionals en la 

restauració i conservació de l’objecte del projecte signada pel Vicari Episcopal 

d’Assumptes Econòmics. 

* Les nòmines del personal amb indicació de quin és l’import que s’imputa a 
l’activitat subvencionada d’acord amb les hores invertides que s’expressen a la 
declaració jurada. 

* Documents TC1 i TC2 d’abonament a la Seguretat Social. També 

s’acompanyarà un escrit diferenciant l’aportació de l’empresa i la del 

treballador en les quantitats dels TC. 

4.-Relació classificada de despeses i inversions de l’activitat signada pel 
beneficiari (art. 72.2.a RGLS) que ha d’incloure: 

• La factura ha estat emesa a nom del beneficiari  

• Identificació del creditor (CIF, nom del creditor, domicili fiscal) 

• Número de factura 

• Import de la factura 

• Data d’emissió de la factura 

• Desviacions esdevingudes cas que la subvenció s’atorgui 
d’acord amb un pressupost 

 

5.-Si s’escau, una relació detallada d’altres ingressos o subvencions que hagin 
finançat l’activitat subvencionada amb indicació de l’import i la seva procedència 
(art.72.2.e) RLGS), si escau. 
 
6.-Declaració responsable del beneficiari que acrediti que les despeses justificades 
responen sense cap dubte a l’activitat subvencionada (art. 31.1 LGS). 
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7.-Declaració responsable del beneficiari que acrediti que el cost d’adquisició 
justificat no supera el valor de mercat (art. 31.1 i 33 de la LGS). 
 
8.-Declaració responsable del beneficiari que acrediti que no recupera ni compensa 
l’IVA (art. 31.8 LGS). 
 
9.-Informe del centre gestor, relacionant totes les factures i/o documents justificatius, 
que acreditin el compliment dels objectius i la finalitat per la qual es va concedir la 
subvenció així com les condicions establertes en l’acord de concessió, incloent les de 
publicitat del finançament rebut, signat pel secretari tècnic de la Vicepresidència de 
Cultura, Patrimoni i Esports i responsable administratiu del centre gestor (Base 
execució 35.3.d). 
 

Cas què , a petició del beneficiari, s’hagin de retornar les factures o 
justificants originals s’hi ha de reflectir, mitjançant un segell, la data de 
concessió de la subvenció així com l’import del justificant que s’imputa a la 
subvenció. 

 

Qualsevol modificació que es produeixi en la realització de l’activitat 
esmentada, haurà d’ésser notificada al Servei de Patrimoni Històric. 

 

No s’efectuarà el pagament si aquesta documentació resulta desaprovada per l’òrgan 
competent del Consell Insular de Mallorca. I cas que es requereixi altra documentació 
complementària tenen l’obligació d’aportar-la tal i com s’estableix a la base setena c). 

 

CINQUÈ.- El termini màxim per dur a terme l’objecte de la subvenció consistent en 

dur a terme la finalització de la fase II del projecte de conservació i restauració de 

l’església de Sant Antoni de Viana és coincident amb el termini per presentar el 

compte justificatiu, ambdós finalitzaran el 20 de novembre de 2014. 

Per fer efectiu el pagament de la subvenció, el Bisbat de Mallorca s’ha de trobar al 
corrent de les obligacions tributàries amb el Consell Insular de Mallorca, l’Agència 
Tributària i la Seguretat Social presentant, a tal efecte, els certificats en vigor. 

La base d’execució 35.3 in fine del Pressupost del Consell de Mallorca de 2014 
estableix el següent: “La revisió de les factures o documents de valor probatori anàleg 
que, si s’escau, formin part del compte justificatiu, seran objecte de comprovació en 
els quatre anys següents sobre la base d’una mostra representativa.”, per tant, l’import 
definitiu de la subvenció justificada pot experimentar canvis, amb posterioritat, com a 
conseqüència de l’exercici, en els 4 anys següents, del control financer de la 
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Intervenció General sobre la documentació justificativa presentada i, consegüentment, 
si aquella ja s’ha abonat, pot donar lloc al reintegrament corresponent. 
 

SISÈ.- Una vegada finalitzada la activitat, objecte de subvenció, i presentat el compte 
justificatiu, el Servei de Patrimoni Històric emetrà informe d’avaluació i de 
comprovació de la subvenció i de la seva adequació amb la finalitat del present 
conveni. 
 

SETÈ.- El beneficiari ha de complir amb les obligacions del capítol II del títol 
preliminar de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvenciones 
(BOE núm. 276 de 18/11/03), les obligacions de l’article 10 del Reglament de 
subvencions del Consell de Mallorca (BOIB núm. 132, de 03/11/01) i les 
establertes en la resta de normativa que hi sigui d'aplicació així com, en 
especial, les recollides en les clàusules del present conveni: 

 

j) Acreditar la realització de l’activitat, el compliment de les condicions i 
les modificacions que s’hagin produït 

k) Comunicar al Consell Insular de Mallorca, en qualsevol moment, l’obtenció de 
subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat i no consignades en la 
sol·licitud 

l) Facilitar tota la informació que li sigui requerida pel Consell Insular de 
Mallorca 

m) Constituir les garanties que siguin exigibles, en el seu cas 
n) Fer constar que l’activitat està subvencionada o patrocinada pel Consell 

Insular de Mallorca, si se’n fa publicitat o en qualsevol altra ocasió; i fer-ho en 
llengua catalana 

o) El Consell Insular de Mallorca podrà, en qualsevol moment, auditar, tant 
econòmica com tècnicament, el programa objecte de la subvenció 

p) Sotmetre’s a les actuacions de fiscalització i control de la Intervenció del 
Consell Insular de Mallorca i de la Sindicatura de Comptes 

q) Fer constar la percepció i l’aplicació de la subvenció en la seva comptabilitat o 
en els llibres de registre. En cas de no tenir obligació de dur la comptabilitat, 
deixar-ne constància en la documentació que la substitueixi 

r) Una vegada restaurats els béns objecte d’aquest conveni, garantir-ne el seu 
manteniment i conservació en l’estat final obtingut 

 
VUITÈ.- SUBCONTRACTACIÓ 

 

L’entitat beneficiària pot subcontractar la totalitat de la realització del projecte 
subvencionat, d’acord amb els requisits establerts en els articles 29 de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions i 68.1 del Reial decret 887/2006, de 21 
de  
 
juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
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general de subvencions: 
 

a) L’entitat beneficiària pot subcontractar el projecte, objecte de la sol·licitud, 
fins al 100% de l’activitat  subvencionada. (art. 29.2 de la Llei 38/2003 i art. 
68.1 del Reial decret 887/2006). 

 
b) Quan l’activitat concertada amb terceres persones excedeixi del 20 % de 
l’import de la subvenció i aquest import sigui superior a 60.000 €, la 
subcontractació estarà sotmesa al compliment dels requisits següents (art. 29.3 de 
la Llei 38/2003).: 
 
- Que el contracte es faci per escrit. 
- Que l’entitat concedent de la subvenció l’autoritzi prèviament, en la forma 
que determinen les bases reguladores. 
 
En aquest sentit, s’autoritza al beneficiari a dur a terme la subcontractació, en el 
cas que s’ultrapassin els límits esmentats, si acredita el compliment dels requisits 
següents: 
 
- Una memòria justificativa del motiu de la subcontractació 
- El document en què s’ha formalitzat la subcontractació 
- Una declaració responsable conforme l’entitat no està sotmesa a cap dels 
supòsits  
de vinculació amb la persona o l’entitat subcontractada prevists en l’article 68.2 
del Reial decret 887/2006. 

 
c) L’entitat beneficiària, d’acord amb l’article 29.7 de la Llei 38/2003, no pot 
concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb: 

 
1. Persones o entitats sotmeses a alguna de les prohibicions de l’article 13 de 
la Llei 38/2003. 
2. Persones o entitats que hagin percebut altres subvencions per a la 
realització de l’activitat objecte de contractació. 
3. Intermediaris o assessors els honoraris dels quals es defineixin com un 
percentatge de cost total de l’operació, llevat que el pagament estigui 
justificat amb referència al valor de mercat del treball efectuat o dels serveis 
prestats. 
4. Persones o entitats vinculades amb el beneficiari, llevat que la contractació 
s’efectuï d’acord amb les condicions normals de mercat i s’obtingui 
l’autorització prèvia de l’òrgan concedent de la subvenció en els termes que 
estableixin les bases. (S’ha de tenir en compte, en aquest cas, l’article 68.2 del 
Reial decret 887/2006 que defineix les circumstàncies en què es considera 
que hi ha vincle amb l’entitat beneficiària). 
5. Persones o entitats sol·licitants d’ajuda o subvenció en la mateixa 
convocatòria i programa que no hagin obtingut subvenció perquè no 
compleixin els requisits o no assoleixin la valoració suficient. 

 
S’autoritza el supòsit de subcontractació a favor de persones o entitats vinculades a 
l’entitat beneficiària recollit en la lletra c.4), sempre que es faci d’acord amb els 
termes següents: 
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I) Quan l’activitat concertada amb la persona o entitat vinculada excedeix el 
20% de l’import de la subvenció i aquest és superior a 60.000 €, la 
subcontractació s’ha d’estipular per escrit mitjançant contracte. 
 
II) La subcontractació ha d’obeir a criteris d’eficàcia i eficiència en l’execució 
del projecte. L’entitat beneficiària ha de reflectir aquests criteris en la 
memòria presentada en justificar l’ajut. 
 
III). L’entitat beneficiària ha d’indicar la vinculació amb la persona o entitat 
subcontractada bé en el contracte, bé en la memòria. 
 
V) La subcontractació s’ha de dur a terme en condicions normals de mercat i, 
en aquest sentit, l’entitat beneficiària ha d’haver demanat 3 pressuposts sobre 
l’activitat que vol subcontractar, per la qual cosa ha de presentar la factura 
definitiva de la subcontractació efectuada, a més dels 2 pressuposts rebutjats. 

 
NOVÈ .- La present subvenció, d’acord amb l’article 13.1 del Reglament de 
subvencions del Consell Insular de Mallorca (BOIB núm. 132 de 03/11/2001) és 
revocable i reductible per les causes previstes a la normativa d’aplicació i al present 
reglament, i no seran invocables com a precedents.  
 
En aquest sentit els òrgans competents del Consell Insular de Mallorca podran 
modificar, anul·lar o revocar i, si n’és el cas, procedir al reintegrament total o parcial 
de  
la present subvenció d’acord amb allò que estableix el Títol II de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276 de 18/11/03); el capítol I del 
títol III del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol de 2006 ( BOE núm. 176, de 
25/07/06), pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions; l’article 13.2 del Reglament de subvencions del Consell de 
Mallorca i la resta de normativa que li sigui d'aplicació. 
 
DESÈ.- El fet d’alterar les condicions determinades en el conveni podrà comportar 
una modificació de l’acord de concessió de la subvenció tot d’acord amb els articles 
61 i 64 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel s'aprova el Reglament de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La sol·licitud s’haurà de 
presentar abans que s’acabi el termini per a la realització de l’activitat. 
 
ONZÈ.- Aquest conveni restarà vigent fins al 31 de desembre de 2014. 
 

ANNEX II 
 
 
El/La Sr./a _____________________________________________ amb DNI 
_________________________ actuant en representació de l’Entitat 
__________________________________________ en càrrec de 
____________________________________, en relació amb el projecte 
______________________________________________ de l’exercici 2014 
 



 30

 
DECLAR, sota la meva responsabilitat ,que amb relació a l’IVA: 

 

Sí és recuperarà i compensarà 

 

No és recuperarà ni compensarà 

Palma de Mallorca,______ de ___________ de 20_____ 

 

(Signatura) 

 
 

ANNEX III 
 
 

COMPTE JUSTIFICATIU EN RELACIÓ A L’ACTIVITAT REALITZADA  
 
El/La Sr./a _____________________________________________ amb DNI 
______________ actuant en representació de 
l’Entitat___________________________ en càrrec de 
_____________________________, en relació amb el projecte 
______________________________________________ de l’exercici 2014 
 
DECLAR sota la meva responsabilitat: 
 
1.- Que el projecte s’ha realitzat i que el cost ha estat el següent: 
 
Ingressos: 
 

 Subvenció Consell de Mallorca                              ____________euros 
Altres: 
 ________________________________               ____________euros 
 ________________________________                  ___________euros 

         TOTAL  INGRESSOS                                         ____________euros 

 
  Despeses: 
 
Núm. Factura Concepte Data Import Data 

pagament 
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Proveïdor CIF Domicili   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

TOTAL  DESPESES                                            ____________euros 

 
• Indiqueu les desviacions esdevingudes, increments o disminucions respecte 

del pressupost presentat, i expliqueu el motiu: 
•  
________________________________________________________________    
 
________________________________________________________________    
 

 
2.- Que la subvenció atorgada pel Consell Insular de Mallorca s’ha aplicat a la finalitat 
per a la qual es va concedir. 
 
3.-Que les despeses justificades responen sense cap dubte a l’activitat subvencionada 
 
4.-Que el cost d’adquisició justificat no supera el valor de mercat. 
 
 
 
___________________, ________ d _________________________ de 2014 
Signatura del representant de l’entitat beneficiària 
 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per denou vots a favor (PP), cap vot en contra 
i catorze abstencions (PSOE i MÉS per Mallorca). 
 
 
PUNT 7. PROPOSTA PER A L’ACCEPTACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ 
PRESENTADA PER LA FEDERACIÓ BALEAR D’ESCACS  
CORRESPONENT A LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA MITJANÇANT ACORD 
DE PLE EN SESSIÓ DE DIA 10/04/2014, PER A L’ACTIVITAT D’ESCACS 
DEL PROGRAMA DE L’ESPORT PER A L’EDAT ESCOLAR, DE LA 
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DIRECCIÓ INSULAR D’ESPORTS DE LA VICEPRESIDÈNCIA DE 
CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS EL CONSELL DE MALLORCA, PEL 
PERÍODE COMPRÉS ENTRE EL 31/10/2013 I EL 30/10/2014. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del Vicepresident de Cultura, Patrimoni i 
Esports que diu: 
 

Atès que per Acord de Ple del Consell de Mallorca en sessió de dia 10/04/2014, es va 
aprovar la concessió d’una subvenció nominativa a la Federació Balear d’Escacs, per 
a l’activitat d’escacs, per import de 8.729,87 €. 

Atesa la documentació justificativa de les despeses corresponents a l’activitat 
subvencionada presentada per l’entitat beneficiària. 

Atès l’informe de la Cap de Secció de Foment de l’Esport de  la Direcció Insular 
d’Esports de data 13 d’octubre de 2014, amb el vistiplau de secretari tècnic de la 
Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports, el qual s’adjunta a la present 
proposta. 

Atès l’informe de la Intervenció General núm. FS-023/14 de data 24 d’octubre de 
2014.  

Atès el previst a l’article 86 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el reglament de lla Llei general de Subvencions. 

Atès el que disposen l’article 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, el punt 3 de l’article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol i 
l’apartat i) de l’article 8 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de Consells Insulars, 
correspon al Ple del Consell de Mallorca, la competència per a concedir aquesta 
subvenció. 

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

ACORD 

Únic.- Acceptar la justificació presentada per la Federació Balear  d’Escacs  de la 
subvenció nominativa concedida mitjançant acord de Ple de dia 10 d’abril de 2014, 
per al desenvolupament del programa de l’Esport per a l’edat escolar, atès que la  lleu 
diferència entre els esdeveniments pressupostats i els efectivament realitzats i 
justificats no suposa cap alteració a la finalitat perseguida amb la subvenció.  

 

El Sr. DALMAU (PSOE) suggereix que se votin, de manera conjunta, els punts del núm. 7 al núm. 14. 

La Sra. PRESIDENTA li sol·licita al portaveu de MÉS per Mallorca si està d’acord amb votar 
conjuntament tots aquests punts i, vist que hi està, anuncia que se procedirà a sotmetre a votació 
conjunta els punts núm. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-nou vots a favor (PP i PSOE), cap 
vot en contra i quatre abstencions (MÉS per Mallorca). 
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PUNT 8. PROPOSTA D’ACORD PER A AFEGIR AL CONVENI 
REGULADOR DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA CONCEDIDA A LA 
FEDERACIÓ DE VOLEIBOL DE LES ILLES BALEARS  PER AL 
DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA L’ESPORT PER A L’EDAT 
ESCOLAR, APROVAT PER ACORD DEL PLE DE DATA 10 D’ABRIL DE 
2014, LA POSSIBILITAT DE COMPENSAR CONCEPTES EN L’EXECUCIÓ 
I LA JUSTIFICACIÓ ATESA LA NATURALESA DE L’OBJECTE DE 
L’ACTIVITAT SUBVENCIONADA 

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

Antecedents 

El dia 10/04/2014 el Ple del Consell de Mallorca concedí una subvenció nominativa 
de 19.634,41 € a la Federació de Voleibol de les Illes Balears per al desenvolupament 
del programa l’esport per a l’edat escolar a Mallorca (voleibol ) durant el període 
comprés entre el 31/10/2013 i el 30/10/2014. 

Atesa la previsió de l’article 91.2 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 
es considera, en funció de l’objecte de les activitats subvencionades introduir en la 
regulació d’aquesta subvenció nominativa la possibilitat de que en l’execució es 
puguin compensar uns conceptes amb altres, en aquest cas partits de les diferents  
categories subvencionades. Aquesta modificació, atesa la naturalesa nominativa de la 
subvenció no implicaria perjudicis per a tercers i en cap cas pot implicar el cobrament 
d’una quantia superior a la concedida. 

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

Proposta d’acord 

1. Afegir el punt 8 a la clàusula sisena del conveni regulador de la subvenció 
nominativa de 19.634,41 € concedida a la Federació de Voleibol de les Illes 
Balears per al desenvolupament del programa l’esport per a l’edat escolar a 
Mallorca (voleibol) durant el període comprés entre el 31/10/2013 i el 30/10/2014, 
signat el 29/04/2014, amb el literal següent: 

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

subvenció es poden compensar uns conceptes amb altres dels que figuren 

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

subvenció». 

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

2. Notificar aquest acord a la Federació de Voleibol de les Illes Balears.  

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-nou vots a favor (PP i PSOE), cap 
vot en contra i quatre abstencions (MÉS per Mallorca). 
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PUNT 9. PROPOSTA D’ACORD DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ A LA 
FEDERACIÓ BALEAR D’ORIENTACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT 
DEL PROGRAMA “L’ESPORT PER A L’EDAT ESCOLAR A MALLORCA” 
(ORIENTACIÓ) PEL PERÍODE COMPRÈS ENTRE EL 31/10/2013 I EL 
30/10/2014 I D’APROVACIÓ DEL TEXT DEL CONVENI REGULADOR. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del Vicepresident de Cultura, Patrimoni i 
Esports que diu: 
 

ANTECEDENTS: 

Atesa la sol·licitud de subvenció nominativa formulada per la FEDERACIÓ 
BALEAR D’ORIENTACIÓ, davant la Direcció Insular d’Esports.  

Atesos l’informe justificatiu de la conveniència de la concessió de la subvenció, emes 
per la cap de Secció de Foment de l’Esport, amb el vistiplau del secretari tècnic de la 
vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports. 

Atès l'informe jurídic de data 30 de setembre de 2014 

Atès l’informe de fiscalització prèvia núm. ref. 062/14 de data 16 d’octubre de 2014. 

Atès el que disposen l’article 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, el punt 3 de l’article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol i 
l’apartat i) de l’article 8 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de Consells Insulars, 
correspon al Ple del Consell de Mallorca, la competència per a concedir aquesta 
subvenció i aprovar el seu conveni regulador.  

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

ACORD 

Primer.- APROVAR la concessió d’una subvenció per un import de 3.907,90 
€,  a favor de la FEDERACIÓ BALEAR D’ORIENTACIÓ, amb NIF- 
G57451130, per al desenvolupament del programa l’esport per a l’edat escolar 
a Mallorca (orientació), durant el període comprés entre el 31/10/2013 i el 
30/10/2014. 

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de 3.907,90 
€, amb càrrec a la partida pressupostària  20 34101 48945 del pressupost de 
despeses del Consell de Mallorca de l’exercici 2014 (RC provisional núm. 
920140004161) a favor de la FEDERACIÓ BALEAR D’ORIENTACIÓ,  
amb NIF G57451130. 

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

Quart.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat interessada i a la Intervenció 
General. 
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Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-nou vots a favor (PP i PSOE), cap 
vot en contra i quatre abstencions (MÉS per Mallorca). 
 
PUNT 10. APROVACIÓ DE L’ACORD PER DECLARAR DE PÈRDUA DEL 
DRET DE COBRAMENT PARCIAL DE LA SUBVENCIÓ A LA FEDERACIÓ 
BALEAR DE GOLF. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del Vicepresident de Cultura, Patrimoni i 
Esports que diu: 

Fets 

1. El Ple del Consell de Mallorca en data 11 de juliol de 2013 concedí a la Federació 
Balear de Golf una subvenció nominativa de 12.590,99 € per a l’activitat de golf del 
programa de l’Esport per a l’edat escolar, pel període comprés entre el 31 de 
d’octubre de 2012 i el 30 d’octubre de 2013. 

El dia 15 de juliol de 2013 el Consell de Mallorca i la federació esmentada van signar 
un conveni per instrumentar la subvenció. 

2. La Federació Balear de Golf va presentar documentació justificativa de la 
subvenció  per un 99,313 % de l’activitat subvencionada, d’acord amb el conveni 
signat. 

La Federació Balear de Golf ha percebut un total de 12.504,52 € en concepte de la 
subvenció concedida. (99,313 %). 

3. En data 17 de juliol de 2014 el Vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports del 
Consell de Mallorca va dictar resolució pel qual s’inicia el procediment de declaració 
de pèrdua del dret al cobrament parcial de la subvenció concedida a l’entitat Federació 
Balear de Golf.. Aquesta resolució es va notificar a la Federació Balear de Golf dia 
11/09/2014, donant-li deu dies hàbils per a que pogués al·legar el que estimés 
pertinent. 
 

4. Transcorregut el termini de deu dies hàbils l’entitat interessada no ha presentat cap 
al·legació. 

5. Vist l’informe de l’instructor d’11 de setembre de 2014 i el de fiscalització prèvia 
núm./Ref.: FS-034.02/13 de data 22/09/2014. 

Fonaments de dret 

1. D’acord amb el previst a l’article 34.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de subvencions (“es produeix la pèrdua del dret al cobrament total o parcial 
de la subvenció en cas de falta de justificació o concurrència d’alguna de les causes 

que preveu l’article 37 d’aquesta llei”).Sobre aquest aspecte, l’article 89 del Reial 
Decret 887/2006, de 21 de juliol , pel qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, disposa que el procediment per declarar la procedència del dret al 
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cobrament de la subvenció serà l’establert a l’article 42 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre. 

2. Els articles 41 i 42 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, 
disposen que la competència per a la resolució del procediment de reintegrament 
correspon a l’òrgan concedent, en aquest cas el Ple del Consell de Mallorca, d’acord 
amb l’article 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, el 
punt 3 de l’article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol , pel qual s’aprova el 
reglament de la Llei 38/2003 i l’apartat i), de l’article 8 de la Llei 8/2000, de 27 
d’octubre, de Consells Insulars 

 

Per tot això, propòs al Ple que adopti el següent 

Acord 
 
Primer.- Declarar la pèrdua del dret al cobrament parcial de la subvenció de 12.590,99 
€ concedida a Federació Balear de Golf, amb NIF G07163879 per un import de 86,47 
€ 

Segon.- Notificar aquest acord a l’entitat interessada. 

Contra aquest acord, que esgota la via administrativa, es poden interposar, 
alternativament, els recursos següents: 
 

a) El recurs de reposició potestatiu davant el Ple del Consell Insular de 
Mallorca, en el termini d’un mes, comptador a partir de l’endemà de la 
publicació d’aquest acord. Contra la desestimació expressa del recurs de 
reposició es podrà interposar el recurs contenciós administratiu, en el termini 
de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà 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, es podrà 
interposar el recurs contenciós administratiu contra la desestimació 
presumpta, sense limitació temporal, mentre no hi hagi resolució expressa. 

 
b)  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 la publicació de l’acord present. 

 
Això no obstant, es pot interposar, si escau, qualsevol altre recurs que es consideri 
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. 
 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-nou vots a favor (PP i PSOE), cap 
vot en contra i quatre abstencions (MÉS per Mallorca). 
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PUNT 11. APROVACIÓ DE L’ACORD PER DECLARAR DE PÈRDUA DEL 
DRET DE COBRAMENT PARCIAL DE LA SUBVENCIÓ A LA FEDERACIÓ 
BALEAR DE CICLISME. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del Vicepresident de Cultura, Patrimoni i 
Esports que diu: 
 

Fets 

1. El Ple del Consell de Mallorca en data 11 de juliol de 2013 concedí a la Federació 
Balear de  Ciclisme una subvenció nominativa de 17.862,83 € per a l’activitat de 
ciclisme del programa de l’Esport per a l’edat escolar, pel període comprés entre el 31 
de d’octubre de 2012 i el 30 d’octubre de 2013. 

El dia 16 d’octubre de 2013 el Consell de Mallorca i la federació esmentada van 
signar un conveni per instrumentar la subvenció. 

2. La Federació Balear de Ciclisme va presentar documentació justificativa de la 
subvenció  per un 82,70 % de l’activitat subvencionada, d’acord amb el conveni 
signat. 

La Federació Balear de  Ciclisme ha percebut un total de 14.770,77 € en concepte de 
la subvenció concedida. (82,70 %). 

3. En data 17 de juliol de 2014 el Vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports del 
Consell de Mallorca va dictar resolució pel qual s’inicia el procediment de declaració 
de pèrdua del dret al cobrament parcial de la subvenció concedida a l’entitat Federació 
Balear de Ciclisme. Aquesta resolució es va notificar a la Federació Balear de  
Ciclisme dia 12 d’agost de 2014, donant-li deu dies hàbils per a que pogués al·legar el 
que estimés pertinent. 

4. Al mateix acord se’m nomenava com a instructora del procediment de declaració 
de pèrdua del dret de l’expedient de referència. 

5. Transcorregut el termini de deu dies hàbils la Federació Balear de  Ciclisme no ha 
presentat cap al·legació  

6. Vist l’informe de l’instructor de 3 de setembre de 2014 i el de fiscalització prèvia 
núm./Ref.:FS-056.02/13 de data 10/09/2014. 

Fonaments de dret 

1. D’acord amb el previst a l’article 34.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de subvencions (“es produeix la pèrdua del dret al cobrament total o parcial 
de la subvenció en cas de falta de justificació o concurrència d’alguna de les causes 

que preveu l’article 37 d’aquesta llei”).Sobre aquest aspecte, l’article 89 del Reial 
Decret 887/2006, de 21 de juliol , pel qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, disposa que el procediment per declarar la procedència del dret al 
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cobrament de la subvenció serà l’establert a l’article 42 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre. 

2. Els articles 41 i 42 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, 
disposen que la competència per a la resolució del procediment de reintegrament 
correspon a l’òrgan concedent, en aquest cas el Ple del Consell de Mallorca, d’acord 
amb l’article 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, el 
punt 3 de l’article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol , pel qual s’aprova el 
reglament de la Llei 38/2003 i l’apartat i), de l’article 8 de la Llei 8/2000, de 27 
d’octubre, de Consells Insulars 

Per tot això, propòs al Ple que adopti el següent 

Acord 

Primer.- Declarar la pèrdua del dret al cobrament parcial de la subvenció de 
17.862,83 € concedida a Federació Balear de Ciclisme amb NIF G07179690, per un 
import de 3.092,06 €.  

Segon.- Notificar aquest acord a l’entitat interessada. 

Contra aquest acord, que esgota la via administrativa, es poden interposar, 
alternativament, els recursos següents: 

a)El recurs de reposició potestatiu davant el Ple del Consell Insular de Mallorca, 
en el termini d’un mes, comptador a partir de l’endemà de la publicació d’aquest 
acord. Contra la desestimació expressa del recurs de reposició es podrà 
interposar el recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, 
comptadors a partir de l’endemà 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, es podrà interposar el recurs contenciós 
administratiu contra la desestimació presumpta, sense limitació temporal, mentre 
no hi hagi resolució expressa. 

b)  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 la publicació de l’acord present. 

 

Això no obstant, es pot interposar, si escau, qualsevol altre recurs que es consideri 
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. 

 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-nou vots a favor (PP i PSOE), cap 
vot en contra i quatre abstencions (MÉS per Mallorca). 
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PUNT 12. APROVACIÓ DE L’ACORD PER DECLARAR DE PÈRDUA DEL 
DRET DE COBRAMENT PARCIAL DE LA SUBVENCIÓ A LA FEDERACIÓ 
GIMNÀSTICA DE LES ILLES BALEARS. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del Vicepresident de Cultura, Patrimoni i 
Esports que diu: 
 

Fets 

1. El Ple del Consell de Mallorca en data 25 de juliol de 2013 concedí a la Federació 
de Gimnàstica de les Illes Balears una subvenció nominativa de 31.920,08 € per a 
l’activitat de gimnàstica del programa de l’Esport per a l’edat escolar, pel període 
comprés entre el 31 de d’octubre de 2012 i el 30 d’octubre de 2013. 

El dia 2 d’agost de 2013 el Consell de Mallorca i la federació esmentada van signar 
un conveni per instrumentar la subvenció. 

2. La Federació de Gimnàstica de les Illes Balears va presentar documentació 
justificativa de la subvenció  per un 51,887 % de l’activitat subvencionada, d’acord 
amb el conveni signat. 

La Federació de Gimnàstica de les Illes Balears ha percebut un total de 16.562,67 € en 
concepte de la subvenció concedida. (51,887 %). 

3. En data 17 de juliol de 2014 el Vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports del 
Consell de Mallorca va dictar resolució pel qual s’inicia el procediment de declaració 
de pèrdua del dret al cobrament parcial de la subvenció concedida a l’entitat Federació 
De Gimnàstica de les Illes Balears. Aquesta resolució es va notificar a la Federació de 
Gimnàstica de les Illes Balears dia 27 d’agost de 2014, donant-li deu dies hàbils per a 
que pogués al·legar el que estimés pertinent. 

4. Al mateix acord se’m nomenava com a instructora del procediment de declaració 
de pèrdua del dret de l’expedient de referència. 

5. Transcorregut el termini de deu dies hàbils la Federació de Gimnàstica de les Illes 
Balears no ha presentat cap al·legació. 

6. Vist l’informe de l’instructor de 4 de setembre de 2014 i el de fiscalització prèvia 
núm./Ref.:FS-061.02/13 de data 10/09/2014. 

Fonaments de dret 

1. D’acord amb el previst a l’article 34.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de subvencions (“es produeix la pèrdua del dret al cobrament total o parcial 
de la subvenció en cas de falta de justificació o concurrència d’alguna de les causes 

que preveu l’article 37 d’aquesta llei”).Sobre aquest aspecte, l’article 89 del Reial 
Decret 887/2006, de 21 de juliol , pel qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, disposa que el procediment per declarar la procedència del dret al 
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cobrament de la subvenció serà l’establert a l’article 42 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre. 

2. Els articles 41 i 42 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, 
disposen que la competència per a la resolució del procediment de reintegrament 
correspon a l’òrgan concedent, en aquest cas el Ple del Consell de Mallorca, d’acord 
amb l’article 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, el 
punt 3 de l’article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol , pel qual s’aprova el 
reglament de la Llei 38/2003 i l’apartat i), de l’article 8 de la Llei 8/2000, de 27 
d’octubre, de Consells Insulars 

Per tot això, propòs al Ple que adopti el següent 

Acord 

Primer.- Declarar la pèrdua del dret al cobrament parcial de la subvenció de 
31.920,08 € concedida a Federació de Gimnàstica de les Illes Balears amb NIF 
V07163439 per un import de 15.357,41 €.  

Segon.- Notificar aquest acord a l’entitat interessada. 

Contra aquest acord, que esgota la via administrativa, es poden interposar, 
alternativament, els recursos següents: 

a)El recurs de reposició potestatiu davant el Ple del Consell Insular de Mallorca, 
en el termini d’un mes, comptador a partir de l’endemà de la publicació d’aquest 
acord. Contra la desestimació expressa del recurs de reposició es podrà 
interposar el recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, 
comptadors a partir de l’endemà 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, es podrà interposar el recurs contenciós 
administratiu contra la desestimació presumpta, sense limitació temporal, mentre 
no hi hagi resolució expressa. 

b) 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 la publicació de l’acord present. 

Això no obstant, es pot interposar, si escau, qualsevol altre recurs que es consideri 
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. 

 

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



 41

PUNT 13. APROVACIÓ DE L’ACORD PER DECLARAR DE PÈRDUA DEL 
DRET DE COBRAMENT PARCIAL DE LA SUBVENCIÓ A LA FEDERACIÓ 
TENNIS DE LES ILLES BALEARS. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del Vicepresident de Cultura, Patrimoni i 
Esports que diu: 
 

Fets 

1. El Ple del Consell de Mallorca en data 13 de juny de 2013 concedí a la Federació 
de Tennis de les Illes Balears una subvenció nominativa de 16.660,03 € per a 
l’activitat de tennis del programa de l’Esport per a l’edat escolar, pel període comprés 
entre el 31 de d’octubre de 2012 i el 30 d’octubre de 2013. 

El dia 20 de juny de 2013 el Consell de Mallorca i la federació esmentada van signar 
un conveni per instrumentar la subvenció. 

2. La Federació de Tennis de les Illes Balears va presentar documentació justificativa 
de la subvenció  per un 96,161 % de l’activitat subvencionada, d’acord amb el 
conveni signat. 

La Federació de Tennis de les Illes Balears ha percebut un total de 16.520,27 € en 
concepte de la subvenció concedida. (96,161 %). 

3. En data 17 de juliol de 2014 el Vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports del 
Consell de Mallorca va dictar resolució pel qual s’inicia el procediment de declaració 
de pèrdua del dret al cobrament parcial de la subvenció concedida a l’entitat Federació 
de Tennis de les Illes Balears. Aquesta resolució es va notificar a la Federació de 
Tennis de les Illes Balears dia 19/09/2014, donant-li deu dies hàbils per a que pogués 
al·legar el que estimés pertinent. 

4. Transcorregut el termini de deu dies hàbils l’entitat interessada no ha presentat cap 
al·legació 

5. Vist l’informe de l’instructor de 19 de setembre de 2014 i el de fiscalització prèvia 
núm./Ref.: FS-024.02/13 de data 25/09/2014 

Fonaments de dret 

1. D’acord amb el previst a l’article 34.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de subvencions (“es produeix la pèrdua del dret al cobrament total o parcial 
de la subvenció en cas de falta de justificació o concurrència d’alguna de les causes 

que preveu l’article 37 d’aquesta llei”).Sobre aquest aspecte, l’article 89 del Reial 
Decret 887/2006, de 21 de juliol , pel qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, disposa que el procediment per declarar la procedència del dret al 
cobrament de la subvenció serà l’establert a l’article 42 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre. 
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2. Els articles 41 i 42 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, 
disposen que la competència per a la resolució del procediment de reintegrament 
correspon a l’òrgan concedent, en aquest cas el Ple del Consell de Mallorca, d’acord 
amb l’article 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, el 
punt 3 de l’article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol , pel qual s’aprova el 
reglament de la Llei 38/2003 i l’apartat i), de l’article 8 de la Llei 8/2000, de 27 
d’octubre, de Consells Insulars 

Per tot això, propòs al Ple que adopti el següent 

Acord 

Primer.- Declarar la pèrdua del dret al cobrament parcial de la subvenció de 
16.660,03 € concedida a Federació de Tennis de les Illes Balears, amb NIF 
G07200686 per un import de 139,76 € 

Segon.- Notificar aquest acord a l’entitat interessada. 

Contra aquest acord, que esgota la via administrativa, es poden interposar, 
alternativament, els recursos següents: 

a)El recurs de reposició potestatiu davant el Ple del Consell Insular de Mallorca, 
en el termini d’un mes, comptador a partir de l’endemà de la publicació d’aquest 
acord. Contra la desestimació expressa del recurs de reposició es podrà 
interposar el recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, 
comptadors a partir de l’endemà 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, es podrà interposar el recurs contenciós 
administratiu contra la desestimació presumpta, sense limitació temporal, mentre 
no hi hagi resolució expressa. 

b) 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 la publicació de l’acord present. 

Això no obstant, es pot interposar, si escau, qualsevol altre recurs que es consideri 
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. 

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

 
PUNT 14. APROVACIÓ DE L’ACORD PER DECLARAR DE PÈRDUA DEL 
DRET DE COBRAMENT PARCIAL DE LA SUBVENCIÓ A LA FEDERACIÓ 
BALEAR DE MOTOCICLISME. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del Vicepresident de Cultura, Patrimoni i 
Esports que diu: 
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Fets 

1. El Ple del Consell de Mallorca en data 11 de juliol de 2013 concedí a la Federació 
Balear de Motociclisme una subvenció nominativa de 9.443,24 € per a l’activitat de 
motociclisme del programa de l’Esport per a l’edat escolar, pel període comprés entre 
el 31 de d’octubre de 2012 i el 30 d’octubre de 2013. 

El dia 2 d’agost de 2013 el Consell de Mallorca i la federació esmentada van signar 
un conveni per instrumentar la subvenció. 

2. La Federació Balear de Motociclisme va presentar documentació justificativa de la 
subvenció  per un 94,302 % de l’activitat subvencionada, d’acord amb el conveni 
signat. 

La Federació Balear de Motociclisme ha percebut un total de 8.905,17 € en concepte 
de la subvenció concedida. (94,302 %). 

3. En data 17 de juliol de 2014 el Vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports del 
Consell de Mallorca va dictar resolució pel qual s’inicia el procediment de declaració 
de pèrdua del dret al cobrament parcial de la subvenció concedida a l’entitat Federació 
Balear de Motociclisme. Aquesta resolució es va notificar a la Federació Balear de  
Motociclisme dia 31 de juliol de 2014, donant-li deu dies hàbils per a que pogués 
al·legar el que estimés pertinent. 

4. Al mateix acord se’m nomenava com a instructora del procediment de declaració 
de pèrdua del dret de l’expedient de referència. 

5. Transcorregut el termini de deu dies hàbils la Federació Balear de  Motociclisme no 
ha presentat cap al·legació. 

6. Vist l’informe de l’instructor de 3 de setembre de 2014 i el de fiscalització prèvia 
núm./Ref.: FS-042.02/13 de data 10/09/2014. 

Fonaments de dret 

1. D’acord amb el previst a l’article 34.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de subvencions (“es produeix la pèrdua del dret al cobrament total o parcial 
de la subvenció en cas de falta de justificació o concurrència d’alguna de les causes 

que preveu l’article 37 d’aquesta llei”).Sobre aquest aspecte, l’article 89 del Reial 
Decret 887/2006, de 21 de juliol , pel qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, disposa que el procediment per declarar la procedència del dret al 
cobrament de la subvenció serà l’establert a l’article 42 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre. 

2. Els articles 41 i 42 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, 
disposen que la competència per a la resolució del procediment de reintegrament 
correspon a l’òrgan concedent, en aquest cas el Ple del Consell de Mallorca, d’acord 
amb l’article 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, el 



 44

punt 3 de l’article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol , pel qual s’aprova el 
reglament de la Llei 38/2003 i l’apartat i), de l’article 8 de la Llei 8/2000, de 27 
d’octubre, de Consells Insulars 

Per tot això, propòs al Ple que adopti el següent 

Acord 

Primer.- Declarar la pèrdua del dret al cobrament parcial de la subvenció de 9.443,24 
€ concedida a Federació Balear de Motociclisme amb NIF G07173040, per un import 
de 538,07 €.  

Segon.- Notificar aquest acord a l’entitat interessada. 

Contra aquest acord, que esgota la via administrativa, es poden interposar, 
alternativament, els recursos següents: 

a) El recurs de reposició potestatiu davant el Ple del Consell Insular de 
Mallorca, en el termini d’un mes, comptador a partir de l’endemà de la 
publicació d’aquest acord. Contra la desestimació expressa del recurs de 
reposició es podrà interposar el recurs contenciós administratiu, en el termini 
de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà 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, es podrà 
interposar el recurs contenciós administratiu contra la desestimació 
presumpta, sense limitació temporal, mentre no hi hagi resolució expressa. 

b)  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 la publicació de l’acord present. 

Això no obstant, es pot interposar, si escau, qualsevol altre recurs que es consideri 
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. 

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

 

DEPARTAMENT D’HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA 

PUNT 15. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL COMPTE 
GENERAL DEL CONSELL DE MALLORCA CORRESPONENT A  
L’EXERCICI DE 2013 

Es dóna compte de la següent proposta de consellera executiva d’Hisenda i Funció 
Pública: 
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Vist que la Comissió informativa General i especial de Comptes d'aquesta Corporació 
en compliment del que disposa l'article 212.2 del Text refós de la Llei reguladora de 
les Hisendes Locals, aprovat pel RD Leg. 2/2004, de 5 de març, va dictaminar, en 
sessió celebrada el dia 2 d’octubre de 2014, el Compte general del Consell de 
Mallorca corresponent a l'exercici de 2013 elaborat pels serveis d' Intervenció i 
informat per la Interventora general dia 23 de setembre de 2014. 

Vist, d'altra banda, que el Compte General esmentat es va sotmetre a informació 
pública en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears núm. 140, 
de dia 11 d’octubre de 2014, pel seu examen i formulació, per escrit, de les objeccions 
i les observacions pertinents, durant un termini de quinze dies hàbils i vuit més,  sense 
que s'hagi presentat cap reclamació dins aquest termini, d’acord amb el certificat del 
secretari general de la corporació, expedit dia 10 de novembre de 2014. 

Vist el que estableix  l'article 212.4 del citat Text Refós , se sotmet al Ple d'aquesta 
Corporació l'adopció del següent   

ACORD: 

“Aprovar el Compte General del Consell de Mallorca i els seus organismes autònoms 
corresponent a l'exercici de 2013, elaborat pels serveis d'intervenció i dictaminat per 
la Comissió de Serveis Generals i Especial de Comptes en data 2 d’octubre de 2014, 
el qual està integrat pel de la pròpia Entitat, els dels Organismes Autònoms “Institut 
de l’Esport Hípic de Mallorca” (IEHM), “Institut Mallorquí d’Afers Socials” (IMAS) 
i “Agència de Protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca” (ADU) i 
els comptes anuals de la “Societat Mercantil Ràdio i Televisió de Mallorca, SAU”, 
comprenent els comptes i estats a què es refereixen  els punts 2 i 3 de l'article 209 del 
Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel RD legislatiu 
2/2004 de 5 de març, i les Regles 97 a 104 de la OEHA 4041/2004, de 23 de 
novembre, que aprova la Instrucció del model normal de Comptabilitat Local. 

 

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

Explica que se presenta per aprovació el Compte General de l’exercici de 2013, que integra el del 
Consell de Mallorca i el dels organismes autònoms: l’Institut de l’Esport Hípic (IEH), l’Institut 
Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), Agència de la Disciplina Urbanística (ADU) i la Ràdio Televisió de 
Mallorca (RTVM). 

Informa que els resultats pressupostaris de l’exercici 2013 varen ser els següents: 

- Consell de Mallorca:   

Resultat pressupostari: 22 M€ 

Romanent de Tresoreria: 55 M€  

Superàvit: 29 M€ 

- IMAS: 

Resultat pressupostari: 4,6 M€ 

Romanent de Tresoreria: 5,8 M€ 

Superàvit: 4,5 M€ 

- ADU   
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Resultat pressupostari: 790.000 € 

Romanent de Tresoreria: 2 M€ 

Superàvit: 76.000 € 

- IEH 

Resultat pressupostari: 844.000 € 

Romanent de Tresoreria: 973.000 € 

Superàvit: 957.000 € 

Assenyala que en el moment del tancament de l’exercici, a 31 de desembre de 2013, el deute amb les 
entitats financeres era de 183 M€, la qual cosa representa un 67,7% de percentatge de capital viu i un 
estalvi net positiu.  

Fa avinent que va ser l’any 2013 quan la Comunitat Autònoma de les Illes Balears va pagar al Consell 
de Mallorca la quantitat de 276 M€, fet que va permetre a aquesta institució tancar un fons líquid de 
Tresoreria de 113 M€. Destaca que va ser possible perquè l’ingrés més important se va fer precisament 
el dia 31 de desembre de 2013.   

També fa notar que els Comptes Generals demostren que els ingressos pressupostats inicialment en el 
pressupost de 2013 eren correctes, que se varen executar quasi al 100% de la seva totalitat i que les 
despeses pressupostades inicialment també eren les correctes. 

Recorda que la crítica al pressupost de 2013 era, inicialment, que el capítol 1 no seria suficient per 
cobrir el pagament de les nòmines del Consell de Mallorca, per bé que ha quedat demostrat que ha estat 
més que suficient. Altres crítiques indicaven que les despeses previstes tampoc no eren les correctes, 
però la liquidació i el Compte General d’aquest pressupost han demostrat que tots els crèdits eren 
suficients i que se va poder fer front a totes les despeses que el Consell de Mallorca estava obligat a 
cobrir.  

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

Fa notar el que representa aquesta proposta i la importància que té passar comptes correctament, atès 
que avui s’aprova el darrer compte general d’aquesta legislatura. 

Diu que el Grup Socialista no qüestiona el document tècnic, el compte general que formula la 
Intervenció del Consell de Mallorca, no nega que sigui la imatge de la institució, però el que sí 
qüestiona és aquesta imatge perquè no comparteix la idea que té l’equip de govern de la institució ni la 
seva gestió.  

Tampoc no comparteix la seva eufòria quan parlen d’un Consell de Mallorca aprimat fins a la 
invisibilitat, ni aprova dos superàvits consecutius consolidats de 36 M€, que sumen 72 M€ per destinar 
a iniciatives polítiques que se podien fer i no s’han fet.  

No aprova tampoc la seva renúncia a l’estatut d’autonomia, als ingressos que s’havien pactat, a la 
institució d’autogovern de Mallorca. No aprova que aquest sigui el Consell de Mallorca que necessita 
la gent de Mallorca, no és la precarietat econòmica el que espera de la institució que gestiona el 
manteniment i la millora de les carreteres ni els serveis socials, en un moment de tantes retallades a 
l’estat del benestar. 

El seu Grup polític també rebutja, per fals, el relat que n’ha fet de tot plegat l’equip de govern, que se 
contradiu amb allò que indica aquest compte general i els comptes generals anteriors. Tot seguit ho 
explica. 

L’equip de govern ha contat que varen trobar un malalt terminal, un Consell de Mallorca en situació de 
fallida, per després justificar la seva intervenció heroica aprimant-lo i així justificar el que han fet: 
reduir la institució a la mínima expressió. Fa avinent que s’ha renunciat a desenvolupar allò que havia 
previst l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears.  

Observa que l’equip de govern reitera que vol actuar de forma honesta, honrada i transparent, raó per la 
qual li hauran de reconèixer que a l’inici d’aquesta legislatura el Consell de Mallorca no es trobava en 
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situació de fallida, i no hi havia tampoc auditories internes que ho demostrassin, perquè no hi ha hagut 
cap dèficit, sinó superàvit.  

Fa notar que si s’atén a la definició tècnica de “fallida tècnica” se comprova que el Consell de Mallorca 
té uns fons propis sempre molt alts i molt consolidats. 

També hauran de reconèixer que tampoc és certa l’afirmació d’haver trobat un Consell de Mallorca que 
tenia uns deutes extraordinaris, amb tothom. El deute financer del Consell de Mallorca del darrer 
exercici pressupostari del Pacte de Progrés era de 140 M€, mentre que avui aproven un compte general 
amb un deute financer de 183 M€.  

Aquest compte general indica que en el darrer exercici pressupostari del Pacte de Progrés se devien 134 
M€, mentre que el present compte general que avui s’aprova indica que l’any 2013 se devien 109 M€, 
és a dir, 25 M€ menys. Tot i això, fa notar que durant la passada legislatura se gestionava un pressupost 
de 80 M€ menys.  

L’actual equip de govern afirma també que se va trobar un Consell de Mallorca ple de deutes, per bé 
que la realitat és que allò que tenia pendent de cobrar en el darrer exercici de la legislatura del Pacte de 
Progrés era la quantitat de 197 M€, dels quals 174 M€ era el deute del Govern balear. 

En canvi, avui se tanca el pressupost amb uns comptes pendents de cobrament de 231 M€, dels quals 
213 M€ corresponen al deute de la CAIB, tot i que acabin de cobrar 80 M€.  

També asseguren que se gastava molt, i sense control. Pensa que és molt agosarat, afirmar que no hi 
havia control, atès que tenien els mateixos controls que té l’actual equip de govern. D’altra banda, 
opina que la legislatura de la manca de control va ser probablement l’anterior, la del PP, i no la del 
Pacte de Progrés. Reitera que és cert, que gastaven més.  

Assenyala que un pressupost liquidat de 378 M€ l’any 2010 enfront del pressupost liquidat de 297 M€ 
de l’any 2013. Fa notar que la meitat d’aquesta diferència correspon a inversions (148 euros d’inversió 
per habitant l’any 2010 enfront dels 55 euros per habitant l’any 2012 i els 62 euros per habitant l’any 
2013) la qual cosa demostra una diferència notable.  

Mostra el seu acord amb el discurs de l’equip de govern quan aquest afirma que té pocs ingressos, però 
opina que aquesta és la conseqüència d’haver dilapidat tot allò que va rebre. Certament, va rebre unes 
inversions estatutàries -que ja no se cobren ni se pacten d’ençà de l’arribada del PP- i, de fet, el 
ministre Sr. Montoro ja va manifestar que no hi hauria inversions estatutàries.  

També va rebre un conveni de Carreteres que se pagava de forma avançada, però no només no han 
cobrat ni un sol euro per aquest concepte, sinó que l’any allargat fins l’any 2021, tot i que és obvi que 
no se sap qui governarà aquest any.  

Retreu també que l’actual equip de govern ha aprovat una llei de finançament de la qual se’n senten 
molt orgullosos tots els seus membres, que consolida les retallades que va aplicar el Govern de les Illes 
Balears l’any 2012, la reducció a la meitat del conveni de manteniment de les carreteres i la pèrdua de 
l’IPC d’ençà que el PP governa la institució. A més a més, ha permès que el Govern balear arribàs a 
acumular un deute de 330 M€, que haurà representat per al Consell de Mallorca un cost de 9 M€ 
d’interessos.  

Torna a retreure que se’n sentin orgullosos, d’aquesta situació. Fa notar que, d’aquesta forma, és 
normal que afirmin tenir menys ingressos que despeses; el cert és que no en volen tenir, d’ingressos, i 
no treballen en aquesta direcció.  

Pel que fa a l’afirmació que fa l’equip de govern d’haver capgirat la situació de la institució, recorda 
que ja des de l’inici aquest va prometre feina, però la realitat ha estat que s’han acomiadat més de 490 
persones i amb el tancament de la RTVM s’han deixat apartades petites empreses productores de 
televisió, que han hagut de tancar.  

També va prometre solidesa financera, i deixa un Consell de Mallorca més endeutat que mai. I, per bé 
que és cert que ha canviat d’estratègia, ha passat d’un Consell de Mallorca que caminava cap al 
compliment de l’estatut d’autonomia a un Consell de Mallorca invisible, pobre i residual.  

Fa notar que resulta curiós que, quan governa el PP, la institució que gestiona els serveis socials i que 
gestiona el control del consum del territori es torna invisible.  
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Per acabar, reitera que el Grup Socialista opina que aquesta precarietat i aquesta invisibilitat és dolenta 
per a Mallorca, raó per la qual votarà en contra del Compte General de 2013.   

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

Considera que ja ha quedat prou demostrat, en debats anteriors, tot allò que fa referència a les 
discrepàncies sobre el model de gestió i les funcions del Consell de Mallorca.  

Reitera la seva discrepància pel que fa a la gestió que se va fer durant la legislatura anterior i sobretot 
dels criteris que s’aplicaven a l’hora de destinar els doblers de la ciutadania de Mallorca a les diverses 
partides del pressupost.    

Fa notar que les xifres que ha aportat la Sra. Sánchez corresponen a dades de l’any 2010 i li demana 
que ho confirmi. La Sra. Sánchez respon afirmativament. Consegüentment, li fa notar que l’actual 
equip de govern no va prendre possessió el dia 31 de desembre, sinó el mes de juny de l’any 2011, 
quan la situació en el Consell de Mallorca era que no hi havia pressupost aprovat, que existien una sèrie 
de partides que s’havien prorrogat però unes altres no, que existien uns préstecs que s’havien de 
subscriure que pertanyien a 2010, dels quals uns s’havien subscrit però d’altres no, que el deute de la 
CAIB era elevat, que els proveïdors acudien a cobrar, etc.  

D’altra banda, assegura a la Sra. Sánchez que durant el mes següent a la presa de possessió (juliol de 
2011) la Tresoreria de la institució ja la va advertir que hi havia problemes per pagar la nòmina del seu 
personal.  

Li fa notar que no sap si és del tot correcte, el símil de malalt terminal, però el que és evident és que la 
situació era delicada, quan la pròpia Tresoreria la va advertir que o bé calia disposar d’un préstec 
d’inversió per pagar les nòmines o bé el personal no les cobraria.   

Torna a insistir en el fet que la situació era delicada, com a mínim.  

Assegura que mai no han volgut reduir el Consell de Mallorca a la mínima expressió, i ho reitera. Diu 
que han rebaixat el pressupost de la institució, però han establert prioritats, entre les quals consten les 
despeses en serveis socials i les dels ajuntaments, per tal d’atendre les persones.  

Diu que, si per al Grup Socialista reduir el Consell de Mallorca a la mínima expressió vol dir haver 
eliminat la Conselleria d’Economia i la Conselleria de Turisme, sobre les quals no en tenien 
competències, han d’admetre que aquestes decisions no impliquen el retret que en fan. Assegura que 
allò que s’ha fet és reduir la institució a les competències que li són pròpies, que no és el mateix que 
afirma el Grup Socialista.  

Quan a les dades de tancament de l’endeutament amb els bancs a què s’ha referit la Sra. Sánchez, 
informa que són aquestes: a 31 de desembre la xifra era 195 M€, dels quals 17 M€ els va subscriure 
l’actual equip de govern per tal de pagar els proveïdors. Fa notar també que ella no ho ha ocultat mai, 
que no tenien prou doblers per pagar, ni ha donat mai dades falses.    

Diu a la Sra. Sánchez que ella no ha dit que l’equip anterior gastàs els doblers sense control, sinó que 
els gastaven en coses que no corresponia gastar-los, com ara viatges a Madrid per qüestions 
relacionades amb Turisme, o el fet de tenir una consellera de Turisme i donar subvencions en matèria 
d’Economia, etc., perquè és obvi que aquestes qüestions no eren matèries sobre les quals el Consell de 
Mallorca hi tengués competències. És a aquestes qüestions, que s’ha referit exactament quan ha fet 
l’esmentat retret.  

Es mostra estranyada pel fet que el Grup Socialista, a hores d’ara, encara li retregui les inversions 
estatutàries i el conveni de Carreteres, i s’hi refereix tot seguit. 

Reconeix a la Sra. Sánchez que, certament, l’equip de govern anterior va aconseguir uns documents 
que indicaven que tendrien unes determinades quantitats per a inversions estatutàries i unes altres per al 
conveni de Carreteres, la qual cosa qualifica amb “un 10”. Tot i això, li fa avinent que el problema és 
que, quan varen tenir els doblers, no els varen destinar ni les inversions estatutàries ni al conveni de 
Carreteres. Afirma que és aquest, el problema, que a dia d’avui encara s’arrossega.  

No sap si la pregunta sobre la satisfacció pel que fa a la tasca feta li adreça a ella o a tot l’equip de 
govern, però li assegura que n’estan ben satisfets, tots els seus membres. En el seu cas, afirma que tot i 
ser la consellera d’Hisenda i Funció Pública en un moment determinat prefereix parlar de persones que 
de xifres, i té presents reunions amb proveïdors que feia mesos i mesos que no cobraven i li havien 
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transmès el seu neguit perquè tenien una plantilla de personal a la qual no podien pagar la nòmina, raó 
per la qual li demanaven si podrien disposar dels doblers que el Consell de Mallorca els devia per poder 
pagar el mes següent aquestes nòmines. Fa notar a la Sra. Sánchez que, davant aquestes preguntes, ella 
no tenia resposta, i reitera que era aquesta, la situació que se va viure quan l’actual equip de govern va 
entrar a governar aquesta institució.  

En conseqüència, si el Grup Socialista no admet el símil de malalt terminal, ha d’admetre almenys que 
era una situació molt delicada.  

També ha d’admetre que el compte general que avui se presenta marca un canvi, tot i que no és 
definitiu pel que fa als pagaments als proveïdors, perquè indica que encara existeix un retard molt 
important en aquest sentit, i també que l’endeutament amb els bancs és elevat. Torna a dir que queda 
demostrat, i que ella no ho ha negat mai.  

Quan a la petició que la CAIB pagui el deute que ha contret amb el Consell de Mallorca, recorda que el 
problema és que la CAIB no tenia tampoc doblers per poder pagar les seves pròpies nòmines, i cap de 
les dues institucions tenia doblers per pagar allò que era essencial (ni per a pagar l’electricitat, ni 
l’aigua).  

Diu que ignora motius pels quals se va arribar a aquesta situació, però considera que correspon al Grup 
Socialista esbrinar-los, de la mateixa manera que ella no ha negat en cap moment quines eren les xifres 
de l’augment del deute de la CAIB, i les del deute amb els bancs, en cada ocasió en què li han demanat 
i, a més a més, n’ha explicat els motius de la seva gestió en aquest sentit. Cosa diferent és que el Grup 
Socialista els comparteixi o no.  

Torna a dir que la situació era delicada, i adverteix que no li vulguin fer creure que fins a juny de 2011 
la situació era del tot correcta i el nou equip de govern, en quinze dies, va ser capaç de capgirar-ho tot. 
Si quinze dies abans l’anterior equip de govern tenia doblers per pagar sense problemes i per fer moltes 
actuacions i el mes següent, el juliol de 2011, no hi havia doblers ni per pagar les nòmines del personal, 
demana a la Sra. Sánchez què varen fer, amb els doblers. Li fa avinent que és aquesta -i no cap altra- 
l’anàlisi que li proposa.  

Tot i ser cert que aquest és el darrer compte general d’aquesta legislatura que s’aprovarà, i que a inicis 
de 2015 l’actual equip de govern encara haurà de donar compte de la liquidació de 2014, se podrà 
comprovar com se capgira completament la situació entre els anys 2011 i 2014.  

Actualment se paga a 19 dies, s’ha reduït l’endeutament amb les entitats financeres i ja fa molts de 
mesos que no ha rebut cap telefonada ni s’ha fet cap reunió amb proveïdors en la qual li demanin quan 
cobraran. Consegüentment, com a consellera d’Hisenda i com a responsable d’aquesta àrea, assegura 
que aquest fet dóna una tranquil·litat molt gran, i se’n sent molt satisfeta.  

Per acabar, assegura que correspon també a tots els membres de l’equip de govern sentir-se’n satisfets, 
perquè han fet molta feina en aquest sentit.   

La Sra. SÁNCHEZ intervé en torn de rèplica.  

Atès que l’equip de govern afirma que s’ha d’actuar de forma seriosa i transparent, vol precisar en 
primer lloc que ella està parlant de telefonades de proveïdors i de quina era la situació del Consell de 
Mallorca en el mes de juny de 2011. Recorda també que la legislatura va acabar en el mes de maig, i 
que l’equip anterior va governar en funcions a partir del mes d’abril de 2011.  

Opina que la intervenció anterior planteja la paraula de la Sra. Roig contra la seva, per la qual cosa 
manifesta que vol fer un debat seriós, i vol parlar de dades certificades per la Intervenció del Consell de 
Mallorca. És per aquest motiu que ha presentat les dades que té sobre la legislatura anterior i les 
darreres dades que té sobre la legislatura actual.  

Fa avinent que, atès que no s’està parlant sobre dades certificades, ara la Sra. Roig li podrà dir que no 
és cert, però tot i això assegura que quan l’equip de govern de la legislatura del Pacte de Progrés va 
començar la seva gestió al Consell de Mallorca, ella mateixa, com a directora insular d’Hisenda, va 
signar com a primera modificació de crèdit la que revisava totes les partides, per tal de pagar la nòmina 
de l’IMAS.  

Assegura també que allò que passava amb el personal de l’IMAS sí que se podia considerar una 
mancança total de control. Certament, qui havia governat era el PP, però no era menys cert que no se 
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sabia qui hi entrava, qui en sortia, qui hi treballava ni qui no hi treballava. Va ser el seu equip de 
govern, qui es va trobar amb un greu problema de pagament de deutes, però d’això no pertoca parlar-ne 
avui, certament.  

Quan a l’afirmació que durant aquesta legislatura només s’ha treballat en allò que era competència 
pròpia, fa notar que l’àrea de Dependència és una competència pròpia dels consells insulars, i és obvi 
que renuncien a aquesta competència, amb la Llei de finançament dels consells insulars. 

També han renunciat a la competència sobre Turisme, per bé que l’Estatut d’Autonomia de les Illes 
Balears atribueix quasi totes les competències com a pròpies del Consell de Mallorca. És clar que no 
s’ha caminat en la direcció que indica l’esmentat estatut, i que l’objectiu era aconseguir un Consell de 
Mallorca reduït.  

Quan al retret dels viatges i de les altres despeses que no pertocava fer, explica que la part més 
important de la diferència entre la liquidació de 2010 i la liquidació de 2013, a part del tancament de la 
RTVM, són les inversions, tan importants per a Mallorca i per a donar feina a la gent en un moment de 
crisi econòmica. 

Retreu que l’equip de govern repeteixi una i altra vegada que durant l’anterior legislatura se varen 
gastar els doblers en altres coses, com si d’un mantra es tractàs. Assegura que aquesta és una afirmació 
del tot falsa. 

A continuació fa referència a l’entrevista a la presidenta del Consell de Mallorca que se va publicar a la 
premsa el passat diumenge. Atès que ella assegurava que durant aquesta legislatura s’haurien invertit 
200 M€ en obres de carreteres, demana com ho han fet, si no hi havia doblers i no han cobrat tampoc ni 
un sol euro del conveni de Carreteres d’ençà que varen iniciar la seva gestió política a la institució. 
Observa que, si en aquestes circumstàncies han pogut fer la inversió esmentada, és obvi que hi ha 
alguna cosa que no encaixa.  

Quan a l’afirmació que el Govern balear no pagava perquè tampoc no tenia doblers disponibles a la 
caixa, diu que aquest va pagar allò que va considerar que havia de pagar i que persones del propi 
Govern balear afirmen que els grans sacrificats d’aquesta legislatura són els consells insulars. Afirma 
que és justament això, el que s’ha fet, sacrificar els consells insulars.  

Fa avinent que aquest compte general constata que el Consell de Mallorca gestiona durant aquesta 
legislatura menys recursos dels que gestionava abans. La despesa és inferior, però també té menys 
ingressos.  

Assegura que gasten menys doblers en serveis socials, com demostra el fet que la despesa per persona 
per aquest concepte, d’acord a aquest compte general, és de 153 €, mentre que l’any 2010 era de 162 €. 
Vol saber per quina raó és així, i què és el que se millora. Destaca que només hi ha un sol indicador de 
millora: el pagament als proveïdors. 

Finalment, fa notar que no és un Consell de Mallorca més pobre, el que necessita la ciutadania 
d’aquesta illa.  

La Sra. ROIG tanca el debat.  

Considera que han quedat prou clar quines són les competències que ha d’exercir el Consell de 
Mallorca i quines no li pertoquen.  

Pel que fa a la conselleria de Turisme fa avinent que allò que és cert és que mentre no ha tengut 
transferides les competències tampoc no les ha exercides. Explica que no se prendrà cap decisió en 
aquest sentit fins que no s’hagin resolt diverses qüestions pendents relacionades amb la seva comissió 
mixta.  

En canvi, retreu que durant la passada legislatura tenien consellera de Turisme, amb el seu 
corresponent departament i assistien a fires turístiques sense tenir-ne la competència. Reitera que és 
aquesta, la diferència entre un i altre model de gestió.  

Atès que la Sra. Sánchez li ha demanat d’on han sortit, els doblers per fer obres a les carreteres, li 
respon que deu haver tengut un lapsus, perquè precisament ha estat motiu de debat durant les sessions 
del Ple la famosa quantitat de 63 M€ del conveni de Carreteres que se va rebre el mes de novembre de 
2011. Afirma que en el Compte General de 2013 quedaven 29 M€ d’aquesta partida i que a dia d’avui 
ja no hi queda cap quantitat disponible.  
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Reitera que els 63 M€ que varen guardar han servit precisament per pagar les inversions en matèria de 
carreteres. Diu que, a partir d’ara, la CAIB ja fa els pagaments mensuals de 17 M€ –i a vegades fins i 
tot més– i el contacte amb la Conselleria d’Hisenda del Govern balear és constant, les necessitats 
econòmiques del Consell de Mallorca estaran satisfetes puntualment.  

Assegura que està tot perfectament controlat i que tenen una planificació feta que cobreix fins d’aquí a 
un any, en funció de com arribin totes les certificacions d’obra, totes les despeses i totes les aportacions 
de la liquiditat del tancament mensual de la caixa.  

Torna a dir que està fet i que el resultat és sempre positiu, considerant totes les licitacions que estan en 
marxa i les certificacions d’obra que arriben, de quanties molt importants.  

Destaca que, sobre aquesta qüestió, el Grup Socialista pot estar ben tranquil. 

Assenyala que allò que ha dit la CAIB és que durant el primer mig any d’aquesta legislatura (juliol a 
desembre de 2011) varen ser els consells insulars els que varen fer un gran sacrifici i, de tots quatre, el 
que més ho ha patit ha estat el Consell de Mallorca. Recorda que aquesta mateixa afirmació també l’ha 
feta ella mateixa, en el Ple, en diverses ocasions, quan ha reconegut que durant aquest període els 
pagaments de la CAIB varen ser només de 9 o 10 milions d’euros.  

Fa notar que les aportacions econòmiques mensuals de la CAIB no se varen aturar el mes de juliol, sinó 
en el mes de març i que, si la Sra. Sánchez afirma que des del mes d’abril se governava en funcions i 
ningú no se preocupava de si s’havien de fer pagaments, és clar que “el vaixell se n’anava tot sol”. Fa 
avinent que potser sigui aquest, el problema.  

Torna a dir que des dels mesos de març i abril ja no arribaven al Consell de Mallorca, els pagaments de 
la CAIB. Diu que és aquesta, la realitat, i refusa les explicacions que ha donat en tot moment el Grup 
Socialista en aquest sentit.  

Reitera que la CAIB no tenia capacitat de pagar, però no s’ha fet intencionadament i ara ha assumit el 
compromís de fer els pagaments regularment, i el compleix.  

Quan a la Llei de finançament dels consells insulars, recorda que el govern actual considera que ja era 
ben hora de tenir-la per tal que els consells insulars puguin conèixer de quins recursos poden disposar.  

Adverteix que el Compte General de 2013 encara reflecteix les famoses bestretes que se negociaven, 
mentre que ara se disposa d’una llei específica i se coneixen exactament els recursos que se tenen, 
exactament els que s’han de gestionar. Aquest fet dóna seguretat amb vista al futur i s’estableix que, a 
partir d’ara, els consells participen en les millores de finançament de la CAIB, per la qual cosa és del 
tot just que si la CAIB incrementa els seus ingressos també els rebin, amb el mateix percentatge, tots 
els consells insulars.  

Tot i ser cert que abans hi havia un IPC i que durant dos o tres anys se va eliminar, també ho és que 
l’esmentada llei atorga un increment que no té res a veure amb aquesta situació anterior. Per aquesta 
raó, l’equip de govern rebutja el que el Grup Socialista intenta insinuar quan diu que el govern del Sr. 
Bauzá ha volgut destruir el Consell de Mallorca, perquè no és cert i únicament s’ha reajustat aquesta 
institució a aquelles competències que li corresponen. 

També refusa que la Sra. Sánchez li digui que no se preocupen per atendre els serveis socials, perquè és 
mentida, i ho han pogut comprovar amb les dades del pressupost de l’IMAS, que serà el més alt de tots. 
Fa notar que queda reflectit també que se varen fer dues aportacions extraordinàries a l’IMAS, 
procedents de romanents disponibles de l’any anterior. Assegura que s’ha donat prioritat, en tot 
moment, a l’àrea de serveis socials.  

Torna a insistir en el fet que aquest compte general reflecteix perfectament quina era la situació 
econòmica a 31 de desembre de 2013, en tots i cadascun dels aspectes que s’han esmentat i en destaca 
la millora que s’ha experimentat. Fa avinent que si la intenció de la CAIB hagués estat destruir el 
Consell de Mallorca no li hauria pagat 273 M€. 

Entén que el Grup Socialista no aprovi aquesta proposta perquè discrepa dels resultats d’aquest compte 
general, però que dóna per suposat que està perfectament formulat.  

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per denou vots a favor (PP), deu vots en 
contra (PSOE) i quatre abstencions (MÉS per Mallorca). 
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PUNT 16. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚM. 20 DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE LA 
CORPORACIÓ DE L’EXERCICI DE 2014 PER SUPLEMENT DE CRÈDIT ( 
SUP06/2014). 
 
Es dóna compte de la següent proposta  de la consellera executiva del Departament 
d’Hisenda i Funció Pública que diu: 
 
Vista la provisió de la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública que subscriu, 
de 27 d’octubre 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 el refinançament d’operacions de préstecs, les aplicacions a 
les quals s’han d’imputar no tenen crèdit suficient dins l’exercici. 

 
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. 20 de modificació de crèdits en el pressupost 
propi de 2014, d’acord amb el següent detall: 
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* SUPLEMENTS DE CRÈDITS (SUP.06/2014)

10 01100 91339 AMORTITZACIÓ PRESTEC 2011 BBVA 9546681805 4.320.000,00

10 01100 91340 AMORTITZACIÓ PRÈSTEC 2011 BSCH 1030041555 5.244.706,51

10 01100 91341 AMORTITZACIÓ PRÈSTEC 2011 LA CAIXA 311787862-24 1.850.000,00

10 01100 91348 AMORTITZACIÓ PRÉSTEC 2011 BSCH 1030041566 1.619.106,45

10 01100 91349 AMORTITZACIÓ PRÉSTEC ICO 2012 CJ MAR-CJ RURAL RDL 4/2012 1.198.510,79

10 01100 91350 AMORTITZACIÓ PRÉSTEC ICO 2012 BANESTO RDL 4/2012 1.699.236,17

10 01100 91351 AMORTITZACIÓ PRÉSTEC ICO 2012 BANKINTER RDL 4/2012 1.080.284,35

10 01100 91352 AMORTITZACIÓ PRÉSTEC ICO 2012 BCO MARE NOSTRUM RDL 4/2012 2.863.014,50

10 01100 91353 AMORTITZACIÓ PRÉSTEC ICO 2012 CAM RDL 4/2012 1.379.765,01

10 01100 91354 AMORTITZACIÓ PRÉSTEC ICO 2012 SABADELL RDL 4/2012 1.475.297,33

10 01100 91355 AMORTITZACIÓ PRÉSTEC ICO 2012 B.POPULAR RDL 4/2012 3.122.047,59

10 01100 91356 AMORTITZACIÓ PRÉSTEC ICO 2012 BANKIA RDL 4/2012 3.378.993,42

10 01100 91357 AMORTITZACIÓ PRÉSTEC ICO 2012 BBVA RDL 4/2012 3.723.355,42

10 01100 91358 AMORTITZACIÓ PRÉSTEC ICO 2012 CAIXABANK RDL 4/2012 3.382.880,63

10 01100 91359 AMORTITZACIÓ PRÉSTEC ICO 2012 BSCH RDL 4/2012 3.373.514,69

TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDIT 39.710.712,86

FONTS DE FINANÇAMENT DEL SUPLEMENT DE CRÈDIT

· Operacions de crèdit

10 91361 PRÉSTEC 2014 SABADELL P/REFINANÇAMENT 2.855.062,34

10 91362 PRÉSTEC 2014 BANKIA P/REFINANÇAMENT 8.000.000,00

10 91363 PRÉSTEC 2014 BBVA P/REFINANÇAMENT 6.782.899,70

10 91364 PRÉSTEC 2014 LA CAIXA P/REFINANÇAMENT 17.000.000,00

10 91365 PRÉSTEC 2014 SANTANDER P/REFINANÇAMENT 5.072.750,82

TOTAL FONTS FINANÇAMENT P/SUPLEMENT DE CRÈDIT 39.710.712,86

EXPEDIENT NÚM. 20 MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE 2014

 

Per la qual cosa queda anivellat el Pressupost. 

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

 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per denou vots a favor (PP), cap vot en contra 
i catorze abstencions (PSOE i MÉS per Mallorca). 
 
 
 
PUNT 17. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚM. 21 DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE LA 
CORPORACIÓ DE L’EXERCICI DE 2014 PER CRÈDIT EXTRAORDINARI( 
CE06/2014). 
 
Es dóna compte de la següent proposta  de la consellera executiva del Departament 
d’Hisenda i Funció Pública que diu: 
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Atesa la sol·licitud de modificació de crèdits per Crèdit Extraordinari de la Vicepresidència de 
Cultura, Patrimoni i Esports, de data 31 d’octubre de 2014. 

Vista la provisió de la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública que subscriu, 
de 31 d’octubre de 2014, d’incoació d’un expedient de modificació de crèdits en el 
Pressupost propi del Consell de Mallorca corresponent a l’exercici de 2014, a 
l’objecte de poder atendre algunes despeses, les aplicacions a les quals s’havien 
d’imputar no s’havien incloses en el pressupost de 2014 o no tenien crèdit suficient 
atenent les necessitats que s’especifiquen a les memòries corresponents i de les quals 
n’hi ha constància en els antecedents de l’expedient. 

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

PRIMER.-  Aprovar l’expedient núm. 21 de modificació de crèdits en el pressupost 
propi de 2014, d’acord amb el següent detall: 

 

· CRÈDIT EXTRAORDINARI (CEX.06/2014)

Aplicació Descripció Import

20 33430 46703 APORTACIÓ EXTRAORDINÀRIA CONSORCI ILLES BALEARS P/LA MÚSICA 224.680,31

TOTAL CRÈDIT EXTRAORDINARI 224.680,31

FONTS DE FINANÇAMENT DEL CRÈDIT EXTRAORDINARI

· Baixes per anul·lació

Aplicació Descripció Import

20 33510 48901 APORTACIÓ FUNDACIÓ TEATRE PRINCIPAL 224.680,31

TOTAL FONT FINANÇAMENT P/CRÈDIT EXTRAORDINARI 224.680,31

EXPEDIENT NÚM. 21 MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE 2014

 

 

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, 
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Reguladora de les bases del règim local, i també l’article 169 del Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel RDLEG 2/2004, de 5 de març. 

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

 
 
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT 
 
PUNT 18. NOMENAMENT DE REPRESENTANT DEL  CONSELL DE 
MALLORCA A LA COMISSIÓ CONSULTIVA PER A LA IMPLANTACIÓ 
DEL GAS A MALLORCA 
 
Es dóna compte de la següent proposta  de la consellera executiva del Departament de 
Medi Ambient que diu: 
 

Mitjançant escrit de data 2 d’octubre de 2014, el Director General d’Indústria i 
Energia de la conselleria d’Economia i Competitivitat del Govern de les Illes Balears 
ha sol·licitat al Consell de Mallorca si aquesta corporació té interès en formar part 
d’una comissió d’assessorament i consulta per la implantació del gas a Mallorca. 

Per tal d’aconseguir el major consens i transparència, d’aquesta Comissió Consultiva 
en formarien part representants dels partits polítics, del Consell de Mallorca i de la 
Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB). 

Alhora sol·licita el nom de la persona que en nom del Consell de mAllorca formaria 
part de la Comissió. 
 
Atès que qualsevol actuació que afecti al Medi Ambient o al territori, com és la 
implantació del gas a l’illa és de interès pel Consell de Mallorca. 
 
 Vist l’article 48 del Reglament orgànic del Consell de Mallorca, aprovat pel Ple en 
sessió celebrada el 8 de març de 2004 (BOIB núm. 38, de 16 de març de 2004) que 
estableix que “El nomenament dels representants de la corporació en tota classe 
d’òrgans col·legiats o d’entitats en els quals hagi d’estar representada serà 
competència del Ple, excepte quan la legislació corresponent assigni aquesta 
competència a un altre òrgan de la corporació. No obstant això, en casos d’urgència, 
la Presidència podrà efectuar aquests nomenaments, que hauran de ser ratificats pel 
Ple en la primera sessió que farà”. 
 

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

ACORD 

 

1.Manifestar l’interès del Consell de Mallorca en formar part de la Comissió 
Consultiva per la implantació del gas a Mallorca.. 
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2.Designar perquè representi el Consell de Mallorca en la Comissió Consultiva 
per la implantació del gas a Mallorca al Sr. Joan Mateu Horrach Torrens, Enginyer 
Industrial del Departament de Medi AMbient del Consell de Mallorca. . 

3.Notificar-ho a la persona interessada i a la Direcció General d’Indústria i 
Energia de la conselleria d’Economia i Competitivitat del Govern de les Illes 
Balears . 

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

 

DEPARTAMENT DE COOPERACIÓ LOCAL 
 
PUNT 19. REDUCCIÓ DE LES SUBVENCIONS DERIVADA DE LA 
CONTRACTACIÓ DE LES OBRES.  
 
Es dóna compte de la següent proposta  del conseller executiu del Departament de 
Cooperació Local que diu: 
 
DICTAMEN  

 

El Ple de Consell de Mallorca, en sessió ordinària que va tenir lloc el dia 12 
de juny de 2014, va adoptar l’acord de 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. 

 

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 nùm.  220149000096, del pressupost de 2015. 
 
En el Ple de dia 27 de desembre de 2013 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 de subvenció 
recollides a les bases adjuntes. 
 
Una vegada contractades totes les obres, la baixa que s’ha produït per aquestes 
contractacions suposa en la majoria d’actuacions una reducció proporcional de la 
subvencions concedides. 
 
A més, l’Ajuntament de Santa Eugènia ha renunciat a dur a terme l’obra: “Vestuari i 
marquesina per grades del camp de futbol en el poliesportiu” mitjançant acord de la 
Junta de Govern Local de data 11 de setembre de 2014. L’obra té un pressupost de 
82.084,68 euros; una subvenció del Consell de Mallorca de 15.550,25 euros; i una 
aportació de l’Ajuntament de Santa Eugènia de 66.534,43 euros. L’Ajuntament de 
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Santa Eugènia no pot fer front a l’elevada quantia de la part no subvencionada, i per 
això ha renunciat a executar l’esmentada obra i a la subvenció corresponent. 
 
Vist l’informe jurídic de data 30 de setembre de 2014. 
 
Vist l’informe de fiscalització de data 21 d’octubre de 2014 . 
 
Per tot això, previ informe preceptiu de la Comissió Informativa General i de 
Comptes, el Conseller Executiu de Cooperació Local fa al Ple del Consell de Mallorca 
la següent proposta d' 

 
ACORD 
 
1.- Acceptar la renúncia de l’Ajuntament de Santa Eugènia a la subvenció 
concedida per a l’execució de l’obra: “Vestuaris i marquesina per a grades al 
camp de futbol en el poliesportiu”, que tenia el següent finançament: 
Pressupost: 82.084,68 euros. Subvenció Consell de Mallorca: 15.550,25 
euros. Aportació Ajuntament de Santa Eugènia: 66.534,43 euros; i 
conseqüentment procedir a l’anul·lació de la D núm.: 220140012974.   
 
2.- Reduir les subvencions concedides per un total de 392.102,24 euros pel 
que fa a l’anualitat 2014 i per un total de 370.255,34  euros pel que fa a 
l’anualitat 2015 degut a les baixes que s’han produït per la contractació de les 
obres per part dels ajuntaments, incloses a la convocatòria de subvencions 
adreçada a les Corporacions Locals de Mallorca per a actuacions de 
competència municipal. Les obres quedaran tal com apareixen en els Annexes 
I i II.   
 
3.- Aquestes quantitats que s’han de donar de baixa han de revertir a les 
partides pressupostaries corresponents: per a l’any 2014: 392.102,24 euros; 
partida: 65.16930.76200, i per a l’any 2015: 370.255,34 euros; partida: 
65.16930.76200.  
 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-nou vots a favor (PP i PSOE), cap 
vot en contra i quatre abstencions (MÉS per Mallorca). 
 
 
DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL 
 
PUNT 20. PROPOSTA D’ACORD DE L’APROVACIÓ DEL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE L’INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS 
( IMAS) I L’INSTITUT BALEAR DE L’HABITATGE (IBAVI), PER A LA 
CESSIÓ DE LA GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ DE DOS HABITATGES DE 
PROTECCIÓ PÚBLICA QUE FORMEN PART DE LA PROMOCIÓ 17 H 
SITUADA AL TERME MUNICIPAL DE SANTA MARGALIDA, UBICATS 
AL CARRER MARIA CANTONADA AMB EL CARRER CLAVELL, I DELS 
APARCAMENTS I TRASTERS VINCULATS, PER A JOVES EN PROCÉS 
D’EMANCIPACIÓ. 
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Es dóna compte de la següent proposta de la consellera de Benestar Social i 
Presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials que diu: 
 

Antecedents 

1. El 10 de setembre de 2014 va tenir entrada al Servei Jurídicoadministratiu 
l’informe proposta emès el 4 de setembre de 2014 per la cap del Servei de Menors i 
Família, amb el vistiplau de la coordinadora de l’Àrea de Menors i Família, en el qual 
es proposa la signatura d’un conveni de col·laboració entre l’Institut Balear de 
l’Habitatge (IBAVI) i l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, per a la cessió de la gestió i 
administració de dos habitatges de protecció pública que formen part de la promoció 
17 H situada al terme municipal de Santa Margalida, ubicats al carrer Maria 
cantonada amb el carrer Clavell, i dels aparcaments i trasters vinculats, per a joves en 
procés d’emancipació.   

2. S’ha elaborat l’esborrany del conveni abans esmentat, sobre el qual es 
demana al Servei Jurídicoadministratiu l’informe corresponent i la tramitació 
de l'expedient d'aprovació del conveni.  

Consideracions jurídiques  

1. L’Institut Mallorquí d’Afers Socials, en endavant IMAS, és un organisme autònom 
creat i dependent del Consell de Mallorca, i té com a objecte fonamental, d’acord amb 
l’article 2.1 dels Estatuts, exercir de forma directa i descentralitzada les competències 
atribuïdes per qualsevol títol al Consell de Mallorca en matèria de serveis socials, 
menors i igualtat. 

2. D'acord amb l'article 3 lletra l) dels Estatuts de l'IMAS, aquest organisme té 
personalitat jurídica pròpia i la capacitat d'obrar necessària per al compliment dels 
seus fins, i per tant pot establir acords i convenis de tot tipus amb entitats públiques i 
privades en relació amb l'objecte de l'IMAS. Per això, i sense perjudici de les funcions 
tuïtives reservades al Consell, l’IMAS pot adquirir i arrendar béns i drets. 

3. D’acord amb l’informe i la resta de documentació que figura en l’expedient, el 
conveni té per objecte acceptar la cessió de la gestió i administració de dos habitatges 
de protecció pública que formen part de la promoció 17 H situada al terme municipal 
de Santa Margalida, ubicats al carrer Maria cantonada amb el carrer Clavell, i dels 
aparcaments i trasters vinculats, concretament: 

- Carrer Clavell 46, bloc 1, Esc. 3 pis 1, porta A (cte. 14) amb aparcament 
núm. 22 i traster núm. 18 vinculats de 3 habitacions i una superfície útil de 
86,21 m2.  

- Carrer Clavell 46, bloc 1, Esc. 3 pis 1, porta B (cte. 15) amb aparcament 
núm. 21 i traster núm. 17 vinculats de 3 habitacions i una superfície útil de 
81,32 m2, per a l’utilització de joves d’entre 16 i 18 anys en procés 
d’emancipació i que tenen alguna mesura de protecció 
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A canvi, l’IMAS es compromet a abonar a l’IBAVI la quantia de sis-cents seixanta-sis 
euros amb trenta-sis cèntims mensuals (666,36 €/mes), exempts d’IVA, i les despeses 
detallades a la clàusula 4a del conveni. 

4. Les administracions poden signar convenis de col·laboració, dins del marc de les 
respectives competències. Quan aquests convenis interadministratius constitueixen un 
negoci jurídic bilateral, la jurisprudència i la Junta Consultiva de Contractació han 
establert que hem d'atribuir-los naturalesa contractual i, així, aplicar-los l'article 111 
del Reial decret 781/1986, de 18 d'abril, que aprova el Text refós de les disposicions 
legals vigents en matèria de règim local, segons el qual "les entitats locals poden 
concertar els contractes, pactes o condicions que considerin convenients, sempre que 
no siguin contraris a l'interès públic, a l'ordenament jurídic o als principis de bona 
administració".  

La jurisprudència i la Junta Consultiva han reconegut que els convenis de 
col·laboració que tenen contingut econòmic són vertaders actes o negocis bilaterals, 
amb clares concomitàncies amb els contractes, ja que corresponen a una concurrència 
de voluntats coincidents sobre determinats objectius orientats a una finalitat 
específica. Amb tot i amb això, s'ha considerat que superen el concepte específic de 
contracte i que resulta difícil aplicar la legislació de contractes a les administracions 
públiques, les relacions entre les quals, encara que tinguin contingut contractual, 
s'instrumenten per la via de col·laboració i, només excepcionalment, a través de la via 
contractual.  

Aquest criteri jurisprudencial s'ha recollit en l'article 4.1 d) 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 exclou expressament de l'aplicació d'aquesta Llei els convenis de 
col·laboració entre administracions, sempre que el seu objecte no estigui comprès en 
el dels contractes regulats per aquesta llei o a les normes administratives especials.  

En resum, els convenis recollits actualment en l'article 4.1 d) 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, els organismes autònoms i altres entitats públiques, ja que 
la dificultat d'aplicar-los determinats preceptes concrets d'aquesta normativa obliga a 
canalitzar aquestes actuacions per la via del conveni de col·laboració i no per la via 
del contracte.       

5. Hi ha crèdit a la partida pressupostària 20.23330.20200 (document RC amb núm. 
de referència comptable 22014016092) del vigent pressupost de despeses de l’IMAS 
per fer front a l’anualitat del 2014 i amb càrrec a la partida que correspongui dels 
pressuposts de despeses de l’IMAS per als anys 2015, 2016, 2017, 2018 i 2019. 

6. De conformitat amb l’apartat 5 de l’article 174 (Compromisos de despesa de 
caràcter pluriennal) del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, cal ampliar el nombre 
d’anualitats i els percentatges que estableix aquest article, atès l’objecte del conveni. 
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7. En data 3 d’octubre de 2014 s’ha elaborat el corresponent informe del 
Servei Jurídicoadministratiu sobre la conformitat a dret del contingut de 
l’annex al Conveni Marc. 

8. La Intervenció Delegada de l’IMAS n’ha dictat l’informe favorable de fiscalització. 

9. D’acord amb la Base 27 (Despeses pluriennals i expedients de tramitació 
anticipada de despesa) de les Bases d’execució del Pressupost del Consell per a 
l’exercici 2014, en casos excepcionals, la Presidència podrà ampliar el nombre 
d’anualitats, així com elevar els percentatges a que es refereix l’esmentat article 174 
del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals. 

10. L’article 14 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú preveu que “1. Els 
òrgans superiors poden avocar per a ells mateixos el coneixement d’un assumpte la 
resolució del qual correspongui ordinàriament o per delegació als seus òrgans 
administratius dependents, quan circumstàncies, d’índole tècnica, econòmica, social, 
jurídica o territorial ho facin convenient.(...) 2. En tot cas, l’avocació s’ha de fer per 
acord motivat, que ha de ser notificat a les persones interessades en el procediment, si 
n’hi ha, abans de la resolució final que es dicti. Contra l’acord d’avocació, no es pot 
interposar recurs, encara que es pot impugnar en el recurs que, si s’escau, s’interposi 
contra la resolució del procediment.” 

11. L’article 26.1 f) dels Estatuts de l'IMAS estableix que el Consell de Mallorca, a 
través del Ple, es reserva la facultat de tutela, entre d’altres, d’Aprovar les despeses 
pluriennals, llevat de les que corresponen a expedients de contractació o de 

concessions administratives amb una durada igual o inferior a quatre anys.  

Per tot el que s’ha exposat, propòs que el Ple del Consell de Mallorca adopti 
els següents: 

ACORDS:  

Primer. Avocar per part del Ple del Consell de Mallorca la competència per ampliar, 
de conformitat amb l’apartat 5 de l’article 174 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 
de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, el 
nombre d’anualitats i els percentatges que estableix aquest article, atès l’objecte del 
conveni. 

Segon. Ampliar, de conformitat amb l’esmentat l’apartat 5 de l’article 174 del Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, el nombre d’anualitats i els percentatges que 
estableix aquest article, atès l’objecte del conveni. 

Tercer. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Institut Mallorquí d’Afers Socials 
i l’Institut Balear de l’Habitatge per a la cessió de la gestió i administració de dos 
habitatges de protecció pública que formen part de la promoció 17 H situada al terme 
municipal de Santa Margalida, ubicats al carrer Maria cantonada amb el carrer 
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Clavell, i dels aparcaments i trasters vinculats, per a joves en procés d’emancipació, i 
que s’adjunta com a annexe, amb una durada de cinc anys, des de dia 1 de novembre 
de 2014, prorrogable tàcitament per anualitats sempre que no hi hagi denúncia 
expressa de les parts amb una antelació mínima de tres mesos a la data de finalització 
o, si és el cas, de la de qualsevol de les pròrrogues anuals de què es gaudeixi. 

Quart. Autoritzar i disposar una despesa per import màxim de trenta-nou mil nou-
cents vuitanta-un euros amb seixanta cèntims (39.981,60 €), exempts d’IVA, a favor 
de l’Institut Balear de l’Habitatge, amb CIF Q5750001I,  en concepte de la cessió de 
la gestió i administració dels immobles, a raó de sis-cents seixanta-sis euros amb 
trenta-sis cèntims mensuals (666,36 €/mes), d’acord amb la següent distribució per 
anualitats: 

2014: 1.332,72-€ (2 mesos) 

2015: 7.996,32-€ (12 mesos) 

2016: 7.996,32-€ (12 mesos) 

2017: 7.996,32-€ (12 mesos) 

2018: 7.996,32-€ (12 mesos) 

2019: 6.663,60-€ (10 mesos) 

que es satisfaran amb càrrec a la partida pressupostària 20.23330.20200 (document 
RC amb núm. de referència comptable 22014016092) del vigent pressupost de 
despeses de l’IMAS per fer front a l’anualitat del 2014 i amb càrrec a la partida que 
correspongui dels pressuposts de despeses de l’IMAS per als anys 2015, 2016, 2017, 
2018 i 2019. 

Cinquè. Notificar aquests acords a l’IBAVI, a la Coordinació de l’Àrea de Menors i 
Família, al Servei de Gestió Econòmica i a la Intervenció Delegada de l’IMAS. 

Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar, 
alternativament, els recursos següents:  
 
a) Directament el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós 
Administratiu de Palma que correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a 
partir de l’endemà de rebre aquesta notificació 
 
b) El recurs de reposició potestatiu davant el Ple del Consell Insular 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 que 
correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre la 
notificació de la desestimació del dit recurs de reposició 
 
Si ha transcorregut un mes des de la interposició del recurs de reposició potestatiu i no 
n’heu rebut la notificació de resolució expressa, s’entén desestimat per silenci i podeu 
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interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
de Palma que correspongui, 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.  
 
Conveni de col·laboració interadministrativa entre l’Institut Balear de 
l’Habitatge i l’Institut Mallorqui d’Afers Socials per a la cessió de la gestió i 
administració de dos habitatges de protecció pública de la promoció de 17 
habitatges situat a Santa Margalida (carrer Maria cantonada amb carrer 
Clavell)  
Parts 
Gabriel Company Bauzá, conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori i 
president de l’Institut Balear de l’Habitatge. 
Catalina Cirer directora de l’Institut Mallorqui d’Afers Socials. 
Antecedents 

 
1. L’Institut Balear de l’Habitatge (d’ara en endavant IBAVI) és propietari de 

dos habitatges de protecció pública de la promoció 17 H Santa Margalida 
(carrer Maria-Clavell) amb aparcaments i trasters vinculats situats en el terme 
municipal de Santa Margalida:  
 
- Carrer Clavell 46, bloc 1, Esc. 3 pis 1, porta A (cte. 14) amb aparcament 
num. 22 i traster num. 18 vinculats de 3 habitacions i una superfície útil de 
86,21 m2  
 
- Carrer Clavell 46, bloc 1, Esc. 3 pis 1, porta B (cte. 15) amb aparcament 
num. 21 i traster num. 17 vinculats de 3 habitacions i una superfície útil de 
81,32 m2  

 
2. L’Institut Mallorquí d’Afers Socials (d’ara en endavant IMAS) en concret la 

seva àrea de Menors i Família treballa l’emancipació dels joves entre 16 i 18 
anys i que tenen alguna mesura de protecció, podent aquest treball perllongar-
se, en ocasions, fins al 21 anys. Una de les majors dificultats que aquest 
col·lectiu de joves ex tutelats es troba un cop han deixat el centre residencial 
on han passat els darrers anys és l’accés a habitatges dignes i assequibles als 
seus ingressos. 

 
3. En data 19 de març de 2014 l’Àrea de Menors i Família i Igualtat de l’IMAS 

sol·licita a l’IBAVI la possibilitat de disposar de dos habitatges a la part forana 
per tal de poder cobrir les necessitats abans explicades. 

 
4. Vista l’activitat d’índole assistencial i social que es vol dur a terme el consell 

d’Administració de l’IBAVI, en sessió de dia 11 d’abril de 2014 acordà: 
“Autoritzar la signatura del conveni de col·laboració, que s’acompanya, entre 
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l’Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI) i Institut mallorquí d’Afers Socials 

(IMAS) per a la cessió de la gestió i administració de dos habitatges de la 

promoció 17 habitatges amb aparcaments i trasters vinculats situat en el 

terme municipal de Santa Margalida: - Carrer Clavell 46, bloc 1, Esc. 3 pis 1, 

porta A (cte. 14) amb aparcament num. 22 i traster num. 18 vinculats de 3 

habitacions i una superfície útil de 86,21 m2 pel preu mensual de 341,74 €, 

impostos i despeses exclosos.- Carrer Clavell 46, bloc 1, Esc. 3 pis 1, porta B 

(cte. 15) amb aparcament num. 21 i traster num. 17 vinculats de 3 habitacions 

i una superfície útil de 81,32 m2 pel preu mensual de 324,62 €, impostos i 

despeses exclosos” 
 

Les dues parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar 
aquest Conveni, d’acord amb les següents 
Clàusules 
 
1. L’IBAVI cedeix a l’IMAS dos habitatges i, en concepte de contraprestació per 

la cessió de la gestió i administració, l’IMAS satisfarà mensualment a l’IBAVI 
el total de sis-cents seixanta-sis euros amb trenta-sis cèntims d’euro (666,36 €) 
impostos i despeses exclosos de conformitat al següent detall: 

 
- Carrer Clavell 46, bloc 1, Esc. 3 pis 1, porta A (cte. 14) amb aparcament 
num. 22 i traster num. 18 vinculats de 3 habitacions i una superfície útil de 
86,21 m2 pel preu mensual de 301,74 € l’habitatge i 30 € l’aparcament i 10 € 
el traster (total 341,74 €), impostos i despeses exclosos 
 
- Carrer Clavell 46, bloc 1, Esc. 3 pis 1, porta B (cte. 15) amb aparcament 
num. 21 i traster num. 17 vinculats de 3 habitacions i una superfície útil de 
81,32 m2 pel preu mensual de 284,62 € l’habitatge i 30 € l’aparcament i 10 € 
el traster (total 324,62 €), impostos i despeses exclosos 

 
Aquests imports pactats en aquesta estipulació s’actualitzaran anualment, segons 
les variacions que experimenti, en els dotze darrers mesos immediatament anteriors 
a la data de cada actualització, l’Índex de Preus al Consum del conjunt nacional 
elaborat per l’Institut Nacional d’Estadística o organisme que el substitueixi, i es 
prendrà com a base a actualitzar en cada cas la quantitat vigent en el moment de 
l’actualització. Es considerarà com a data de referència per a realitzar la primera i 
successives actualitzacions del preu, previstes en el paràgraf anterior, el dia de la 
firma del Conveni. 
 
2. L’assignació s’efectuarà amb la finalitat que l’entitat cessionària destini els 

habitatges a pisos tutelats per tal de treballar l’emancipació de joves d’entre 16 
i 18 anys amb qualcuna mesura de protecció, podent –se perllongar aquesta 
situació fins al 21 anys.  

 
En l’ús dels pisos s’han d’observar les limitacions que puguin derivar-se de la 
mateixa naturalesa de l’immoble, qualificat com de protecció pública, i l’òrgan 
cessionari s’obliga a efectuar un control rigorós per tal de complir els objectius i 
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les condicions que, en execució del programa de suport emprès, emparen 
l’assignació de l’immoble objecte del present Conveni. 

 
3. La vigència d’aquest Conveni és de cinc anys comptadors a partir de l'1 de 

novembre de 2014 i s’entendrà prorrogat per anualitats sempre que no hi hagi 
denúncia expressa de les parts amb una antelació mínima de tres mesos a la 
data de finalització o, si és el cas, de qualsevulla de les pròrrogues anuals de 
què es gaudeixi. 

 
4. L’IMAS, mentre desenvolupi la gestió i administració de l’immoble objecte 

del present Conveni, s’obliga a satisfer: 
 

a. La part proporcional de les despeses comunitàries corresponents als habitatges 
cedits, i també de qualsevulla altra despesa que es derivi de l’ús i possessió de 
l’immoble. 

 
b. Els costos de tot tipus de serveis i subministraments que corresponguin amb 

caràcter individual als immobles cedits, a més de l’import de totes les 
reparacions que siguin necessàries per conservar l’habitatge en condicions 
adequades per servir a l’ús convingut. 

 
c. Els impostos, els arbitris, les taxes o les contribucions, tant actuals com futurs, 

i qualsevol que sigui el seu import, que afectin als immobles cedits, inclòs 
l’import de la quota anual de l’impost sobre béns immobles que graven 
l’habitatge. 

 
d. La part proporcional de les assegurances concertades per la propietat sobre el 

total immoble i la part determinada objecte d’aquest acord. 
 

5. La realització per part de l’IMAS de qualsevol tipus d’obres als habitatges 
cedits, haurà de comptar necessàriament amb l’autorització prèvia per escrit de 
la propietat, i la institució cessionària estarà obligada a respondre de tots els 
desperfectes que puguin derivar-se’n de la seva execució.  

 
Les obres que s’efectuïn seran a càrrec exclusiu de l’IMAS, qui assumeix 
l’obligació de sol·licitar i comptar, si escau, amb les corresponents llicències 
urbanístiques. Aquestes obres es duran a terme per professionals en exercici, al 
corrent dels seus corresponents carnets o llicències per exercitar l’activitat que 
sigui i amb l’assessorament sense contraprestació dels tècnics de l’IBAVI  
 
Les obres així realitzades, i consumat que sigui aquest conveni, restaran a benefici 
de l’IBAVI, sense que l’associació cessionària pugui fer cap reclamació per aquest 
concepte. No obstant, l’IBAVI podrà exigir a l’entitat cessionària que procedeixi, 
al seu càrrec, a la retirada de totes o d’algunes de les obres efectuades.  
 
6. L’IBAVI lliurarà els immobles que se cedeixen en perfectes condicions d’ús i 

habitabilitat, i en anàlogues condicions hauran de ser retornats per l’ens 
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cessionari en el termini de la vigència de la cessió establerta en aquest 
document. 

En tot cas els habitatges hauran de ser retornats a l’IBAVI buits, vacus i expedits. 
 
7. L’IMAS declara conèixer les característiques i l’estat de conservació de l’ 

habitatge i l’accepta expressament. 
 

8. La cessionària es compromet a observar i complir, en tot moment, les 
ordenances estatals i municipals vigents, així com les obligacions de 
convivència derivades dels estatuts i reglaments de la comunitat, i dels seus 
acords. 
 

9. L’IMAS destinarà els habitatges objecte de cessió únicament i exclusivament 
a la finalitat pactada, i s’obliga així mateix a fer els oportuns seguiments 
socials dels usuaris a l’objecte de procurar la seva integració social i correcta 
convivència en l’àmbit de la comunitat de veïns, i a comprovar que destinen 
l’habitatge a l’ús pel qual fou construït. 

 
10. La legitimació activa per a procedir, si és el cas, contra els ocupants dels 

habitatges que se cedeixen, correspondrà a l’IMAS que, una vegada 
exercitades les accions pertinents i recuperada, si escau, la possessió de 
l’immoble, podrà continuar, amb l’objecte pactat i sempre que aquest conveni 
resti vigent, amb la seva gestió i administració. 

 
11. Serà causa de resolució del present conveni, a més de l'incompliment per 

qualsevol de les parts d'alguna de les obligacions resultants d'aquest document, 
l’extinció o modificació substancial de la personalitat jurídica de l’associació 
cessionària. 

 
Com a mostra de conformitat, signam aquest Conveni en dos exemplars. 
 

La Sra. CIRER (consellera executiva de Benestar Social) explica que aquest expedient es va dur a 
Comissió Informativa i que, el fet de dur-lo a Ple, és per una sèrie de requisits més formals que no de 
fons. 

L’IMAS té un programa de Menors adreçat a joves d’entre 16 i 18 anys per preparar-los per a 
l’emancipació i volia disposar d’immobles per a aquesta finalitat. Varen tenir la possibilitat d’arribar a 
un acord amb l’IBAVI, les condicions del qual són les que duen a Ple, és a dir, que l’acord que no 
queda limitat a 4 anys –que és el màxim de termini que té l’IMAS per fer aquest tipus de concessió– 
sinó que és per un període pluriennal més elevat i, per tant, és obligat dur l’expedient a Ple. 

Per concloure, puntualitza que l’expedient compta amb les informes corresponents tant dels Serveis 
Jurídics com de la Intervenció Delegada del Consell de Mallorca a l’IMAS. 

El Sr. FONT (MÉS per Mallorca) fa constar que el seu Grup entén que és un bon conveni perquè li 
permet a l’IMAS disposar d’habitatges per als joves que estan en procés d’emancipació però, malgrat 
això, vol fer un retret a la presidenta i la consellera executiva de Benestar Social. 

El retret és per la deslleialtat d’aquesta institució amb l’Ajuntament de Santa Margalida que no sap res 
en absolut d’aquest conveni. Considera que hagués estat adient parlar-ne amb l’equip de govern de 
Santa Margalida perquè en entenguessin coneixement pja que, entre d’altres coses, l’Ajuntament de 
Santa Margalida també estava interessat en llogar dos pisos d’aquesta mateixa promoció de l’IBAVI 
també per a finalitats socials. 



 66

El Sr. GARAU (PSOE) recorda que en la Comissió Informativa li va demanar a la Sra. Cirer si aquests 
habitatges eren per a joves tutelats i li va dir que sí i creu que s’hauria de reflectir clarament en l’acord 
que avui aprovi el Ple que els habitatges són per a joves tutelats i així evitar qualsevol tipus de 
confusió. 

Entén que aquests habitatges va dirigits a joves que estan tutelats per l’IMAS i que, en arribar als 18 
anys, es troben que no tenen on anar i així els podran oferir aquests pisos. 

Per acabar, anuncia que el seu Grup votaria a favor d’aquest punt sense cap problema sempre que 
s’especifiqui que els habitatges són per a joves tutelats. 

La Sra. CIRER comenta, en primer lloc i en resposta a la intervenció del Sr. Font, que si l’Ajuntament 
de Santa Margalida se sent ofès per una suposada deslleialtat, no té cap problema en demanar-li 
disculpes públiques atès que considera que no hi ha hagut tal deslleialtat. 

Afegeix que l’IBAVI en cap moment no li ha manifestat a l’IMAS que hagués entrat en competència 
amb cap ajuntament i, si l’Ajuntament de Santa Margalida hi hagués tengut interès i hagués prosperat 
el seu acord, aleshores l’IMAS no hauria tengut accés aquests habitatges i hauria hagut de cercar una 
altra opció. 

Puntualitza, així mateix, que fa més d’un any que l’IMAS està cercant un recurs d’aquestes 
característiques i aclareix que dur l’acord a Ple respon a una qüestió formal ja que és un conveni 
pluriennal superior a 4 anys i, per tant, l’ha d’aprovar el Ple. 

Quan es posa en marxa un servei, sigui allà on sigui, és evident que el primer sabedor de l’assumpte és 
l’ajuntament del poble en qüestió perquè, primerament, considera que estan obligats a fer-ho així però 
també per conveniència atès que és important comptar amb el suport i la comprensió de l’ajuntament 
on es posa en marxa un recurs, sobretot en matèria de serveis socials. 

En aquest sentit, assenyala que aquest suport no sempre és fàcil d’aconseguir i, de fet, hi ha 
ajuntaments que rebutgen un recurs de determinades característiques al seu municipi mentre que, per 
altra banda, hi ha altres ajuntaments –com el de Binissalem– que sempre estan disposats a fer costat a 
qualsevol recurs que es posi en marxa. 

No obstant això, si MÉS per Mallorca entén que ha estat una deslleialtat, doncs demana disculpes 
públicament perquè no ha estat aquesta la intenció i aclareix que encara no està en marxa el recurs sinó 
en una fase prèvia per disposar dels immobles i llavors sí que faran feina conjuntament amb 
l’Ajuntament de Santa Margalida. 

Pel que fa a l’observació del Sr. Garau, adverteix que l’informe previ de l’expedient diu que és per a la 
utilització de joves d’entre 16 i 18 anys en procés d’emancipació i que tenen alguna mesura de 
protecció. 

És evident que en aquesta franja d’edat es tracta de joves tutelats per l’administració que són 
susceptibles d’entrar en un programa d’emancipació, la qual cosa ja es determinarà si es fa fent ús d’un 
recurs propi de l’IMAS o bé a través d’altres entitats que compten amb aquests recursos operatius. 

Reitera que creu que queda clar que es tracta de joves que tenen mesures de protecció i assenyala que 
les consideracions jurídiques de la proposta d’acord, allà on es defineix el servei, diuen que és per a la 
utilització per joves d’entre 16 i 18 anys en procés d’emancipació i que tenen alguna mesura de 
protecció. 

Així doncs, el recurs va adreçat a joves que els tècnics de Menors considerin que, una vegada arribats a 
la majoria d’edat, poden entrar en un programa d’emancipació que, fins ara, no n’hi ha cap propi de 
l’IMAS i, de fet, són poques les entitats que en tengui com, per exemple, Natzaret que sí té el recurs en 
marxa. 

Per tant, la intenció és donar un suport a aquests joves que podran en entrar en un programa 
d’emancipació de l’IMAS –si compten amb el recurs– o bé a un centre d’alguna entitat que desenvolupi 
programes d’emancipació i així obrir-los les portes a l’emancipació quan arribin a la majoria d’edat 
però sempre en el cas de joves tutelats per l’IMAS. 

El Sr. FONT li agraeix a la Sra. Cirer les disculpes públiques però creu que també s’hauria de disculpar 
amb l’Ajuntament de Santa Margalida i comunicar-li aquesta acció perquè està convençut que l’equip 
de govern de l’Ajuntament de Santa Margalida serà dels que li oferiran la màxima col·laboració. 
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Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 

II) PART DE CONTROL 

PUNT 21.  DECRETS I RESOLUCIONS PER DONAR-NE COMPTE 

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

Es donen per assabentats. 

 

PUNT 22. DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ NÚM. 
3T/2014 DE COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS TRIMESTRALS, 
CORRESPONENTS AL TERCER 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: 

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. 

• 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 
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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 tercer trimestre de  2014, en temps i forma,  
dia 30/09/2014 a les 10:36 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 tercer 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 
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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. 

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) 
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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. 

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 
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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 9.355.182,43 €. 

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 
2.910.490,38 €, la qual cosa representa un decrement de la despesa computable de 
2014 sobre la del 2013 del 0,34 %, per davall de l’increment 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 158.637.584,41 €  el qual,  referenciat amb 
l’estimació de DRN dels capítols 1 a 5 a la mateixa data, que ascendeix a 
245.612.284,72 €, representa el 64,59 % 

Es donen per assabentats. 

 

MOCIONS IMPULSORES O DE TRÀMIT I DE CARÀCTER 
IDEOLÒGIC  

PUNT 23. MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MÉS PER MALLORCA 
RELATIVA AL CANVI DEL FORMAT DEL DEBAT DE POLÍTICA 
GENERAL PER UNA AUDIÈNCIA PÚBLICA OBERTA A LA 
CIUTADANIA EN GENERAL. 

Es dóna compte de la següent moció: 

Amb la crisi econòmica, social, mediambiental s’ha posat de manifest que la ciutadania 
troba a faltar d’espais de participació ciutadana. Fenòmens com el del 15M varen alçar la 
veu de a la percepció de la ciutadanía en general de que el sistema polític actual no 
funciona i que els polítics tradicionals no són capaços d’oferir alternatives. La política 
institucional està cada vegada més alluny de la vida real i és cada com més abandonada 
per la ciutadania. 
 
La ciutadanía reclama una nova forma de fer política, que connecti directament la presa 
de decisions polítiques amb la participació ciutadana. El que havia de ser una eina 
fonamental en aquest sentit, l’Agenda 21, ha estat oblidada o abandonada totalment, però 
des de MÉS per Mallorca consideram que aquest és el camí cap a una autèntica 
democràcia, molt més participativa. 
 
El dret a decidir de la ciutadania i la seva participació en les decisions públiques han de 
disposar de mecanismes que els canalitzin. Es tracta d’un repte fonamental per al conjunt 
de les institucions democràtiques i hauria de constituir l’heix central, de la POLITICA. 
 
Un exercici de transparència obligat i de divulgació de la informació del Consell de 
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Mallorca cap a la ciutadania hauria de ser el retre comptes amb el ciutadà, mostrant el 
grau de compliment de l’acord signat amb la ciutadania a través del programa electoral i 
demanant el retorn de la informació als ciutadans, que mostrin el seu grau de satisfacció 
o no cap a la feina feta per part de tots els electes.  
 
Per tot això, el grup de conselleres i consellers de MÉS per Mallorca proposa al ple del 
Consell de Mallorca l’adopció del següent 
 

ACORD 
 

El ple del Consell de Mallorca considera necessari canviar el format del debat de política 
general, que es fa anualment, i proposa que es transformi en una jornada d’audiència 
pública, oberta a la participació de la ciutadania en general, en la qual les conselleres i 
consellers d’aquesta institució puguin comparèixer per explicar les línies de treball, 
donar compte de la feina feta i resoldre els dubtes que els ciutadans puguin tenir en 
relació a l’activitat de la institució. 
 

La Sra. 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: 

“Molt Honorable Sra. presidenta, senyores i senyors consellers, 

Les entitats locals han d’obrir les portes als ciutadans. Enhorabona per aquesta iniciativa que 
no fa res més que complir amb el desig constitucional d’afavorir la participació ciutadana a 
les institucions públiques. 

Els consellers tenen per costum preparar el debat per donar compte de les qüestions públiques 
als partits contraris de l’oposició. Per tant, atendre les preguntes formulades directament pels 
mallorquins no suposa cap esforç que no sigui donar explicacions d’allò que es demani. 

La democràcia participativa és molt més que anar a votar cada quatre anys. Vol dir contacte, 
sensibilitat, aproximació de la política al poble i, per tant, agraïm iniciatives com aquesta a la 
vegada que ens preocupa que els partits polítics que ara governen estiguin receptius a la 
participació ciutadans d’una manera lleugera, sense implicar-se, més bé per donar una imatge 
que això, que és una necessitat democràtica, a vostès de vegades no els agrada perquè el poble 
no sempre està d’acord amb les decisions polítiques que no formen part d’un programa de 
govern que es va prometre que es compliria. 

Aquesta crítica sense acritud és una condició de la democràcia. Ésser crítics és una eina a 
disposició del poble que contribueix a què no hi hagi demagògia, a què els partits polítics 
facin coses que no són entenedores pel poble, moltes vegades massa allunyades dels 
interessos generals de la població. 

És per tant una obligació dels partits polítics en general la de revisar aquest contacte amb el 
poble perquè sigui eficaç i tengui efectes immediats d’escoltar què demana la població per 
actuar en conseqüència i rectificar les polítiques demagògiques. 

No s’entén, per tant, que el Consell de Mallorca estigui debatent per afavorir la participació 
ciutadana mentre que a l’Ajuntament de Palma, sense anar més enfora, s’ha fet el contrari: 
s’ha restringit la possibilitat històrica de parlar durant 5 minuts en les intervencions 
ciutadanes en lloc d’afavorir-les. 

A quin partit democràtic se li ocorre voler governar d’esquena al poble? 
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Fins i tot el Parlament de les Illes Balears es planteja ara obrir portes a la participació 
ciutadana encara que el seu raonament, com a legislatiu, és diferent al dels ens locals però 
també està disposat a escoltar-nos. Així doncs, què està passant a l’Ajuntament de Palma? 
Què està passant perquè les institucions locals que més tenen l’obligació del contacte directe 
amb la població no vulguin escoltar el raonament del carrer en temps de crisi econòmica, 
quan més receptius haurien d’ésser? 

Fins i tot està sense nomenar-se encara el càrrec de defensor del ciutadà d’ençà que va morir 
el darrer home bo, el Sr. Lladó, ja fa tres anys. 

No volem absolutisme, no volem política allà on hi ha d’haver democràcia i respecte als 
ciutadans, no volem allò de ‘tot pel poble però sense el poble’. Volem democràcia 
participativa, avançada, real i vostès faran avui una passat petita però important per afavorir-
la si aproven, per unanimitat, aquest punt. 

Moltes gràcies.” 

El Sr. ENSENYAT (MÉS per Mallorca) comenta que aquesta moció fa referència al Debat de Política 
General i a la utilitat que pot tenir quant al funcionament de la institució. 

Al Debat de Política General de fa 2 anys es varen convidar empresaris i entitats. Un d’aquests 
convidats és conegut seu i li va demanar com funcionava. Ell li va contestar que primerament sortiria la 
presidenta i diria que ho ha fet molt bé, llavors sortiria l’oposició i diria que tot ha estat un desastre. 

La realitat és que el Debat de Política General és més o manco així com l’ha descrit atès que l’han 
reduït a un pur exercici de retòrica i potser estan deixant de banda l’oportunitat –com deia el Sr. 
Fernández– d’obrir el debat a la ciutadania i, especialment, fer que sigui una fita important i, sobretot, 
un punt de reflexió i de donar compte sobre com van les coses a les diferents àrees de gestió, quines 
propostes s’han duit a terme, quines propostes es plantegen de cara al nou exercici i tot això amb la 
intervenció dels ciutadans. 

Entén que el model actual de Debat de Política General és d’altres temps, respon a altres necessitats i, 
de fet, no aporta res més que ser un pur exercici de retòrica que ofereix dos o tres titulars a un diari 
però que té molt poca projecció dins la societat mallorquina i, especialment, comporta molt poca 
reflexió sobre com estan les coses a la institució. 

Per això, la moció que presenten posa damunt la taula la possibilitat de replantejar el Debat de Política 
General amb un altre format que sigui més operatius, que permeti que els consellers puguin retre 
comptes de les seves àrees, que l’oposició hi pugui participar d’una manera activa i, sobretot, que els 
ciutadans hi puguin formular preguntes i plantejar propostes. 

Aquest model ja s’està desenvolupant a diferents pobles de Mallorca a través de l’Agenda Local 21 
mitjançant les denominades audiències públiques i, a més a més, cal tenir en compte que el Consell de 
Mallorca juga un paper important en l’Agenda Local 21 sobretot pel que fa al seu foment i implantació 
als diferents municipis i, en definitiva, aquesta és la línia que es planteja amb aquesta moció. 

El Sr. FERRÀ (PSOE) manifesta que el Grup Socialista ja va defensar fa un parell de plens –ho 
defensen i ho defensaran– mantenir el Debat de Política General i recorda que varen proposar que es 
pogués dur a terme en un altre àmbit que permetés una major assistència de públic i que, fins i tot, se’n 
pogués regular la seva participació. 

El Grup Socialista no veu clar eliminar aquesta figura actual del Debat de Política General però sí que 
estan a favor de crear la nova figura que proposa MÉS per Mallorca però, això sí, com una nova figura 
i no en substitució del Debat de Política General. Aquesta figura podria ser d’audiència pública o de 
fòrum ciutadà allà on els polítics podrien donar compte i resoldre els dubtes dels ciutadans. 

Considera que ambdues fórmules poden coexistir i, a més a més, assenyala que els governants, quan 
estan satisfets de la seva feina, estan encantats de poder explicar les seves gestions a les persones 
interessades tot fent un exercici de claredat i de transparència. 

Remarca que el seu Grup està a favor d’això però pensen que no fa falta eliminar una figura per crear-
ne una altra atès que creuen que ambdues figures poden coexistir. 
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Per això, li demana al Grup MÉS per Mallorca que accepti aquesta esmena en el sentit de no suprimir 
el Debat de Política General traslladant-lo a la Comissió d’Ètica per veure si en canvien el format i, per 
una altra banda, donarien suport a la creació d’aquesta nova figura diferent al Debat de Política 
General. 

El Sr. JUAN (conseller executiu de Presidència) manifesta que pot estar d’acord amb moltes de les 
coses que s’han dit durant el debat d’aquesta moció. Per exemple, està d’acord amb el Sr. Fernández en 
el sentit que la gent demana més participació en la política i no limitar-se a anar a votar un pic cada 
quatre anys. 

També està totalment d’acord que la ciutadania demana transparència, control de la gestió, saber què 
s’està fent, com s’està complint el programa electoral (allò que varen prometre els distints partits 
polítics a l’hora de presentar-se a les eleccions) i veure que realment s’està fent allò que es va prometre. 

Per altra banda, també està d’acord amb el Ferrà en el sentit que no és qüestió de “vestir un sant i 
desvestir-ne un altre”, és a dir, que cal tenir en compte que el Reglament Orgànic del Consell de 
Mallorca preveu un debat anual sobre política general, que és un debat que no està malament tot i que, 
com ha ironitzat el Sr. Ensenyat, és cert que l’equip de govern plasma les actuacions que ha duit a 
terme i l’oposició fa la seva feina ressaltant allò que consideren que està pitjor o més mal fet. 

No obstant això, el Debat de Política General és un debat que, una vegada a l’any, totes les institucions 
celebren com és el cas del Parlament de les Illes Balears, el Congrés dels Diputats o els consells 
insulars. 

Opina que no té sentit substituir –com deia el Sr. Ferrà– una cosa per l’altra i que el Debat de Política 
General és necessari i la seva eliminació llevaria una certa legitimitat democràtica ja que és un debat en 
què anualment l’equip de govern i l’oposició tenen l’ocasió d’explicar els trets generals de les 
actuacions fetes durant l’any i cadascú pot plasmar-hi la seva visió –positiva o negativa– del que s’està 
fent. Per tant, el Grup Popular no veu bé que es pugui substituir un Debat de Política General per una 
audiència pública amb la ciutadania. 

Recorda que el Codi de Transparència es va aprovar per tots els partits polítics perquè allò que els 
interessa és que la ciutadania tengui més participació i, de fet, la mateixa intervenció del Sr. Fernández 
n’és un reflex d’aquest tarannà. 

El Reglament Orgànic del Consell de Mallorca recollia que les entitats i associacions inscrites en el 
Registre d’Entitats de Participació Ciutadana podia intervenir en els punts executius de l’ordre del dia 
que els afectàs i això es va modificar perquè també poguessin intervenir en les mocions i, per això, avui 
mateix hi ha quatre intervencions d’aquest tipus. 

Dins el si de la Comissió de Transparència s’està treballant per tal que el públic en general –i no només 
els associacions o entitats inscrites– puguin gaudir d’un temps, en finalitzar els plens, per poder 
formular aquelles preguntes que hagin estat prèviament registrades i que els consellers les puguin 
contestar a la Sala de Plens. 

Es mostra convençut que tots els partits polítics volen que hi hagi més transparència i més participació 
ciutadana però cal tenir en compte que aquests processos duen temps i feina.  

Tot i això, no és favorable a modificar el Debat de Política General, que se celebra un pic a l’any, ja 
que és més important que les entitats i associacions puguin intervenir cada mes i que també ho pugui 
fer la ciutadania en general. 

Així doncs, qualsevol esforç encaminat en aquest sentit comptarà amb el suport de l’equip de govern 
però no així substituir el Debat de Política General per una altra figura. 

Sincerament creu que no té gaire sentit donar audiència al públic una vegada a l’any sinó que és més 
interessant poder escoltar les entitats i associacions cada mes així com també els ciutadans que 
individualment hi vulguin participar i, de fet, ja s’està treballant perquè sigui així. 

El Sr. ENSENYAT fa notar que el Sr. Juan no ha entès res del que ha manifestat i puntualitza que la 
moció en cap moment no parla de suprimir el Debat de Política General sinó que diu que consideren 
que se n’ha de canviar el format. 

El format actual és que el Debat de Política General se celebra en dia feiner i el dematí, quan la majoria 
de les persones fan feina i, per tant, la majoria de gent no hi pot participar per qüestió d’horaris. 
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A més a més, el format estableix un discurs d’un temps determinat (mitja hora, tres quarts o una hora) i 
està demostrat que a partir dels cinc minuts primers la gent ja no escolta. Tampoc no s’hi permet l’ús de 
mitjans telemàtics, ni powerpoints ni estadístiques. Tot es redueix a un simple exercici de retòrica, com 
deia abans. 

Per això, s’han de plantejar si el Debat de Política General resulta útil ja que s’hauria de basar en dues 
qüestions importants. Una és donar compte de la gestió i l’altra és el feedback, és a dir, que la part que 
dóna compte de la seva gestió hauria de voler saber també quina n’és la reacció entre la ciutadania. 

Per exemple, quant a temes de polítiques socials, opina que les entitats socials de Mallorca podrien 
participar activament en aquest procés de reflexió per veure on s’està i quins objectius s’han de marcar. 

Reitera, per concloure, que la moció no proposa suprimir el model de Debat de Política General sinó 
senzillament canviar-ne el format per tal que sigui un format més adaptat a la realitat de 2014. 

El Sr. FERRÀ repeteix que el Grup Socialista està d’acord amb la proposta del Grup MÉS per Mallorca 
però mantenint el Debat de Política General i mirant de crear una nova figura perquè creu que les dues 
figures poden coexistir. 

També està d’acord en canviar el format del Debat de Política General, és a dir, canviar-li l’horari, fer-
lo un altre dia i a un altre lloc per afavorir l’assistència de públic però considera que aquest Debat de 
Política General s’ha de mantenir i crear-ne un altre de més específic per tal que cada conseller 
executiu i els consellers de l’oposició puguin intercanviar opinions amb els ciutadans. 

En definitiva, la seva opinió és que són dues coses diferents i planteja si seria possible arribar a un punt 
d’encontre atès que el Grup Socialista està d’acord amb alguns aspectes de la moció però no amb 
canviar radicalment un format per crear-ne un altre ja que pensa que tot dos poden coexistir i, fins i tot, 
així s’afavoriria la transparència. 

En aquest sentit matisa que una cosa és el Debat de Política General del Consell de Mallorca i una altra 
cosa és la política específica de cada àrea i conselleria que encaixaria millor en el nou format que 
proposen. 

Per acabar, anuncia que si MÉS per Mallorca accepta l’esmena que li ha proposat, aleshores el Grup 
Socialista votarà a favor de la moció però, si no l’accepten, doncs potser s’hi abstendran. 

El Sr. JUAN adverteix que potser no ha entès bé la moció però certament el que diu la moció és que 
proposa que es transformi el Debat de Política General, malgrat que poden estudiar canviar-lo de dia i 
hora perquè hi pugui assistir més gent, però no hi té res a veure. 

Amb el que no està d’acord és amb transformar un debat anual, en què tot els partits polítics intervenen, 
en un debat amb la ciutadania una vegada a l’any perquè creu que és més important que cada mes la 
ciutadania pugui intervenir als plens i, de fet, en aquest sentit estan i seguiran fent feina tots els grups 
polítics. 

Insisteix que no li sembla bé transformar un model perquè la ciutadania pugui intervenir una vegada a 
l’any ja que és més important que ho pugui fer a cada ple i no només les associacions o entitats 
inscrites sinó tota la ciutadania presentant-hi les seves preguntes. 

Per aquestes raons, el Grup Popular votarà en contra d’aquesta moció ja que consideren que el debat 
entre els partits polítics també ha d’existir un pic a l’any i és bo que tots els partits hi puguin dir la seva, 
al marge que puguin estudiar celebrar-lo en un altre horari i dia perquè hi pugui assistir més gent. 

Per acabar, remarca que no creu que tengui sentit canviar una cosa per l’altra alhora que reitera que 
continuaran fent feina per tal que la ciutadania pugui intervenir als distints punts de l’ordre del dia i, 
fins i tot, en acabar els plens. 

La Sra. PRESIDENTA li demana al Sr. Ensenyat si es reafirma en voler que el text de la moció se voti 
tal i com ha estat registrat. 

El Sr. ENSENYAT respon que tot seguit en veuran els resultats i apunta que falta mig any per a les 
eleccions autonòmiques i insulars i, per tant, ja veuran com queda aquest assumpte i el pròxim equip de 
govern que entri ja proposarà el format que consideri oportú. 
Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per quatre vots a favor (MÉS per Mallorca), 
devuit vots en contra (PP) i nou abstencions (PSOE). 
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PUNT 24. 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 ha dut a terme una campanya de fumigació amb un insecticida agressiu i 
poc selectiu en contra de la processionària del pi, durant les darreres setmanes.  
 
En concret, els plans del Govern ha estat 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. 
 
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. 
 
El Govern ha tractat més de 23.000 hectàrees a Mallorca als municipis d’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, Maria de la Salut, Marratxí, Montuïri, Muro, Palma, 
Petra, Porreres, Sant Llorenç des Cardassar, Santa Eugènia, Santa Margalida, Santa 
Maria del Camí, Santanyí, Selva, Sencelles, Ses Salines, Sineu, Son Servera i 
Valldemossa. Tot això amb un producte que, segons la seva fitxa tècnica, pot ser molt 
perjudicial per a la salut de les persones. 
 
A més, cal tenir present que el tractament contra la processionària del pi s’ha fet ja 
molt avançat el mes d’octubre, amb la dificultat de les condicions meteorològiques 
que això ha suposat. 
 
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 no utilitzar 
insecticides agressius i no selectius contra la processionària del pi. 



 77

 
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. 
 
4.- El ple del Consell de Mallorca acorda exigir responsabilitats polítiques a la 
Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears arrel dels danys 
causats a persones. 
 

El Sr. FONT (MÉS per Mallorca) fa constar, en primer lloc, que aquesta moció ha perdut actualitat –
que no importància– i recorda que la varen presentar al darrer Ple, per via d’urgència, i a l’equip de 
govern no li va semblar que fos un tema realment urgent però MÉS per Mallorca sí que considerava 
que les fumigacions que s’estaven fent a totes les illes eren prou importants com per parlar-ne al passat 
Ple.  

Reitera que el Grup Popular va considerar que no era un tema urgent i no donà suport a la seva inclusió 
d’urgència i MÉS per Mallorca, encara que no ho compartia, no va tenir altre remei que haver-ho 
d’acatar. 

Durant les passades setmanes, el Govern de les Illes Balears va posar en marxa un tractament contra la 
processionària del pi amb un producte denominat Dimilín, tractament que, segons el seu parer, era 
excessivament agressiu. 

La fumigació va ser realment massiva. Es varen fumigar més de 23.000 hectàrees només a Mallorca, a 
la immensa majoria de municipis: Alaró, Alcúdia, Algaida, Andratx, Ariany, Artà, Binissalem, 
Bunyola, Calvià, Campos, Capdepera, Costitx, Esporles, etc., és a dir, a gairebé tots els municipis de 
Mallorca. 

Aquest producte –el Dimilín– és molt agressiu i no estan clars els perjudicis que pot comportar per a la 
salut humana. 

Cal tenir en compte també que les fumigacions es varen produir a finals del mes d’octubre, quan la 
climatologia és més variable i el vent pot fer que la teòrica zona de seguretat de 100 metres no sigui 
real. De fet, han rebut fumigacions escoles, grups de gent que eren per la muntanya i encara està per 
veure els efectes que sobre la seva salut els pot provocar haver estat banyats per aquest producte. 

El més greu és que fins i tot la fitxa tècnica de producte diu clarament que pot produir càncer i, per tant, 
creu que el risc que ha assumit el Govern de les Illes Balears, amb relació a l’ús d’aquest producte, és 
un risc intolerable que no es pot assumir de cap manera perquè posa en perill la salut de la ciutadania. 

Per això, MÉS per Mallorca volia debatre, per urgència, aquesta moció en el Ple passat però no va ser 
possible i ara la presenten en aquest Ple i allò que proposen, a misses dites, amb aquesta moció és: 

- Que el Ple del Consell de Mallorca insti el Govern de les Illes Balears a no utilitzar insecticides 
agressius i no selectius contra la processionària del pi. 

- Que aquest mateix Ple insti el Govern de les Illes Balears a utilitzar mitjans més racionals i 
selectius per al tractament de la processionària del pi. 

- Que el Ple acordi transmetre aquests acords al Govern de les Illes Balears. 

- Que el Ple del Consell de Mallorca acordi exigir responsabilitats polítiques a la Conselleria de 
Medi Ambient del Govern de les Illes Balears arran dels possibles danys causats a persones. 

La Sra. GARRIDO (PSOE) observa que el Sr. Font deia que la moció ja no era d’actualitat –ho era més 
el mes passat– i és cert però també considera que és una qüestió que s’ha de poder discutir i, de fet, 
dimarts passat es va debatre al Parlament de les Illes Balears. Pensa que el Consell de Mallorca ha de 
deixar la seva postura molt clara atès que Mallorca n’és el territori afectat. 
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Constata que 23.148 hectàrees ha estat regades, de forma indiscriminada, per avionetes amb Dimilín. 

A part dels efectes que ha posat de manifest el Sr. Font, també s’ha de deixar clar que les fumigacions 
aèries estan prohibides tant per la legislació estatal com per la legislació autonòmica així com per la 
legislació europea. Aquestes fumigacions només s’autoritzen –la legislació ho deixa clar– en ocasions i 
en àrees molt determinades. 

A més a més, la Comissió Balear de Medi Ambient l’any 2008 ja va dir que el Dimilín es podia 
utilitzar però a focus molt concrets allà on la plaga de la processionària del pi fos molt extensa. 

Les fumigacions de forma indiscriminada han afectat també cultius ecològics. Aquest aspecte s’ha de 
tenir compte atès que hi ha gent que estan fent esforços ingents per fer cultius ecològics i està venent 
una marca de qualitat però, de cop i volta, el conseller de Medi Ambient –sense haver-ho explicat 
encara– decideix fumigar amb una avioneta sense haver demanat permís. 

Tampoc no s’ha fet cas dels distints ajuntaments que varen demanar que s’aturassin les fumigacions i 
després n’han demanat explicacions. Entre aquests ajuntaments, n’hi ha que estan governats per forces 
polítiques distintes al PP però també n’hi ha de governats pel PP com, per exemple, Bunyola, Sineu o 
Santanyí. 

Per tot això, al seu Grup li agradaria que el Consell de Mallorca li demanàs, com a mínim, explicacions 
al conseller de Medi Ambient, Sr. Company, així com saber què ha fet el Consell de Mallorca al 
respecte d’aquest assumpte. 

El Sr. OLIVER (PP) per començar, manifesta el seu desig que si qualque persona se’n va veure 
afectada o va resultar banyada per aquest producte, doncs que els efectes hagin estat innocus perquè 
primer són les persones. 

De totes maneres, aquestes fumigacions no s’havien fet fins l’any 2009, quan es va produir el darrer 
tractament aeri. Està constatat que no s’ha regulat de forma natural la processionària del pi sinó que la 
plaga ha crescut durant aquests anys que no s’ha tractada. 

A part d’això, d’aquest tractament es varen exceptuar les masses d’aigua, les zones humides a més 
d’una zona de seguretat de 100 metres al seu voltant, els assentaments apícoles també amb una franja 
de seguretat de 100 metres, les explotacions d’agricultura biològica existents –segons el Consell Balear 
de la Producció Agrària Ecològica– amb un perímetre de seguretat de 100 metres. En els nuclis urbans 
també s’ha mantengut una franja de seguretat mínima de 100 metres en els casos que eren limítrofes 
amb zones de tractament. 

La Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori no ha fet altra cosa que complir amb la seva 
obligació de vetllar per la sanitat forestal dels boscos i ha complert, en tot moment –com no pot ser 
d’altra manera–, les normatives europea, estatal i autonòmica. 

Aquest pla de tractament tenia permís del Ministeri d’Agricultura atorgat en data 10 de setembre per a 
Eivissa i Formentera i en data 3 d’octubre per a Mallorca i Menorca.  

Per tant, és fals que estiguin prohibits els tractaments aeris sinó que estan regulats per cada estat 
membre de la Unió Europea. En el cas d’Espanya, els tractaments aeris estan regulats per un decret on 
es detallen les condicions per utilitzar-lo, entre les quals està la declaració d’utilitat pública.    

El producte fitosanitari utilitzat –Dimilín– està autoritzat per la Unió Europea i pel Ministeri 
d’Agricultura i Medi Ambient. El producte s’aplica des de l’aire, amb una dosi de 3 litres per hectàrea, 
i té la categoria mínima d’afecció en els humans i en la fauna i també és compatible amb les abelles. 

El producte no es barreja amb gasoil sinó que es barreja amb oli natural autoritzat en agricultura 
ecològica. Aquest producte s’aplica des de fa molts d’anys i, de fet, s’està aplicant en campanyes 
similars a altres comunitats autònomes com Andalusia, País Basc, Extremadura, Madrid o Múrcia. 

També és fals que aquest producte sigui cancerigen i és fals que afecti parasitoides i altres depredadors, 
ja que no mengen el producte. 

A més a més, per raó de l’orografia de Mallorca, les fumigacions s’han fet a zones de difícil accés que 
impossibilitaven –o dificultaven– la fumigació manual o amb altres aparells. 
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El Sr. FONT assenyala que el Sr. Oliver ha llegit trossos d’un informe d’un tècnic de la Conselleria 
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori però ell n’hi podria llegir un altre del Col·legi Oficial de 
Biòlegs de les Illes Balears i, per tant, la credibilitat de l’informe que el Sr. Oliver ha llegit és la que és. 

La veritat és que se va banyar molta gent amb aquest producte (infants que eren a les escoles, gent que 
passejava per fora vila) i les fumigacions es varen fer amb una climatologia que no era l’adequada ja 
que el vent feia que la zona de seguretat de 100 metres no servís per res. 

Pel que fa al tema que el producte no afecta les abelles, això encara està per veure’s així com si afecta 
els cultius ecològics atès que el vent impedia que se respectàs la zona de seguretat de 100 metres. 

El que està claríssim, perquè ho diu la fitxa del mateix producte, és que té possibles efectes 
cancerigens. La fitxa ho diu molt clar i la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori ha jugat 
amb la salut de tots els mallorquins i mallorquines fumigant amb un producte que la seva fitxa tècnica 
diu que té possibles efectes cancerigens. 

En base a només aquest argument, considera que hauria de dimitir el conseller perquè els efectes 
cancerigens del producte són a llarg termini i no d’un dia per l’altre. 

Insisteix que l’actuació és molt greu perquè s’ha actuat molt malament però just el fet de fumigar amb 
un producte que la seva mateixa tècnica diu que pot produir efectes cancerigens ja és suficientment 
greu i opina que tots haurien de fer costat a la ciutadania i donar suport a aquesta moció per pegar-li 
una bona estirada d’orelles al Govern de les Illes Balears. 

La Sra. GARRIDO li diu al Sr. Oliver que el Govern de les Illes Balears té l’obligació de lluitar contra 
les plagues però també té una altra obligació, que encara és més important, que és vetllar per la salut 
dels seus ciutadans. 

La Sra. SOLER (consellera executiva de Medi Ambient) comença la intervenció recordant que el 
conseller de Medi Ambient i Mobilitat durant la passada legislatura era el Sr. Gabriel Vicens. 

Aleshores, el Sr. Vicens va autoritzar l’ús d’aquest producte a Eivissa i, a més a més, arran d’una plaga 
enorme de rates a sa Dragonera, va fumigar l’illa amb un altre producte amb la conseqüència de 
nombroses gavines mortes a les platges del Port d’Andratx i de Sant Elm a més de matar no només les 
rates que hi havia a sa Dragonera. 

Ara, en canvi, volen fer veure que el Govern de les Illes Balears ha fumigat Mallorca, Eivissa, Menorca 
i Formentera per caprici, sense comptar amb els corresponents informes tècnics. 

Observa que als pobles se solen fer foguerons als carrers autoritzats pels batles. En aquests foguerons la 
gent torra llonganisses –i passa igual amb les foganyes de qualsevol casa– i, si se cremen, els trossos de 
carbó que se mengen també tenen els mateixos efectes cancerigens que el producte emprat per fumigar. 
Tot depèn de dosi que se n’espargeixi o de la dosi que se’n consumeixi. Adverteix que, fins i tot, la 
famosa salsa de tomàtiga quètxup també conté un ingredient que segons el prospecte té efectes 
cancerigens. 

L’oposició acusa el Govern de les Illes Balears de jugar amb la salut de les persones i, tot i que potser 
existeixen altres alternatives que segurament s’estudiaran de cara a un futur si és necessari, puntualitza 
que aquesta solució ha estat emparada per uns informes tècnics i no respon a l’obstinació d’un govern. 

De la mateixa manera suposa que, quan el Sr. Gabriel Vicens va autoritzar la fumigació de sa 
Dragonera, ho degué fer sota l’empara d’uns informes tècnics.  

Quan els partits de l’oposició han governat, els han anat bé els informes tècnics però, en canvi, ara que 
no governen, ja no els van bé els mateixos informes tècnics, la qual cosa és símptoma d’una 
irresponsabilitat total. 

Malgrat tot això, la realitat és que la fumigació ja ha estat feta i, fins a dia d’avui, no ha s’ha vist que ja 
tengut efectes sobre les persones, és a dir, que fins avui ha estat innòcua per a les persones atès que no 
s’ha demostrat el contrari. 

La intenció era evitar la processionària del pi i, per al futur, segurament es tendran en compte altres 
solucions però sempre emparades per informes tècnics, informes que l’oposició accepta quan governa i 
que refusa que no governa. D’això se’n diu demagògia. 
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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 25. MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MÉS PER MALLORCA SOBRE ELS 
PRESSUPOSTS GENERALS DE L’ESTAT (PGE) 2015. 
 

Es dóna compte de la següent moció: 

 
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. 
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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 considera discriminatori contra els ciutadans de 
Mallorca, i la resta de les Illes Balears, les inversions previstes al projecte de 
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. 
 

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: 

Les Illes Balears és una de les regions, de tot l’Estat espanyol, en la qual entren més divises 
degut al turisme. Com qui diu, som una de les comunitats autònomes que més ajuda a 
mantenir Espanya. I, per contrapartida, i contra tota lògica, des de La Cibeles, sigui qui sigui 
qui governa, ‘tanto monta, monta tanto’, ens envien rosegons i miquetes, davant la covardia i 
la passivitat, políticament parlant, dels polítics balears, que ocupen els seus escons en el 
Congrés dels Diputats i en el Senat.  

Davant aquest fet, cal preguntar-se: aquests polítics, votats a les Illes Balears, ens representen, 
per a defensar els nostres interessos, o són a Madrid per a dir AMÉN a quasi tot allò que 
argumenten els seus amos estatals? És lògic que els nostres diputats i senadors siguin 
espectadors privilegiats (com si fossin xotets de cordeta) per veure com les Illes Balears reben 
bufetades pels quatre costats? Té lògica que aquests polítics illencs acceptin, amb les mans 
plegades, que la nostra comunitat autònoma sigui tractada pel centralisme espanyol com si 
fossim una ‘colònia bananera’, fent-nos ‘la maça i el cullerot’? És lògic que assumeixin que 
les pensions de les Illes Balears estiguin a la cua del rànquing de l’Estat espanyol?  

D’altra banda, allò que és gravíssim, al nostre parer, és que el Govern balear, presidit pel cada 
dia més desgastat, discutit i del tot criticat, el Molt Honorable senyor José Ramón Bauzá, no 



 82

hagi mogut un dit per exigir a l’incoherent govern de l’Estat espanyol (especialista en fer 
‘parts i quarts’), uns pressupostos equilibrats i dignes per a la ciutadania de les Illes Balears.  

El Sr. Bauzá, al nostre parer, ha estat una espècie d’escolanet del centralisme de l’‘Oso y el 
Madroño’ en detriment dels interessos del seu poble: les Illes Balears. I per aquesta 
submissió, per aquesta manca de combativitat inacceptable, per ser una espècie de ‘corretja de 
transmissió de Rajoy, María Dolores de Cospedal i altres herbes’, la Unió d’Associacions de 
Mallorca, amb tots els respectes, sense aspror i amb naturalitat, aquí, avui, en el Ple del 
Consell de Mallorca, sol·licita, amb força, raó i amor a les nostres ultratjades Illes Balears, la 
dimissió del Molt Honorable Sr. Bauzá, pel fet d’haver convertit les Illes Balears en una de 
les darreres de la classe, pel que fa a uns pressuposts que ens ofeguen i ens enfonsen.  

Sr. Bauzá, per favor, se’n vagi a ca seva i deixi el Consolat de Mar en mans de qui tengui, 
almenys, un poc de valentia i actitud positiva per a defensar allò que és nostre.” 

La Sra. CAMPOMAR (MÉS per Mallorca) recorda que Més per Mallorca va presentar, per via 
d’urgència, aquesta moció al passat Ple del mes d’octubre però el Grup Popular no va acceptar la 
urgència i no es pogué debatre. Tot i això, la moció encara és vigent atès que els pressuposts generals 
de l’Estat encara no s’han votat definitivament al Congrés dels Diputats. 

Des de MÉS per Mallorca estan molt indignats –la ciutadania també ho està– amb el Partit Popular per 
moltes raons però una d’elles són els pressuposts generals de l’Estat ja que, per molt que diguin que 
s’ha pujat el pressupost per habitant a les Illes Balears, la realitat és que aquesta comunitat està a la coa 
d’Espanya quant a euros per habitant. 

De fet, fa més de 10 anys que hi ha regions d’Espanya que reben gairebé 500 euros per habitant més 
que les Illes Balears com és el cas de Castella–Lleó mentre que les Illes Balears romanen per sota el 
50% de la mitjana amb més de 200 euros per habitant. 

Això li fa plantejar-se fins quan aquesta comunitat autònoma haurà de continuar finançant altres 
territoris i regions a compte del seu propi empobriment. La pobresa a les Illes Balears ja sobrepassa el 
20% i ni les entitats ni la ciutadania ja no poden aguantar més i és una vergonya que això se consenti. 

L’objectiu d’aquesta moció és intentar que els diputats i senadors del PP i del PSOE hi posin seny i 
votin en contra d’aquests pressuposts generals que maltracten les Illes Balears i les deixen cada dia més 
endarrere. 

Adverteix que tant els hotelers com la CAEB s’han queixat d’aquestes pressuposts argumentant que 
minven contínuament la productivitat i la competitivitat de les Illes Balears a nivell d’empreses. 

Al Partit Popular li agrada molt defensar la Constitució Espanyola i aquesta llei diu que tothom és igual 
però no és cert perquè les habitants de les Illes Balears no són com els de Castella–Lleó que reben més 
de 600 euros més per habitants i això fa que la població de les Illes Balears no se pugui considerar 
tractada amb igualtat. 

Una cosa que també li preocupa a MÉS per Mallorca és la performance o comèdia que fa el Partit 
Popular quan diu que no està d’acord amb els pressuposts generals de l’Estat però, a l’hora de votar-
los, hi voten sempre a favor. 

De fet, és preocupant que el Sr. Bauzá, president del Govern de les Illes Balears, hagi dit que ja ha fet 
tot el que ha pogut i que ara li correspon als consellers anar vius i intentar rescabalar doblers dels 
ministeris signant convenis, etc. Això li fa pensar que el Sr. Bauzá ha perdut molt de pes a Madrid. 

Aquests pressuposts generals de l’Estat van en contra de la ciutadania perquè promouen privatitzacions 
de ports i aeroports i, a més a més, quant a transport ferroviari, s’ha de dir que s’hi destinen més 5.000 
M€ dels quals 3.000 M€ són inversions d’AVE. L’ADIF té un dèficit anual de més 280 M€ –l’any 
passat va pujar un 24%– mentre que les Illes Balears reben una misèria per a transport ferroviari. 

El govern del Partit Popular va renunciar al conveni de tren que hi havia. L’any 2011 el varen deixar 
caducar amb la consegüent pèrdua de més de 400 M€ però, per altra banda, no han aconseguit ni un sol 
euro més per al transport públic de les Illes Balears. 
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Pel que fa a les inversions estatutàries, comenta que són una reivindicació recollida en l’Estatut 
d’Autonomia però sembla que el Partit Popular només defensi la Constitució Espanyola i no faci el 
mateix amb el nostre Estatut que també és una llei que han d’exigir que s’acompleixi. 

A part d’això, cal destacar que els pressuposts generals de l’Estat deixen la investigació i la innovació a 
zero. Sense inversió en investigació no és possible el desenvolupament de les regions d’Espanya i això 
fa que els investigadors es vegin abocats a anar-se’n a treballar a altres centres d’investigació d’Europa, 
d’Estats Units, d’Àsia i d’altres indrets. 

Observa que el Partit Popular va dir que durant aquesta legislatura elaboraria un nou REB (Règim 
Especial de Balears) però la realitat és que no ha fet res al respecte, tot i que era una promesa electoral, 
i es continua amb el règim especial que hi havia abans, un règim que no serveix per res. 

Segons té entès, s’han rebutjat gairebé totes les esmenes que l’oposició ha presentat als pressuposts 
generals de l’Estat però, d’acord amb la informació apareguda avui als mitjans de comunicació, sembla 
ser que el Partit Popular va votar, per error, que es destinassin 322 M€ més a les Illes Balears, error que 
han anunciat que s’esmenaria al Congrés dels Diputats i, per això, vol aprofitar per demanar als 
diputats de les Illes Balears que no facin anques enrere i votin a favor de què aquests 322 M€ venguin a 
les Illes Balears. 

La Sra. SÁNCHEZ (PSOE) anuncia que el Grup Socialista votarà a favor d’aquesta moció de MÉS per 
Mallorca i vol afegir que aquests pressuposts generals de l’Estat consoliden la suspensió de l’Estatut 
d’Autonomia i el menyspreu del Govern d’Espanya envers el Govern de les Illes Balears. 

Recorda que aquest menyspreu s’ha produït en dues ocasions. Una quan va sortir el Sr. Montoro dient 
que se suspenia l’Estatut d’Autonomia i la segona quan el Govern de les Illes Balears va demanar la 
revisió de la Llei de finançament i li varen dir que no era el moment adequat. 

Aquests pressuposts generals de l’Estat consoliden l’IVA turístic, un impost que el Partit Popular va dir 
que no es consolidaria i que perjudica molt aquestes illes, però és una altra promesa incomplerta. 

Apunta també que aquests pressuposts no només són discriminatoris pel que fa a les Illes Balears sinó 
que són discriminatoris socialment perquè consoliden l’increment de les diferències socials a través de 
la seva reforma fiscal i també consoliden la disminució de l’estat del benestar. 

Dels més de 6 milions de persones que estan en l’atur, els pressuposts consoliden que més de la meitat 
no rebin cap prestació. Consoliden la situació dels estudiants que han perdut el dret a la seva beca i 
consoliden que els malalts crònics hagin de pagar el 10% dels seus tractaments. 

El Grup Socialista vol manifestar el seu rebuig a aquests pressuposts i, com ha dit la Sra. Campomar, 
valdria la pena actualitzar la moció tot canviant-ne el darrer punt per tal que digui que: “El Ple del 
Consell de Mallorca insta els diputats i senadors representants de les Illes Balears a mantenir les 
esmenes aprovades al Parlament que milloren les inversions a les Illes Balears en 322 M€.” 

La Sra. ROIG (consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública) li matisa a la Sra. Campomar que la 
moció la varen presentar, per urgència, un dia abans del Ple del mes d’octubre quan feia més d’una 
setmana que els pressuposts generals de l’Estat s’havien presentat i, per tant, l’haguessin poguda 
presentar abans i entrar, com a moció ordinària, dins l’ordre del dia del Ple i aquest va ser el motiu de 
rebutjar incloure-la-hi per despatx extraordinari. 

Tot seguit li retreu a la Sra. Campomar que el seu discurs s’hagi basat en insults, en dir que ningú no 
sap res, etc., és a dir, dins la seva tònica i la seva línia. 

La Sra. Campomar feia notar que el seu Grup escolta les empreses i entitats que reclamen més 
inversions, etc., però també és cert que aquestes empreses i entitats demanen una reforma fiscal que 
tant els pressuposts generals de l’Estat com els de la comunitat autònoma contemplen i, quan plasmen 
aquesta reforma fiscal, el discurs de MÉS per Mallorca és dir que es fan pressuposts electoralistes. 

A continuació recorda que aquest mateix debat ja el varen tenir l’any passat i també varen acusar el 
Partit Popular de fer performance. 

Aleshores ja els va donar les explicacions oportunes però el problema és que MÉS per Mallorca ni se 
preocupa ni s’ocupa de per què se fan uns pressuposts ni de com se fan uns pressuposts. 
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Els pressuposts s’elaboren tenint en compte un concepte que MÉS per Mallorca odia sentir i que és el 
dèficit públic per tal de fer uns pressuposts equilibrats que ajudin a sortir d’una situació de crisi molt 
profunda i encaminar-la cap a una recuperació econòmica. 

Observa, igualment, que la Sra. Campomar no s’ha atrevit a parlar de concert econòmic però, del seu 
discurs i així com explicava els temes, és evident que parlava d’un concert econòmic perquè el que ha 
plantejat són inversions a les Illes Balears a partir dels seus propis recursos i els altres que s’arreglin pel 
seu compte, discurs que el Partit Popular no comparteix. 

Una vegada dit tot això, afegeix –i recalca– que el Partit Popular de les Illes Balears considera que les 
inversions pressupostades en els pressuposts generals de l’Estat per a les Illes Balears no són justes i, 
per això, estan fent feina per intentar millorar-les. 

La Sra. CAMPOMAR confirma que no ha parlat de concert econòmic però no li importaria parlar-ne 
perquè està totalment convençuda que seria boníssim per a les Illes Balears comptar amb un concert 
econòmic. 

Fa notar que la Sra. Roig únicament ha exposat les mateixes excuses de Madrid i, tot i que diu que ho 
troben injust, la realitat és que no hi fan res i els diputats i senadors del Partit Popular segur que votaran 
a favor d’aquests pressuposts injusts, la qual cosa confirma que a les Illes Balears no li serveix de res 
tenir a Madrid aquests diputats i senadors perquè no són representen aquesta comunitat. 

Per altra banda, li recorda la Sra. Roig que abans ha parlat de l’aportació d’euros per habitant a les 
regions i li demana si li sembla just que hi hagi regions que tenguin 547 euros per habitant/any més que 
les Illes Balears i que aquesta situació faci més de 10 anys que s’està produint. 

Aquestes dades signifiquen que hi ha regions han rebut més de 8.000 M€ més que les Illes Balears, 
comunitat que cada any té un dèficit de més de 3.000 M€ que s’envien cap a Madrid i no tornen, en uns 
moments amb un alt índex de pobresa, amb més demandes socials i educatives, amb escoles que no se 
poden arreglar, amb llistes d’espera sanitària que no poden cobrir, etc. 

Tots aquests serveis públics no se poden cobrir perquè el Partit Popular obliga a enviar els doblers a 
Madrid i aquests doblers no tornen. El Partit Popular ho consent i hi dóna el seu vistiplau i refusa 
l’argument de la Sra. Roig de trobar els pressuposts generals de l’Estat injusts des del moment en què 
hi voten a favor. 

La Sra. SÁNCHEZ considera que el Partit Popular votarà en contra de la moció no ja per justificar-se 
davant Madrid sinó perquè en realitat tot el és el mateix. És el mateix el pressupost aquí que el 
pressupost del Govern de les Illes Balears i el pressupost a nivell de l’Estat espanyol. 

Els pressuposts generals de 2015 consoliden el model del Partit Popular. Un model polític on existeix 
un centre i una perifèria submisa, on les comunitats autònomes pinten poc, els municipis estan 
intervinguts i els consells insulars no existeixen. Un model social on el capital cada vegada acumula 
més i la població treballadora empobrida i, si pot ser, millor quan menys formada estigui perquè així és 
més manipulable. 

La Sra. ROIG remarca que el fet que les inversions a les Illes Balears estiguin per sota de la mitjana 
nacional no és d’enguany sinó que fa 10 anys que és així però el Grup MÉS per Mallorca, quan 
formava part del pacte de govern de la passada legislatura, no ho criticava ni feien res per millorar les 
inversions o, si ho feien, no servia per res perquè ningú no els escoltava. 

Les inversions a les Illes Balears no tan sols no es milloraven sinó que, a més a més, el Sr. Rodríguez 
Zapatero, mitjançant una llei, es va carregar les inversions que estaven contemplades en els 
pressuposts, la qual cosa motivà que s’hi interposàs un recurs contenciós administratiu per reclamar-
les. 

Li retreu a l’oposició que, quan governen, no critiquen ni alcen la veu. Només ho fan ara des de 
l’oposició dient que el Partit Popular no fa res. 

A continuació assenyala que a ella li preocupa la política i els pressuposts que es fan des de Madrid 
però el que més li preocupa és la previsió de l’Estat quant al finançament del Consell de Mallorca. 

Enguany, de l’Estat, vendran 25 M€ de conveni de carreteres i la millora en la participació de tributs 
estatals per un total de 9M€ més. Aquesta millora seria molt més important si des de l’any 2012 no 
haguessin de tornar els 10 M€ de més que varen arribar l’any 2009 i els 30 M€ de més que varen 
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arribar l’any 2010 via participació en tributs, doblers que l’anterior govern del Consell de Mallorca va 
pressupostar i ara les liquidacions han sortit negatives amb la qual cosa tots els ciutadans de Mallorca 
han de tornar aquests doblers. 

Remarca que la passada legislatura feien uns pressuposts amb unes previsions brutals d’ingressos que 
no coincidien amb la realitat i, en fer-se les liquidacions d’aquests exercicis, ha resultat que els doblers 
s’han de tornar i ho ha de patir tothom. Aquest és el problema de fer polítiques sense tocar de peus a 
terra i no pressupostar en funció als ingressos que tendrien. 

Per concloure, remarca que els pressuposts ara sí que opten per la recuperació perquè són uns 
pressuposts reals elaborats en funció dels ingressos. 

La Sra. CAMPOMAR sol·licita fer ús de la paraula per anunciar que accepta l’esmena proposta pel 
Grup Socialista amb relació al darrer punt de la moció. 

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 26. MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MÉS PER MALLORCA SOBRE EL 
DIA INTERNACIONAL DE L’ACCIÓ CONTRA LA SIDA. 
 

Es dóna compte de la següent moció: 

 
El dia 1 de desembre és el dia mundial de l’acció contra la SIDA. Quan l’any 1988 es 
va escollir dia 1 de desembre per commemorar l’existència d’aquesta pandèmia es 
parlava de “lluita”, però el 2011 es va canviar la “lluita” per “l’acció”. 
 
Des de 1988 han mort més de 25 milions de persones a tot el planeta. Aquesta 
malaltia no tria ni edat ni sexe i només l’any 2005 més de mig milió de les persones 
mortes per la SIDA varen ser nins.  
 
S’ha de reconèixer, però, que l’accés als medicaments i a la cura mèdica ha millorat 
considerablement des de 1988, malgrat tot encara s’hi ha de treballar molt més. 1,7 
milions de persones varen morir de SIDA el 2011. No podem tancar els ulls davant 
cap malaltia i menys davant aquesta que es pot prevenir amb gestos senzills però que 
s’han de donar a conèixer, s’han de difondre.  
 
Les institucions públiques solien destinar ajudes a entitats que treballen per la 
divulgació de tota classe d’informació en pro de la prevenció de la propagació de la 
SIDA així com i ajuda a qui en pogués estar afectat, però aquests ajuts institucionals 
han anat desapareixent dels pressuposts anuals.  
 
Així mateix, una manera d’obrir els ulls de la societat a l’existència de la SIDA i de 
contribuir a no baixar la guàrdia davant aquesta pandèmia és la col·laboració en la 
difusió de la imatge que s’associa a la lluita contra la malaltia de la SIDA. Així, de 
manera gratuïta per l’administració es pot fer un gest simbòlic. 
 
El dia 1 de desembre, el gest simbòlic i ben senzill d’aquesta institució pot ser vestir 
la façana amb el llaç que representa la lluita contra la SIDA.  
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Per tot això exposat, el grup de consellers de MÉS proposem al ple del Consell de 
Mallorca el següents: 

 
ACORDS: 

      
El Ple del Consell de Mallorca considera necessària la lluita contra la SIDA i per 
donar suport a la campanya de difusió de la imprescindible informació de prevenció 
de la transmissió d’aquesta malaltia i per tant acorda que dia 1 de desembre es 
vestiran les façanes de tots els edificis propietat del Consell de Mallorca amb el llaç 
que recorda la lluita contra la SIDA. 
 

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

Assenyala que dia 1 de desembre és el Dia Mundial de l’acció contra la sida. Des de l’any 1988 se 
combat aquesta pandèmia i, des d’aleshores, han mort més de 25 milions de persones. Fa notar la 
importància d’aquesta dada.  

Observa que l’any 2005 mig milió d’aquestes persones mortes varen ser nins. 

Tot i cal reconèixer que, amb els compromisos polítics i econòmics de tots els països que actuen contra 
la sida, s’ha millorat considerablement la situació, amb l’accés a les teràpies, i ha disminuït l’índex de 
mortalitat.  

Les institucions públiques de les Illes Balears solien destinar ajudes a entitats com ara ALAS, que 
treballa per a la divulgació de tota la informació sobre prevenció de la sida i ajuda les persones 
afectades, però a hores d’ara ja han desaparegut dels seus pressuposts, raó per la qual la seva situació és 
molt precària.  

Assenyala que amb un sol gest, el dia 1 de desembre se pot aconseguir l’efecte crida sobre aquesta 
realitat, i proposa que aquest dia se vesteixin les façanes propietat del Consell de Mallorca amb el llaç 
que recorda la lluita contra la sida.  

S’ha de considerar que si no fos per la mobilització internacional i pels compromisos que hi ha hagut 
des de l’any 1988 potser aquesta pandèmia s’hauria estès considerablement.  

Pensa que si s’accepta la proposta se donarà suport a la difusió d’aquesta imatge d’acció contra la sida.  

La Sra. CANO (PSOE) intervé a continuació. 

Expressa el suport a la moció de MÉS per Mallorca. Considera que és molt encertat fer el dia 1 de 
desembre aquest gest simbòlic i que és també molt important que la gent en prengui consciència, però 
encara ho és més que els dirigents del PP en prenguin consciència.  

Com ha dit abans la Sra. Palou, més de 150.000 persones del nostre país tenen aquesta malaltia i, el que 
és encara pitjor, un 30% d’elles encara no ho saben.  

La nostra comunitat autònoma és la segona pel que fa a la taxa de VIH més alta d’Espanya. 
Malauradament, enlloc de poder comptar amb els indicadors fiables de Salut Pública d’una manera 
transparent, a la pàgina web del Govern de les Illes Balears, i des de fa tres anys, no hi consta la 
memòria que permeti conèixer aquest tipus de dades, per saber quina és aquesta situació a Mallorca. 

Recorda que el Grup Socialista ja va denunciar, l’any passat, que el govern del president Rajoy havia 
retallat un 75% el pressupost del Pla Nacional de lluita contra sida. Fa notar les conseqüències que ha 
tengut aquesta reducció brutal, atès que també l’ha aplicada el Govern balear i el Consell de Mallorca, 
raó per la qual no s’ha atès allò que és bàsic en aquest cas: la prevenció. 

Esmenta el cas de l’entitat ALAS per destacar la qualitat de la feina que ha fet fins ara i per fer avinent 
la situació delicada en què es troba, que obliga el seu personal a treballar de forma voluntària i precària, 
com a conseqüència de la situació actual de manca de suport a la prevenció.    

També fa notar que tots els programes de sensibilització que es feien, en els instituts d’ensenyament, 
s’han deixat de fer. 
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Destaca la importància del gest de col·locar el llaç vermell el dia 1 de desembre, però encara n’hi ha un 
altre que és molt més important, per tal de salvar vides humanes, i és el de posar-se un preservatiu. 
Insisteix a dir que és aquest, el missatge que des de les nostres institucions s’ha de donar al jovent, i 
assenyala que el Consell de Mallorca ho ha deixat de fer, no sap ben bé perquè.  

Assenyala que, si a aquest fet se li afegeix la vergonya del RD 12/2012, que ha expulsat 20.000 
persones del sistema sanitari normalitzat, s’obté un còctel explosiu.  

Per les raons que ha explicat, fa notar que tot i que el gest que demana la moció és certament important, 
allò que se necessita són governants compromesos en la lluita contra la sida.  

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

Afirma que, evidentment, el Grup Popular es troba en el mateix camí que la resta dels Grups polítics 
d’aquesta corporació, per la qual cosa donarà suport a aquesta moció, en el sentit de sumar-se, d’una 
manera simbòlica, a la Declaració Internacional de l’Assemblea General de les Nacions Unides l’any 
1988.  

Puntualitza que, tot i aquesta unanimitat en els termes que acaba d’indicar, és evident que el Grup 
Popular no pot compartir l’exposició que n’ha fet del tema la Sra. Cano, atès que, al marge d’expressar 
l’adhesió del seu Grup polític a la campanya de lluita contra la sida, ha fet també una crítica a les 
polítiques del Partit Popular. 

Assegura a la Sra. Cano que tots els batles i batlesses que ocupen actualment o han ocupat la bancada 
del Partit Popular han participat a favor de les campanyes que ha organitzat l’entitat ALAS i, a més a 
més, ell mateix en va ser pioner pel que fa a la col·laboració amb l’esmentada entitat, que 
malauradament ara passa per una situació difícil. 

Destaca la importància de la seva feina, i recorda que va fer prendre consciència a les institucions i a la 
societat –i, per suposat, també al Partit Socialista– del problema de la sida. 

També recorda que va ser gràcies a les campanyes que se varen iniciar en els anys vuitanta, en l’àmbit 
mundial, que se varen obtenir fruits pel que fa a la disminució en la propagació d’aquesta malaltia.  

Torna a dir que el Partit Popular farà costat a totes les polítiques que se duguin a terme amb vista a 
donar la informació adequada i aconseguir la prevenció necessària per evitar aquesta pandèmia.  

Per acabar, assegura que sempre s’hi trobaran els membres del Partit Popular, quan es tracti d’atendre 
qüestions que afectin la salut i la humanitat. 

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

 
PUNT 27. MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA 
SOBRE EL TRASPÀS DE RECURSOS PER EXERCIR LA COMPETÈNCIA 
EN MATÈRIA DE TURISME. 
 

Es dóna compte de la següent moció: 

Atès que a l’apartat tres de l’article 70 del nostre Estatut s’atribueix als Consells 
insulars les competències en matèria d’informació, ordenació i promoció turística. 
 
Atès que els Consells de Menorca i Eivissa ja fa temps que exerceixen la competència 
en matèria d’informació i ordenació turística. 
 
Atès que el Govern està decidit a fer un pas endavant per transferir recursos als 
Consells insulars, per tal que aquests puguin exercir les seves competències en 
matèria de turisme, com ha deixat clar el seu President en diferents ocasions, i ara més 
concretament a través de la proposta de Decret de traspàs que ha aprovat recentment 
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el Consell de Govern, i que haurà de ser també aprovada a la Comissió Mixta Govern-
Consells Insulars perquè entri en vigor el proper 1 de gener de 2015. 
 
Entenent que l’Estatut considera que els Consells insulars han d’exercir com a 
vertaders Governs de cada illa mitjançant les competències que, a l’article 70, es 
consideren com a pròpies. 
 
Atès que el Consell de Mallorca únicament exerceix parcialment la competència 
informativa. 
 
Considerant que seria bo per Mallorca, i pels interessos dels mallorquins i 
mallorquines, que el Consell de Mallorca exercís plenament les competències en 
matèria turística, ja que el turisme és la principal font de recursos econòmics de la illa 
de Mallorca , que és la que pateix més impacte social i ambiental. 
 
Considerant també que el traspàs dels recursos cap als Consells evita duplicitats i 
estalvia recursos econòmics, eixos necessaris per a la millora de la gestió pública. 
 
Per tot això, el GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA presenta pel 
seu debat i aprovació al proper Ple del Consell de Mallorca la següent MOCIÓ:   
 
1.- El Consell de Mallorca participarà activament en les negociacions que es duen a 
terme actualment, per tal de traspassar els recursos adequats per poder exercir la 
competència pròpia de promoció turística. 
 
2.- El Consell de Mallorca proposarà  al Govern que es traspassin els recursos 
necessaris per exercir la competència en matèria d’ordenació turística, així com els 
recursos per a les inversions en matèria de millora de les zones turístiques 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: 

“La decisió representada per la presidenta del Consell de Mallorca, Sra. Maria Salom, de no 
assumir encara les competències de Promoció Turística delegades pel Govern de les Illes 
Balears que no estiguin acompanyades del corresponent finançament és d’aplaudir, demostra 
seny. 

En aquest punt no podem estar en absolut d’acord amb un Partit Socialista caracteritzat, 
durant les tres darreres legislatures, per voler assumir competències encara que no comptin 
amb el suport de la corresponent dotació pressupostària. En definitiva, obrir camins que no 
duen enlloc que no sigui a la decepció dels ciutadans. 

Si el Consell de Mallorca presenta millors resultats econòmics és fruit d’aquesta política 
d’austeritat de no fer el que no es pugui fer. Per tant, en aquesta ocasió hem d’agrair la 
suspensió de l’assumpció de les competències de Promoció, Informació i Ordenació Turística 
per més endavant, tal i com estan les coses ara mateix. 

Dit això, és normal que no es puguin assumir aquestes competències del Govern de les Illes 
Balears? No, no és normal. El turisme i, concretament, l’ordenació del turisme pot ser una 
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important eina de recaptació d’ingressos per al Consell de Mallorca. Ben integrades, les 
competències turístiques poden suposar la garantia de continuïtat del Consell de Mallorca. El 
turisme illenc és el nostre tresor, la garantia que tot el que estigui relacionat amb aquesta font 
de riquesa a les Illes Balears anirà bé. 

Que Turisme sigui, en un futur immediat, una competència íntegra dels consells insulars 
presenta dos vessants: un és bo, la possibilitat que el principal fruit de Mallorca sigui 
gestionat per una entitat plenament mallorquina com és el Consell de Mallorca, però l’altre és 
dolent, la falta de control i de transparència.  

El que hem patit les tres darreres legislatures ha estat veure com canviaven, en qüestió de 
mesos, els distints consellers de Turisme sense oferir estabilitat ni seguretat al sector, i 
aquesta ha estat una de les experiències més dolentes que hem viscut a les Illes Balears en el 
sector hoteler, una qüestió que encara no està resolta i que, quan arribin finalment les 
competències amb el pressupost públic necessari, serà el moment de parlar d’estabilitat, 
d’unitat de criteris a les Illes Balears sobre l’Ordenació del Turisme amb la implicació real de 
la planta hotelera que si no vol les taxes mediambiental, que tant de mal varen fer en el seu 
dia dissuadint els turistes, s’ha de conscienciar finalment que el turisme és d’interès públic per 
a les Illes Balears i, per tant, el control turístic ha d’ésser públic encara que l’explotació 
turística estigui en mans privades. 

Fins ara els polítics del PP i del PSOE han estat una façana de cartró pedra i, darrere 
d’aquesta imatge, s’ha fet de tot sense control. Els ciutadans no demanam només transferència 
de competències del Govern de les Illes Balears cap al Consell de Mallorca en matèria de 
Turisme sinó que demanam una ordenació com la que hi havia els anys 70 quan es varen 
distribuir clarament primera, segona i tercera línia turística de manera que els hotelers 
ocupaven el seu lloc però també l’oferta turística i el petit comerç tenien la seva oportunitat de 
negoci turístic. 

Que el Consell de Mallorca assumeixi competències sense afrontar primer els reptes de futur 
que té el turisme a les Illes Balears és una irresponsabilitat més de totes les que hem tengut 
fins ara a un sector que sempre ha anat bé tot sol però que estarà en perill per la competència 
d’altres indrets dels voltants, altres destinacions turístiques de la Mediterrània que, a poc a 
poc, tornaran a competir amb el nostre turisme tradicionalment estacional. 

Els ciutadans demanam que, quan arribi aquest moment, el Consell de Mallorca estigui 
preparat de veres i justifiqui, més que mai, la seva necessitat institucional assumint totes les 
competències turístiques i així tendrem garantia de coses ben fetes, no sigui que als 
responsables del Govern de les Illes Balears els torni la idea de fer explotacions petrolieres a 
les Illes Balears, no autoritzin instal·lacions esportives importants que poden contribuir a la 
desestacionalització amb turisme de qualitat, que el 75% de la inversió pública en Promoció 
Turística quedi en intermediaris i que el producte turístic no arribi als potencials turistes 
d’altres països com correspon, i permetre, per exemple, la consolidació del tot inclòs a les 
Illes Balears com si això fos el Carib.  

Seny, per favor. Gràcies per tenir-ne en aquesta ocasió, presidenta. Els ciutadans confiam més 
en el Consell de Mallorca que no en el Govern de les Illes Balears en aquest moment. 
Aprofitau aquesta confiança per fer les coses ben fetes. 

Moltes gràcies.” 

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

Afirma que, malauradament, tenim consells insulars de primera i de segona categoria, la qual cosa 
depèn de quins siguin els seus governants i de qui estigui al capdavant del Govern de les Illes Balears.  

Fa notar que els presidents dels consells insulars de Menorca, d’Eivissa i de Formentera creuen en la 
seva institució i la defensen, però no és aquest el cas de la presidenta del Consell de Mallorca. Diu a la 
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presidenta que, lamentablement, és clar que ella ni creu en aquesta institució ni la defensa, la qual cosa 
deriva en la situació anodina en què ha hagut de governar durant aquesta legislatura i acaba en una 
darrera actuació: dir directament no a rebre competències de gestió, negar-se a rebre el traspàs de les 
funcions i els serveis en matèria de Promoció Turística.   

Vol saber quin motiu ha donat per refusar aquest traspàs de competències, si ha dit que el document de 
traspàs és un insult als consells insulars. Observa que el Grup Socialista l’hagués aplaudida, si ho 
hagués dit, però no ho ha fet, com tampoc no ha dit que el document que presenta el Govern balear 
redueix molt les competències i les funcions que en realitat hi ha d’haver en l’àmbit de la Promoció 
Turística. Tampoc no ha explicat que la dotació econòmica que planteja el Govern balear és insuficient, 
raó per la qual impediria exercir les competències de forma eficaç i eficient.  

Reitera que, davant aquests fets, la presidenta no ha afegit res més al discurs que ha fet durant tota 
aquesta legislatura: ha afirmat que s’ha aconseguit un Consell de Mallorca més petit, més humil, que la 
gestió anterior del PSOE havia estat pèssima i havia deixat un forat econòmic enorme i que han estat 
aquestes, les raons per no acceptar el traspàs de competències d’Ordenació i Promoció Turística. 

Fa avinent que el seu Grup hauria volgut participar, en el Ple i en altres òrgans de decisió, integrat en 
les comissions de treball per a la discussió de les funcions concretes objecte de traspàs, dels paràmetres 
necessaris per traspassar aquestes funcions, però no ha estat possible. Assenyala que el PP ha furtat 
aquesta discussió als partits polítics, directament, se n’ha reservat el dret i ha dit sí, directament, a les 
funcions que el Govern balear plantejava com a promoció turística, ha acceptat les seves indicacions.  

Observa que ho proven les actes de la Comissió i de la Ponència Tècnica del traspàs de les 
competències esmentades.  

Recorda que el mes de gener de 2012 el Sr. Alemany, del Grup Socialista, ja va plantejar la 
conveniència de fer el traspàs d’aquestes competències. Certament, va quedar oberta la possibilitat de 
trobar el moment de negociació adequat, però retreu que ja han passat quasi tres anys i el PP manté el 
mateix parer i diu no perquè no és el moment. Per aquesta raó, demana al PP quan serà, el moment 
adequat.  

Reitera la pregunta, vol saber si el bon moment serà quan li donin permís els hotelers, o el Sr. Bauzá. 
També vol saber si és que no té prou coratge per gestionar aquesta competència.  

Diu que el Grup Socialista vol parlar de l’atribució de l’ordenament turístic amb un fonament clar i 
senzill: la homologació de competències amb la resta dels consells insulars. Fa notar que aquests, des 
de l’any l996 exerceixen aquesta competència, per la qual cosa s’ha de parlar de les funcions que s’han 
d’atribuir al Consell de Mallorca en matèria de Promoció Turística i el Partit Popular ha de fer una 
negociació seriosa, en la línia de voler atribuir-se aquestes funcions i no a la negativa constant sobre 
aquesta qüestió, que és el que ha fet fins ara.  

Evidentment, el traspàs d’aquestes competències s’ha de dotar convenientment. Recorda que el Grup 
Socialista ho ha defensat sempre, raó per la qual el PP sempre tendrà el seu suport, en aquest sentit.  

Adverteix del que s’ha d’evitar perquè no se produeixin duplicitats i fa avinent que el que proposa el 
Partit Popular amb el seu decret de traspàs de competències és justament això, una duplicitat 
d’estructures. Fa notar també com seria de senzill que en la situació actual el Consell de Mallorca 
assumís les competències d’Ordenació i de Promoció Turística. Reitera que seria tan fàcil com canviar 
de porta el cartell, però el problema, en el cas de Mallorca, és que el Sr. Martínez (conseller de Turisme 
del Govern balear) no vol perdre el títol de conseller, i és precisament això el que cal, que el perdi i que 
sigui el Consell de Mallorca qui tengui aquest conseller.  

Atès que el turisme és part essencial de l’economia de les Illes Balears, n’ha d’exercir la competència 
la institució més propera de la ciutadania.  

Atès que durant les darreres setmanes s’han escoltat moltes opinions de dirigents del Partit Popular que 
demanen que se compleixi la llei, el Grup Socialista aprofita per demanar a l’equip de govern de la 
institució que també compleixi la llei, i que compleixi allò que estableix l’Estatut d’Autonomia de les 
Illes Balear. 

La Sra. CAMPOMAR (MÉS per Mallorca) inicia la seva intervenció. 
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Anuncia que el seu Grup polític s’abstendrà de votar aquesta moció, perquè les gestions no se fan de la 
forma adequada i és impossible saber, a dia d’avui, quines són les regles en què se basa el traspàs 
d’aquesta competència ni tampoc les intencions d’ambdues institucions.  

El Sr. JUAN (conseller executiu de Presidència) intervé tot seguit.  

Anuncia que el Grup Popular votarà a favor del primer punt de la moció i en contra del segon punt, si el 
Grup Socialista accepta la votació separada.  

Tot seguit, ho explica.  

Pel que fa al primer punt, indica que no és perquè ho digui el Grup Socialista, sinó simplement perquè 
així ho reflecteix la Comissió Mixta de Transferències; és evident que el Consell de Mallorca, per mitjà 
del seu representant el l’esmentada comissió, està participant activament en el traspàs de competències. 
Es el que pertoca, i així està regulat. 

D’altra banda, el Consell de Mallorca ha defensat en tot moment els interessos de Mallorca, per mitjà 
de la seva mateixa presidenta i de la consellera d’Hisenda i Funció Pública.  

Torna a dir que el Departament de Presidència ha defensat aquests interessos en el sí de la Comissió 
Mixta de Transferències.  

Afirma ja ho han fet, el que demana la moció, per responsabilitat i perquè ho estableix el propi decret 
que regula el funcionament de les comissions mixtes. Assegura que el Consell de Mallorca defensarà 
els recursos que s’han de destinar a la Promoció Turística per a Mallorca, que ha de rebre el Consell de 
Mallorca en el moment en què aquesta institució n’accepti la transferència.  

Tot i això, recorda que l’actual equip de govern ja va fer notar que no era el moment adequat per 
assumir noves competències, atès que s’havien d’evitar duplicitats, la qual cosa ha fet que aquesta 
legislatura hagi estat clara i transparent. És evident que no s’han exercit competències sobre les àrees 
en què no tenien els recursos suficients, o no se’n tenia la preparació ni la competència.  

En aquest sentit, recorda a la Sra. Garrido que és just el contrari del que se va fer durant l’anterior 
legislatura: dedicar-se a fer promoció turística sense tenir-ne la competència atribuïda. Assenyala que el 
Partit Popular ja va indicar des de l’inici d’aquesta legislatura que no ho faria, i no ho ha fet, a més de 
deixar clar que no era el moment idoni per acceptar noves transferències.  

Assegura que la negociació en els termes que ha explicat està feta i opina que és una bona negociació, 
de forma que en el moment en què el Consell de Mallorca vulgui assumir aquesta competència el seu 
finançament ja estarà tancat.  

A continuació indica a la Sra. Garrido quina és la gran diferència de gestió del Partit Popular en relació 
a la dels Grup Socialista. Lamenta haver-se de referir a legislatures passades, però atès que la Sra. 
Garrido critica les actuacions d’enrere del PP li fa notar que els seus arguments meravellosos s’han de 
definir amb una altra paraula: demagògia.  

Ho reitera, i li recorda que el Grup Socialista ha governat durant diverses legislatures i, tot i això, és 
obvi que el Consell de Mallorca encara no té les competències en Transports, Agricultura, ni Ordenació 
Turística, etc. És a dir, la Sra. Garrido s’omple la boca de paraules referides a fer tornar més gran el 
Consell de Mallorca, però la realitat és que el seu Grup polític no fa res quan va governar, en el sentit 
de fer tornar més gran la institució i per dotar-la de més competències. Li fa notar que, si ho haguessin 
fet, ara el Consell de Mallorca tendria transferides les competències d’Agricultura, de Transports i 
d’Ordenació Turística, però és clar que no té res de res.  

Puntualitza que ara ha estat el president del Govern balear, el Sr. Bauzá, qui ha pres la decisió de 
transferir la Promoció Turística i de negociar-ho, de forma que s’assumirà en el moment en què se 
desitgi.  

Torna a retreure a la Sra. Garrido que el seu Grup proposi augmentar les competències i transformar la 
institució. Diu que convendria que ho apliqui, perquè fins ara no ho ha fet, quan ha governat. 

La Sra. GARRIDO intervé tot seguit.  

Agraeix el vot del Grup Popular favorable al primer punt de la moció. Tot i que afirma que el seu Grup 
accepta la votació separada, demana al Sr. Juan si l’ha llegit sencer.  
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Fa notar que no només se demana a l’equip de govern que participi activament, sinó que participi 
activament per tal de traspassar els recursos. Comenta que, si s’ho han de repensar s’ho repensin, 
perquè és aquesta, la finalitat d’aquest punt.  

Assenyala que ella no ha negat la participació activa, perquè ha vist les actes de la Comissió Mixta de 
Transferències i ha comprovat que membres de la Corporació del Ple (la Sra. Roig i el Sr. Rovira) hi 
han participat activament.  

Tot i això, remarca que allò que se demana al Partit Popular és la participació activa per rebre les 
competències, no només per anar a un acte.  

Torna a agrair el vot favorable.  

D’altra banda, atès que el Grup Popular assegura que ha lluitat contra les duplicitats creades durant la 
legislatura passada i retreu que el Consell de Mallorca fes promoció turística, afirma que no és cert que 
existís duplicitat, perquè aquesta promoció turística se feia per mitjà d’un conveni amb el Govern 
balear, amb doblers que se rebien directament del Govern balear i amb accions de promoció d’espais en 
els quals no hi entrava el Govern balear, per exemple el mercat i el turisme rus.  

Reitera que aquesta promoció la feia el Consell de Mallorca, no el Govern de les Illes Balears, per la 
qual cosa no se pot parlar de cap tipus de duplicitat. 

Quan a la convicció del Grup Popular que l’actual situació de crisi econòmica fa que no sigui el 
moment més adequat per fer el traspàs de competències, insisteix a dir que prendre una decisió com 
aquesta no implica incrementar-ne el cost, que és el que li ha intentat explicar abans.  

Torna a dir que no s’entén de cap manera que en matèria d’Ordenació Turística el Partit Popular no 
pugui arribar a un acord, perquè no ho podrien tenir millor que ara, amb la majoria política 
aconseguida.  

Quan al retret del Sr. Juan referit a la responsabilitat de govern del PSOE en aquesta institució 
assenyala que, dels darrers dotze anys de govern, vuit corresponen al Partit Popular i quatre al Partit 
Socialista.  

El Sr. JUAN tanca el debat.  

Diu que potser no hagi entès bé la redacció del primer punt, com diu la Sra. Garrido, però destaca i 
afirma que el Partit Popular hi participa, activament, en les negociacions, amb vista a tancar un 
finançament correcte perquè quan el Consell de Mallorca vulgui assumir les competències de Promoció 
Turística tengui un finançament més que correcte i les competències se puguin exercir adequadament.  

Observa que és això, el que ara el Grup Popular vota a favor.  

Torna a dir que no cal que el Grup Socialista els insti a activar aquestes negociacions, perquè hi han 
participat des del primer minut.  

Aquesta és l’explicació del vot; si el Grup Socialista ho accepta, votarien separadament el punt 1 i el 
punt 2. 

Diu que pensen que arribarà el moment en què el Consell de Mallorca assumeixi aquestes 
competències. Reitera el retret anterior en el sentit que durant l’anterior legislatura el Grup Socialista 
tampoc no va fer les gestions en aquest sentit i no les va voler assumir.  

Diu que la negociació ja està tancada. Considera que ha estat del tot correcta i favorable per al Consell 
de Mallorca.  

Sotmès el punt núm. 1 de la proposta a votació, s’aprova per vint-i-vuit vots a favor 
(PP i PSOE), cap vot en contra i quatre abstencions (MÉS per Mallorca). 

Sotmès el punt núm. 2 de la proposta a votació, es rebutja per nou vots a favor 
(PSOE), denou vots en contra (PP) i quatre abstencions (MÉS per Mallorca). 
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PUNT 28. MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA 
DE LLUITA CONTRA L’ÈBOLA. 
 

Es dóna compte de la següent moció: 

És de tots coneguda la situació d’emergència deguda a l’epidèmia del virus de 
l’èbola  que s’ha creat en diferents països de l’Àfrica occidental subsahariana,  
especialment a Libèria, Sierra Leona i Guinea Conakry. 
 
Segons les darreres dades difoses per l’Organització Mundial de la Salut (OMS), fins 
el moment s’han registrat 10.141 casos d’èbola que han afectat a vuit països, havent 
mort, d’aquest total, almenys 4.922 persones, podent arribar la malaltia a afectar, en 
els propers mesos, a cents de mils de persones.  
 
Segons el Secretari General de les Nacions Unides (ONU),  el problema de l’ébola 
s’ha convertit en "una crisis global",  ja que s’estima que unes tres persones amb 
èbola surten cada mes de l’África i es reclama així una "resposta global massiva" i 
immediata per combatre’l.  
 
Per un altre costat, les ONG que actuen en els països africans es troben totalment 
desbordades, com així ho afirmen dues de les principals, com són Metges Sense 
Fronteres o Creu Roja Espanyola.    
 
Atès que el Consell de Mallorca ha tengut sempre la tradició històrica de liderar a 
Mallorca l’ajuda en Cooperació, malgrat en aquesta legislatura s’han retallat, des del 
Consell,  més de 1.800.000 € en projectes de Cooperació.   
 
Per totes aquestes raons, 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 farà una donació de 100.000 € a Metges Sense Fronteres i,  
amb igual quantitat, a la Creu Roja Espanyola, per fer front a les despeses de 
l’atenció sanitària al virus de l'èbola als països africans on s'ha originat el brot.  
 
2. El Consell de Mallorca durà a la propera Assemblea de Batles una proposta perquè 
tots els ajuntaments de Mallorca facin una donació similar, és a dir, uns 20 cèntims 
d’euro per habitant.  
 

El Sr. GARAU (PSOE) anuncia, en primer lloc, que no criticarà el govern del Sr. Rajoy pel que fa al 
tractament del cas d’ebola a Madrid però sí que reclamarà l’atenció dels presents per sol·licitar-los que 
facin un esforç solidari per invertir doblers en la lluita contra l’ebola als països d’origen. 

Tothom sap perfectament que l’ebola ha provocat una crisi sanitària que, segons dades de 
l’Organització Mundial de la Salut, ja hi ha 10.000 casos registrats i 5.000 persones mortes encara que 
possible aquestes dades es deuen haver duplicat a dia d’avui. 

El procés de control de l’epidèmia de l’ebola als països d’origen de l’Àfrica subsahariana occidental no 
és una realitat encara, tot i que és cert que s’hi estan afegint recursos però el problema és immens i 
d’una gravetat absoluta. 
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Precisament per això, el mateix secretari general de les Nacions Unides ha demanat a tots els governs, 
entitats i ciutadans d’occident que ajudin en la lluita per controlar la malaltia així com a la seva 
prevenció i a la curació de les persones afectades per l’ebola. 

El Consell de Mallorca, des dels seus inicis, ha tengut una tradició molt important d’impulsar polítiques 
de col·laboració amb països en desenvolupament. De fet, sempre havia aportat una quantitat superior al 
0,7% i estimulava els ajuntaments de Mallorca que també fessin el mateix. En els darrers tres anys, per 
desgràcia, s’han reduït pràcticament a la meitat les ajudes en cooperació i això ha fet que hagin 
desaparegut moltes entitats de cooperació. 

Amb relació a aquest extrem, fa un incís per dir que no demanarà la dimissió de la Sra. Cirer basant-se 
en les seves paraules a un Ple quan va dir que si, per polítiques seves, es perdien entitats, doncs ella 
dimitiria. En aquest sentit, li observa que, com a mínim, 4 o 5 petites entitats de cooperació han deixat 
d’existir per la minva del 50% del finançament de projectes de cooperació per part del Consell de 
Mallorca. 

Ressalta que el Grup Socialista el que demana és un esforç especial per tal de fer una donació a Metges 
Sense Fronteres (MSF) i a la Creu Roja que són dues entitats que estan a peu d’obra, fent feina per 
aturar l’epidèmia d’ebola i per alleujar o curar les persones afectades.  

Aquesta aportació seria de 200.000 €, xifra que, comparada amb el que s’ha deixat d’intervenir els 
darrers anys, són pocs doblers i més tenint en compte que els pressuposts de l’any que ve tendran més 
capacitat de despesa i, per tant, potser no sigui una xifra impossible de destinar a aquesta finalitat. 

Per altra part, demana que en la propera Assemblea de Batles i Batlesses de Mallorca, que s’ha de 
convocar aviat, es formuli una proposta als ajuntaments per tal d’instar-los a fer una donació similar 
que seria equivalent a uns 20 cèntims d’euro per habitant. 

El Sr. ENSENYAT (MÉS per Mallorca) manifesta que a MÉS per Mallorca li sembla correcta i 
oportuna aquesta proposta però, ara bé, més en la forma que no en el destí de les quantitats 
econòmiques proposades. 

Reconeix que certament les dues entitats d’àmbit estatal esmentades fan una feina extraordinària que no 
volen posar en dubte però el Consell de Mallorca és soci del Fons Mallorquí de Solidaritat i, per això, 
entenen que la cooperació del Consell de Mallorca s’ha d’instrumentalitzar a través d’aquesta entitat. 

Reitera que el seu Grup, vista la situació de l’ebola, està d’acord amb la proposta de fer-hi una 
aportació especial i, fins i tot, convidar els ajuntaments que la facin també però no a través de les dues 
entitats proposades perquè hi pot haver un greuge comparatiu respecte a altres entitats mallorquines, 
més petites, que estan fent una feina extraordinària en temes de sanitat a Àfrica. 

En definitiva, considera que aquesta aportació extraordinària o donació s’ha de produir però a través 
del Fons Mallorquí de Solidaritat sense que això signifiqui que les entitats proposades no puguin 
beneficiar-se’n igual que la resta d’entitats. 

Així doncs, li proposa al Grup Socialista una transacció en la seva moció en el sentit que no siguin 
aquestes dues entitats sinó que l’aportació se faci a través del Fons Mallorquí de Solidaritat que és 
l’instrument de cooperació del qual forma part el Consell de Mallorca. 

El Sr. COLL MARTORELL (conseller executiu de Cooperació Local) constata que, tal i com ha 
assenyalat el Sr. Ensenyat, el Consell de Mallorca instrumentalitza la cooperació a través del Fons 
Mallorquí de Solidaritat i la majoria d’ajuntaments també ho fan així. 

A la vegada, saben que el Fons Mallorquí de Solidaritat destina el 10% del seu pressupost a projectes 
d’emergència com podria ser aquest cas però la situació a dia d’avui és que aquest 10% ja està esgotat 
atès que els darrers doblers d’aquest fons d’emergència es varen destinar a un projecte adreçat al poble 
sahrauí i, per altra banda, també assenyala que, a dia d’avui, és impossible que el Fons Mallorquí de 
Solidaritat pugui fer front a aquesta quantitat que proposa la moció. 

No obstant això, dels pressuposts del Fons Mallorquí de Solidaritat de l’any que ve poden triar un 
projecte que sigui d’una institució que tengui seu a Mallorca. Metges Sense Fronteres no en té però sí 
que en té Metges del Món, entitat amb la qual ja s’han mantengut contactes al respecte.  
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Metges del Món és en aquests moments una de les institucions més ben preparades damunt el terreny 
per tal de poder desenvolupar un projecte, amb un mínim de garanties, d’ajuda en la lluita contra 
l’ebola. 

El Sr. GARAU es mostra d’acord amb el Sr. Ensenyat i amb el Sr. Coll Martorell en el sentit que es 
vehiculi aquest projecte a través del Fons Mallorquí de Solidaritat però no està d’acord amb esperar al 
pressupost de l’any que ve. El pressupost del Consell de Mallorca tanca cada any amb superàvit i 
considera que s’hauria de fer un esforç per aconseguir els doblers.  

A més d’això, la raó de referir-se a aquestes dues entitats és perquè Metges Sense Fronteres i Creu Roja 
estan fent campanyes de captació de fons per a projectes d’urgent necessitat. 

Segons una versió optimista, es calcula que l’epidèmia de l’ebola es controlarà entre els mesos de gener 
i febrer de l’any que ve ja que, si no és així, la situació es pot agreujar exponencialment de manera 
desconeguda. Per tant, ara és quan se necessiten les inversions, és quan fa falta enviar-hi gent, és quan 
cal posar recursos damunt la taula. 

De les paraules del Sr. Coll Martorell dedueix que en el pressupost de l’any que ve cercaran un projecte 
a través de Metges del Món i això pot significar que l’ajuda es faci efectiva en abril, maig o juny. 

La moció formula una proposta d’una donació especial com ja s’ha fet a altres comunitats autònomes, 
és a dir, que hi ha institucions a Espanya que estan oferint una ajuda per a una acció immediata i 
urgent. Per això, demana que almanco hi hagi un compromís en aquest sentit i llavors ja canalitzaran 
l’ajuda a través de l’entitat que sigui. 

És cert que hi ha altres entitats –com deia el Sr. Ensenyat– però les que actualment tenen hospitals en 
marxa i personal atenent els afectats per l’ebola in situ són Metges Sense Fronteres i Creu Roja. 

Desconeix la tasca que està fent Metges del Món envers la lluita contra l’ebola i assenyala que el Regne 
Unit ha enviat un vaixell sanitari militar a la zona atès que el problema té unes dimensions i una 
complexitat enormes. 

Li semblaria bé la proposta del Sr. Ensenyat de donar aquests 200.000 euros al Fons Mallorquí de 
Solidaritat sempre que sigui capaç d’invertir-los en el mes de desembre ja que, si n’ha de fer una 
convocatòria pública, l’ajuda es retardaria mesos i la situació de l’ebola requereix d’una acció urgent i 
immediata. 

Si aquesta ajuda urgent és pot fer a través del Fons Mallorquí de Solidaritat, doncs endavant i, si no és 
possible, doncs que se va faci directament des del Consell de Mallorca sense que hi hagi cap 
inconvenient que la donació es pugui repartir entre més entitats però que siguin entitats que ja estiguin 
treballant a la zona amb hospitals en marxa. 

Un exemple d’aquesta actuació és l’hospital que la comunitat de Castella–Lleó li va pagar a la Creu 
Roja immediatament per actuar contra l’ebola, un hospital de campanya que valia 40.000 euros. 

Per concloure, remarca que el que fa falta és actuar-hi i fer-ho urgentment. 

El Sr. ENSENYAT reconeix que ajornar l’ajuda a l’any 2015 pot fer que arribi tard a més de caure en 
el risc de “desvestir un sant per vestir-ne un altre”, és a dir, que si del pressupost previst per al Fons 
Mallorquí de Solidaritat es dedica una partida a la lluita contra l’ebola, segurament altres projecte 
quedarien coixos. 

Per això, el més adient és cercar una aportació extraordinària, que és el bessó de la qüestió i, al cap i a 
la fi, és el que proposa la moció del Grup Socialista a més de convidar totes les altres administracions i 
entitats perquè també facin el mateix. 

Imagina que, a hores d’ara i gairebé un mes i mig de tancar l’exercici econòmic, no sap si s’està en 
disposició de cercar alguna d’aquelles partides que es preveu que puguin tenir superàvit i que permetin 
fer aquesta aportació extraordinària, la qual insisteix que s’ha de fer a través del Fons Mallorquí de 
Solidaritat ja que és l’instrument amb què compta el Consell de Mallorca per temes de cooperació. 

Per concloure, insisteix que el més important és que hi hagi una aportació extraordinària enguany a 
càrrec d’alguna partida que considerin que es tancarà amb superàvit o, fins i tot, just basta prioritzar 
aquesta emergència sanitària per damunt d’altres assumptes i, de cara a l’any que ve, que també sigui 
una aportació extraordinària a aquella dotació pressupostària que estigués prevista. 
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El Sr. COLL MARTORELL manifesta que realment la institució té difícil fer-ho enguany però 
s’intentarà cercar qualque aportació extraordinària encara que no s’hi pot comprometre ara. 

Observa, per altra banda, que els partits polítics tenen els seus instruments en els ajuntaments per 
poder-hi fer aquesta proposta tot i que en la celebració de la propera Assemblea de Batles i Batlesses de 
Mallorca sí que poden recordar que hi ha aquesta situació d’emergència però no instar els batles a fer 
una aportació de 0,20 € per habitant perquè no és el fòrum adient per fer-ho. 

La Sra. PRESIDENTA anuncia que la moció se sotmetrà a votació incloent-hi l’esmena presentada pel 
Grup MÉS per Mallorca atès que ha estat acceptada pel Grup Socialista. 

Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per dotze vots a favor (PSOE i MÉS per 
Mallorca), cap abstenció i devuit vots en contra (PP). 
 
 
PUNT 29. MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA 
PER LA PROTECCIÓ DE L’EDIFICI DE CAN BIBILONI A PALMA. 
 

Es dóna compte de la següent moció: 

El passat mes d'octubre, l’Associació per a la Recuperació del Casc Antic de Palma, 
ARCA, va denunciar la preocupació per la possible desaparició del que queda de 
façana principal i lateral, així com l’habitatge de l'edifici de Can Bibiloni, situat al 
carrer Aragó, cap de cantó amb el carrer Frederic Mistral, de Palma. 

Can Bibiloni és un edifici construït l'any 1928, anomenat en aquella època “Garatge 
Bibiloni”, que va ser dissenyat per l'arquitecte i urbanista Gaspar Bennázar, autor 
d’obres importants com el Coliseu de Palma, S’Escorxador, l’edifici del Cine Born o 
l’enyora’t Pont des Tren que l’Ajuntament de Palma, a l’any 2006, va enderrocar, 
com recorda Maribel Bennazar, néta del que fou “s’Arquitecte”, a l’article publicat 
per un mitjà de comunicació local aquests darrers dies. 

La façana principal de Can Bibiloni que actualment es conserva, tot i que està 
seccionada i desvirtuada i que, a dia d’avui, acull un important concessionari de 
cotxes, és una de les poques mostres d’arquitectura industrial que es conserven a 
l’Eixample de Ciutat.  

Correspon, per tant, a la Comissió de Patrimoni del Consell de Mallorca la redacció 
d’un informe respecte a la preservació de les façanes principal i lateral, així com de 
l’habitatge de l’edifici de Can Bibiloni de Palma. 

Per tot això, el GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA, proposa pel 
seu debat i aprovació al proper Ple de la institució, la següent MOCIÓ: 

1.- El Consell de Mallorca redactarà un informe sobre la necessitat de preservació de 
la façana principal i lateral, així com de l’habitatge existent de l’edifici Can Bibiloni 
de Palma. 

2.- El Consell de Mallorca iniciarà de forma immediata la incoació d’expedient com a 
Bé Catalogat de l’Edifici Can Bibiloni de Palma. 
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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: 

Demanam aturar la destrucció de Can Bibiloni, un edifici de l’arquitecte Gaspar Bennàssar, a 
punt de desaparèixer a causa de la insensibilitat que impera i juga en contra del patrimoni 
històric.  

Obra destruïda, de Gaspar Bennàssar, n’hi ha molta i la darrera és el Pont des Tren. Ara se vol 
destruir Can Bibiloni. De manera incomprensible, i malgrat els esforços d’aquesta entitat tan 
prestigiosa i de gran credibilitat, en pro de les nostres arrels, que és ARCA, que ha treballat 
des de fa ja dues legislatures, no es vol conservar ni tan sols la façana d’aquest immoble 
singular.  

Si finalment se concedeix la demolició de Can Bibiloni, se consumaria una pàgina més en 
contra del patrimoni del segle XX, sempre maltractat i fins i tot ara mateix. Que les 
institucions, actualment en mans del PP, reconsiderin la seva postura, pel bé de l’Eixample de 
la ciutat de Palma.  

L’Eixample de Palma és una zona que ha patit el maltractament, degut a l’urbanisme excessiu 
i a les poques eines de protecció que s’hi han aplicat. És una zona que encara no ha rebut el 
reconeixement històric i cultural que es mereix i només és recordada per destruir els seus 
encants arquitectònics. Estam ben arreglats!  

L’edifici d’Automòbils Bibiloni és de 1928 i combina elements clàssics amb altres que 
recorden l’estètica maquinista. Ens hem de situar en l’època, per comprendre l’entusiasme 
que provocà el futurisme i el maquinisme. El carrer d’Aragó és un dels millors exemples de 
l’eixample ciutadà, sorgit després de la demolició de les murades.  

La façana juga amb elements clàssics i moderns, representa l’estètica maquinista de principis 
del s. XX. Els elements més tradicionals són el frontó, que remata l’edifici, on es llegeix la 
data de construcció (1928) i els relleus que sobresurten i que segueixen el model grec. El 
mateix es pot dir dels permòdols (mènsules) i motllures amb motius en espiral que ens 
recorden les decoracions dels mobles de l’època.  

Per una errada en el planejament de 1994 no va ser inclosa la protecció del que queda de Can 
Bibiloni: les façanes principal i lateral i l’habitatge superior. Les cotxeres varen ser esbucades 
fa uns anys i els solars ja estan construïts. Aquesta errada que arrossegam des de 1994, no 
s’ha volgut esmenar en tots aquests anys i ara el perill és imminent. Aturem la destrucció de 
Can Bibiloni!” 

El Sr. DALMAU (PSOE) explica que el seu Grup presenta avui aquest moció al Ple del Consell de 
Mallorca preocupats, com deia el Sr. Felip, per la situació que es pugui produir amb la prevista 
demolició de l’edifici de Can Bibilioni. 

Sense entrar en els detalls arquitectònics a què ha fet referència el Sr. Felip, que són els mateixos que 
posà de manifest l’entitat ARCA i que figuren en la seva pàgina web, sí que li agradaria que el Consell 
de Mallorca, que ostenta les màximes competències de Patrimoni, fos una mica més sensible que 
l’Ajuntament de Palma en aquest sentit. 

El seu Grup presenta aquesta moció atès que diferents entitats, inclosa ARCA, han denunciat, en 
diferents ocasions, que no hi ha voluntat política per protegir edificis que formen part de la història de 
la nostra ciutat. 

Can Bibiloni és un exemple del patrimoni industrial de principis del segle XX, un edifici que es va 
construir per ser utilitzat com a garatge. Ha estat demolit en part i actualment només compta amb una 
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part de la façana principal, que està una mica desvirtuada i seccionada, el lateral i l’habitatge superior 
que encara es conserva. 

Es tracta d’una obra del famós arquitecte i urbanista palmesà Gaspar Bennàssar qui també és autor 
d’altres peces arquitectòniques de Palma com l’escorxador de Palma, el cine Born o el Coliseu Balear 
que són peces úniques i d’una gran rellevància patrimonial. 

Per tot això, la moció proposa dos punts d’acord. El primer és que els tècnics de Patrimoni del Consell 
de Mallorca redactin un informe i valorin la viabilitat de la protecció d’aquest edifici, és a dir, la 
necessitat o no de què sigui protegit tot i que saben que no compten amb tot l’edifici sencer sinó amb 
una part només. El segon acord –que el seu Grup considera més important– garantirà que aquest edifici 
és pugui preservar i és la seva declaració com a BIC. 

En definitiva, el seu Grup voldria que aquests dos acords es poguessin aprovar per així garantir i posar 
en valor aquest patrimoni del qual ja en queda molt poc a l’Eixample de Palma. 

El Sr. FONT (MÉS per Mallorca) anuncia que MÉS per Mallorca donarà suport a aquesta moció ja que 
consideren que ningú no pot discutir el valor patrimonial que té l’edifici de Can Bibiloni. 

Tot seguit fa notar que vol fer referència a la poca sensibilitat que està demostrant l’Ajuntament de 
Palma amb relació a la protecció de tot tipus de patrimoni. Si l’Ajuntament de Palma hagués fet els 
deures, així com tocava, avui no haurien hagut de presentar aquesta moció al Ple del Consell de 
Mallorca malgrat que hom tenguin clar que les competències màximes en matèria de Patrimoni són del 
Consell de Mallorca. 

De fet, l’Ajuntament de Palma s’haurà passat tota la legislatura amb la feina feta del BIC del casc 
històric de Palma a dins un calaix. Fins i tot, sembla ser que ni tan sols no s’ha plantejat fer-hi 
modificacions sinó que simplement ha deixat l’expedient mort a un calaix i això està causant molt de 
prejudicis, sobretot al patrimoni del casc històric amb un degotís constant de problemes –segons es veu 
als mitjans de comunicació– en diversos edificis. 

Per acabar reitera, una vegada feta aquesta reflexió, que MÉS per Mallorca votarà a favor d’aquesta 
moció presentada pel Grup Socialista. 

El Sr. ROTGER (vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports) observa que la moció planteja dues 
peticions.  

Una és que el Consell de Mallorca redacti un informe sobre la necessitat de preservació de la façana 
principal i la lateral així com de l’habitatge existent a l’edifici Can Bibiloni de Palma i anuncia que 
l’objecte d’aquesta proposta d’acord ja s’està acomplint i, per tant, no és necessària la seva aprovació ja 
que el departament de Patrimoni, en data 26 de setembre de 2014, va rebre aquesta sol·licitud, per 
iniciativa d’ARCA, per tal donar inici a la declaració, com a bé catalogat, de l’edifici denominat 
“Fàbrica Can Bibiloni”, situat al carrer d’Aragó, núm. 8 de Palma. 

Per dur a terme l’esmentada declaració, si escau, s’ha sol·licitat l’autorització per efectuar la 
corresponent inspecció així com un reportatge fotogràfic, a part de la visita tècnica, que es realitzarà el 
proper 8 de novembre i, per tant, ja s’ha posat en marxa el procés per donar compliment a les 
competències pròpies del Consell de Mallorca. 

Quant al segon punt d’acord, adverteix que no es pot dur una iniciativa a aprovar pel Ple del Consell de 
Mallorca sense que hi hagi els pertinents informes i, per tant, considera que ara no és el moment 
procedimental adient d’incoar un expedient de bé catalogat de l’edifici de Can Bibiloni ja que és un 
expedient amb uns efectes jurídics i limitadors de drets així com d’aplicació de la Llei de patrimoni 
amb les obligacions i drets que recauen sobre l’Administració i l’administrat. 

Així doncs, indica que, en tot cas, aquesta declaració es duria a Ple una vegada que s’elaborin els 
informes tècnics pertinent. 

Fa constar l’agraïment a ARCA per la sensibilitat que demostra per la protecció del patrimoni així com 
als grups de l’oposició pel seu interès i els fa saber que l’objectiu de la moció s’està acomplint i, per 
tant, no és necessària la seva aprovació i anuncia que, una vegada que estigui redactat l’informe tècnic, 
se’ls en donarà trasllat. 
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Per concloure i pel que fa al segon punt d’acord, adverteix que tècnicament no es pot aprovar perquè 
significaria dur a Ple, a cegues, l’aprovació d’un expedient que no compta amb els pertinents informes 
tècnics. 

El Sr. DALMAU planteja que en els darrers 3 anys al Consell de Mallorca s’han vist distintes formes 
d’aprovació però en sentit negatiu així com de votar en contra però en sentit positiu. 

A continuació assenyala que, segons diu el Sr. Rotger, el primer punt d’acord ja està en marxa, 
aleshores considera que no hi hauria d’haver cap problema per votar a favor de la moció atès que no va 
en contra d’allò que els tècnics de Patrimoni estan fent. 

Afegeix que podria estar d’acord que el segon punt fos a posteriori, evidentment, de l’aprovació del 
primer acord però insisteix que, si aquest primer acord ja està fent, seria bo que pel bé de preservació 
del patrimoni industrial de Palma es posassin d’acord i així la ciutadania veuria que hi ha un consens 
entre les diferents forces polítiques del Consell de Mallorca, cosa que no ha succeït a l’Ajuntament de 
Palma. 

Per altra banda i tal i com recordava el Sr. Felip, li agradaria dir que el que ocorre a Palma és que se 
passa pena pel patrimoni que hi ha.  

El Sr. Gaspar Bennàssar va ser urbanista de Palma i arquitecte d’aquest edifici de Can Bibiloni però els 
palmesans encara se’n recorden d’aquell gest de l’Ajuntament de Palma quan, amb nocturnitat i 
traïdorament, va esbucar el Pont del Tren, un fet que no ha de tornar a passar en una ciutat del segle 
XXI on s’han de saber combinar els elements patrimonials i arquitectònics antics amb els elements de 
progrés i d’obertura d’aquesta ciutat. 

Precisament per aquesta por i per aquest record que ha comentat –i que sempre quedarà en la memòria–
, el seu Grup volia dur avui a aprovació aquesta moció. 

El Sr. ROTGER reitera els arguments tècnics que ha explicat en la primera intervenció ja que insisteix 
que el procés de redacció de l’informe tècnic ja s’ha posat en marxa pel departament de Patrimoni a 
instàncies d’una petició de l’entitat ARCA. 

Repeteix, igualment, que el dimarts de la propera setmana els tècnics tenen prevista la visita a l’edifici 
de Can Bibiloni per fer-ne una inspecció. Així doncs, l’elaboració de l’informe ja ha estat atesa pel 
departament, informe del qual donaran trasllat a l’oposició en estar conclòs. 

Pel que fa al segon punt d’acord, diu que un cop elaborats els informes per part dels tècnics, es 
valoraran el caràcter i les característiques de l’edifici tot i que l’equip de govern del Consell de 
Mallorca reconeix la vàlua de l’arquitecte Gaspar Bennàssar, tan significatiu a la ciutat de Palma, així 
com el fet que una entitat hagi sol·licitat aquesta declaració. 

No obstant això, ara s’han de fer els tràmits corresponents i, una vegada que es concloguin, aleshores 
podran adoptar una decisió definitiva. 

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 30. MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA 
AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE 
GÈNERE. 
 

Es dóna compte de la següent moció: 

 
El proper dia 20 de desembre es compleixen déu anys de l’aprovació pel Ple del 
Congrés dels Diputats de la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de 
Protecció Integral contra la Violència de Gènere. La popularment coneguda com “Llei 
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Integral” ha suposat un revulsiu respecte a la violència de gènere en tots els aspectes i 
s’ha consolidat com un model internacional. 
 
De fet, el passat dia 15 d’octubre, Espanya rebé a Ginebra una de les mencions 
d’honor del Premi de Polítiques de Futur (Future Policy Award 2014) que les 
institucions ONU Dones, World Future Council i la Unió Interparlamentària 
concedeixen a les millors lleis i polítiques del món que persegueixen el posar fi a la 
violència exercida contra les dones i les nines. 
 
Els déu anys que duu la Llei Orgànica de Mesures de Protecció Integral contra la 
violència de Gènere ha servit per desmuntar totalment algun prejudici dels detractors 
d’aquesta lluita, com eren les anomenades “denúncies falses”. La darrera Memòria de 
la Fiscalia General de l’Estat aclareix qualsevol dubte al respecte afirmant que:  
“L’escàs percentatge de causes incoades cada any per delicte d’acusació o denúncia 
falsa suposa un 0,018%, suficientment eloqüent per rebatre les veus que s’aixequen en 
torn a la prevalença de les denúncies falses en matèria de violència sobre la dona”. 
 
I el balanç de l’aplicació de les mesures ja desenvolupades d’aquesta Llei Integral 
demostra la necessitat de mantenir un ample consens social i polític i de culminar el 
seu desenvolupament. Sens dubte, a pesar de la utilitat i del reconeixement 
internacional rebut per la Llei Integral, les dones continuen sofrint violència de gènere 
i el nombre d’assassinats lluny de disminuir, augmenten. Només durant el mes 
d’agost, vuit dones foren assassinades per les seves parelles o ex parelles, la xifra més 
elevada dels darreres quatre anys. Quaranta tres dones han perdut la vida a mans de 
les seves parelles, tres d'elles convivien amb nosaltres a Mallorca. 
 
Davant aquesta realitat, la Llei Integral està amenaçada pel Govern del PP i els seus 
continus retalls pressupostaris en matèria d’igualtat en general (33% en aquesta 
legislatura) i de violència de gènere en particular (22% des de l’arribada del govern 
del PP). Una llei amenaçada també per les successives reformes legislatives que 
atempten contra l’esperit i bona part del seu articulat com la Llei Orgànica 8/2013, de 
9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa, denominada popularment com 
a Llei Wert o la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració Local per posar només dos exemples. També han estat nombroses les 
retallades en serveis i programes per fomentar la igualtat de gènere de l'extinta 
Direcció Insular d'Igualtat del Consell de Mallorca, reduïda a una petita secció 
d'igualtat sense direcció estratègica ni voluntat política. 
 
Així, la Llei de Reforma Local, no consensuada amb els partits de l’oposició i  
impulsada pel govern del PP, ha qualificat com impròpies les competències que els 
Ajuntaments i les Entitats Locals venien exercint en Igualtat i Violència de Gènere, 
allunyant d’aquesta manera els serveis públics de l’atenció de les dones i suprimint la 
tasca de detenció, denúncia i suport específic, que realitzaven els serveis socials 
municipals. 
 
El Govern del PP està posant a la societat espanyola en una cruïlla molt perillosa, no 
solament perquè està desmantellant sistemàticament la lluita contra la violència de 
gènere en base a retallades, sinó perquè està atacant els ciments ideològics, legals i 
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simbòlics. La Llei Integral està amenaçada per la irresponsabilitat d’un govern central 
que ha fet desaparèixer el principi d’igualtat del discurs polític i la violència de gènere 
de les seves prioritats. 
 
Per a totes aquestes raons, es fa necessari redoblar els esforços contra la violència de 
gènere, tornar a col·locar com a prioritat política i exigir que es restitueixi el sistema 
de protecció per a les dones víctimes i tots els recursos i mesures que s’han anat 
desmantellant en els  darrers anys. 
 
Quan el dia 17 de desembre de 1999, l’Assemblea General de les Nacions Unides 
designà el dia 25 de novembre com el Dia Internacional de l’Eliminació de la 
Violència contra les Dones, la ONU convidà a governs, organitzacions internacionals 
i organitzacions no governamentals a realitzar activitats dirigides a sensibilitzar a la 
ciutadania respecte a la violència de gènere en aquest dia de celebració internacional. 
 
Per tot això, i perquè la tolerància zero a la violència contra les dones ha de ser un 
valor dins la societat en el seu conjunt i que, per poder ser eficaç, s’ha de dur a terme 
també des de  del Consell de Mallorca i Ajuntaments, 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 Consell de Mallorca dedica un sentit i dolorós record a la memòria de totes les 
dones assassinades per violència de gènere i expressa el condol a les seves famílies i 
amistats. Així mateix, manifesta la repulsa a totes les manifestacions de dita violència, 
redobla el seu compromís amb les víctimes i declara la tolerància zero a tots els 
maltractadors. 
 
2. El Consell de Mallorca es compromet a no reduir ni recursos, ni serveis, ni 
pressuposts per combatre la violència de gènere així com a: 
 

a) Impulsar els Plans d'Igualtat des de l’àmbit local amb especial èmfasi envers la 
sensibilització sobre la violència de gènere, la detecció i suport a les víctimes i 
als seus fills i filles menors. 

b) Impulsar l’aplicació de la Llei de Mesures de Protecció Integral contra la 
Violència de Gènere en coordinació amb tots els poders públics, tant locals 
com autonòmics i estatals. 

c) Reclamar que els Ajuntaments i ens locals recuperin expressament les 
competències en Igualtat i Violència de gènere, amb la consegüent dotació 
pressupostària suficient, igual que la resta de les Administracions Públiques, 
en l’àmbit de les seves respectives competències, amb l’objecte d’aplicar en la 
seva integritat i de forma eficaç la Llei Orgànica 1/2004, de Mesures de 
Protecció Integral contra la Violència de Gènere. 

 
3. El Consell de Mallorca exigeix al Govern de l’Estat que: 
 

a) Adopti les mesures que permetin l’aplicació efectiva i el desenvolupament de 
la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral 
contra la Violència de Gènere. 
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b) Reposi tots els fons pressupostaris retallats. 
c) Desenvolupi el sistema de seguiment integral dels casos de violència de 

gènere. 
d) Impulsi la implantació dels mitjans telemàtics i avaluï aquesta implantació en 

col·laboració amb el Consell General del Poder Judicial. 
e) Revisi i avaluí els protocols de coordinació actuals per augmentar la seva 

eficiència i garanteixi l’aplicació en tot el territori. 
f) Impulsi, juntament amb les Comunitats Autònomes, la finalització de la 

implantació de les unitats de valoració integral de violència de gènere en tot el 
territori. 

g) Avanci en una major formació i especialització de tots els professionals que 
intervenen davant aquesta violència i garanteixi que qualsevol modificació es 
dugui a terme en les estructures desenvolupades per perseguir aquesta 
violència i que no perdi la especialització. 

h) Garanteixi el compliment del Conveni del Consell d’Europa sobre prevenció i 
lluita contra la violència contra la dona i la violència domèstica, conegut com 
el Conveni d'Istanbul. 

i) Realitzi les reformes en el Codi Penal, en la Llei Orgànica del Poder Judicial, 
en el Codi Civil, en la Llei d’Enjudiciament Civil i en la Llei d’Enjudiciament 
Criminal que, amb l’objectiu de fer més efectiva la protecció i tutela penal de 
la seguretat dels fills i filles menors que pateixin la violència de gènere en el 
seu nucli familiar, assegurin el pronunciament exprés del Jutge respecte de la 
necessitat d’adoptar mesures específiques sobre el règim de custòdia, visites, 
cura i educació dels fills i filles, procurant la major seguretat i atenció, així 
com les mesures provisionals concretes, incloent altres mesures d’assistència i 
protecció social integral. 

j) Remeti aquest acord a la Comissió d’Igualtat de les Corts Generals. 
 

 

La Sra. CANO (PSOE) explica que el passat 15 d’octubre Espanya rebé, a Ginebra, una de les 
mencions d’honor dels premis de polítiques d’igualtat de futur que les institucions ONU Dones, World 
Future Council i la Unió Interparlamentària concedeixen a les millors lleis i polítiques del món que 
persegueixen la violència de gènere. 

Si Espanya ha rebut aquest reconeixement, no és precisament gràcies a l’impuls ni a la perícia de la 
ministra Ana Mato sinó perquè una llei, com és la Llei integral contra la violència de gènere, ha 
complert una dècada. 

A pesar d’aquest reconeixement internacional i la utilitat d’aquesta llei, hom veu cada dia que les dones 
continuen patint violència de gènere i que el nombre d’assassinats, lluny de disminuir, augmenta. De 
fet, en la pàgina web de l’Instituto de la Mujer són 43 persones les que consten que han perdut la vida 
enguany, 3 de les quals han mort, malauradament, a Mallorca. 

Si avui duen aquesta moció no és simplement per fer un recordatori d’aquest dia internacional sinó per 
exigir als responsables públics que s’impliquin en la prevenció de la violència de gènere i en la 
prevenció de la desigualtat. 

Opina que no està la situació per commemorar ni celebrar aniversaris quan el clima no pot ser més 
desfavorable: les contínues retallades per part del govern del PP a nivell nacional que són d’un 33% del 
pressupost d’Igualtat i d’un 22% en matèria de violència de gènere. 

L’Institut Balear de la Dona acabarà aquesta legislatura amb un pressupost més petit del que va trobar i 
també aquesta institució, el Consell de Mallorca, ha transfigurat la Direcció Insular d’Igualtat 
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convertint-la en una petita Secció d’Igualtat la qual cosa demostra la nul·la sensibilitat de la presidenta i 
de tota la institució envers la prevenció de la violència de gènere. 

Recalca que hi ha hagut moltes retallades tant a nivell estatal com autonòmic i insular. La reforma de 
l’administració local tampoc no hi ha ajudat gaire ja que comporta que les poques polítiques d’igualtat 
d’oportunitats que podien impulsar els ajuntaments hagin estat qualificades com a competències 
impròpies i, en conseqüència, han de ser els interventors que deixin fer aquest tipus de polítiques atès 
que hi ha una llei que així ho diu. 

Pensa que, al cap i a la fi, tot això són passes enrere en aquesta lluita que s’havia començat a projectar 
amb la Llei integral. 

A una dècada vista, ara és un bon moment per reflexionar i, sobretot, per adquirir un compromís per 
impulsar més recursos i no de desfer el camí recorregut amb relació a aquesta feina. 

Per això, les propostes d’acord de la moció, a part de fer un reconeixement i un sentit record a la 
memòria de totes les dones assassinades per violència de gènere, pretenen manifestar la repulsa que 
provoquen aquestes conductes però a la vegada també plantejar una sèrie de compromisos des 
d’aquesta institució. Aquests compromisos són els de no reduir recursos, serveis ni pressuposts per 
combatre la violència de gènere.  

Ara que al Consell de Mallorca s’està a punt d’aprovar el pressupost de 2015, insta a fer un 
plantejament valent i compromès per impulsar els plans d’igualtat des dels àmbits locals; impulsar 
l’aplicació de la Llei de mesures de protecció integral contra la violència de gènere en coordinació, 
sobretot, amb els ajuntaments; reclamar que els ajuntaments tornin a impulsar totes aquestes accions i, 
alhora, exigir al govern de l’Estat que adopti les mesures que permetin el correcte desplegament 
d’aquesta legislació i que reposi els fons pressupostaris retallats que són molts i que desenvolupi el 
seguiment integral dels casos de violència de gènere. 

En definitiva, que s’implementi tot allò que durant aquests anys s’ha fet de manera gradual encara que 
durant els darrers 4 anys la cosa ha anat un poc diferent sobretot amb les últimes reformes que s’han 
plantejat al Codi Penal, Codi Civil, Llei d’enjudiciament criminal, etc. 

Per concloure, demana el suport a la moció de tots els grups polítics i, especialment, del grup polític de 
l’equip de govern. 

La Sra. PALOU (MÉS per Mallorca) intervé per anunciar que MÉS per Mallorca donarà suport a 
aquesta moció. 

La Sra. GARCIA (PP) comença la intervenció indicant que voldria que les seves primera paraules, com 
a representant del Grup Popular, fossin de rebuig al darrer atac de violència de gènere que va tenir lloc 
ahir mateix a Mallorca, concretament al municipi de Marratxí. 

Per continuar li diu a la Sra. Cano que, tal i com s’assenyala en l’exposició de motius de la moció, 
l’any 1999 l’Assemblea General de Nacions Unides va instaurar el dia 25 de novembre com el Dia 
Internacional contra la Violència de Gènere i així l’ONU convida tots els governs, institucions i 
organitzacions internacionals a realitzar, aquest dia de celebració internacional, activitats dirigides a 
sensibilitzar la ciutadania sobre la violència de gènere. 

Aquest paràgraf de la moció que ha comentat és pràcticament l’únic amb el qual coincideix el Grup 
Popular atès que la resta de l’exposició de motius està ben enfora de les indicacions de l’ONU. 

El Grup Popular no pot acceptar la major part d’aquesta exposició motius perquè són un atac molt clar 
a les polítiques del Partit Popular i no només amb relació a temes de dones i d’igualtat sinó també a 
iniciatives sobre altres qüestions (Llei Wert, Llei Montoro). La Sra. Cano ha aprofitat l’avinentesa per 
dir la seva que ha estat dir que el Partit Popular no fa res bé. 

En el debat d’una moció anterior, la Sra. Cano pretenia conscienciar el Sr. Rotger sobre el tema de la 
sida i, en aquest sentit, li diu a la Sra. Cano que no insti el Partit Popular a conscienciar-se ni sobre la 
sida ni a fer feina per la igualtat ni la conciliació perquè assegura que ja n’estan conscienciats. 

A més a més, en l’exposició de motius la Sra. Cano parla –com també ho ha fet en altres ocasions– de 
generalitats que no depenen del Consell de Mallorca en lloc de centrar-se en polítiques en què el 
Consell de Mallorca podria incidir. 
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Pel que fa a la moció en concret diu que, si s’accepta la votació separada dels punts d’acord, el Grup 
Popular votaria a favor del primer punt ja que creu que tothom hi està d’acord i és evidentment que 
dediquen un sentit i dolorós record a la memòria de totes les dones assassinades. 

Quant al segon punt de la moció, matisa que imagina que la Sra. Cano parla d’aquesta legislatura i 
observa que el pressupost d’Igualtat de 2014 ha estat superior al de 2013 i que la previsió de 2015 és 
que la Secció d’Igualtat augmenti també el seu pressupost amb relació al de 2014. 

Per això, el Grup Popular també votaria a favor dels apartats a) i b) del segon punt d’acord de la moció 
en cas que s’accepti la votació separada dels punts. 

El Sr. ROTGER li demana a la Sra. Garcia, per concretar el sentit del vot, si el Grup Popular sol·licita 
una votació separada per als punts núm. 1, 2 a) i 2 b). 

La Sra. GARCIA confirma que és així i, si s’accepta, el Grup Popular votaria a favor d’aquests punts 
núm. 1, 2 a) i 2 b). 

La Sra. CANO agraeix, en primer lloc, el suport del Grup MÉS per Mallorca a la moció. 

A continuació assenyala que és evident que el Grup Popular no comparteix l’exposició de motius 
perquè, si miren objectivament quines han estat les seves decisions polítiques, resulta lògic que no els 
agradi aquesta exposició de motius. De totes maneres, adverteix que aquí hi ha una dissociació entre la 
conscienciació que tothom té molt integrada i, llavors, la realitat de les polítiques que s’estan executant. 

Remarca que totes les qüestions plantejades en l’exposició de motius estan molt relacionades amb la 
violència i amb la desigualtat de gènere perquè l’antídot contra la violència de gènere és la igualtat i la 
LOMCE ha eliminat una assignatura que fomentava els valors cívics i la igualtat entre les nines i els 
nins. 

Per això parla de la LOMCE ja que va eliminar, d’una manera ideològica, l’assignatura de l’Educació 
per la Ciutadania i ho va fer perquè el PP creu que parlar d’igualtat i fomentar els valors de la igualtat 
és adoctrinar els infants. A més a més, el PP ideològicament també està a favor d’una escola que 
segregui els nins i les nines. Potser no estaran d’acord amb aquests arguments però la realitat és que hi 
ha hagut una retallada clara quant a polítiques d’igualtat. 

Per altra banda, la reforma local, que no ha estat consensuada amb els grups de l’oposició i ha estat 
impulsada de forma unilateral pel PP, afecta també la capacitat que podien tenir els ajuntaments, en 
funció de la disponibilitat dels seus recursos, per impulsar polítiques d’igualtat de gènere més enllà dels 
plans d’igualtat municipals amb serveis de prevenció i amb dotació de recursos per a les dones 
maltractades i els seus infants. 

Tot seguit li diu a la Sra. Garcia que no entén molt bé la votació separada que planteja dels apartats a) i 
b) del segon punt d’acord. Entén que el Grup Popular estaria a favor de donar suport a la primera part 
de la moció, que és la que depèn del Consell de Mallorca, i, en canvi, votar en contra de la part en què 
s’insta el govern de l’Estat. 

Per concloure, assenyala que si el PP només accepta votar a favor els esmentats punts d’acord, 
aleshores el Grup Socialista no accepta la votació separada dels punts, com se li ha proposat.  

La Sra. CIRER (consellera executiva de Benestar Social) planteja el seu convenciment que la raó de 
presentar aquesta moció seria la celebració del Dia Internacional contra la Violència de Gènere i no per 
debatre temes d’igualtat tot i que hi van implícits. 

Considera que la celebració d’aquest dia internacional ha de motivar que els plens de novembre 
serveixin per mirar d’assolir punts de trobada però, en canvi, sembla que el Grup Socialista sigui 
l’única formació política que sap com s’ha de celebrar aquest dia i, per això rebutja qualsevol altre 
plantejament que pugui servir per acostar postures només pel fet que ve del Partit Popular, cosa que 
creu que és un error. 

Entre ambdues formacions polítiques existeix una diferència a l’hora d’exercir les polítiques d’igualtat 
i d’assumir-ne el seu marc competencial. El Grup Socialista va seguir una línia d’actuació, que respecta 
i alaba perquè sí que feren coses ben fetes, però el Grup Popular, en entrar a governar, va determinar 
les seves línies d’actuació tenint en compte que, en matèria d’Igualtat, ja hi havia polítiques per part de 
l’Estat i per part de l’Institut Balear de la dona. 
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Per això, la decisió va ser treballar amb la major eficàcia i dignitat possible des l’IMAS a través d’una 
àrea concreta mitjançant la Secció d’Igualtat i ressalta que aquesta és la feina que desenvolupen amb 
tota la implicació política, amb tota la professionalitat dels tècnics i en coordinació amb les altres 
institucions. 

Aquest plantejament no li ha anat bé al Grup Socialista des d’un principi però cal que recordin que el 
Grup Popular ja el va deixar clar, des del primer dia, quan va traçar la seva acció de govern i, tot i això, 
la Sra. Cano encara insisteix en dir que el model bo és el de l’anterior legislatura. 

Entén que la Sra. Cano sigui fidel al seu plantejament ja que probablement ella faria el mateix, és a dir, 
que segurament la seva tendència seria reclamar o reivindicar les accions en què creia durant la seva 
acció de govern però, malgrat això, la commemoració del Dia Internacional contra la Violència de 
Gènere no és un dia per debatre les polítiques d’uns o d’altres sinó que és un dia per intentar ser 
capaços de sumar esforços i deixar clar que estan en contra de la violència de gènere. 

Per altra banda li observa a la Sra. Cano que quan planteja una moció ja sap el que el Partit Popular 
votarà a favor o no i, per això, no entén que no accepti la votació separada dels punts com s’ha fet en 
moltes altres ocasions relatives a aquest o a altres temes. 

A pesar de no arribar a un enteniment envers la moció, això no li fa sentir que no acompleixi el seu 
deure institucional –i com a dona– de lluitar contra la violència de gènere atès que està completament 
convençuda de les feines que al respecte es realitzen des de l’Estat, de des l’Institut Balears de la Dona 
i, per descomptat, des de l’IMAS. 

Manifesta que no votaran a favor d’aquesta moció perquè confien en l’estratègia nacional per 
l’eradicació de la violència de gènere. El Pla Nacional està vigent de 2013 a 2016 i contempla, a més 
de les mesures que proposa la moció, tot un seguit de 258 mesures per combatre la violència de gènere. 

En definitiva, creu que s’hi ha de treballar des de la lleialtat institucional i la col·laboració i reitera que 
li desagrada que en el Ple de novembre s’evidenciï una manca de voluntat política del Grup Socialista 
en no acceptar la votació separada dels punts d’acord. 

No obstant això, vol deixar constància en acta que, malgrat que votin en contra de la moció, el Partit 
Popular sí que té un sentit i dolorós record per a les víctimes de la violència de gènere i assegura que, 
des de l’àmbit competencial del Consell de Mallorca i des de la col·laboració amb les altres 
institucions, seguiran fent feina en pro de la igualtat i per eradicar la violència de gènere a la nostra illa. 

El Sr. ROTGER, abans de sotmetre a votació la moció, sol·licita que consti en acta la petició de la Sra. 
Cirer en el sentit del record a les víctimes i la condemna total de la violència de gènere. 

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

PUNT 31. INTERPEL·LACIÓ QUE FORMULA EL SR. JAUME 
GARAU SALAS A LA SRA. CATALINA CIRER ADROVER 
REFERIDA A “SITUACIÓ DE LES NECESSITATS SOCIALS DE LES 
PERSONES I FAMÍLIES MÉS VULNERABLES DE MALLORCA I 
FUTURES ACTUACIONS DE L’IMAS PEL PROPER ANY 2015”. 

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 Consellera Executiva del Departament de 
Benestar Social, la Sra. Catalina Cirer Adrover, la següent interpel·lació. 
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TEMA: SITUACIÓ DE LES NECESSITATS SOCIALS DE LES PERSONES I 
FAMÍLIES MÉS VULNERABLES DE MALLORCA I FUTURES ACTUACIONS 
DE L’IMAS PEL PROPER ANY 2015  
 
 
El GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA vol interpel·lar a la 
Consellera Executiva del Departament de Benestar Social, la Sra. Catalina Cirer 
Adrover, sobre la SITUACIÓ DE LES NECESSITATS SOCIALS DE LES 
PERSONES I FAMÍLIES MÉS VULNERABLES DE MALLORCA I FUTURES 
ACTUACIONS DE L’IMAS PEL PROPER ANY 2015.  
 

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

En primer lloc, diu a la Sra. Cirer que el Grup Socialista lamenta profundament que el Grup Popular no 
hagi votat a favor de la donació especial d’urgència per al cas d’ebola.  

També comenta, en relació a una intervenció anterior, que és cert que el PSOE no gestiona aquesta 
institució de la mateixa forma que el PP. Recorda que l’any 2007 el PSOE se va trobar una institució 
amb un pressupost de l’IMAS de 104 M€ (dades liquidades, revisades i aprovades per la Intervenció 
del Consell de Mallorca). 

Assenyala que l’any 2011 la liquidació va ser de 133 M€ i fa notar la diferència entre ambdues dades. 
Observa que se varen afegir 29 M€ als Serveis Socials.  

El PP ha fet la liquidació dels dos darrers anys, 2012 i 2013, a raó de 131 M€ i 132 M€ respectivament. 
És del tot evident, que el PSOE no gestiona igual el pressupost de la institució. 

Davant els problemes socials de la ciutadania, derivats de l’esclat d’una crisi brutal que ha arribat a tot 
el món i sobretot a Espanya, a les persones més vulnerables, el PSOE treu doblers d’on sigui, fins i tot 
de Carreteres, i els destinen a allò que la gent més necessiti.  

Destaca l’interès de la conferència organitzada per Càritas que se va celebrar el dimarts passat sobre la 
realitat social de les Illes Balears, en la qual se varen indicar que les dades de FOESSA, entitat de 
reconegut prestigi, demostren una teoria que és del tot contrària a la política del Partit Popular, i tot 
seguit l’explica. 

Observa que, tot i tenir Mallorca temporades turístiques excel·lents i per bé que la taxa d’atur s’estigui 
recuperant, a les Illes Balears creix la pobresa més que a la resta d’Espanya.  

Retreu que el PP argumenti sempre que la millor política social és crear feina, mentre que precisament 
a Espanya que és el lloc on es crea més feina i on es fan més inversions, on creix més el PIB, resulta 
que és on creix més la pobresa (un 27,8% a les Illes Balears i un 27,3% a Espanya).  

Quant a la desigualtat social, a Espanya ha crescut un 6,8% i a les Illes Balears un 10,7%. Tot això, en 
un escenari que segons el PP està molt bé, perquè ens estam recuperant i les coses funcionen.  

Qüestiona com és possible que el PP afirmi que se surt de la crisi quan la realitat és que creix la 
desigualtat social i la pobresa. Les persones que no poden afrontar despeses imprevistes –que és un dels 
indicadors que estudia també FOESSA– a Espanya són el 41% i a les Illes Balears el 42,5%.  

Demana a la Sra. Cirer què en pensa, ella, d’aquestes dades. Vol saber si, com a responsable dels 
serveis socials de Mallorca, pensa que les inversions i l’esforç que s’està fent des del Consell de 
Mallorca –i fins i tots des dels ajuntaments i des del Govern balear– és suficient per lluitar contra la 
pobresa actualment i si se dóna la resposta suficient a aquesta realitat social, que és la pitjor de tota 
Espanya. 

Atès que la Sra. Cirer tendrà, afortunadament, 7 o 8 M€ més disponibles en el pressupost de l’IMAS, 
vol saber quin és el seu parer sobre aquestes dades de FOESSA, si se les creu, si en pren consciència i 
si pensa fer alguna actuació especial des d’ara i fins que acabi aquesta legislatura.  

La Sra. CIRER (consellera executiva de Benestar Social) inicia la seva intervenció. 
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Es mostra sorpresa per una sèrie de fets, que explica tot seguit. 

En primer lloc, el fet que el Sr. Garau compari les xifres del pressupost executat del PSOE amb el 
pressupost inicial del Partit Popular. Observa que quan se refereix a 2011 sempre parla de 133 M€ –tant 
de bo els hagués tengut pressupostats, perquè el seu pressupost de 2010 hauria estat el pressupost de 
2011, prorrogat pel PP. És clar que el punt de partida del PP haurà estat sensiblement millor que el que 
varen trobar, que era el pressupost del PSOE prorrogat de 2010.  

Evidentment, el Sr. Garau pot treure pit, tot el que vulgui, fent servir aquest argument, però la realitat 
és que el PP va arrencar amb un pressupost de 122 M€ (el pressupost del PSOE de 2010, prorrogat per 
a 2011).  

Quan a l’augment en uns 6 o 7 M€ del pressupost a què s’ha referit el Sr. Garau, puntualitza que el 
pressupost inicial de 2014 és de 135 M€ (que no s’ha executat perquè com bé coneix el Sr. Garau han 
tengut aportacions extraordinàries) i d’aquest se passa a un pressupost inicial de 144 M€ per a 2015, és 
a dir, la diferència és de 9 M€ d’augment, superior a la indicada pel Sr. Garau.  

Diu que, de la mateixa manera en què ella valora i reconeix l’esforç que va fer el Sr. Garau quan va 
estar al capdavant de l’IMAS, també li demana a ell que quan faci valoracions sobre la gestió durant la 
legislatura actual no ho faci amb l’actitud de llevar importància a l’esforç de gestió que suposa. Li 
assegura que s’han fet importants esforços i que amb actitud ferma s’ha reclamat allò que consideraven 
que pertanyia a l’IMAS.  

En segon lloc, el fet que basi la interpel·lació en la conferència esmentada. Fa notar que, si havien 
d’esperar que aparegués FODESSA amb el seu informe sobre les xifres de planificació, van ben 
malament. Suposa que el Sr. Garau ja devia ser ben conscient de la situació real.  

Valora molt positivament l’informe esmentat, és un document a tenir molt en compte, estudiat de forma 
global i destriant molt bé els canvis de criteri a l’hora d’establir indicadors. Opina que s’ha d’observar 
no només com a conclusions sinó com s’ha fet l’estudi sobre les qüestions concretes.  

Destaca l’alt grau de responsabilitat política que té tot el personal tècnic i polític de l’IMAS en el fet de 
rellegir aquest informe, amb tota la calma necessària, per tal de decidir com s’ha d’actuar en aquest 
sentit.  

Tot i això, matisa que quan l’IMAS se refereix a població vulnerable no queda circumscrita només a les 
persones en risc d’exclusió, sinó als col·lectius vulnerables, que són els quatre àmbits de població als 
quals s’adreça. És cert que la forma de treballar ha estat diferent en un o un altre àmbit, i reconeix que 
el canvi més important en la manera de plantejar noves actuacions s’ha fet en l’àmbit de la Inclusió, 
atès que és aquell en el que s’ha detectat un perfil d’usuari amb més canvis i unes necessitats 
sobrevingudes que no s’havien trobat en altres èpoques anteriors.  

Quan a aquests canvis, cal dir que s’han fet de forma conjunta i coordinada amb les entitats que 
treballaven en aquest camp, tant pel que fa a la direcció, a la presa de consciència i a la forma concreta 
de dur endavant les modificacions. 

Destaca, com a trets generals, tres aspectes fonamentals de les actuacions i tot seguit els explica. 

En primer lloc, l’augment pressupostari de l’àrea d’Inclusió, que és el que al llarg dels tres darrers 
exercicis ha tengut l’augment més important, amb la incorporació també –no només en el pressupost– 
sinó també de romanents i extres. En aquest darrer cas, enguany prové dels imports retornats a causa 
dels casos de corrupció. Fa notar que sempre s’han destinat a Inclusió.  

En segon lloc, s’ha produït un canvi a l’hora de fer la redistribució de recursos consignats al pressupost. 
S’ha fet un esforç tècnic important: passar de subvencions nominatives a contractes de servei, de forma 
que només queda la subvenció nominativa per al programa Espai, concertat amb Creu Roja, perquè 
s’ha considerat que donava una estabilitat al servei i a l’entitat que la gestiona, de forma que permet el 
manteniment de la xarxa d’entitats i ha fet possible treballar en xarxa, amb una base de dades única, i 
considerar la persona com usuària única de la xarxa i amb una comunicació constant amb el personal 
tècnic dels diversos recursos.  

En tercer lloc, tot i que el Sr. Garau insisteixi a recordar que va trobar l’IMAS en una situació molt 
dolenta, li diu que ella també va trobar una situació difícil, per bé que és obvi que ara no n’establirà un 
campionat, basat en aquests retrets. El cert és que a l’inici de l’actual legislatura els pagaments de 
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factures no estaven al dia, però tot i això s’ha fet una bona gestió en aquest sentit, a part de 
l’assistencial.  

Insisteix a fer notar que estava pendent de fer una feina tècnica de gestió que consistia a fer front a tots 
els pagaments de deutes i posar-se al dia, perquè el sistema ho requeria i les entitats col·laboradores i 
els proveïdors ho necessitaven. Aquesta feina, que és allò que pertocava fer, ha permès que actualment 
els pagaments se puguin fer a 30 i a 45 dies. Opina que aquest és un factor que ajuda a millorar la 
situació de les persones que més ho necessiten.  

Torna a dir que l’informe de FOESSA s’ha de llegir amb calma i fa notar que s’indica que no totes les 
solucions es troben en les ajudes puntuals. Tot i la satisfacció per l’augment i la consolidació de 
conceptes pressupostaris com ara el Pla de Prestacions Bàsiques (PPB) i Renda Mínima d’Inserció 
(RMI), el cert és que l’esmentat informe inclou moltes altres consideracions i assenyala que no tot se 
soluciona amb aquest tipus de pagaments.  

Valora que els programes assistencials són importants en l’àmbit d’Inclusió, però també considerar 
altres col·lectius, com ara el de Gent Gran, com a persones amb doble vulnerabilitat per la qüestió de 
l’edat i d’una dependència que no és la que estableix la Llei de dependència, però és important valorar 
també les situacions de dependència social o econòmica. 

Destaca la importància d’haver estat capaços de mantenir la xarxa assistencial i de potenciar un recurs 
com a prioritat social per al col·lectiu de Gent Gran, perquè ha permès atendre unes situacions de 
dificultats i de dependència econòmica sobrevingudes a unes persones doblement vulnerables.  

Anuncia que el seu equip té previst, durant l’any 2015, créixer en recursos assistencials, amb un recurs 
per a famílies (que era el que mancava dins l’àrea d’Inclusió) que consisteix a disposar de vint-i-cinc 
noves places, que s’obriran properament, a Binissalem. El perfil és de famílies tant monoparentals com 
d’altres tipus, que presentin un problema d’exclusió residencial.  

Indica que se mantendrà la prioritat social i la urgència social i que se farà una nova licitació per 
introduir les noves licitacions –en aquest cas, per a alimentació en els albergs- de forma que el concurs 
inclogui un programa d’inserció d’usuari, és a dir, que les persones que presten el servei d’alimentació 
als albergs puguin sortir dels usuaris de RMI i puguin tenir aquesta feina.  

Comenta que, passada una situació de sorpresa inicial, actualment valora com a positiu el fet d’haver 
estat capaços d’establir un protocol de coordinació amb el SOIB, que posarà en marxa una nova 
prestació per a persones majors de 45 anys, amb una dotació pressupostària important que farà possible 
que els serveis socials municipals puguin oferir a aquestes persones dos camins: ser beneficiaris d’una 
RMI o percebre una prestació del SOIB, amb una clara promoció de l’ocupació. 

Per acabar, fa notar que tot i que l’IMAS treballi intensament en la forma que acaba d’explicar, és obvi 
que no serà suficient la implicació del Consell de Mallorca per evitar la realitat que malauradament 
pateix la nostra societat, per la qual cosa torna a recordar al Sr. Garau que és molt important considerar 
tot allò que s’indica al fulletó que es donava a la gent quan sortia de l’esmentada conferència 
organitzada per Càritas. 

El Sr. GARAU intervé a continuació. 

Opina que la Sra. Cirer fa voltes i voltes per no reconèixer una realitat que és evident.  

Assenyala que a Mallorca, per raó de les seves característiques sociològiques, demogràfiques, 
econòmiques, es produeix un plus de marginació i de precarietat més alt que el d’altres regions 
d’Espanya.  

Davant aquest fet, una de les causes que el PSOE destaca, pel que fa a l’augment de la desigualtat i la 
precarietat social –malgrat les temporades turístiques i malgrat se generin llocs de treball, temporals i 
precaris– és que s’ha fet una retallada molt gran en molts tipus de prestacions que han afectat un sector 
de població molt ampli. 

Davant aquestes situacions, la reacció hauria de ser posar a l’abast més recursos socials per compensar 
aquelles persones que durant un temps determinat no podran tenir una renda mínima que els permeti 
dur una vida digna.  

Discrepa de la filosofia social que ha explicat la Sra. Cirer per tal de sortir de la crisi i la considera 
fracassada. No nega la bona voluntat que té ella i tot el seu equip de treball, però nega que sigui 
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correcta la seva teoria social que defensa que augmentant i millorant l’economia s’aconsegueixi abaixar 
el nivell de desigualtat social i de pobresa.  

Torna a dir que no és certa, perquè ens trobam davant un fenomen social i econòmic diferent, i en 
conseqüència s’hi ha de fer front de formes diferents i una de les formes és posar més recursos públics 
tant pel que fa a inversions socials per a més tipus de persones, amb vista a que aquesta gent pugui 
equilibrar la situació i no quedar-se a la cuneta, que és justament el que passa ara.  

És obvi que el PP no ho vol reconèixer, però és evident. Quan a l’informe de FOESSA, és clar el que 
diu, tot i que la Sra. Cirer en vulgui cercar altres lectures.  

Tot i que la macroeconomia indiqui que el creixement del PIB pot ser un punt més alt i l’any que ve un 
punt més baix, el cert és que un 30% de la gent no en surt, del forat negre.  

Adverteix que, de la mateixa manera en què el PP criticava el PSOE per no haver sabut detectar la crisi 
econòmica durant la passada legislatura, quan se va produir, ara és ell qui li adverteix la crisi profunda 
que pateix Espanya. Tot i que la gent del carrer ho fa saber, és el PP el que no en fa cas i se nega a 
reconèixer que és molt més profunda del que s’accepta. 

Recorda a la Sra. Cirer que ella, en el Ple del passat mes de maig, se va comprometre a crear una 
estratègia per atendre la situació de pobresa infantil, amb uns objectius determinats que se varen 
aprovar, per tal de presentar-la al Consell Assessor. Fa notar que a dia d’avui encara no s’ha resolt 
aquesta qüestió, tot i ser tan greu.  

La Sra. CIRER intervé tot seguit. 

En primer lloc se refereix al darrer tema que ha tractat el Sr. Garau, el de l’estratègia per afrontar la 
situació de pobresa infantil.  

Recorda al Sr. Garau la definició que se’n va donar a la conferència de FOESSA, que coincideix amb 
allò que ella sempre ha defensat en el Ple: “...la pobreza infantil es pobreza de familia, porque no hay 
niños sueltos que tengamos corriendo por las calles...”. 

Per aquesta raó, afirma que l’estratègia a què s’ha referit el Sr. Garau està feta, emparada en allò que 
indica l’informe de FOESSA i li diu que no se preocupi, perquè li passarà aquesta documentació abans 
del proper Consell Assessor.  

Assumeix el retard que ell ha indicat, però també li fa avinent la coincidència que se pot observar entre 
la frase que ha llegit abans i les conviccions que ella ha explicat en tot moment sobre aquesta qüestió. 
Torna a destacar que el Sr. Garau insisteix molt a parlar de pobresa infantil, quan en realitat s’ha de 
considerar pobresa familiar.  

Discrepa de l’opinió del Sr. Garau pel que fa a atribuir a les retallades econòmiques la causa d’aquesta 
situació. S’ha demostrat, objectivament, que l’IMAS i els seus Serveis Socials, des de la meitat de l’any 
2011, quan va entrar el nou equip de govern de la institució, i fins a dia d’avui no hi ha hagut retallades.  

Tot i això, el Sr. Garau insisteix a culpar el PP de les retallades. Li diu que pot assumir que, en molts 
d’altres àmbits, ha estat així, però no li pot donar la raó pel que fa a aquest tema concret.  

Per aquesta raó li demana que llegeixi les xifres tal com son i que compari els pressuposts inicials que 
tenia l’anterior equip de govern de la institució amb els pressuposts inicials que l’equip de govern 
actual ha presentat cada any.  

També li demana que observi conceptes com ara el de RMI o el del PPB i comprovarà que són dades 
objectives que ell ha de reconèixer, i ja no ha d’insistir en les retallades.  

Torna a dir que potser que les retallades en altres àmbits determinin situacions problemàtiques, però no 
és així dins l’àmbit de competència de l’IMAS, en el qual s’ha assumit la situació i s’ha fet la política 
que s’ha considerat adient, que ha consistit no a retirar sinó a augmentar el pressupost; és aquest, el fet 
que es pot constatar.  

Per acabar, llegeix textualment al Sr. Garau una altra de les frases que conté l’informe esmentat: 
“...requiere la puesta en marcha de políticas redistributivas concretas para que no quede reducida la 
gestión de prestaciones económicas.” 
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Per acabar, assegura que faran tot el possible per atendre el major nombre possible de persones, tot i ser 
evident que cal fer feina també des de molts d’altres fronts que excedeixen l’àmbit d’actuació de 
l’IMAS. 
 

 

PREGUNTES 
 
PUNT 32. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. JOAN FONT MASSOT 
(ACTUACIONS PREVISTES PEL CAP DE PROGRAMES DEL 
DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS). 
 

Es dóna compte de la següent pregunta: 

Quines actuacions té previstes dur a terme, dins el propoer 6 mesos, el cap de 
programes del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca? 
 

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

El Sr. ROTGER (vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports) li respon que el Sr. Joan Magro, que és 
la persona que ostenta el càrrec de cap de Programes, té previst dur a terme el seguiment i l’execució 
dels programes del departament sociocultural del Consell de Mallorca així com també col·laborar en 
l’execució dels programes i dels pressuposts per a 2015. 
 
 
 
PUNT 33. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. JOAN FONT MASSOT 
(ESTAT DEL CONCURS DE TRASLLATS DELS FUNCIONARIS). 
 

Es dóna compte de la següent pregunta: 

En quin estat es troba el concurs de trasllat dels funcionaris del Consell de Mallorca? 
 

La Sra. PALOU (MÉS per Mallorca) formula la pregunta en els seus termes. 

La Sra. ROIG (consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública) explica que s’estan negociant unes 
modificacions en la Relació de Llocs de Treball i en la plantilla. Així mateix està previst negociar les 
bases del concurs durant els mesos de novembre i desembre de manera que durant el mes de gener es 
pugui convocar el concurs. 
 
 
 
PUNT 34. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. JOAN FONT MASSOT 
(SENTÈNCIA CAMP DE GOLF I HOTEL DE SON BACO). 
 

Es dóna compte de la següent pregunta: 

 

Un cop coneguda la sentència del Tribunal Superior de Justicia relativa a l’interès 
general del camp de golf i hotel de Son Baco, quina és la valoració que es fa des del 
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departament d’urbanisme? Quina és la situació administrativa de l’expedient? Quines 
són les properes actuacions del departament d’urbanisme relatives a aquest assumpte? 

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

El Sr. ROVIRA (conseller executiu d’Urbanisme i Territori) contesta que la valoració és institucional i, 
com no podria ser d’altra manera, és de respecte absolut a la sentència. 

En primera instància, la resolució va ser favor del Consell de Mallorca i es va respectar la sentència i 
ara, en segona instància, hi ha hagut una sentència en contra que retornava el valor a l’interès general 
que es va concedir l’any 2009 i, per descomptat, també tenen un respecte absolut per la sentència. Així 
doncs, tant la sentència que ha estat favorable al Consell de Mallorca com la que ha estat desfavorable 
han estat respectades. 

El seu punt de vista personal és que l’interès general es va concedir al camp de golf de Son Baco està 
ben concedit però, tot i això, per respecte institucional al Consell de Mallorca i a les decisions que s’hi 
han pres en altres legislatures, es va fer costat als serveis jurídics en la defensa de la primera instància i 
també se’ls va fer costat en la segona instància tot defensant les posicions que havia adoptat el Consell 
de Mallorca en cada moment. 

Ara per ara, els serveis jurídics del Consell de Mallorca no han tengut la fortuna de guanyar en segona 
instància però, de la mateixa manera que varen respectar la decisió presa en primera instància, doncs 
també respecten la presa en aquesta segona instància. 

La situació administrativa de l’expedient és que s’ha d’esperar que el Tribunal Superior de Justícia de 
les Illes Balears declari la fermesa de la sentència i llavors la Comissió Insular d’Urbanisme podrà 
executar-la i, per tant, l’expedient quedarà exactament igual que estava abans de la primera sentència, 
és a dir, que s’anul·la la sentència del Jutjat de 1a Instància, queda anul·lada l’estimació del recurs 
d’alçada i, per tant, reviu l’interès general que es va concedir l’any 2006. 

L’interès general tornar a estar viu i l’expedient administratiu torna a seu municipal. Un cop que el 
Consell de Mallorca atorga un interès general per a un projecte en sòl rústic, aleshores els expedients 
tornen a seu municipal. Per tant, ara és responsabilitat de l’Ajuntament atorgar llicència o denegar-la en 
base al projecte que li sigui presentat. 

Reitera que, en declarar-se la fermesa de la sentència, la Comissió d’Urbanisme també la declararà i 
l’expedient tornarà a seu municipal i serà l’Ajuntament que haurà de decidir si atorga o no la llicència. 

Les pròximes actuacions del Departament d’Urbanisme i Territori amb relació a aquest assumpte són 
dictar acord d’execució de sentència i donar trasllat al Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears 
del compliment del deure legal d’executar i de publicar en el BOIB l’execució. 

Assenyala que contra la sentència no se podia presentar recurs perquè, en aquest cas, no hi ha cap 
possibilitat de presentació d’un recurs de cassació segons l’opinió dels juristes d’Assessoria Jurídica i 
dels juristes del Departament d’Urbanisme i Territori. 

Recalca que no hi ha possibilitat de presentar-hi recurs ordinari de cassació i només s’hi podria 
presentar recurs extraordinari o especialíssim de cassació que els juristes consideren que no s’ha de 
presentar i, per tant, no hi haurà recurs i la sentència esdevindrà ferma i aleshores l’Ajuntament haurà 
de resoldre el tema de la llicència municipal. 

 

PUNT 35. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. JAUME GARAU SALAS A 
LA SRA. CATALINA CIRER ADROVER (PROTOCAL DE DETECCIÓ I 
DERIVACIÓ CASOS ÈBOLA). 
 

Es dóna compte de la següent pregunta: 

Atès que alguns dels serveis d’atenció a persones excloses que presta el Consell de 
Mallorca i altres entitats, s’atorguen a persones que provenen dels països africans més 
afectats, té l’IMAS implantat un Protocol de detecció i derivació de casos d’èbola?  
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El Sr. GARAU (PSOE) formula la pregunta en els seus termes. 

La Sra. CIRER (consellera executiva de Benestar Social) respon que el Servei de Prevenció de l’IMAS, 
quan va veure la importància de la malaltia, va confeccionar un document a títol informatiu pensant no 
només en el personal de la institució sinó també en la possibilitat que estàs en contacte amb qualque 
tipus d’usuari. 

D’entrada es va pensar només per Ca l’Ardiaca però, des de l’àrea d’Inclusió, s’ha fet extensiu a tota la 
xarxa d’inserció social de titularitat de l’IMAS. 

Aquest document informatiu estableix que, davant qualque simptomatologia que pugui ser de risc, s’ha 
de remetre la persona o bé a Atenció Primària de forma immediata o bé a l’hospital de referència. 
 
 
 
PUNT 36. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. ROSARIO SÁNCHEZ 
GRAU A LA SRA. MARGALIDA ROIG CATANY (CALENDARI 
APROVACIÓ PRESSUPOST CONSELL). 
 

La Sra. SÁNCHEZ (PSOE) anuncia que retira la pregunta. 

Es retira. 
 
PUNT 37. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. FRANCESC DALMAU 
FORTUNY AL SR. JOAN ROTGER SEGUÍ (PLA ESPECIAL PROTECCIÓ 
ES JONQUET). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Quina opinió li mereix al Vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports el Pla 
Especial de Protecció de Es Jonquet, que ha presentat l’Ajuntament de Palma?  

 

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

El Sr. ROTGER (vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports) confirma que, efectivament, dia 25 de 
setembre l’Ajuntament de Palma va aprovar inicialment el Pla Especial de Protecció del conjunt 
històric d’Es Jonquet. 

L’expedient en aquests moments s’està debatent i se n’està revisant la part tècnica pel que fa al 
compliment de la declaració de BIC i al grau de protecció. Una vegada que els tècnics finalitzin aquest 
estudi i a la vista dels resultats de les reunions mantingudes per contraposar informació, aleshores serà 
quan l’expedient podrà passar a la Comissió de Patrimoni. 
 

INFORMACIÓ DELS CONSELLERS EXECUTIUS 

No n’hi ha. 

PRECS 

No se’n formulen. 
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III) DESPATX EXTRAORDINARI 
 
PRIMER PUNT DESPATX EXTRAORDINARI. ACORD DE 
RECTIFICACIÓ DE L'ERRADA MATERIAL OBSERVADA A LA 
REDACCIÓ DE LA CLAUSULA 1 DEL CONVENI INSTRUMENTAL 
DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA DE L'EXPEDIENT 19/14 
 
Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident de Cultura, Patrimoni i 
Esports: 
 
Fets 
l. El dia 10/04/2014 el Ple del Consell de Mallorca va concedir una 
subvenció de 205.698,91 € a la Federació de Futbol de les Illes Balears per al 
desenvolupament del programa "l'Esport per a l'edat escolar a Mallorca" 
(FUTBOL), pel període comprés entre el 31 d'octubre de 2013  i el 30 
d'octubre de 2014. El 5 de maig  de 2014 ambdues parts signaren el conveni 
aprovat regulador de la subvenció. 
El dia 11/09/2014 el Ple del Consell de Mallorca va acordar la modificació del 
conveni. Dita modificació va consistir en afegir la possibilitat de compensar en la 
justificació de la subvenció uns conceptes amb altres dels que figuren al 
pressupost del projecte. 
La Federació de Futbol de les Illes Balears va percebre 102.849,45 €, en 
concepte de bestreta del 50% de la subvenció esmentada. 
La Federació de Futbol de les Illes Balears ha  presentat  la  documentació 
justificativa  de la subvenció. 
En la revisió de la documentació justificativa de la  subvenció s'ha observat una 
errada de transcripció al quadre de la clàusula 1 del conveni signat per 
instrumentar la subvenció. 
Atès l'informe jurídic  de 31/10/2014 
Atès l'informe de fiscalització prèvia núm. ref. 19/14 de data 10 de novembre 
de 2014. 
 
Fonaments de dret 
l. L' article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de regim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment  administratiu comú disposa: 
«les administracions públiques poden  rectificar en qualsevol moment, 

 d 'ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de f et o aritmètics 

existents en els seus actes. » 
2. Atès el que disposen l'article 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions, el punt 3 de l'article 65 del Reial Decret 887/2006, de 
21 de juliol i l'apartat i) de l'article 8 de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de 
Consells Insulars, correspon al Ple del Consell de Mallorca, la competència 
per a concedir aquesta subvenció i aprovar el seu conveni regulador. 
 
Per tot això, propos al Ple del Consell de Mallorca que adopti el següent: 
ACORD 
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Primer.- Rectificar l'errada en la transcripció observada en la clàusula 1 del 
conveni signat el 05/05/2014, amb la Federació de Futbol de les Illes Balears per 
al desenvolupament del programa "l'Esport per a l'edat escolar a Mallorca" 
(FUTBOL), pel període comprés entre el 31 d'octubre de 2013 i el 30 d'octubre 
de 2014, en els termes  següents: 
On diu : 

 

 

Categoria  Modalitat Núm. de 
partits 

Data d’inici  Data  termini  

Cadet-11 Masculí 1.380 31/10/2013 30/10/2014 
Infantil-11 Masculí 1.450 31/10/2013 30/10/2014 
Femeni-7  Femení 70 31/10/2013 30/10/2014 
Infantil-7 Masculí 350 31/10/2013 30/10/2014 
Aleví-7 Masculí 2.800 31/10/2013 30/10/2014 
Benjamí-8 Masculí 1.350 31/10/2013 30/10/2014 
F.Sala Cadet Masculí 160 31/10/2013 30/10/2014 
F. Sala Infantil  Masculí  230 31/10/2013 30/10/2014 

F. Sala Aleví  Masculí 350 31/10/2013 30/10/2014 
F. Sala Benjamí  Masculí  500 31/10/2013 30/10/2014 
F. Sala 
Prebenjamí  

Masculí  220 31/10/2013 30/10/2014 

 

 

Ha de dir:  

  

Categoria  Modalitat Núm. de 
partits 

Data d’inici Data  termini  

Cadet-11 Masculí 1.380 31/10/2013 30/10/2014 
Infantil-11 Masculí 1.450 31/10/2013 30/10/2014 
Femeni-7  Femení 70 31/10/2013 30/10/2014 
Infantil-7 Masculí 350 31/10/2013 30/10/2014 
Aleví-7 Masculí 2.800 31/10/2013 30/10/2014 
Benjamí-8 Masculí 2.300 31/10/2013 30/10/2014 
Prebenjamí-8 Masculí 1.350 31/10/2013 30/10/2014 
F.Sala Cadet Masculí 160 31/10/2013 30/10/2014 
F. Sala Infantil  Masculí  230 31/10/2013 30/10/2014 

F. Sala Aleví  Masculí 350 31/10/2013 30/10/2014 
F. Sala Benjamí  Masculí  500 31/10/2013 30/10/2014 
F. Sala 
Prebenjamí  

Masculí  220 31/10/2013 30/10/2014 

 

 

Segon.- Aprovar el text de modificació  del conveni que s'annexa a aquest acord. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a la Federació de Futbol de les Illes Balears. 
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Sotmesa la urgència a votació, s’aprova per unanimitat. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
 
 
SEGON PUNT DESPATX EXTRAORDINARI. MOCIÓ QUE PRESENTA EL 
GRUP POPULAR DEL CONSELL DE MALLORCA PER DONAR SUPORT 
PELS DRETS DE LA INFÀNCIA 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
La missió d’UNICEF implica vetllar pels drets de tots els infants, en tot moment i en 
qualsevol indret del món. La seva actuació directa en programes es concentra en els 
països en situació en situació de major pobresa, però a l’Estat espanyol i a les Illes 
Balears estan igualment compromesos amb la defensa i la promoció dels drets dels 
infants. Enguany te lloc una commemoració molt especial el proper 20 de nombre la 
Convenció dels Drets de l’Infant compleix 25 anys. És el tractat internacional més 
ratificat de la història, el qual han subscrit fins a 193 països. 
 
Les Nacions Unides han decretat el nivell màxim d’emergències de manera simultània 
a Irak (més de 500.000 infants refugiats); Gaza (65.000 persones sense llar); Sudan 
del Sud (50.000 nins i nines podrien morir d’aquí a final d’any per desnutrició); 
República Centroafricana (2.3 milions d’infants afectats pel conflicte); siria (6.5 
milons d’infants pateixen les conseqüències pel conflicte) i a Àfrica Occidental 
(èbola): no oblidem la responsabilitat com a societat de la infància d’arreu del món. El 
Consell de Mallorca apel·la a la solidaritat i el compromís d’inversió per a la infància 
d’arreu del món. 
 
Són molts els avenços en matèria d’infància que s’han fet des d’aleshores, ja que 
considera als infants com a subjectes de drets.  
El 31.4% dels infants a les Illes Balears viuen amb risc de pobresa infantil; a nivell 
estatal el 25.5%. Aquesta situació ens ha dut a incorporar una estratègia aprovada al 
plenari del Consell al passat mes d’abril i ara és prioritària la seva implementació. 
 
A nivell de promoció de drets d’infància i en el nostre context, destacar com el passat 
19 de novembre de 2013 PP, PSIB-PSOE i Més x Mallorca signares al Parlament de 
les Illes Balears el Pacte Balear per la Infància. 
 
En consonància amb el contingut del Pacte Balear i considerant que a Mallorca 
resideix el 79% dels infants menors de 18 anys de les Illes, el Consell de Mallorca 
proposa la següent moció : 
 
Recolzar la continuïtat i major concreció del Pacte Balear per la infància, considerant 
els drets de la infància com a prioritaris al territori mallorquí. Es sumarà com a annex 
a la revisió anual i oficial del Pacte Balear el compromis de suport per part del Ple del 
Consell de Mallorca. 
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El Consell de Mallorca donarà suport al programa d’UNICEF “Ciutats amigues de la 
infància”, mostrant el compromís de difusió i desenvolupament del programa a nivell 
local per tal de convertir a Mallorca en el seu conjunt com a “amiga de la infància”. 
 
El Consell de Mallorca aposta per el Pacte Estatal de la Infància, el qual ha de 
considerar com a aspectes bàsics la lluita contra la pobresa infantil i l’aposta per a una 
educació inclusiva i de qualitat que inclogui mesures contra l’abandó i el fracàs 
escolar i consideri un ampli consens de la societat espanyola. 
 
El Consell de Mallorca apel·la a la solidaritat i el comprimís d’inversió per a la 
infància arreu del món. 
 

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

La Sra. GARCIA (PP) comenta que aquesta moció ve motivada per una proposta d’UNICEF. 

Fa constar que dia 20 de novembre se celebrarà el 25è aniversari de la Convenció dels Drets de l’Infant 
i, atès que queden pocs dies per a aquesta celebració, han trobat adient dur la moció al Ple d’avui. 

Tot seguit reitera que la moció està formulada en base a una proposta d’UNICEF en la qual insta a fer 
costat a la continuïtat del Pacte Balear per a la Infància, donar suport al programa d’UNICEF “Ciutats 
amigues de la infància” i també a apostar per un pacte total de la infància i apel·lar a la solidaritat i el 
compromís d’inversió per a la infància arreu del món. 

Per acabar, puntualitza que la moció es concreta en aquests quatre punts d’acord que ha comentat, a 
proposta d’UNICEF, i assenyala que espera comptar amb el suport de tots els grups polítics. 

El Sr. FONT (MÉS per Mallorca) manifesta que el Grup MÉS per Mallorca donarà suport a la moció ja 
que prové d’una demanda d’UNICEF i perquè creuen en el contigut de la moció, la qual espera que es 
converteixi en fets i actuacions per part del Consell de Mallorca.  

La Sra. CANO (PSOE) comenta, en primer lloc, que el Grup Socialista vol fer un reconeixement a la 
tasca que fa UNICEF i a la seva lluita a favor de la infància. 

Matisa que entenen que la proposta de “Ciutats amigues de la infància” té l’esperit de millorar la 
qualitat de vida dels nins i nines i dissenyar unes polítiques millors per a les seves necessitats però, ara 
bé, aquesta moció la presenta un Grup –el Partit Popular– que amb els seus fets demostra que s’estan 
fent altres coses que no van en benefici de la infància. 

Durant aquesta legislatura, el Grup Socialista ha instat a desenvolupar una estratègia a favor de la 
infància, una estratègia que havia de passar pel Consell Assessor i de la qual, a dia d’avui, no en saben 
res. 

A aquestes altures de legislatura poden fer un balanç prou fidedigne de les polítiques del Partit Popular 
i, sobretot, de les conseqüències d’aquestes polítiques i, particularment, considera que pot afirmar 
d’una manera rotunda que les polítiques i els retalls que practiquen els governs del Partit Popular (al 
Consell de Mallorca, a nivell autonòmic i a nivell estatal) són polítiques enemigues de la infància. 

Els membres del Partit Popular, a través d’aquesta moció, fan de sociòlegs i constaten les desigualtats 
socials però, ara bé, haurien de fer-ne una reflexió més profunda per tal de veure per què s’estan 
generant aquestes desigualtats socials. 

La realitat és que hi ha més precarietat i més pobresa infantil i no sap què s’haurà de fer per fer visible 
aquesta pobresa infantil, la qual és conseqüència de la pobresa familiar. Potser els nins hauran d’estar 
penjats i tirats al carrer, mal vestits i demanant almoina, per reconèixer aquesta tremenda realitat que hi 
ha a les nostres illes. 

En definitiva, el Grup Socialista és bastant escèptic quant a qui presenta la moció, no respecte a la tasca 
que està fent UNICEF, i vol que consti en acta que UNICEF mereix tot el reconeixement i suport per 
part del Grup Socialista però, això sí, pensa que el Grup Popular no té cap credibilitat per dur aquest 
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tipus de mocions sobre “Ciutats amigues de la infància” perquè els fets evidencien que el Partit Popular 
té molta responsabilitat en l’augment de les desigualtats i de la precarietat i també de la desigualtat 
infantil. 

A continuació comenta que, pels motius que ha explicat, el Grup Socialista s’abstendrà en la votació 
d’aquesta moció i únicament donarà suport al punt núm. 2 on es planteja fer costat al programa 
d’UNICEF. 

Referent al punt núm. 4 de la moció observa que el PP s’hauria d’empegueir de dur aquesta proposta 
d’acord al mateix Ple en què ha rebutjat la proposta del Grup Socialista d’ajuda humanitària 
internacional, també adreçada als nins que pateixen ebola.  

El Partit Popular, una vegada rebutjada la moció socialista, llavors apel·la al compromís i a la 
solidaritat per la infància d’arreu del món. Sembla ser que els nins malalts d’ebola no mereixen aquesta 
solidaritat. 

La Sra. CIRER (consellera executiva de Benestar Social) manifesta que el seu Grup sotmet a votació 
tot el conjunt del text de la moció i aprofita per agrair el suport de MÉS per Mallorca que ha entès el 
sentit de la moció. 

Afegeix que creu que a tots els grups els consta l’esforç del Partit Popular, a través de la Sra. Garcia 
amb responsables d’UNICEF, per intentar que fos una moció presentada conjuntament pels tres grups 
polítics del Consell de Mallorca, cosa que no ha estat possible i lamenta molt l’actitud de la Sra. Cano, 
actitud que no fa bé a ningú però molt manco a la infància. 

Per concloure, recorda que UNICEF no només ha vengut al Consell de Mallorca ha presentar aquest 
text sinó que també ho ha fet al Parlament de les Illes Balears i al Consell d’Eivissa. En aquesta darrera 
administració els companys de la Sra. Cano tenen una altra sensibilitat, una altra manera de veure les 
coses i, sobretot, expliciten i deixen clar al ple, amb el seu suport a aquesta moció, el compromís que 
tenen amb la infància, en aquest cas la d’Eivissa, cosa que la Sra. Cano no té amb la infància de 
Mallorca. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-tres vots a favor (PP i MÉS per 
Mallorca), cap vot en contra i vuit abstencions (PSOE). 
 
TERCER PUNT DESPATX EXTRAORDINARI. MOCIÓ DEL GRUP 
POLÍTIC MES PER MALLORCA DE REBUIG AL PLA ESPECIAL DE 
PROTECCIÓ DEL CONJUNT HISTÒRIC DEL BARRI DE ES JONQUET DE 
PALMA. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
 El mes d’octubre de 2009, el ple del Consell de Mallorca va acordar declarar el barri 
de Es Jonquet de Palma com a Bé d’Interès Cultural (BIC) després d’anys de 
reivindicacions per part dels veins del barri palmesà. 
 
Actualment, en sessió de dia 25.09.2014, l’Ajuntament de Palma va aprovar 
inicialment el Pla Especial de Protecció del conjunt Històric de Es Jonquet, segons el 
projecte redactat per, Equipo Estiu SL, a instància de la Gerència d'Urbanisme, 
publicat al BOIB 138 9 d’octubre de 2014. 
 
Una vegada analitzat el PEP, MÉS per Mallorca considera que no es compleix la 
Declaració de BIC que en el seu apartat 3.3 defineix les mesures de protecció, 
concretament: “el tractament de les visuals tant des del conjunt cap a l’exterior com 
des de l’exterior cap al conjunt, la integració de les noves intervencions, la 
contextualització d’aquest barri en la façana marítima de Palma, etc.”  A més, en cap 
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lloc es justifica el compliment d'aquestes mesures de protecció, sinó tot el contrari ja 
que en els plànols d'Ordenació, en els alçats al Passeig Marítim,  les visuals es veuen 
totalment deteriorades per l'impacte de les noves edificacions, i si s'arribés a executar 
aquest planejament suposaria una pèrdua irreparable  de la visió que encara avui 
ofereix la façana marítima de Palma en aquest lloc. 
 
La mateixa Declaració de BIC, citant a la llei 12/98 quan defineix els criteris 
d'intervenció, diu: “es prohibirà qualsevol moviment de terres que comporti una 
alteració greu de la geomorfologia i la topografia del territori …”. En aquest cas el 
PEP comporta una alteració greu del talús que es pretén protegir per a construir 
aparcaments i locals comercials. 
 
La tipologia i la parcel·lació no s’adeqüen, ni s'integren, ni es contextualitzen a la 
tipologia del Jonquet, incomplint clarament les mesures de protecció de la Declaració 
de BIC citades anteriorment. 
 
En la Unitat d'Execució UE-06J (Rentadors), s'aprecien discrepàncies en el dibuix 
dels alçats en relació a les altures aplicant la normativa, i especialment si es compara 
amb les cotes de cornises dels edificis existents que apareixen en el topogràfic que el 
pla aporta, I a més, quant als alçats al Passeig Marítim, no es grafia l'entrada a 
l'aparcament que perfora el talús. 
 
El pla en aquestes unitats d'execució de nova planta denota una indefinició que pot 
donar a una veritable desprotecció del conjunt del Jonquet que precisament el BIC vol 
protegir, resultant molt més permissiu que el pla de 1985. 
 
Des de MÉS per Mallorca també considerem que el PEP no es justifica el per què ha 
d'haver-hi més aparcaments que els estàndards als quals obliga el PGOU, i molt 
menys perquè el situat en la UE-02J pugui ser de rotació. A més, l'estudi de Mobilitat 
del pla no analitza les incidències que pot ocasionar en el tràfic del Passeig Marítim 
les entrades dels dos aparcaments que pretenen situar-se dins del talús. 
 
Per tot això exposat, el grup de consellers de MÉS proposem al ple del Consell de 
Mallorca el següent: 

 
ACORD: 

          
1.- El ple del Consell de Mallorca rebutja el Pla Especial de Protecció del conjunt 
Històric de Es Jonquet ja que vulnera la protecció atorgada per la figura del Bé 
d’Interès Cultural (BIC) que aprovà el Consell de Mallorca l’any 2009. 
 
2.- El ple del Consell de Mallorca reafirma el seu compromís amb la protecció del 
patrimoni històric del barri de Es Jonquet de Palma i insta a la Comissió Insular de 
Patrimoni Històric a rebutjar el Pla Especial de Protecció del conjunt Històric de Es 
Jonquet, aprovat inicialment per part de l’Ajuntament de Palma. 
 

Sotmesa la urgència a votació, s’aprova per unanimitat. 
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El Sr. FONT (MÉS per Mallorca) inicia la seva intervenció. 

Recorda que en el Ple d’octubre de 2009 el Ple del Consell de Mallorca va acordar la declaració de BIC 
del barri d’Es Jonquet, després de molts d’anys de reivindicacions dels veïnats d’aquest barri.  

Assenyala que recentment l’Ajuntament de Palma va aprovar inicialment el Pla Especial de Protecció 
del conjunt històric d’Es Jonquet, segons el projecte redactat per un equip anomenat ESTIU, SL, també 
a instàncies de la gerència d’Urbanisme de l’Ajuntament de Palma. 

Sobre l’esmentat pla, el Grup MÉS per Mallorca opina que incompleix molt clarament la declaració de 
BIC aprovada l’any 2009, i ho explica tot seguit. 

Pel que fa al tractament de les àrees visuals, tant del conjunt cap a l’exterior com cap a l’interior, és del 
tot contrari a les directrius que marca l’esmentada declaració de BIC. 

Quan als criteris d’intervenció, aquesta declaració prohibeix qualsevol moviment de terres que 
comporti una alteració greu de la geomorfologia del territori al qual afecta, i és evident que existeix una 
perforació molt important del talús per donar sortida a un aparcament que altera aquesta 
geomorfologia, alhora que produeix un fort impacte.  

Sobre la tipologia i la parcel·lació de les dues unitats d’actuació del projecte, el seu Grup opina que 
tampoc no estan en consonància amb la tipologia actual del barri d’Es Jonquet. 

Considera que, més que un pla de protecció, és un pla de desprotecció i aquest és justament el motiu 
pel qual el seu Grup presenta aquesta moció.  

Tot i que ja saben que la resposta de l’equip de govern serà que el personal tècnic és qui ha de fer la 
seva feina, i és així, vol fer notar que davant aquestes decisions, que han de ser valentes, també hi ha 
una implicació i una decisió que és política per sí mateixa.  

Finalment, llegeix textualment les propostes de la moció del Grup MÉS per Mallorca. 

El Sr. DALMAU (PSOE) intervé a continuació. 

Mostra el suport del Grup Socialista a la moció. 

El Sr. ROTGER (vicepresident de Cultura Patrimoni i Esports) intervé tot seguit.  

Explica el procediment establert per a aquestes actuacions. 

Recorda que el barri d’Es Jonquet va rebre el reconeixement de BIC per part de l’Ajuntament de Palma 
i del Consell de Mallorca i que el passat 25 de setembre se va aprovar inicialment el Pla Especial de 
Protecció del conjunt històric d’Es Jonquet.   

Assenyala que el personal tècnic prendrà en consideració allò que demana el Grup MÉS per Mallorca, 
per aclarir si aquest pla especial compleix o no els paràmetres de la Declaració de BIC. Admet que s’ha 
d’estudiar molt acuradament, en tots i cada un dels aspectes que indica la moció. 

Tal i com ja ha dit a l’anterior moció referida a l’edifici de Can Bibiloni, reitera que no és possible 
sotmetre-ho a votació, en el Ple. Creu que seria la primera vegada que la Corporació del Ple del Consell 
de Mallorca instaria una Ponència Tècnica, que té autonomia, a adoptar un acord en un sentit 
determinat. És evident que, sobre aquesta qüestió, el Ple no hi pot intervenir.  

Considera que s’ha de donar el marge de temps necessari que ha indicat el personal tècnic del seu 
departament. Informa que s’han celebrat diverses reunions per valorar i concretar la proposta ben a 
fons, amb vista a reflectir-la després sobre els plànols. 

Tot i això, reitera al Sr. Font que no és possible votar a favor d’aquesta moció, formalment, però es 
compromet a informar-lo de totes les gestions que faci el seu departament sobre aquest tema.  

El Sr. FONT intervé tot seguit. 

Agraeix l’argumentació a favor de la moció que ha fet el Sr. Rotger, tot i discrepar del seu parer perquè 
està convençut que el Ple sí que podria manifestar una postura de caire polític. 

Reconeix que és el personal tècnic, qui ha de fer la feina que li pertoca, però insisteix a dir que és un 
pla de desprotecció, atès que destrossa completament el caràcter del barri d’Es Jonquet.  
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Assegura que els veïnats estan molt preocupats per tot el que pugui suposar aquest pla especial.  

Opina que aquesta és una demostració més de l’actitud de manca de preocupació que té l’Ajuntament 
de Palma per a la protecció del patrimoni. Fa avinent que cada vegada que per una qüestió com aquesta 
ha d’intervenir la Comissió de Patrimoni Històric del Consell de Mallorca se produeixen situacions 
semblants, a part de les denúncies de particulars o d’entitats per demanar protecció per a edificis que no 
en tenen, raó per la qual la obligació d’actuar l’ha d’assumir el Consell de Mallorca.  

El Sr. ROTGER tanca el debat. 

Insisteix a destacar tots els arguments que ha explicat en la seva intervenció anterior.  

També recorda la necessitat de complir correctament la normativa establerta, per tal de conformar com 
pertoca l’opinió definitiva de la Ponència Tècnica de Patrimoni Històric. 

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

 

La Sra. PRESIDENTA informa, tot seguit, que en el Consell Executiu d’ahir se va 
aprovar el Pressupost de 2015 del Consell de Mallorca i que se convocarà un Ple 
extraordinari per al proper divendres dia 21 de novembre a les 9:30 h. 
 

La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretari general, estenc aquesta acta  
amb plecs de paper números de A Nº 9152 a  A  Nº 9308. 

El secretari general     La presidenta 
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DECRETS DE 

PRESIDENTA 
     

DEPARTAMENT DATA 

DECRET 

TEMA COMENTARI DESTINATARI IMPORT 

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

19/09/14 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONT.ADMINISTRATIU 
NÚM.1 DE PALMA, PROCEDIMENT 
ABREUJAT 172/14 

98/2014  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

19/09/14 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONT.ADMINISTRATIU 
NÚM.3 DE PALMA, PROCEDIMENT 
ABREUJAT 198/14 

NÚM.D.96/2014  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

19/09/14 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONT.ADMINISTRATIU 
NÚM.3 DE PALMA, PROC.ORDINARI 91/14 

NÚM.D.97/2014  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

19/09/14 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONT.ADMINISTRATIU 
NÚM.3 DE PALMA, P.O 97/14 

NÚM.D.99/2014  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

19/09/14 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ NÚM.2 
INCA, DILIGÈNCIES PRÈVIES 1855/14 

NÚM.D.100/2014  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

19/09/14 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONT.ADMINISTRATIU 
NÚM.2 DE PALMA, PA. 203/14 

NÚM.D.101/2014  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

11/09/14 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONT.ADMINISTRATIU 
NÚM.3 DE PALMA, P.O 101/2014 

NÚM.D.94/2014  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

11/09/14 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ NÚM.3 
INCA, DILIGÈNCIES PRÈVIES 1333/2014 

NÚM.D.92/2014  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

11/09/14 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ NÚM.1 DE 
PALMA, DILIGÈNCIES PRÈVIES 1356/2014 

NÚM.D.91/2014  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

11/09/14 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ NÚM.8 DE 
PALMA, DILIGÈNCIES PRÈVIES 2255/2014 

NÚM.D.89/2014  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

11/09/14 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ NÚM.6 DE 
PALMA, DILIGÈNCIES PRÈVIES 1674/2014 

NÚM.D.90/2014  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

11/09/14 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONT.ADMINISTRATIU 
NÚM.3 DE PALMA, ACTUACIONS PA 167/14 

NÚM.D.93/2014  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

11/09/14 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONT.ADMINISTRATIU 
NÚM.3 DE PALMA, PO 104/2014 

NÚM.D.95/2014  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

02/10/14 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ NÚM.3 DE 
MANACOR, DILIGÈNCIES PRÈVIES 149/2014 

NÚM.D.106/14  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

26/10/14 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ NÚM.3 
INCA, DILIGÈNCIES PRÈVIES 1745/2014 

NÚM.D.105/14  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

26/10/14 COMPAREIXENÇA DAVANT LA SALA CONT.ADMINISTRATIVA 
DEL TSJ ILLES BALEARS, PO 327/2014 

NÚM.D.103/14  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

26/10/14 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONT.ADMINISTRATIU 
NÚM.3 DE PALMA, ACTUACIONS PA 
212/2014 

NÚM.D.102/14  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

26/10/14 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONT.ADMINISTRATIU 
NÚM.3 DE PALMA, ACTUACIONS PO 
27/2012 

  

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11/09/14 DECRET DE 
CESSAMENT EN 
LLOC TREBALL 

 COM A SECRETARI GRUP POLÍTIC MACIA JOSEP CALAFAT 
BELLVER 

 

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11/08/14 DESESTIMAR RECURS ALÇADA CONTRA RESOLUCIÓ DE 
19 MAIG 2014 

M.J.C  

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/08/14 INCLOURE NÓMINA MES OCTUBRE, DIETES PER 
ASSISTÈNCIA A PLENS 

VEURE RELACIÓ 18345,88 



 122

MEDI AMBIENT 11/08/14 DESESTIMAR RECURS ALÇADA CONTRA RESOLUCIÓ DE 
30 JUNY 2014 

SOCIEDAD DE 
CAÇADORS DE 

MANACOR 

 

SECRETARIA 
GENERAL 

19/09/14 DENEGAR  INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE ENTITATS 
DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

ASS. AMICS DE POBLE 
SAHRAUÍ ILLES 

BALEARS 

 

SECRETARIA 
GENERAL 

11/09/14 APROVAR INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE ENTITATS 
DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

ASOCIACIÓN 
ARQUEOÍNSULA 

 

SECRETARIA 
GENERAL 

19/08/14 DENEGAR INSCRIPCIÓ AL REGISTRE ENTITATS DE 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

UNICEF  

TRESORERIA 26/08/14 APROVAR LA CONTRACTACIÓ PRÉSTEC BANCO SANTANDER 14100000 

TRESORERIA 07/10/14 RECTIFICACIÓ 
DECRET 

DATA 26 SETEMBRE 2014 PER ERRADA 
MATERIAL 

  

URBANISME I 
TERRITORI 

19/09/14 RECTIFICACIÓ 
DECRET 

DATA 30 JULIOL 14, APROVACIÓ REVISIÓ 
PREUS QUARTA ANUALITAT DEL 
CONTRACTE SERVEIS CONSERVACIÓ 
INTEGRAL XARXA CARRETERES CIM EIX 
PONENT-LLEVANT 

EXP.32/2010  

URBANISME I 
TERRITORI 

19/09/14 RECTIFICACIÓ 
DECRET 

DATA 30 JULIOL 14, APROVACIÓ REVISIÓ 
PREUS QUARTA ANUALITAT DEL 
CONTRACTE SERVEIS CONSERVACIÓ 
INTEGRAL XARXA CARRETERES CIM EIX 
CENTRAL 

EXP.33/2010  

URBANISME I 
TERRITORI 

11/09/14 DESESTIMAR RECURS ALÇADA CONTRA RESOLUCIÓ 
CONSELLER EX. URBANISME 28 MAIG 13º 

JM.S.M  

URBANISME I 
TERRITORI 

11/08/14 DECRET DE 
LIQUIDACIÓ 

DESESTIMACIÓ REFERIT A RETIRADA 
INTERESSOS DE MORA PEL RETRÀS 
ABONAMENT DIVERSES CERTIFICACIONS 
EXPEDIENTS CONTRACTACIÓ, NÚM. 2/2011 

MELCHOR MASCARÓ 
SAU, 

259490,84 

URBANISME I 
TERRITORI 

02/10/14 DESESTIMAR RECURS ALÇADA CONTRA RESOLUCIÓ 10 
JUNY 2014 

MF.C.R  

 

 
RESOLUCIONS 

CONSELLERS 
     

DEPARTAMENT DATA 

DECRET 

TEMA COMENTARI DESTINATARI IMPORT 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

15/09/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20140901 UNITAT 
EMERGÈNCIES Q/2014/1258 

LLEONARD MUNTANER 
EDITOR S.L. 

4700 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

15/09/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20140902 UNITAT 
EMERGÈNCIES Q/2014/1259 

TERCERS VARIS 2295,63 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

15/09/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20140903 UNITAT 
EMERGÈNCIES Q/2014/1260 

TERCERS VARIS 2286,75 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

15/09/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20140904 UNITAT 
EMERGÈNCIES Q/2014/1261 

TERCERS VARIS 2236,97 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

15/09/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20140905 UNITAT 
EMERGÈNCIES Q/2014/1262 

TERCERS VARIS 2221,38 
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DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

15/09/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20140907 UNITAT 
EMERGÈNCIES Q/2014/1274 

TERCERS VARIS 2330,7 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

15/09/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20140908 UNITAT 
EMERGÈNCIES Q/2014/1275 

TERCERS VARIS 2235,41 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

15/09/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20140909 UNITAT 
EMERGÈNCIES Q/2014/1327 
 

TERCERS VARIS 2243,39 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

15/09/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20140915 UNITAT 
EMERGÈNCIES Q/2014/1332 

TERCERS VARIS 2280,36 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

23/07/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

MODIFICACIÓ JUSTIFICACIÓ BESTRETA 
CAIXA FIXA 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

4201,81 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

01/10/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIÓ 
SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA 
ELÈCTRICA ALS PARCS DE BOMBERS DEL 
CdM 

ENDESA ENERGIA, SA 
UNIPERSONAL 

5588,6 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

01/10/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIÓ 
SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA 
ELÈCTRICA ALS PARCS BOMBERS DEL 
CdM 

ENDESA ENERGIA, SA 
UNIPERSONAL 

3561,42 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

01/10/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20141010 UNITAT 
EMERGÈNCIES Q/2014/1411 

CIFUENTES 
CRESPILLO 
CONSTRUCCIONES, 
S.L. 

3085,5 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

16/09/14 ALTRES REQUERIMENT DOCUM. CONTRACTE 
SERVEI RADIOCOMUNICACIONS SIRDEE 
SERVEI BOMBERS MALLORCA, 
MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT 
SENSE PUBLICITAT 

TELEFÓNICA MÓVILES 
ESPAÑA, S.A.U. 

 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

01/10/14 INCLUSIÓ 
NÓMINA 
INDEMNITZACIÓ 

DESPESES OCASIONADES PER ASSISTIR A 
CURS 
 

J.S.N. 2045 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

26/08/14 AUTORITZACIÓ 
ASSISTÈNCIA 
CURSOS 

AUTORITZACIÓ 3 CURSOS A FRANÇA J.S.N.  

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

29/08/14 ALTRES ASSIGNACIÓ DE TASQUES  T.G.C.  

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

01/10/14 INCLUSIÓ 
NÓMINA 
INDEMNITZACIÓ 

DESPESES OCASIONADES PER ASSISTIR A 
CURS 

J.S.N. 2675 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

09/09/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2014/144 

130,82 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

16/09/14 ALTRES RECONEIXEMENT COMPUT HORES 
FORMACIÓ TEMPS EFECTIU TREBALL 

J.D.A.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

08/09/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ, AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ 
DESPESA 

C.P.R. 13104,3 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

15/09/14 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES ALMACENES RULLAN, 
S.A. 

1624,11 
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DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

15/09/14 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES SOCIEDAD ESTATAL 
DE CORREOS Y 
TELÉGRAFOS, S.A. 

1042,26 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

08/09/14 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES COMPAÑÍA 
CONCESIONARIA DEL 
TÚNEL DE SÓLLER, 
S.A. 

711,95 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

15/09/14 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES CANON ESPAÑA, S.A. 1016,4 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

16/09/14 ALTRES RESOLUCIÓ AUTORITZACIÓ R.P.C.M.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

15/09/14 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0124/13 G.M.M. 697,26 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

16/09/14 ALTRES AUTORITZACIÓ REALITZACIÓ JORNADA 
FOTOGRÀFICA REFUGI CAN BOI 

M.D.S.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

16/09/14 ALTRES AUTORITZACIÓ COL·LABORACIÓ M.D.S.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

08/09/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2014/143 

2500 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

09/09/14 ALTRES RENOVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL VEDAT 
PM-10723 

P.L.G.T.V.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

16/09/14 ALTRES RENOVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL VEDAT 
PM-10103 

J.S.J.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

09/09/14 ALTRES RENOVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL VEDAT 
PM-10347 

P.B.M.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

09/09/14 ALTRES RENOVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL VEDAT 
PM-10255 

J.V.R.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

09/09/14 ALTRES RENOVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL VEDAT 
PM-10807 

IAHAI, S.A.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

09/09/14 ALTRES RENOVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL VEDAT 
PM-10395 

S.P.P.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

04/09/14 ALTRES RENOVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL VEDAT 
PM-11896 

Mª.I.P.F.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

09/09/14 ALTRES APROVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL VEDAT 
PM-11169 

Mª.P.F.M.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

05/09/14 ALTRES APROVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL VEDAT 
PM-12166 

F.J.P.V.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

09/09/14 ALTRES APROVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL VEDAT 
PM-12172 

G.LL.M.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

08/09/14 ALTRES AUTORITZACIÓ CONTROL PAONS REIALS 
PER DANYS A L'AGRICULTURA VEDAT PM-
11450 

B.P.C.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

15/09/14 ALTRES AUTORITZACIÓ PROVA TIR A GUÀTLERA I 
COLOMÍ VEDAT PM-11175 

CLUB TIR BONANY  
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DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

16/09/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2014/1341 RELATIVES 
SUBMINISTRAMENT BÉNS O SERVEIS 
ORGANS DE GOVERN 

RELACIÓ Q/2014/1341 832,02 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

16/09/14 INICIAR 
EXPEDIENT 

CONTRACTACIÓ SUBMINISTRAMENT 
VESTUARI 

PERSONAL MEDI 
AMBIENT 

 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

04/09/14 ALTRES CREACIÓ VEDAT SON MATGE G.C.A.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

04/09/14 ALTRES AMPLIACIÓ VEDAT PM-10645 BATINVEST, S.A.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

04/09/14 ALTRES AMPLIACIÓ VEDAT PM-12016 A.B.C.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

08/09/14 ALTRES SEGREGACIÓ VEDAT PM-11342 J.A.P.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

11/09/14 ALTRES SEGREGACIÓ VEDAT PM-11342 F.T.B.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

15/09/14 ALTRES CANVI TITULAR VEDAT PM-11004 J.M.T.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

08/09/14 ALTRES CANVI TITULAR VEDAT PM-11747 POLO MEDITERRANEO  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

16/09/14 ALTRES INFORME PROPOSTA AUTORITZACIÓ L.F.C.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

19/09/14 ALTRES AUTORITZACIÓ ÚS INSTAL·LACIONS I 
EDIFICACIONS FINCA CAPOCORB 

ASS. BALEAR DE TIR I 
CAÇA 

 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

23/09/14 ALTRES CREACIÓ ZONA CAÇA CONTROLADA ES 
TANCAT DE SA TORRE 

AJUNTAMENT 
FELANITX 

 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

19/09/14 ALTRES ABONAMENT DESPESES PUBLICACIO 
LICITACIÓ CONTRACTE OBRES PROJECTE 
MILLORA I RESTAURACIÓ ORATORI DE 
CASTELLO 

? 120,65 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

23/09/14 ALTRES AUTORITZACIÓ M.P.B.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

24/09/14 ALTRES AUTORITZACIÓ A.O.L  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

24/09/14 ALTRES A.O.L ?  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

24/09/14 ALTRES AUTORITZACIÓ A.O.L.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

24/09/14 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0103/13 A.P.F. 2706 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

18/09/14 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2014/1360 4818,56 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

17/09/14 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES AC100, SL 1766,6 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

17/09/14 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2014/1347 638,88 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

18/09/14 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2014/1354 1709,99 
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DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

23/09/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2014/1362 RELATIVES 
SUBMINISTRAMENT BÉNS O SERVEIS 
PROG. ACT. PROT. MEDI AMBIENT 

JORVICH, SL 1481,04 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

18/09/14 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ14/0081 

J.F.G.Q. 451 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

25/09/14 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ14/0085 

A.P.J. 60 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

25/09/14 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ14/0084 

F.F.F. 60 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

25/09/14 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ14/0078 

M.T.M. 300 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

17/09/17 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ14/0076 

D.J.C.L. 315,01 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

25/07/14 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ14/0077 

P.M.L.G. 300 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

17/09/14 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ14/0080 

A.P.N. 451 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

25/09/14 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ14/0075 

T.O.M. 300 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

25/09/14 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ14/0074 

F.A.M. 300 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

17/09/14 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ14/0073 

D.A.G. 511 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

17/09/14 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ14/0072 

M.J.A. 150,06 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

17/09/14 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ14/0071 

M.G.M. 616,11 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

18/09/14 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0260/13 J.P.B. 451 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

18/09/14 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0203/13 T.W. 511 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

18/09/14 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ14/0021 F.B.B. 3366,5 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ14/0028 J.C.F. 451 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

19/09/14 ALTRES CANVI TITULAR VEDAT PM-10165 J.T.A.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

23/09/14 ALTRES AMPLIACIÓ VEDAT PM-10712 M.T.S.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

23/09/14 ALTRES AMPLIACIÓ VEDAT PM-10434 J.F.V.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

25/09/14 ALTRES SEGREGACIÓ VEDAT PM-11175 J.F.V.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

23/09/14 ALTRES SEGREGACIÓ VEDAT PM-11241 D.S.C.  
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DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

23/09/14 ALTRES SEGREGACIÓ VEDAT PM-10141 NOMAD MALLORCA, 
SLU 

 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

25/09/14 ALTRES SEGREGACIÓ VEDAT PM-10862 C.M.B.A.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

26/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ MELCHOR MASCARÓ, 
S.A. NET I FRESC, S.L. I 
HERMANOS PALLICER 
PONS, SA UTE 

520350,18 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

18/07/14 INCLUSIÓ 
NÓMINA 
INDEMNITZACIÓ 

INDEMNITZACIÓ PER RAÓ SERVEI M.A.S.C. 281,97 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

18/09/14 INCLUSIÓ 
NÓMINA 
INDEMNITZACIÓ 

INDEMNITZACIÓ PER RAÓ SERVEI Mª.C.E.R. 253,97 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

18/09/14 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ14/0031 G.B.V. 451 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

26/09/14 ALTRES AUTORITZACIÓ ÚS INSTAL·LACIONS I 
EDIFICACIONS FINCA CAPOCORB PER A 
PROVA TIR AL COLOMÍ 

S.C. LLUCMAJOR  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

25/09/14 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0186/13 A.T.C. 902 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

25/09/14 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ14/0087 

J.LL.LL. 60 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

23/09/14 ALTRES NO INCOACIÓ EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ14/0079 

A.F.B.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

29/09/14 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESEPESES CONSULPI, S.L. 693,9 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

29/09/14 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESEPESES M.S.G. 127,05 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

29/09/14 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESEPESES LL.X.V.LL. 641,3 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

29/09/14 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESEPESES RELACIÓ Q/2014/1430 77,94 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

29/09/14 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESEPESES RELACIÓ Q/2014/1429 2589,25 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

26/09/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ FACTURES CORRESPONENTS 
RELACIÓ Q/2014/1026 RELATIVES 
SUBMINISTRAMENT BÉNS O SERVEIS 
REFUGI SON AMER 

RELACIÓ Q/2014/1026 3720,32 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

26/09/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ FACTURES CORRESPONENTS 
RELACIÓ Q/2014/718LATIVES 
SUBMINISTRAMENT BÉNS O SERVEIS 
REFUGI SON AMER 

RELACIÓ Q/2014/718 234,29 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

26/09/14 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ FACTURES CORRESPONENTS 
RELACIÓ Q/2014/798LATIVES 
SUBMINISTRAMENT BÉNS O SERVEIS 
REFUGI SON AMER 

RELACIÓ Q/2014/798 1552,1 
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DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

26/09/14 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ FACTURES CORRESPONENTS 
RELACIÓ Q/2014/343LATIVES 
SUBMINISTRAMENT BÉNS O SERVEIS 
REFUGI TOSSALS VERDS 

REBERESC, SL 246,05 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

26/09/14 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ FACTURES CORRESPONENTS 
RELACIÓ Q/2014/1427ATIVES 
SUBMINISTRAMENT BÉNS O SERVEIS 
REFUGI SON AMER 

REBERSEC, SL 2130,8 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

19/09/14 ALTRES APROVACIO PTC VEDAT PM-11673 Mª.C.V.M.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

19/09/14 ALTRES APROVACIÓP PTC RÈGIM GENERAL VEDAT 
PM-11410 

A.G.G.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

01/10/14 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0162/13 J.M.P.R. 1353 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

01/10/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENT RELACIÓ Q/2014/1462 
RELATIVES SUBMINISTRAMENT BÉNS O 
SERVEIS ACT. PROT. MEDI AMBIENT 

M.LL.O. 2460 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

18/09/14 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2014/1355 2023,9 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

23/09/14 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES MUNNE MAQUINARIA 
AGRICOLA, SL 

689 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

17/09/14 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELAICÓ Q/2014/1348 7000,55 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

18/09/14 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2014/1356 1257,3 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

17/09/14 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES AGENCIA TRIBUTARIA 
ILLES BALEARS 

379,34 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

24/09/14 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2014/1404 5521,64 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

29/09/14 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0236/13 J.A.B. 451 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

29/09/14 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ14/0035 A.R.G. 451 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

30/09/14 ALTRES CANVI TITULAR VEDAT PM-10155 M.N.G.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

30/09/14 ALTRES CANVI TITULAR VEDAT PM-10154 M.N.G.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

30/09/14 ALTRES AMPLIACIÓ VEDAT PM-10966 M.R.M.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

30/09/14 ALTRES CREACIÓ REFUGI FAUNA BOSC DE SA 
SERRA 

NOMAD MALLORCA, 
SLU 

 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

30/09/14 ALTRES AMPLIACIÓ VEDAT PM-10822 A.S.R.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

30/09/14 ALTRES AMPLIACIÓ VEDAT PM-11959 C.M.B.A.  
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DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

02/09/14 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENT 
COMISSIÓ SERVEIS 

Mª.C.E.R.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

02/09/14 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENT 
COMISSIÓ SERVEIS 

P.A.F.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

03/10/14 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENT 
COMISSIÓ SERVEIS 

Mª.C.E.R.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

29/09/14 INCLUSIÓ 
NÒMINA PER 
DIETES 

INCLUSIÓ EN NÒMINA INDEMNITZACIÓ 
PER RAÓ SERVEIS 

Mª.C.E.R. 440 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

29/09/14 INCLUSIÓ 
NÓMINA 
INDEMNITZACIÓ 

INCLUSIÓ EN NÒMINA INDEMNITZACIÓ 
PER RAÓ SERVEIS 

P.A.F. 385 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

02/10/14 ALTRES RENOVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL PM-
10845 

A.T.M.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

03/10/14 ALTRES RENOVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL PM-
11004 

J.M.T.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

26/09/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ FACTURES CORRESPONENTS 
A LA RELACIÓ Q/2014/1425 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O SERVEIS 
REFUGI MULETA 

RELACIÓ Q/2014/1425 3269,36 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

29/09/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ FACTURES CORRESPONENTS 
A LA RELACIÓ Q/2014/1424 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O SERVEIS 
REFUGI SON AMER 

RELAICÓ Q/2014/1424 4369,94 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

30/09/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2014/161 

2500 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

30/09/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2014/160 

422,81 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

29/09/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ FACTURES CORRESPONENTS 
A LA RELACIÓ Q/2014/1445 RELATIVES AL 
SUBMIONISTRAMENT BÉNS O SERVEIS 
REFUGI TOSSALS VERDS 

AUXILIAR DE AGUAS Y 
ALCANTARILADO, S..L. 

34,98 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

07/10/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ FACTURES CORRESPONENTS 
A LA RELACIÓ Q/2014/1487 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O SERVEIS 
REFUGI TOSSALS VERDS 

G.C.P. 1361,25 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

01/10/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ FACTURES CORRESPONENTS 
A LA RELACIÓ Q/2014/1463 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O SERVEIS 
REFUGI MULETA 

RELACIÓ Q/2014/1463 611,84 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

29/09/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ FACTURES CORRESPONENTS 
A LA RELACIÓ Q/2014/1444 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O SERVEIS 
REFUGI SON AMER 

REBERSEC, S.L. 318,72 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

07/10/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ FACTURES CORRESPONENTS 
A LA RELACIÓ Q/2014/14893 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O SERVEIS 
SA DRAGONERA 

DIRECCION GENERAL 
MARINA MERCANTE 

500 
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DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

25/09/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2014/156 

200,99 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

29/09/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2014/157 

2321,3 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

25/09/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPATBLE 
J/2014/154 

70 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

07/10/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ AUTORITZACIÓ I DISPOSAR 
DESPESA  

AMER E HIJOS, S.A. 12028,17 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

01/10/14 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES CLUB NAUTIC CALA 
GAMBA 

3176,98 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

06/10/14 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES COMPAÑÍA 
CONCESIONARIA DEL 
TÚNEL DE SÓLLER, 
S.A. 

958,05 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

09/10/14 ALTRES INFORME PROPOSTA Mª.A.S.C.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

09/10/14 ALTRES INFORME PROPOSTA Mª.R.B.O.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

07/10/14 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENT 
COMISSIÓ SERVEIS 

I.F.G.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

07/10/14 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENT 
COMISSIÓ SERVEIS 

S.F.G.T.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

07/10/14 ALTRES AUTORITZACIÓ CANVI DIES CAÇA  J.M.J.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

09/10/14 ALTRES INFORME PROPOSTA S.G.T.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

10/10/14 ALTRES AUTORITZACIÓ CONTROL GALLINES PER 
DANYS A L'AGRICULTURA VEDAT PM-11154 

J.M.M.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

13/10/14 ALTRES AUTORIZTACIÓ CAÇA MAJOR EXEMPLARS 
CABRA SALVATGE MALLORQUINA VEDAT 
PM-10612 AMB CQCM 

B.B.S.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

13/10/14 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0170/13 Y.C.C.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

13/10/14 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ14/0082 

J.H.Q. 300 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

13/10/14 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ14/0091 

J.G.B. 60 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

13/10/14 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ14/0092 

C.M.F. 962 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

01/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2014/1243 Despeses D. I. Projectes Diversos segons relació 
adjunta 

659,47 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

03/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2014/1270 Despeses procuradora execució 
hipotecaria auto 1477/10 

Sra. MªCarmen Serra  739,3 
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DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

03/09/14 INICIAR 
EXPEDIENT 

Modificació per reducció de nombre de places 
d'aparcament relatiu a la rehabilitació de la 
casa i la tafona de Can Boi. 

INCOC, SL 0 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

03/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Quota de setembre del Grups polítics.. PP, PSIB-PSOE-Grup 
polític Coalició Mes Per 
Mallorca 

16933,56 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

04/09/14 ALTRES Requerir l'abonament de l'import corresponent 
a l'anunci de licitació al BOIB. 

Melchor Mascaró, SL 147,11 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

04/09/14 INICIAR 
EXPEDIENT 

Subministrament i implantació d'un sistema de 
pagament telemàtic de taxes i tribus del CIM 

Secretaria tècnica  de 
Presidència 

0 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

04/09/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

J/2014/142 despeses de caixa fixa D.I.Projectes 81,27 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

05/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Quota de 2014  Federació d'Entitats 
Locals de IB 

7480,16 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

05/09/14 COMPENSACIÓ 
HORES 
FORMACIÓ 

Curs: "Taller virtual maneig entorn aulaoberta 
2.4 

Sra. Jerónima Mª 
Escanellas G. 

0 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

05/09/14 COMPENSACIÓ 
HORES 
FORMACIÓ 

Curs:"Procediment administratiu (Avançat). 
20hores 

Sra. Jerónima Mª 
Escanellas G. 

0 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

02/09/14 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

Assistencia a la Fira Tour Natur a Düsseldorf Sr.Lorenzo A. Ques Ll. 0 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

03/09/14 INICIAR 
EXPEDIENT 

Inici d'exp.de modificació per reducció de 
nombre de places d'aparcament relatiu a la 
rehabilitació de la casa i la tafona de Can Boi. 

INCOC, SL 0 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

08/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2014/1295 Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres per dur a terme obres de 
l'OIT de Plaça Reina. 

AJUNTAMENT DE 
PALMA 

1028,08 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

08/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2014/1294 despeses de D.I. Projectes Diversos segons relació 
adjunta 

1248,85 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

08/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Fact. en concepte del serv. de 
telecomunicacions del CIM (abril) 

CABLEUROPA SAU 18452,5 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

09/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Dues cortines plisades OFITA INTERIORES, SA 201,49 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

09/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Fact. de serveis de zones wifi  de juliol. 
D.I.Projectes 

TELCONET BALEAR, SL 296,45 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

09/09/14 COMPENSACIÓ 
HORES 
FORMACIÓ 

Curs: "Les nostres actituds lingüístiques a la 
feina". 20h 

Sra. Fca. Aina Binimelis 
S. 

0 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

09/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Fact. de juny de Gabinet de Premsa CANON ESPAÑA, SA 166,58 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

09/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Fact. de juny de la Secretaria tècnica de 
Presidència 

CANON ESPAÑA, SA 167,1 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

09/09/14 COMPENSACIÓ 
HORES 
FORMACIÓ 

Curs: "Les nostres actituds lingüístiques a la 
feina". 20hres. 

Sra. Joana Domenge M. 0 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

10/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2014/1302  Diversos segons relació 
adjunta 

1106,63 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

11/09/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

J/2014/145 bestreta a favor d'Organs de 
Govern 

Diversos segons relació 
adjunta 

137,08 
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DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

11/09/14 INICIAR 
EXPEDIENT 

Iniciar exp. per redistribució de despesa del 
servei de manteniment i conservació dels 
jardins de Raixa. 

Secretaria tècnica de 
Presidència 

0 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

11/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Factres. emeses relatives al servei de 
procurador/a dels Tribunals del CIM. 

Sra.MªLuisa Vidal F. 3814,98 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

15/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Fact. de juliol 2014 en concepte de l'adquisició 
de 15 ordinadors complets. mitjançant central 
de compres. 

HEWLETT-PACKARD 
ESPAÑOLA, SL 

14501,85 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

15/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Fact. de juny en concepte de l'adquisició de 16 
ordinadors complets mitjançant central de 
compres. 

HEWLETT- PACKARD 
ESPAÑOLA, SL 

15662,24 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

17/09/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

J/2014/148 bestreta a favor de la D.I.Projectes Diversos segons relació 
adjunta 

65,95 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

18/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2014/1349 despeses  Servei d'informàtica 5515,32 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

19/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Fact. de juny relativa al servei de fotografia 
d'actes protocol·laris del CIM.  

Sra. Mercedes Rodriguez 
S. 

2262,7 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

19/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Fact. de juliol relativa al servei de fotografia 
d'actes protocol·laris del CIM.  

Sra. Mercedes Rodriguez 
S. 

2238,5 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

19/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Quota d'agost de serveis de zones wifi. 
(D.I.Projectes) 

TELCONET BALEAR, SL 296,45 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

19/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2014/1369 despeses de D.I.Projectes Diversos segons relació 
adjunta 

152,02 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

22/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Fact.de juliol en concepte de manteniment del 
SICALWin iGpMet al 3er trimestre de 2014. 

SAGE AYTOS,SLU 5425,35 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

22/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Fact.de juliol del servei de transport dels 
gegants del CIM. 

TRANSPORTES NAVIO, 
SL 

604,03 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

22/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Fact. de juny relativa al servei de maneig i 
transport  dels gegants del CIM.  

TRANSPORTES NAVIO, 
SL 

302,02 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

22/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Fact. de maig relativa al servei de maneig i 
transport  dels gegants del CIM.  

TRANSPORTES NAVIO, 
SL 

604,03 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

22/09/14 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

D'inclusió en nómina d'imdemnitzacions per 
servei. 

Sra. Joana Massanet L. 595,71 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

22/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Fact. de abril relativa al servei de maneig i 
transport  dels gegants del CIM.  

TRANSPORTES NAVIO, 
SL 

302,02 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

23/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Fact. desembre de 2013 del serv.de 
manteniment dels jardins de la finca de Raixa.  

TRAGSA 1863,4 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

23/09/14 INCLUSIÓ 
NÓMINA 
INDEMNITZACIÓ 

Assistir a la Fira Tour Natur a Düsseldorf Sr. Lorenzo A. Ques Ll. 534,75 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

24/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Fact. correponent a abril del servei de 
manteniment d'edificis i instal·lacions i mesures 
d'eficiència energètica relativa a Raixa. 

FERROVIAL 
SERVICIOS, SA 

295,7 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

24/09/14 MODIFICACIÓ DE 
LA RESOLUCIÓ 

R. d'aprovació del projecte n1 del contracte 
d'Obres  de reforma interior del Refugi de 
Tossals Verds. 

INCOC, SL 295,7 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

24/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Provisió de fons al Procediment ordinari 
44/2008 del jutjat Contenciós-Adm. núm.3. 

Sr.Juan C. Vidal. N. 2420 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

25/09/14 COMPENSACIÓ 
HORES 
FORMACIÓ 

Curs: "Estatuto Basico del Empleado Público". 
15hores 

Sra.Mª del Mar Muñoz L. 0 



 133

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

24/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Fact. correponent a maig del servei de 
manteniment d'edificis i instal·lacions i mesures 
d'eficiència energètica relativa a Raixa. 

FERROVIAL 
SERVICIOS, SA 

1085,37 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

26/09/14 INICIAR 
EXPEDIENT 

Contractació centralitzada pel subministrament 
i adquisició de 35 equip informàtics (Sistema 
de Contractació Centralitzada Estatal) 

Secretaria téc. de 
Presidència 

0 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

26/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2014/1415 Contractes menors d'obres Servei d'Informàtica 676,03 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

29/09/14 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

Contractació per disseny gràfic del portal Web 
Infomallorca.net 

Sr. Bernardi Mateu G. 14840,65 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

29/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Factura d'agost del servei de maneig i 
manteniment del Gegants del CIM. 

Sr. Joan Berga C. 1936 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

30/09/14 ALTRES Designació  del Sr. Secretari Gral  com a 
representant del CIM. 

Sr. Jeroni Miquel M. R. 0 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

29/08/14 INCLUSIÓ 
NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

Quilometratge del 1er semestre de 2014. 
(239km) 

Sr. Antoni Colom G. 57,41 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

29/08/14 INCLUSIÓ 
NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

Quilometratge de  juliol de 2014. (137km) Sr. Antoni Colom G. 32,9 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

29/08/14 INCLUSIÓ 
NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

Quilometratge de  juny de 2014. (1216km) Sra. Mª Isabel Crespí D. 292,01 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

08/09/14 INCLUSIÓ 
NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

Quilometratge de  juliol de 2014. (455km) Sr.Josep Ramis F. 109,26 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

16/09/14 INCLUSIÓ 
NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

Quilometratge de  juliol de 2014. (272km) Sra. Carmen de España 
F. 

65,32 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

30/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Fact. en concepte de manteniment del 
programa del registre del 1er semestre de 
2014.   

GOBIERNO DE LA 
RIOJA 

2432,5 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

29/07/14 INCLUSIÓ 
NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

Quilometratge de maig (335km.) Sr. Jordi Benaige V. 80,45 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

14/08/14 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

Requerir al contratista per formalitzar el 
contracte i publicació d'aquesta resolució al 
perfil de contractant i al BOIB. (Import per la 
anualitat de 2014) 

MELCHOR MASCARÓ, 
SAU 

55128,26 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

17/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Fact. corresponent a la certificació n6 de maig 
relatiu al projecte de reforma interior del refugi 
de Tossals Verds.   

INCOC, SL 10531,05 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

18/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Fact. corresponent a la certificació n7 de juny 
relatiu al projecte de rehabilitació de la casa i 
tafona de Can Boi 

INCOC, SL 40771,03 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

18/09/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

Trasllat de justificació J/2014/149 despeses de 
juliol d'Organs de Govern.  

CORREOS Y 
TLEGRAFOS, SA 

456,65 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

30/09/14 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

Sistema de còpies de seguretat i backup 
corporatius, per la Direccio gral. de compres. 

IPM, Internacional 
Periféricos y Memorias, 
SLU 

78268,12 
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DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

30/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2014/1456 Drets d'autor concert de Nadal 
cases regionals 

SGAE 219,13 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

30/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2014/1455 Enviament al Sr. Alejandro 
Gonzalez D 

RETTO EXPRESS, SL 17,65 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

30/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2014/1454 Reparació motor vehicle/ 
Despeses aigua 

PEDRO HORRACH/ 
MANANTIAL SALUT, SL 

211 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

30/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2014/1457 Diversos segons relació adjunta Secretaria técnica de 
Presidència  

2297,73 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

30/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2014/1458 Diversos segons relació adjunta Secretaria técnica de 
Presidència 

293,86 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

30/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Servei de desenvolupament i implantació de la 
fase2 de la nova Intranet del CIM. 

IN2 INGENIERIA DE LA 
INFORMACION, SL 

0 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

30/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2014/1459 Diversos segons relació adjunta Secretaria técnica de 
Presidència 

2638,62 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

08/10/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DISPOSICIÓ DE LA DESPESA I 
RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ DERIVAT DE  
FACTURES DEL CONTRACTE DE 
PUBLICITAT 2014 A CÀRREC DE LA 
PARTIDA PUBLICITAT  I PROPAGANDA 
URBANISME 00.15110.22602 

DI 7 SL 411,87 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

08/10/14 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 4380,5 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

08/10/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DISPOSICIÓ DE LA DESPESA I 
RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ DERIVAT DE  
FACTURES DEL CONTRACTE DE 
PUBLICITAT 2014 A CÀRREC DE LA 
PARTIDA PUBLICITAT  I PROPAGANDA 
MEDI AMBIENT 00.17200.22602 

DI 7, SL 1352,18 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

08/10/14 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 
PATRIMONI HISTÒRIC 00.33620.22602 

DI 7, SL 2037,34 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

08/10/14 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 549,18 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

08/10/14 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 00.45300.22602 

DI 7, SL 34011,89 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

11/09/14 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

RELACIÓ DE FACTURES ADO NÚM. 
Q7/014/1321 

DIVERSOS SEGONS 
RELACIÓ ADJUNTA 

1970,19 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/07/14 ALTRES LIQUIDACIÓ PROVISIONAL CÀNONS 
GESTIÓ SERVEI TRACTAMENT DE 
RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ 

MAC INSULAR S.L. 275739,16 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/08/14 ALTRES DECLARACIÓ DE CRÈDIT INCOBRABLE 
TOTAL 

M.R.V. 596,38 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/08/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT BESTRTA SUPORT A 
PROGRAMES D'ACTIVITATS GENT GRAN 
2014 

ASSOCIACIONS DE 
GENT GRAN 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/08/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS 

PIAGGIO ESPAÑA SLU 6190,36 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/08/14 ALTRES LIQUIDACIÓ CONTRACTE SERVEI DE 
MEDIACIÓ D'ASSEGURANCES DEL 
CONSELL DE MALLORCA 

SERBROK, 
CORREDURIA DE 
SEGUROS GRUPO SA 
NOSTRA S.A. 

0 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/08/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT BESTRETA 100% APORTACIÓ 
ANUAL 

ÀREA DE CREACIÓ 
ACÚSTICA 

75000 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/08/14 ALTRES CADUCITAT EXPEDIENT ALTERACIÓ 
QUALIFICACIÓ JURÍDICA PARCEL·LA 
SOBRANT ANTIC TRAÇAT CARRETERA DE 
SANTA MARIA A SENCELLES 

F.G.C.  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/08/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI LLAR DE LA INFANCIA 

CANON ESPAÑA S.A. 337,47 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11/08/14 ALTRES CADUCITAT EXPEDIENT QUALIFICACIÓ 
JURÍDICA I DECLARACIÓ PARCEL·LA 
SOBRANT  

?  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11/08/14 ALTRES EXPEDIENT 2 DE MODIFACIÓ DE CRÈDITS 
(GC01/2014) 

INSTITUT DE L'ESPORT 
HÍPIC DE MALLORCA 

973425,28 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11/08/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT COMISSIÓ PER 
PERCENTATGE TPV 

CAIXABANK S.A.  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/08/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS 

? 5680,83 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/08/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

BESTRETA 50% SUBVENCIÓ PER 
FOMENTAR L'ASSOCIACIONISME EN 
L'ÀMBIT DE LES PERSONES MAJORS 2014 
(LÍNIA LLOGUER LOCALS SOCIALS) 

ASSOCIACIONS GENT 
GRAN 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/08/14 ALTRES INCLUSSIÓ A L'INVENTARI DE BÉNS I 
DRETS DEL CONSELL DE MALLORCA DEL 
MAGATZEM CAN RAMONELL DE MARRATXÍ 

?  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/08/14 ALTRES INCLUSSIÓ A L'INVENTARI DE BÉNS I 
DRETS DEL CONSELL DE MALLORCA DEL 
MAGATZEM CAN RAMONELL DE MARRATXÍ 

?  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/08/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS 

AQUADS 
TECHNOLOGIES S.L. 

14157 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/08/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI LA MISERICÒRDIA 

? 1114,98 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/08/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI LLAR DE LA INFANCIA 

ENDESA ENERGIA SAU 16218,5 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/08/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI LLAR DE LA INFANCIA 

? 321,81 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/08/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI LLAR DE LA INFANCIA 

? 163,66 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/08/14 ALTRES DECLARACIÓ COM A EFECTE NO 
UTILITZABLE MATERIAL RETIRAT DEL 
CENTRE DE RECURSOS DE CULTURA  

VICEPRESIDÈNCIA DE 
CULTURA, PATRIMONI I 
ESPORTS 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/08/14 COMPENSACIÓ 
HORES 
FORMACIÓ 

COMPENSACIÓ HORES PER ASSISTÈNCIA 
A CURSOS 

J.C.T.P.  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/08/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS 

VISABREN SERVICIOS 
GENERALES S.L. 

29262,06 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/08/14 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 118/2014 R.W.T. 175,57 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/08/14 INICIAR 
EXPEDIENT 

INICI EXPEDIENT SIGNATURA CONVENI 
COL·LABORACIÓ EN MATÈRIA DE 
PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I 
SALVAMENT 

CONSELL DE 
MALLORCA / 
AJUNTAMENT D'INCA 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/08/14 ENDOSSAMENT 
FACTURES 
ENTITATS 
BANCÀRIES 

ENDÓS CERTIFICACIÓ 55 "PROJECTE DE 
CONSERVACIÓ XARXA DE CARRETERES 
DEL CONSELL DE MALLORCA ZONA 8" 

MELCHOR MASCARÓ 
SAU / BANCO 
SANTANDER 

195259,56 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/08/14 ENDOSSAMENT 
FACTURES 
ENTITATS 
BANCÀRIES 

ENDÓS CERTIFICACIÓ 38 "PROJECTE DE 
CONSERVACIÓ INTEGRAL MA-11" 

UTE CONSERVACIÓ 
EIX CENTRAL / 
ELECTRO HIDRÀULICA 
MANACOR S.A. / 
BANCA MARCH 

111905,34 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/08/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

LIQUIDACIÓ COST SERVEI DE CONTROL I 
SEGUIMENT RECOLLIDA SELECTIVA DE 
RESIDUS MAIG 2014 ZONA 3 

UTE FCC S.A-LUMSA I 
UTE RESENETMA 

609,94 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/08/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

LIQUIDACIÓ COST SERVEI DE CONTROL I 
SEGUIMENT PRESTACIÓ RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUS MAIG 2014 ZONA 2 

UT FCC S.A- LUMSA I 
UTE RESENETMA 

1078,59 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/08/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

LIQUIDACIÓ COST SERVEI DE CONTROL I 
SEGUIMENT PRESTACIÓ RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUS MAIG 2014 ZONA 1 

UTE FCC SA-LUMSA I 
UTE RESENETMA 

1626,48 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/08/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

REINTEGRAMENT DRETS EXÀMEN PER A 
OBTENCIÓ D'ACREDITACIÓ 
PROFESSIONAL DEL PERSONAL 
D'ADMISSIÓ I CONTROL D'AMBIENT 
INTERN 

J.P.C. 115,42 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/08/14 ALTRES DEVOLUCIÓ INGRÉS INDEGUT EXPEDICIÓ 
TAXA DE CÈDULA D'HABITABILITAT 

AGROFOREST S.L. 12,02 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/08/14 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 134/2014 M.M.C. 104,04 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/08/14 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 137/2014 M.M.P.L. 134,93 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/08/14 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 136/2014 C.R.S. 3725,39 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/08/14 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 135/2014 SA COMA RESORT S.L. 693,6 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/08/14 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 133/2014 CONSTRUCCIONES 
PEDRO Y SOCIOS S.L. 

2063,42 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/08/14 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 133/2014 CONSTRUCCIONES 
PEDRO Y SOCIOS S.L. 

2063,42 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/08/14 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 129/2014 A.M.D. 260,64 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/08/14 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 045/2014 PROM. CAN 
GABRIELET DE S'ILLA 
PLANA S.L. 

373,35 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/08/14 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 340/2013 A.P.C. 1321,63 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/08/14 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 175/2014 APARTAMENTOS GOLF 
ALCANADA S.L. 

3582,62 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/08/14 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 122/2014 TENEDORA DIAMANTE 
S.L. 

619,92 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/08/14 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 141/2014 J.C.R. 1538 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/08/14 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 140/2014 A.P.S. 608,3 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/08/14 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 138/2014 ALBA MESQUIDA C.B. 4397,32 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/08/14 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 080/2014 J.C.A. 4456 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/08/14 ENDOSSAMENT 
FACTURES 
ENTITATS 
BANCÀRIES 

ENDÓS CERTIFICACIÓ 38 "PROJECTE DE 
CONSERVACIÓ INTEGRAL DE LA MA-13 EIX 
CENTRAL" 

UTE CONSERVACIÓ 
EIX CENTRAL / 
ELECTRO HIDRÁULICA 
MANACOR S.A. 

162181,66 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/08/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI LLAR DE LA INFANCIA 

FERRETERIA SON 
GARRIT S.A. 

226,04 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/08/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI LA MISERICÒRDIA 

? 72,71 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/08/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI LA MISERICÒRDIA 

? 610,4 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/08/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI LA MISERICÒRDIA 

? 411,42 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/08/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI LLAR DE LA INFANCIA 

? 3460,92 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/08/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS 

CANON ESPAÑA S.A. 335,3 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/08/14 INICIAR 
EXPEDIENT 

INICI EXPEDIENT REFINANÇAMENT 
OPERACIONS DE CRÈDIT BASE EXECUCIÓ 
42 DEL PRESSUPOST DEL CONSELL DE 
MALLORCA 2014 

?  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/08/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ DE BESTRETA DE CAIXA 
FIXA 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

2452,71 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/08/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ DE BESTRETA DE CAIXA 
FIXA 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

1614,9 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/08/14 ALTRES EXPEDIENT NÚM. 16 DE MODIFICACIÓ DE 
CRÈDITS (TR05/2014) 

? 37000 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

03/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 13/09 CINQUANTA-SISENA 
CERTIFICACIO 

COMASA 43082,49 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

03/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 07/14 SEGONA CERTIFICACIO MAB, SL 31997,58 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

04/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF 
79/45300/2014050200 

NEUMATICS 
BINISSALEM, SL 

400,67 
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

04/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO FACTURES REF 
79/45300/2014070400 

VERGER MATERIALS 
ES PLA, SL 

899,77 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

04/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 20/09 CINQUANTA-SISENA 
CERTIFICACIO 

MELCHOR MASCARO, 
SA 

296002,77 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

04/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO FACTURES REF 
79/45300/20140702 

RELACIO ADJUNTA 3277,92 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

04/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO DE FACTURES REF 
79/45300/2014022700 

ENDESA ENERGIA XXI, 
SL 

5571,61 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

08/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

FACTURA 9.898 RELACIO REF 
79/45300/2014070700 

BIOLINEA, SL 911,13 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

08/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO FACTURES REF 
79/45300/2014022500 

ENDESA ENERGIA XXI, 
SL 

3881,42 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

08/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO DE FACTURES REF 
79/45300/2014070800 

RELACIO ADJUNTA 2231,62 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

08/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO FACTURES REF 
79/45300/2014061200 

ENDESA ENERGIA, SA 
UNIPERSONAL 

668,34 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

08/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO DE FACTURES REF 
79/4500/2014052900 

ENDESA ENERGIA, SA 
UNIPERSONAL  

24552,83 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

08/09/14 CONTRACTE 
MENOR 

EXP 14M00455 ENLLAÇ SON HUGO AZIMUT ENGINYERS, 
SL 

7260 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

08/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO DE FACTURES REF 
79/45300/20140701 

RELACIO ADJUNTA 3436,89 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

09/09/14 ALTRES EXP 16/2014 CLAU 13-05.1R-RF 
CLASSIFICACIÓ PROPOSTES 

VOPSA I ALTRES  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

09/09/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 760/2014 MA-13 AJUNTAMENT DE 
MURO 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

10/09/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 70/2014 MA-1110 AJUNTAMENT 
D'ESPORLES 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

10/09/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 753/2014 MA-1 AJUNTAMENT CALVIÀ  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

10/09/14 INICIAR 
EXPEDIENT 

CLAU 14-20.0-ML MA-1 MA-1022 SENSE ESPECIFICAR  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

11/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO DE FACTURES REF 
79/45300/2014062600 
 

ENDESA ENERGIA XXI, 
SL 

5072,96 
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

10/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO DE FACTURES REF 
79/45300/2014062700 

ENDESA ENERGIA XXI, 
SL 

5607,88 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

11/09/14 APROVAR 
PROJECTE 

CLAU 14-07.0-ML MA-11 APROVAR 
PROJECTE DE CONSTRUCCIO 

SENSE ESPECIFICAR 846954,52 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

11/09/14 INICIAR 
EXPEDIENT 

DA 13/2014 MA-20 CLUB ESCUELA 
EQUITACIÓN SON 
GUAL, SL 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

11/09/14 INICIAR 
EXPEDIENT 

DA 12/2014 MA-1022 J G P 176,86 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

09/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO DE FACTURES REF 
79/45300/2014071200 

ATIB 334,27 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

04/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 9/2012 FM1 CATORZENA 
CERTIFICACIO 

UTE SEGON CINTURO 
PALAMA 

1606190,77 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

08/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 3/2012 QUARTA FACTURA  UTE GEOLOGIA DE 
MALLROCA, SL 

187652,55 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

08/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 8/2012/F/0/01 UTE PLA DE NA TESA  812269,66 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

09/09/14 CONTRACTE 
MENOR 

14M00855 TUNEL GORG BLAU TALLERES 
PUIGCERCOS, SLU 

35002,26 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

10/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 18/09 CINQUANTA-SISENA 
CERTIFICACIO 

AGLOMERADOS 
MALLORCA, SA 

99080,96 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

10/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 38/11 (2012-2016) VINTENA 
CERTIFICACIO 

UTE( ROIG OBRES I 
ELECTRONIC TRAFIC) 

18704,29 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

11/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO DE FACTURES REF 
79/45300/2014062300 

ENDESA ENERGIA, SA 
UNIPERSONAL 

48032,09 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 15/09 CINQUANTA.SISENA 
CERTIFICACIO 

CONS. LLULL SASTRE, 
SA 

74722,41 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO DE FACTURES REF 
79/45300/20140624 

ENDESA ENERGIA XXI, 
SL 

23996,69 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO DE FACTURES REF 
79/45300/20140713 

INTERNACIONAL 
BALEAR COURIER, SL 

14,24 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/09/14 INCLUSIÓ 
NÓMINA 
INDEMNITZACIÓ 

ACUTACIONS D'EMERGÈNCIES DEL 
30/06/14 FINS 04/08/2014 

B M M I ALTRES 10241,35 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/09/14 INCLUSIÓ 
NÒMINA PER 
DIETES 

MES JULIOL 2014 A R F I ALTRES  
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/09/14 APROVAR 
EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ 

EXP 21/2014 CLAU 14-24.0-ML COLL 
BATALLA - SA CALOBRA 

SENSE ESPECIFICAR 237472,42 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/09/14 APROVAR 
EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ 

EXP 22/2014 CLAU 14-22.0-ML SÓLLER - 
DEIÀ 

SENSE ESPECIFICAR 241366,46 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO FACTURESREF 
79/45300/2014062500 

ENDESA ENERGIA XXI, 
SL 

11979,46 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18/09/14 ALTRES PRORROGA FINS 11/10/2016 OBRES 
DESDOBLAMENT CRTA- MA-19 
(LLUCMAJOR-CAMPOS), I TAMBE DELS 
DOS ENGINYERS QUE GESTIONEN L'OBRA 

SENSE ESPECIFICAR  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO DE FACTURES REF 
79/45300/20140720 

RELACIO ADJUNTA 3038,9 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO DE FACTURES REF 
79/45300/20140722 

SOLRED, SA 9512,97 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO DE FACTURES REF 
79/45300/20140719 

DAVASA 428,83 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO DE FACTURES REF 
79/45300/20140717 

RELACIO ADJUNTA 619,55 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO DE FACTURES REF 
79/45300/2014062200 

ENDESA ENERGIA, SA 
UNIPERSONAL 

44056,3 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO DE FACTURES REF 
79/45300/2014071800 

RELACIO ADJUNTA 1109,35 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 14/09 CINQUANTA.SISENA 
CERTIFICACIO 

CONS. LLULL SASTRE, 
SA 

77380,31 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO DE FACTURES REF 
79/45300/20140715 

RELACIO ADJUNTA 1316,98 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/09/14 EXPROPIACIÓ EXP CM-72 FINCA 23 PEÇA INCIDENTAL  SRA P V Q 3344 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/09/14 EXPROPIACIÓ EXP CM-72 FINCA 24 I 29 PEÇA INCIDENTAL SR L C B 2229,4 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/09/14 EXPROPIACIÓ EXP CM-44 FINCA 38 SRA A M D C I ALTRE 23,86 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/07/14 IMPOSAR 
OBLIGACIÓ 
ABONAR DANYS 

ES 5/2012  MALLA, SA 2250 
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/07/14 IMPOSAR 
OBLIGACIÓ 
ABONAR DANYS 

ES 15/2013 SRA A M B 250 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

07/08/14 IMPOSAR 
OBLIGACIÓ 
ABONAR DANYS 

ES 5/2013 MALLA PUBLICIDAD, SA 3000 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

02/09/14 IMPOSAR 
OBLIGACIÓ 
ABONAR DANYS 

ES 19/2013 MALLA,SA 3000 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

02/09/14 IMPOSAR 
OBLIGACIÓ 
ABONAR DANYS 

ES 13/2013 MALLA, SA 3000 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

02/09/14 IMPOSAR 
OBLIGACIÓ 
ABONAR DANYS 

ES 3/2013  MALLA, SA 2250 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

02/09/14 IMPOSAR 
OBLIGACIÓ 
ABONAR DANYS 

ES 14/2013 COFLUSA, SA 3000 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

02/09/14 IMPOSAR 
OBLIGACIÓ 
ABONAR DANYS 

ES 20/2013 MALLA, SA 3000 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 17/09 CINQUANTA-SISENA 
CERTIFICACIO 

CONS. Y PAV. SIQUIER, 
SA 

91749,68 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 23/11 ABONAMENT CERTIFICACIO DE 
LIQUIDACIO FINAL 

COEXA, SA 1491,6 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 33/10 ABONAMENT TRENTA 
CERTIFICACIO 

UTE CONSERVACIO 
INTEGRAL MA-13 

138393 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 19/09 CINQUANTA-QUATRENA 
CERTIFICACIO 

ELSAMEX 91262,97 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 10/12 CATORZENA CERTIFICACIO FCC I AMER E HIJOS 967133,8 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 26/11 VINT-I-VUITENA CERTIFICACIO UTE TUNELES 6283,71 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/09/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 738/2014 MA-1 (ANDRATX) COCOS GARDEN 
MULTISERVEIS 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/09/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 774/2014 MA-13A, MA-1, MA-15, MA-19 INSTITUT D'INNVACIÓ 
EMPRESARIAL ILLES 
BALEARS 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/09/14 APROVAR PLA 
SEGURETAT I 
SALUT EN OBRES 

EXP 6/2014 CLAU13-15.0-RF AMER E HIJOS, SA  
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

05/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 12/2012/F/1/02 CATORZENA FACTURA ANETO 
CONSULTORES, SL 

274832,48 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

09/09/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

EXP 14M00355 ATP, SL 11495 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/09/14 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT NO 
PERMANENT 

CLUB DE COTXES 
ANTICS DE MALLORCA 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/09/14 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT NO 
PERMANENT 

CLUB CICLISTA 
SANTANYÍ 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

24/09/14 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. CED. 003152/2014 A 003172/2014 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

25/09/14 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. CED. 003173/2014 a 003181/2014 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

25/09/14 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 002643/2014 C.M.C.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

25/09/14 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 002612/2014 H.R.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

25/09/14 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 002584/2014 BUILDINGCENTER SAU  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

26/09/14 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT NO 
PERMANENT 

UNISPORT 
CONSULTING 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

29/09/14 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT NO 
PERMANENT 

ESCUDERIA SERRA 
TRAMUNTANA 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

25/09/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

PER TEMPS EFECTIU DE TREBALL 20 H. MA.A.S.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

26/09/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ DE FACTURES DEL SERVEI D'ITV 
NÚM. Q/2014/1417 (42200) 

VARIS/INTERVENCIÓ 
GENERAL 

1396,97 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/09/14 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000090/2014-HLSR B.J.V.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/09/14 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000088/2014-HLSR B.B.R.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/09/14 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000065/2014-HLSR HAUWASTEM, SL  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/09/14 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000089/2014-HLSR G.S.P.  
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/09/14 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000097/2013-HLSR P.F.S.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

26/09/14 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. CED. 003182/2014 A 003204/2014 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

29/09/14 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. CED. 003205/2014 A 0032167/2014 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/09/14 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. CED. 003218/2014 A 003240/2014 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

26/09/14 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 002600/2014 S.V.W.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/09/14 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000060/2014-HLSR O.E.G.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/09/14 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000076/2014-HLSR H.J.F.  

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

07/07/14 INICIAR 
EXPEDIENT 

PÈRDUA PARCIAL DEL DRET DE 
COBRAMENT DE LA SUBVENCIÓ 
DESTINADA A FOMENTAR 
L'ASSOCIACIONISME EN L' ÀMBIT DE LES 
PERSONES MAJORS (ANY 2012) 

VARIS  

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

07/07/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

ACTIVITAT FORMATIVA: "ERGONOMIA Y 
AMBIENTE FÍSICO DEL LUGAR DE 
TRABAJO", DE 40 HORES DE DURADA (DEL 
13/05/14 AL 11/06/14) 

M.C.P.M.  

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

07/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS 
REF. Q/2014/1000 

VARIS 5959,71 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

07/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DELS SERVEIS 
ADMINISTRATIUS DE CULTURA I 
PATRIMONI 
REF. Q/2014/1002 

VARIS 475,7 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

07/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE PATRIMONI HISTÒRIC 
REF. Q/2014/1003 

VIAJES MARTEL, SL 291,22 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

07/07/14 INICIAR 
EXPEDIENT 

PÈRDUA DEL DRET I REVOCACIÓ TOTAL 
DE LA RESOLUCIÓ PER LA QUAL ES 
CONCEDEIX UNA SUBVENCIÓ DINS LA 
CONVOCATÒRIA DE MINIMIS (PROJECTE 
"WE ARE HAPPY", DE DIMEIKERS) 

RUNAWAY RECORDS, 
SL 

1454,45 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

07/07/14 INCLUSIÓ 
NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

DONAR CONFORMITAT I AUTORITZAR 
L'ABONAMENT 
MAIG-2014 

N.B.A. 128,11 



 145

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

09/07/14 ALTRES CLASSIFICACIÓ DE LES PROPOSICIONS I 
REQUERIMENTS DE DOCUMENTACIÓ DEL 
CONTRATE DEL SERVEI INFORMÀTIC PER 
AL MANTENIMENT I MILLORA DE LA WEB 
WWW.ESPORTBASEMALLORCA.NET 
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT 

VARIS  

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

09/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER AL MANTENIMENT DE 
L'ENTITAT DESTINADA A FOMENTAR 
L'ASSOCIACIONISME EN L' ÀMBIT DE LES 
PERSONES MAJORS 

ASSOCIACIÓ GENT 
GRAN DEL PORT DE 
SÓLLER 

600 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

09/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA AL MANTENIMENT 
DE  
L' ENTITAT 

ASSOCIACIÓ DE LA 
TERCERA EDAT DEL 
RAFAL "VERGE DE 
MONTSERRAT" 

600 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

10/07/14 ALTRES NOMENAMENT DE MEMBRES DE LA 
COMISSIÓ TÈCNICA INSULAR D'ARXIUS 

VARIS  

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

10/07/14 INCLUSIÓ 
NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

DONAR CONFORMITAT I AUTORITZAR 
L'ABONAMENT 
JUNY-2014 

R. LL. R. 100,38 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

10/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

REPRESENTCIÓ DE L'ESPECTACLE "LES 
AVENTURES DE GEPETO I PINOTXO" ALS 
MUNICIPIS DE SANTANYÍ I ALGAIDA 

LA FORNAL 
D'ESPECTACLES DE 
FERRO, SLU 

1300 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

10/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

REPRESENTACIÓ DE L'ESPECTACLE "LA 
CAPUTXETA VERMELLA" AL MUNICIPI 
D'INCA 

J.G.C. 1210 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

10/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

REPRESENTACIÓ DE L'ESPECTACLE "EL 
PASTOR MENTIDER" AL MUNICIPI DE 
CAPDEPERA 

J.G.C. 1210 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

10/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

REPRESENTACIÓ DE L'ESPECTACLE "LINA" 
A LA MANCOMUNITAT DE MIGJORN 

TIL TEATRE ELÀSTIC 
NOU, SL 

2000 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

10/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE MEDICINA ESPORTIVA 
REF. Q/2014/1038 

A.G.C. 1321,93 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

10/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE LA COMISSIÓ D'ESPORTS 
REF. Q/2014/1039 

VARIS 228,58 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

10/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL POLIESPORTIU SANT 
FERRAN 
REF. Q/2014/1040 

VARIS 305,74 
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VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

10/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE PROMOCIÓ ESPORTIVA 
REF. Q/2014/1041 

VARIS 3179 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

10/07/14 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

CONTRACTE MENOR PER DUR A TERME 
L'EDICIÓ I LA PUBLICACIÓ DE 700 
EXEMPLARS DEL NÚM. 7 DE LA 
COL·LECCIÓ GRESOL, CONSISTENT EN EL 
CATÀLEG RAONAT SOBRE EL FONS 
PICTÒRIC DEL PARLAMENT DE LES ILLES 
BALEARS 

VARIS 10230,36 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

10/07/14 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

CONTRACTE MENOR PE DUR A TERME 
L'EDICIÓ DE 750 EXEMPLARS DEL LLIBRE 
"L'ESPECTACLE" OBRA DE JOAN MAS QUE 
PERTANY AL FONS EDITORIAL DE LA 
VICEPRESIDÈNCIA DE CULTURA, 
PATRIMONI I ESPORTS 

VARIS 6998,2 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

11/07/14 ABONAR 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

DONAR CONFORMITAT I AUTORITZAR 
L'ABONAMENT 
JUNY 2014 

M.M.G. 37,46 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

11/07/14 INCLUSIÓ 
NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

DONAR CONFORMITAT I AUTORITZAR 
L'ABONAMENT 
DE GENER A JUNY 2014 

C.G.L. 168,1 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

11/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER A 
L'ACTIVITAT DE "ACTIVITATS 
SUBAQUÀTIQUES" DEL PROGRAMA DE 
L'ESPORT PER A L'EDAT ESCOLAR 
(PERIODE COMPRÉS: DEL 31 D'OCTUBRE 
2013 AL 30 D'OCTUBRE 2014) 

FEDERACIÓ BALEAR 
D'ACTIVITATS 
SUBAQUÀTIQUES 

8163,67 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

11/07/14 ALTRES DESPESES PER DESPLAÇAMENTS PER 
TAL D'ASSISTIR AL SEMINARI "ELTURISMO 
ARQUEOLÓGIO: UN NICHO DE TURISMO 
ESPECIALIZADO EN EL MEDITERRÁNEO" 
CELEBRAT A MAÓ ELS DIES 2, 3 I 4 DE 
JULIOL 2014 

H.I.G. 345,01 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

11/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ RELATIVA AL MANTENIMENT 
DE L'ENTITAT DESTINADA A FOMENTAR 
L'ASSOCIACIONISME EN L'ÀMBIT DE LES 
PERSONES MAJORS 

ASSOCIACIÓ LLAR 
PARROQUIAL PER A 
MAJORS SANTA 
CATALINA THOMÁS 

600 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

11/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES D'ÒRGANS DE GOVERN 
REF. Q/2014/1052 

MULETES, SL 82 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

11/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS 
REF. Q/2014/1051 

AICO, SL 387,2 
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VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

11/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE PATRIMONI 
HISTÒRIC 
REF. Q/2014/1050 

VARIS 1253,13 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

11/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DELS SERVEIS 
ADMINISTRATIUS DE CULTURA I 
PATRIMONI 
REF. Q/2014/1049 

VARIS 1594,97 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

11/07/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

ACTIVITAT FORMATIVA: "TALLER DE 
RESOLUCIONS ADMINISTRATIVES", DE 8 
HORES DE DURADA (DEL 05/05/14 AL 
08/05/14) 

M.A.LL.V.  

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

14/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL CONTRACTE PER A 
L'ORGANITZACIÓ DE LES XXVI JORNADES 
D'ESPORT BASE DEL SERVEI DE MEDICINA 
ESPORTIVA, "COR I ESPORT" 

M.S.G.  703,01 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

14/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL CONTRACTE PER A 
L'ORGANITZACIÓ DE LES XXVI JORNADES 
D'ESPORT BASE DEL SERVEI DE MEDICINA 
ESPORTIVA, "COR I ESPORT! 

SON FUSTER CAFÉ, SL 968 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

14/07/14 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

COMISSIÓ SERVEIS PER ASSISTIR A LA 
RECUPERACIÓ DE MATERIALS 
ARQUEOLÒGICS I PALEONTOLÒGICS, QUE 
ES DURÀ A TERME A LA  UNIVERSITAT 
COMPLUTENSE DE MADRID ELS DIES 20 I 
21 DE JULIOL DE 2014 

J.A.C.V. 100 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

14/07/14 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

COMISSIÓ DE SERVEIS PER ASSISTIR A LA 
RECUPERACIÓ DE MATERIALS 
ARQUEOLÒGICS I PALEONTOLÒGICS QUE 
ES DURÀ A TERME A LA UNIVERSITAT 
COMPLETENSE DE MADRID ELS DIES 20 I 
21 DE JULIOL 2014 

B.M.A. 100 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

14/07/14 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

COMISSIÓ DE SERVEIS PER TAL 
D'ASSISTIR A LA RECUPERACIÓ DE 
MATERIALS ARQUEOLÓGICS I 
PALEONTOLÒGICS QUE ES DURÀ A TERME 
A LA UNIVERSITAT COMPLUTENSE DE 
MADRID ELS DIES 20 I 21 DE JULIOL 2014 

J.C.P. 100 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

14/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL CONTRACTE DE 
SUBMINISTRAMENT DE TROFEUS I 
DISTINCIONS PER A LES JORNADES DE LA 
DIRECCIÓ INSULAR D'ESPORTS ON 
PARTICIPEN NINS I NINES EN EDAT 
ESCOLAR 2014 

M.S.G. 11589,99 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

14/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL CONTRACTE DEL SERVEI 
DE MANTENIMENT, FUNCIONAMENT I 
ACTUALITZACIÓ D' APLICACIONS DEL WEB 
"ESPORTBASEMALLORCA.NET" MAIG 2014 

E.T.P. 1614,95 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

15/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL CONTRACTE PER A 
L'ORGANITZACIÓ DE LES XXVI JORNADES 
D'ESPORT BASE DEL SERVEI DE MEDICINA 
ESPORTIVA "COR I ESPORT" 

AMADIP ESMENT 5927,2 



 148

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

16/07/14 ALTRES AUTORITZACIÓ D'URGÈNCIA DEL 
TRASLLAT DE MATERIALS ARQUEOLÒGICS 
I ANTROPOLÒGICS PROCEDENTS DE 
DIVERSOS JACIMENTS DE MALLORCA DE 
LA UNIVERSITAT COMPLUTENSE DE 
MADRID AL MUSEU DE MALLORCA 

VARIS  

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

16/07/14 ALTRES ORDRE D'EXECUCIÓ EN RELACIÓ A LA 
INSTAL·LACIÓ DE MAQUINÀRIA EXTERNA 
DE CLIMATITZACIÓ COL·LOCADA A LA 
PART SUPERIOR DE L'EDIFICI DE L'ANTIC 
CONVENT DELS MÍNIMS DE SINEU 

AJUNTAMENT DE 
SINEU 

 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

16/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA A FOMENTAR 
L'ASSOCIACIONISME EN L'ÀMBIT DE LES 
PERSONES MAJORS 

ASSOCIACIÓ GENT 
GRAN TENIENTE 
OYAGA 

511,84 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

17/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL CONTRACTE DEL SERVEI 
D'ORGANITZACIÓ DE L'ACTIVITAT 
"SORTIDES EN PATINS 2014" 

CLUB PATÍ PALMA 15662 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

17/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL CONTRACTE 
D'ELABORACIÓ I SUBMINISTRAMENT DELS 
LLIBRETS, FITXES I TRÍPTICS DE DIFUSIÓ 
DELS PROGRAMES ESPORTIUS DE LA 
DIRECCIÓ INSULAR D'ESPORTS 

AMADIP ESMENT 10650,42 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

17/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA A FOMENTAR 
L'ASSOCIACIONISME EN L'ÀMBIT DE LES 
PERSONES MAJORS 

ASOCIACIÓN GRUPO 
DE MAYORES DE LOS 
ANTIGUOS ALUMNOS 
DE LOS COLEGIOS DE 
LA GUARDIA CIVIL 

93,95 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

17/07/14 ALTRES PROCEDIMENT DECLARACIÓ PÈRDUA DEL 
DRET DE COBRAMENT PARCIAL DE LA 
SUBVENCIÓ 

FEDERACIÓ DE 
GIMNÀSTICA DE LES 
ILLES BALEARS 

15357,41 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

17/07/14 ALTRES INICI PROCEDIMENT DECLARACIÓ 
PÈRDUA DEL DRET AL COBRAMENT 
PARCIAL DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA 

FEDERACIÓ DE TENNIS 
DE LES ILLES BALEARS 

139,76 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

17/07/14 ALTRES PROCEDIMENT DE DECLARACIÓ DE 
PÈRDUA DEL DRET AL COBRAMENT 
PARCIAL DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA 

FEDERACIÓ BALEAR 
DE CICLISME 

3092,06 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

17/07/14 ALTRES INICI EXPEDIENT DE DECLARACIÓ DE 
PÈRDUA DEL DRET DE COBRAMENT 
PARCIAL DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA 

FEDERACIÓ BALEAR 
DE GOLF 

86,47 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

17/07/14 ALTRES INICI DEL PROCEDIMENT DE DECLARACIÓ 
DE PÈRDUA DEL DRET AL COBRAMENT 
PARCIAL DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA 

FEDERACIÓ DE 
FUTBOL DE LES ILLES 
BALEARS 

539,2 
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VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

17/07/14 ALTRES INICI DEL PROCEDIMENT DE DECLARACIÓ 
DE PÈRDUA DEL DRET AL COBRAMENT 
PARCIAL DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA 

FEDERACIÓ BALEAR 
DE MOTOCICLISME 

538,07 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

17/07/14 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

CONTRACTE MENOR PER DUR A TERME 
L'EXPOSICIÓ "DOCUMENTS DESTRUÏTS" 
DE L'ARTISTA JOAN SASTRE A LA CAPELLA 
DE LA MISERICÒRDIA 

VARIS 15953,54 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

18/07/14 ALTRES AUTORITZACIÓ D'URGÈNCIA DE TRASLLAT 
TEMPORAL DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC 
DEL MUSEU DEL SANTUARI DE LLUC AL 
CENTRE DE CIÈNCIES HUMANES I 
SOCIALS (CCHC-CSIC) DE MADRID 

VARIS  

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

18/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DELS SERVEIS 
ADMINISTRATIUS DE CULTURA I 
PATRIMONI 
REF. Q/2014/1086 
 
 

VARIS 924,55 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

18/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE L'EDIFICI KREKOVIC 
REF. Q/2014/1089 

VARIS 442,76 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

18/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXUS I 
MUSEUS 
REF. Q/2014/1088 

VARIS 5667,51 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

20/07/14 INCLUSIÓ 
NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

DONAR CONFORMITAT I AUTORITZAR 
L'ABONAMENT 
JUNY-14 

M.A.N.G. 16,43 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

21/07/14 ALTRES DESESTIMENT SOL·LICITUD D'INCLOURE 
EL PROJECTE "HAPPY HA HA" ALS 
PROJECTES D'ACTIVITATS CULTURALS DE 
CULTURA EN XARXA 2014 

ASSOCIACIÓ 
ARTÍSTICA MOKSHA 

 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

21/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL CONTRACTE PER A 
L'ORGANITZACIÓ DE LES XXVI JORNADES 
DE L'ESPORT BASE DEL SERVEI DE 
MEDICINA ESPORTIVA "COR I ESPORT" 

VIAJES MARTEL, SL 1195,74 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

22/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ D'UN PROJECTE CULTURAL 
EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA 
D'AJUDES DE MINIMIS DE L'ANY 2012 PER 
ALS PROJECTES ARTÌSTICS D'ARTS 
ESCÈNIQUES DE CARÀCTER 
PROFESSIONAL 

ESTUDI ZERO TEATRE 15941,95 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

22/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

CONCESSIÓ D'UNA SUBVENCIÓ PER DUR 
A TERME EL SEU PROJECTE REFERENT AL 
MOVIMENT BANDÍSTIC DE MALLORCA 

FEDERACIÓ DE 
BANDES DE MÚSICA I 
ASSOCIACIONS 
MUSICALS 

36937,5 
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VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

22/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

REPRESENTACIÓ DE L'ESPECTACLE  
"BAMBI" AL MUNICIPI DE VILAFRANCA 
(CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS CAEM 
2014) 

MALLORCA SO, SA 1040,06 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

22/07/14 ALTRES REDISTRIBUCIÓ DE L'IMPORT 
CORRESPONENT AL CONTRACTE PER 
DONAR SUPORT A L'ORGANITZACIÓ DEL 
PROGRAMA JOCS ESPORTIUS ESCOLARS 
TEMPORADES 2014/2015 I 2015/2016 

ESPORTS 85, SL 1491234,2 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

22/07/14 ALTRES PRORROGA NOMENAMENT INTERÍ 4 
TÈCNICS DEL PROGRAMA DE 
COORDINACIÓ DE L'ACTIVITAT FÍSICA I 
ESPORTIVA DE MALLORCA 

VARIS  

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

22/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AJUDA DE MINIMIS PER AL PROJECTE 
D'EXPLOTACIÓ DE LES OBRES "LA FAULA", 
"LA RARA ANATOMIA DELS CENTAURES" I 
"EL SOPAR" 

LA IGUANA TEATRE, SL 11372,34 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

24/07/14 ALTRES AUTORITZACIÓ D'URGÈNCIA PER A 
L'EXTRACCIÓ DE MOSTRES PER AL SEU 
ANÀLISI I PER DUR A TERME LA 
CONSOLIDACIÓ DE LES TRES TAULES 
SITUADES A LA PREDEL·LA DEL RETAULE 
DE SANT LLORENÇ DE L'ESGLÉSIA 
PARROQUIAL DE SANTA CREU DEL 
MUNICIPI DE PALMA 

VARIS  

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

25/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ CONCEDIDA MITJANÇANT 
ACORD DEL PLE PER A L'ACTIVITAT DE 
PATINATGE DEL PROGRAMA DE L'ESPORT 
PER A L'EDAT ESCOLAR , PERÍODE 
COMPRÉS ENTRE EL 31/10/13 I EL  30/10/14 

FEDERACIÓ DE 
PATINATGE DE LES 
ILLES BALEARS 

6129,15 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

25/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL CENTRE SOCIOCULTURAL 
DE MANACOR 
REF. Q/2014/1012 

VARIS 126,11 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

28/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL CENTRE SOCIOCULTURAL 
D'INCA 
REF. Q/2014/1123 

LL.R.A. 16,77 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

28/07/14 ALTRES CONCESSIÓ SUBVENCIÓ PER A ENTITATS 
SENSE ÀNIM DE LUCRE QUE PROMOGUIN 
LA MUSICA MODERNA, PREFERENTMENT 
ENTRE EL JOVENT (2014) 

ASSOCIACIÓ 
CULTURAL FACTORIA 
DE SO 

30000 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

28/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SERVEI DE SONORITZACIÓ DE CINC 
CONCERTS(AJUT EN ESPÈCIE PEL 
FOMENT DE L'ORGANITZACIÓ DE 
CONCERTS 2014) 

J.S.A. 2775,74 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

28/07/14 INCLUSIÓ 
NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

DONAR CONFORMITAT I AUTORITZAR 
L'ABONAMENT  JULIIOL-2014 

C.G.L. 544,64 
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VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

28/07/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

ACTIVITAT FORMATIVA: "PREVENCIÓ DE 
RISCS LABORALS (NIVELL BÀSIC)" DE 30 
HORES DE DURADA,  DEL 05/05/14 AL 
04/06/14 

M.C.P.M.  

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

29/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES CENTRE SOCIOCULTURAL 
D'INCA 
REF. Q/2014/1124 

VARIS 29,91 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

29/07/14 ALTRES RESOLUCIO DESFAVORABLE A LA 
SOL·LICITUD DE RECONEIXEMENT DE 
CÒMPUT D'HORES DE FORMACIÓ PER 
TEMPS EFECTIU DE TREBALL 

M.C.P.M.  

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

29/07/14 ALTRES RESOLUCIÓ DESFAVORABLE A LA 
SOL·LICITUD DE RECONEIXEMENT DE 
CÒMPUT D'HORES DE FORMACIÓ PER 
TEMPS EFECTIU DE TREBALL 

N.M.S.  

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER A 
L'ACTIVITAT DE JUDO DEL PROGRAMA DE 
L'ESPORT PER A L'EDAT ESCOLAR 

FEDERACIÓ BALEAR 
DE JUDO I EEAA 

14011,32 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER A 
L'ACTIVITAT DE LLUITA OLÍMPICA DEL 
PROGRAMA DE L'ESPORT PER A L'EDAT 
ESCOLAR 

FEDERACIÓ BALEAR 
DE LLUITA OLÍMPICA 

6768,94 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/07/14 ABONAR 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

DONAR CONFORMITAT I AUTORITZAR 
L'ABONAMENT 
DE GENER A JUNY 2014 

G.M.M. 377,98 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/07/14 ALTRES RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DE 
SUBVENCIONS 2014 PER A LES 
ACTIVITATS MUSICALS DE LES ENTITATS 
ASSOCIATIVES O ORGANITZADES SENSE 
ÀNIM DE LUCRE 

VARIS  

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/07/14 ARXIU 
EXPEDIENT 

ARXIU EXPEDIENT SANCIONADOR PER 
PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓ 
JUSTIFICATIVA DE SUBVENCIONS FORA 
DE TERMINI 

ASSOCIACIÓ AULES DE 
LA TERCERA EDAT DE 
MONTISION 

 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/07/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

ACTIVITAT FORMATIVA: "L'ESTATUT BÀSIC 
DE L'EMPLEAT PÚBLIC" D'UNA DURADA DE 
15 HORES, DEL 27/05/14 AL 16/06/14 

B.R.P.  

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

31/07/14 ALTRES CREACIÓ DEL PROGRAMA 
D'IMPLANTACIÓ, DESENVOLUPAMENT I 
GESTIÓ DE LES "RUTES D'INTERÈS 
CULTURAL" DE LA SECCIÓ DE 
DINAMITZACIÓ DELS SERVEIS GENERALS 
DE CULTURA 

VARIS  

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

31/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES CONTRACTE DEL SERVEI 
D'ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT 
DEL PROGRAMA "JOCS ESPORTIUS 
ESCOLARS 2013-2014" DEL CONSELL DE 
MALLORCA 

ESPORTS 85, SL 126 
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VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

31/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE CONTRACTE DEL SERVEI 
D'ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT 
DEL PROGRAMA "JOCS ESPORTIUS 
ESCOLARS 2013-2014" DEL CONSELL DE 
MALLORCA 

ESPORTS 85, SL 28122,69 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

31/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL CONTRACTE MENOR PELS 
SERVEIS PREVENTIUS SANITARIS PELS 
ESDEVENIMENTS ESPORTIUS 
ORGANITZATS PER LA DIRECCIÓ INSULAR 
D'ESPORTS 

SERVICIOS 
SOCIOSANITARIOS 
GENERALES, SL 

1244 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

31/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL CONTRACTE DEL SERVEI 
DE MANTENIMENT, FUNCIONAMENT I 
ACTUALITZACIÓ DE APLICACIONS DEL 
WEB "ESPORTBASEMALLORCA.NET" 
DURANT EL MES DE MARÇ 2014 

E.T.P. 1614,95 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

31/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL CONTRACTE DEL 
SUBMINISTRAMENT DE TROFEUS I 
DISTINCIONS PER A LES JORNADES DE LA 
DIRECCIÓ INSULAR D'ESPORTS ON 
PARTICIPEN NINS I NINES EN EDAT 
ESCOLAR 2014 

M.S.G. 10081,1 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

31/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES D'ORGANS DE GOVERN 
REF. Q/2014/1131 

TAPIA HORCA, SL 78,15 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

31/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE PROMOCIÓ ESPORTIVA 
REF. Q/2014/1135 

VARIS 5965,98 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

31/07/14 ALTRES INCLUSIÓ EN LA NÒMINA DESPESES PER 
DESPLAÇAMENTS PER TAL D'ASSISTIR A 
LA RECUPERACIÓ DE MATERIALS 
ARQUEOLÒGICS I PALEONTOLÒGICS 
DUTA A TERME A LA UNIVERSITAT 
COMPLUTENSE DE MADRID ELS DIES 20 I 
21 DE JULIOL 2014 

J.C. P. 225,52 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

31/07/14 ALTRES INCLUSIÓ EN NÒMINA DESPESES PER 
DESPLAÇAMENTS, PER TAL D'ASSISTIR A 
LA RECUPERACIÓ DE MATERIALS 
ARQUEOLÒGICS I PALEONTOLÒGICS QUE 
ES DUGUÉ A TERME A LA UNIVERSITAT 
COMPLUTENSE DE MADRID ELS DIES 20 i 
21 DE JULIOL 2014 

B.M.A. 216,42 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

31/07/14 ALTRES INCLUSIÓ EN LA NÒMINA DE DESPESES 
PER DESPLAÇAMENTS PER TAL 
D'ASSISTIR A LA RECOLLIDA DE 
MATERIALS ARQUEOLÒGICS I 
PALEONTOLÒGICS QUE ES DUGUÉ A 
TERME A LA UNIVERSITAT COMPLUTENSE 
DE MADRID ELS DIES 20 i 21 DE JULIOL 
2014 

J.A.C.V. 216,42 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

01/08/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL CONTRACTE DEL 
SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA 
ELÈCTRICA DEL CONSELL DE MALLORCA 

ENDESA ENERGIA, SAU 3477,62 
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VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

01/08/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL CONTRACTE DEL SERVEI 
PER A L'OGANITZACIÓ  DEL "PRIMER 
CIRCUIT DE CURSES INFANTILS A LA 
NATURA DEL CONSELL DE MALLORCA 
2014" 

PROJECTES I 
EXECUCIONS 
BALEARS, SL 

17374,93 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

04/08/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE PATRIMONI 
HISTÒRIC 
REF. Q/2014/1152 

VARIS 1275,07 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

04/08/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS 
REF. Q/2014/894 

VARIS 2332,94 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

04/08/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE CULTURA 
REF. Q/2014/1149 

VARIS 2988,3 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

04/08/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE PATRIMONI 
HISTÒRIC 
REF. Q/2014/1151 

VARIS 3944,05 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

04/08/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DELS SERVEIS 
ADMINISTRATIUS DE CULTURA I 
PATRIMONI 
REF. Q/2014/1147 

VARIS 691,29 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

04/08/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE L'EDIFICI KREKOVIC 
REF. Q/2014/1148 

EMAYA, EMPRESA 
MUNICIPAL D'AIGÜES I 
CLAVEGUERAM, SA 

3285,57 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

04/08/14 ALTRES ORDRE PARALITZACIÓ ACTUACIONS 
DESMUNTATGE IEXECUCIÓ EN RELACIÓ 
AL RETAULE DE SANT LLORENÇ SITUAT A 
LA CRIPTA DE L'ESGLÉSIA DE SANTA 
CREU DE PALMA 

VARIS  

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

05/08/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS 
(EXPOSICIÓ SOBRE L'ARXIU RUL·LAN I EL 
GÈNERE DEL RETRAT EN ELS ANYS 20 i 30 
A LA MISERICÒRDIA) 

I.F.F. 517,88 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

05/08/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIU I 
MUSEUS (EXPOSICIÓ SOBRE L'ARXIU 
RUL·LAN I EL GÈNERE DEL RETRAT EN 
ELS ANYS 20 i 30 A LA MISERICÒRDIA) 

A.S.S. 1864,57 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

05/08/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS I ORGANS DE GOVERN 
(EXPOSICIÓ SOBRE L'ARXIU RUL·LAN I EL 
GÈNERE DEL RETRAT EN EL ANYS 20 i 30 A 
LA MISERICÒRDIA) 

J.H.P. 762,3 
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VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

05/08/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE CULTURA 
(ORGANITZACIÓ DE "EL JARDÍ MÀGIC. ELS 
DISSABTES LLEGIM I ENS DIVERTIM A LA 
MISERICÒRDIA") 

ANIMACIRC 590 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

05/08/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE CULTURA 
(ORGANITZACIÓ DE "EL JARDI MÀGIC. ELS 
DISSABTES LLEGIM I ENS DIVERTIM A LA 
MISERICÒRDIA") 

GO MÁS GO, 
PROJECTES I 
PRODUCCIONS, SL 

6171 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

05/08/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE CULTURA 
(ORGANITZACIÓ DE "EL JARDÍ MÀGIC. ELS 
DISSABTES LLEGIM I ENS DIVERTIM A LA 
MISERICÒRDIA") 

ASSOCIACIÓ 
ARTÍSTICA MOKSHA 

1000 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

05/08/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE CULTURA 
(ORGANITZACIÓ DE "EL JARDÍ MÀGIC. ELS 
DISSABTES LLEGIM I ENS DIVERTIM A LA 
MISERICÒRDIA") 

DE SALABERT E HIJOS, 
SA 

952,77 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

05/08/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS I ORGANS DE GOVERN 
(EXPOSICIÓ SOBRE L'ARXIU RUL·LA I EL 
GÈNERE DEL RETRAT EN ELS ANYS 20 i 30 
A LA MISERICÒRDIA) 

I.F.I. 847 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

05/08/14 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RESOLUCIÓ DE PÈRDUA DEL DRET I LA 
REVOCACIÓ PARCIAL DE LA CONCESSIÓ 
D'UNA SUBVENCIÓ AL BISBAT DE 
MALLORCA DINS LA CONVOCATÒRIA DE 
SUBVENCIONS DE NORMALITZACIÓ 
LINGÜÍSTICA ANY 2009 

VARIS  

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

06/08/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

APROVAR EL COMPTE JUSTIFICATIU 
J/2014/96  (DEPARTAMENT DE CULTRUA I 
PATRIMONI) 

HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

180,16 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

06/08/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

APROVAR EL COMPTE JUSTIFICATIU 
J/2014/108  
(DEPARTAMENT DE CULTURA I 
PATRIMONI) 

HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16,34 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

06/08/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

APROVAR EL COMPTE JUSTIFICATIU 
J/2014/107  
(DEPARTAMENT DE CULTURA I 
PATRIMONI) 

HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

5890,21 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

06/08/14 MODIFICACIÓ DE 
LA RESOLUCIÓ 

RESOLUCIÓ DE JUSTIFICACIÓ DE LA 
BESTRETA DE CAIXA FIXA DE DATA 
26/05/2014 (COMPTE JUSTIFICATIU 
J/2014/37 DEL DEPARTAMENT DE CULTURA 
I PATRIMONI) 

HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

07/08/14 ALTRES RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA 
D'AJUDES DE MINIMIS DE 2014 PER ALS 
PROJECTES EXPOSITIUS D'ARTS 
PLÀSTIQUES 

VARIS 22450 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

13/08/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

PRÉSTEC SOL·LICITAT PER DUR A TERME 
LA REALITZACIÓ DE LES OBRES DE 
CONDICIONAMENT I ADQUISICIÓ DE 
L'EQUIPAMENT ESCÈNIC DEL TEATRE 
PRINCIPAL  

FUNDACIÓ TEATRE 
PRINCIPAL DE PALMA 

289774,73 
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VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

14/08/14 ALTRES AIXECAMENT PARCIAL I CORRECCIÓ 
D'ERRADA MATERIAL DE L'ORDRE DE 
PARALITZACIÓ DE LES ACTUACIONS DE 
DESMUNTATGE I D'EXECUCIÓ EN RELACIÓ 
AL RETAULE DE SANT LLORENÇ SITUAT A 
LA CRIPTA DE L'ESGLÉIA DE SANTA CREU 
DE PALMA 

VARIS  

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

18/08/14 INCLUSIÓ 
NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

DONAR CONFORMITAT AL FULL DE 
QUILOMETRATGE I AUTORITZAR 
L'ABONAMENT 
JULIOL-2014 

J.T.R.M. 240,14 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

18/08/14 ALTRES RESOLUCIÓ RELATIVA A L' APROVACIÓ DE 
LA CONTRACTACIÓ DE L'ESPECTACLE 
"CENICIENTA, UN MUSICAL DE CONTE" 
(CONVOCATÒRIA CAEM 2014) 
 

UNNANIMA SERVICES,, 
SL 

16335 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

18/08/14 ALTRES RESOLUCIÓ RELATIVA A L' APROVACIÓ DE 
LA CONTRACTACIÓ DE L' ESPECTACLE 
"ELS TORDS VOLEN BAIXOS" 
(CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS CAEM 
2014) 

DISCUSSIONS 
PRODUCTIVES, SL 

6534 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

18/08/14 ALTRES RESOLUCIÓ RELATIVA A L' APROVACIÓ DE 
LA CONTRACTACIÓ DE L' ESPECTACLE 
"BLANCANEUS I ELS 7 NANS, EL MUSICAL" 
PER TAL DE FER EFECTIUS ELS AJUTS EN 
ESPÈCIE DE LA CONVOCATORIA DE 
SUBENCIONS CAEM 2014 

MALLORCA SO, SA 6292 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

21/08/14 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

CONTRACTACIÓ PER DUR A TERME LA 
REALITZACIÓ DE CINC 
REPRESENTACIONS DE L'OBRA DE 
TEATRE "Z i L'HABITACIÓ 113" 

IGUANA TEATRE, SL 16335 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

21/08/14 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

CONTRACTACIÓ PER DUR A TERME LA 
REALITZACIÓ DE TRES 
REPRESENTACIONS DE L'OBRA DE 
TEATRE "CABARET DEL CIRC BOVER" 

S.J.R. 6900,01 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

21/08/14 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

CONTRACTACIÓ PER DUR A TERME LA 
REALITZACIÓ DE TRES 
REPRESENTACIONS DE L'OBRA DE 
TEATRE "I LO QUE NO SABEM" 

DIABÉTICAS 
ACELERADAS, SL 

7800 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

21/08/14 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

CONTRACTACIÓ PER DUR A TERME LA 
REALITZACIÓ DE TRES 
REPRESENTACIONS DE L'OBRA DE 
TEATRE "FRASHKA" 

J.G.C. - TEATRIX 7260 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

25/08/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS CORRESPONENTS AL 
SUBMINISTRAMENT DE PUBLICACIONS 
PERIÒDIQUES A LA XARXA DE 
BIBLIOTEQUES DE MALLORCA 

DISTRIBUIDORA 
ROTGER, SL 

4914,87 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

25/08/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

CONTRACTE RELATIU AL SERVEI DE 
MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA 
JARDINERIA DE L'EDIFICI DEL MUSEU 
KREKOVIC (ABRIL- 2014) 

ROIG OBRES SERVEIS I 
MEDI AMBIENT, SA 

372,08 
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VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

25/08/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

CONTRACTE RELATIU AL 
SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA 
ELÈCTRICA CONSELL DE MALLORCA I 
INSTITUT DE L'ESPORT HÍPIC DE 
MALLORCA 

ENDESA ENERGIA, SAU 590,03 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

25/08/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

CONTRACTE RELATIU AL 
SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA 
ELÈCTRICA PER AL CONSELL DE 
MALLORCA I L'INSTITUT DE L'ESPORT 
HÍPIC DE MALLORCA 

ENDESA ENERGIA, SAU 222,75 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

25/08/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

CONTRACTE RELATIU AL 
SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA 
ELÈCTRICA PER AL CONSELL DE 
MALLORCA I L'INSTITUT DE L'ESPORT 
HÍPIC DE MALLORCA 

ENDESA ENERGIA, SAU 738,38 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

25/08/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS CORRESPONENTS AL 
SUBMINISTRAMENT DE LLIBRES A LA 
BIBLIOTECA DE CULTURA ARTESANA 

UTE LIBER DIST. 
EDUCATIVAS SL - 
CUENTOS DEL MUNDO 
SHALIB, SL 

1823,75 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

25/08/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS CORRESPONENTS AL 
SUBMINISTRAMENT DE PUBLICACIONS 
PERIÒDIQUES A LA XARXA DE 
BIBLIOTEQUES DE MALLORCA 

DISTRIBUIDORA 
ROTGER, SL 

4914,87 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

25/08/14 ALTRES AUTORITZACIÓ D'URGÈNCIA OBRES 
COTXERA DE LA PLANTA BAIXA DE 
L'EDIFICI DE PALAU REIAL 

VARIS  

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

25/08/14 ALTRES AUTORITZACIÓ D'URGÈNCIA PER DUR A 
TERME PROJECTE D'INTERVENCIÓ 
ARQUEOLÒGICA AL CARRER DE LA PAU, 
DE BINISSALEM 

VARIS  

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

25/08/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

CONTRACTE RELATIU AL 
SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA 
ELÈCTRICA PER AL CONSELL DE 
MALLORCA I L'INSTITUT DE L'ESPORT 
HÍPIC DE MALLORCA 

ENDESA ENERGIA, SAU 1206,09 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

26/08/14 ALTRES ACCEPTACIÓ RENÚNCIA A LA INCLUSIÓ 
DELS PROJECTES "JA HI TORNARÀS" I "LA 
VIDA AMOROSA SECRETA D'OFÈLIA" DINS 
CULTURA EN XARXA 2014 

S'HOSTAL DES 
MOIXOS, SLU 

 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

26/08/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS CORRESPONENTS AL 
SUBMINISTRAMENT D'ENREGISTRAMENTS 
SONORS I AUDIOVISUALS A LA 
BIBLIOTECA DE CULTURA ARTESANA 2014 

UTE LIBER DIST. 
EDUCATIVAS, SL -
CUENTOS DEL MUNDO 
SHALIB, SL 

1170,88 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

26/08/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS CORRESPONENTS AL 
SUBMINISTRAMENT D'ENREGISTRAMENTS 
SONORS I AUDIOVISUALS A LA XARXA DE 
BIBLIOTEQUES DE MALLORCA 2014 

UTE LIBER DIST. 
EDUCATIVAS, SL - 
CUENTOS DEL MUNDO 
SHALIB, SL 

22457,36 
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VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

26/08/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

CONTRACTE RELATIU AL 
SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA 
ELÈCTRICA PER AL CONSELL DE 
MALLORCA I L' INSTITUT DE L' ESPORT 
HÍPIC DE MALLORCA 

ENDESA ENERGIA, SAU 256,14 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

26/08/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

CONTRACTE RELATIU AL 
SUBMINISTRAMENT D' ENERGIA 
ELÈCTRICA PER AL CONSELL DE 
MALLORCA I L'INSTITUT DE L'ESPORT 
HÍPIC DE MALLORCA 

ENDESA ENERGIA, SAU 842,81 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

28/08/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

COL·LABORACIÓ ECONÒMICA EN LA 
REALITZACIÓ DE LES OBRES DE 
CONDICIONAMENT I EN L'ADQUISICIÓ DE 
L'EQUIPAMENT ESCÈNIC DEL TEATRE 
PRINCIPAL 

FUNDACIÓ TEATRE 
PRINCIPAL DE PALMA 

290546,66 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

29/08/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS CORRESPONENTS A 
SUBMINISTRAMENT DE LLIBRES A LA 
XARXA DE BIBLIOTEQUES DE MALLORCA 
2014 

UTE LIBER DIST. 
EDUCATIVAS, SL - 
CUENTOS DEL MUNDO 
SHALIB 

29290,4 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

29/08/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS CORRESPONENTS AL 
SUBMINISTRAMENT D'ENREGISTRAMENTS 
SONORS I AUDIOVISUALS A LA XARXA DE 
BIBLIOTEQUES DE MALLORCA 2014 

UTE LIBER DIST. 
EDUCATIVAS, SL-
CUENTOS DEL MUNDO 
SHALIB, SL 

19606,57 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

29/08/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS CORRESPONENTS AL 
SUBMINISTRAMENT DE LLIBRES A LA 
BIBLIOTECA DE CULTURA ARTESANA 2014 

UTE LIBER DIST. 
EDUCATIVAS, SL-
CUENTOS DEL MUNDO 
SHALIB, SL 

1407,38 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

29/08/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE MEDICINA ESPORTIVA 
REF. Q/2014/1143 

VARIS 1581,74 

 

 
 
 


