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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL DE 
MALLORCA 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 18/2014 
Caràcter: ordinària  
Data: 11 de desembre de 2014 
Hora: de 10.10 h a 14.06 h 
Lloc: sala de plens 
 
HI ASSISTEIXEN: 
 
Maria Salom Coll, presidenta 
 
Catalina Cirer Adrover (PP) 
Bernardí Coll Martorell (PP) 
Jaume Crespí Deyà (PP) 
Maria Magdalena García Gual (PP) 
Margalida Ginard Mesquida (PP) 
Antonio Llamas Marquez (PP) 
Antoni Mulet Campins (PP) 
Josep Oliver Rebassa (PP) 
Antonia Roca Bellinfante (PP) 
Bernat Roig Cabrer (PP) 
Margalida Isabel Roig Catany (PP) 
Joan Rotger Seguí (PP) 
Jeroni Salom Munar (PP) 
Juan José Sard Flaquer (PP) 
Catalina Soler Torres (PP) 
Coloma Terrassa Ventayol (PP) 
Maria Verger Noguera (PP) 
Miquel Vidal Vidal (PP) 
Antoni Alemany Cladera (PSOE) 
Silvia Cano Juan (PSOE) 
Miquel A. Coll Canyelles (PSOE) 
Jaime Colom Adrover (PSOE) 
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) 
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Maria Magdalena Palou Cànaves (MÉS PER MALLORCA). 
 
També hi assisteixen els Hbles. Srs. consellers executius Jaume Juan Garcia i 
Mauricio Rovira de Alós. 
 
Secretari general: Sr. Jeroni M. Mas Rigo. 
Interventora general:  Sra. Elena Montejo Fuentes. 
 
 
La Sra. Sànchez Grau surt en el punt 8 i torna en el punt 9. La Sra. Cirer Adrover surt 
en el punt 11 i torna en el punt 13. La Sra. Garrido Rodríguez surt en el punt 11 i 
torna en el punt 13. La Sra. Campomar Orell surt en el punt 11 i torna en el punt 13. 
El Sr. Vidal Vidal surt en el punt 13 i torna en el punt 14. El Sr. Alemany Cladera surt 
en el punt 14 i torna en el punt 15. La Sra. Palou Cànaves surt en el punt 14 i torna en 
el punt 15. El Sr. Mulet Campins surt en el punt 15 i torna en el punt 16. El Sr. Rotger 
Seguí surt en el punt 16 i torna en el punt 19. El Sr. Salom Munar surt en el punt 17 i 
torna en el punt 18. La Sra. Garrido Rodríguez surt en el punt 17 i torna en el punt 20. 
El Sr. Alemany Cladera surt en el punt 17 i torna en el punt 19. El Sr. Dalmau Fortuny 
surt en el punt 18 i torna en el punt 20. La Sra. Ginard Mesquida surt en el punt 19 i 
torna en el 23. El Sr. Vidal Vidal surt en el punt 19 i torna en el punt 23. El Sr. Ferrà 
Martorell surt en el punt 19 i no s’incorpora. La Sra. Salom Coll surt en el tercer 
despatx extraordinari. 
 
ORDRE DEL DIA: 
 
I) PART RESOLUTIVA 
 
PRESIDÈNCIA 
 
1. Declaracions institucionals 
 
2. Proposta de nomenament representant del Consell de Mallorca a “Gestión 
Urbanística de Balears, SA” (GESTUR) 
 
VICEPRESIDÈNCIA DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 
 
3. Estudi i, si escau, aprovació de la rectificació de l’addenda aprovada pel Consell de 
Mallorca, el 9 d’octubre de 2014, relativa a la modificació de la clàusula novena del 
conveni signat el 24 d’abril de 2014 entre el Consell de Mallorca i la Federació Balear 
de Bandes de Música i Associacions Musicals. 
 
 
DEPARTAMENT D’URBANISME I TERRITORI 
 
4. Modificació puntual de les normes subsidiàries de planejament del tm de Marratxí 
relativa a la creació d’un vial al SGELL-8 annex al polígon SAU 5.2 
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5. Proposta de modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per serveis 
d'inspecció tècnica de vehicles que presta el Consell de Mallorca (revisió segons IPC 
per a 2015). 
 
6. Proposta d’aprovació de les tarifes aplicables l’any 2015 als serveis d’inspecció 
tècnica de vehicles realitzats per l’entitat concessionària del servei.  
 
7. Proposta d’acord de restabliment de la quantitat deixada de percebre per la 
concessionària del servei de la inspecció tècnica de vehicles pel retard en la revisió de 
les tarifes del 2011 i 2012. 
 
 
DEPARTAMENT D’HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA 
 
8. Modificació de la plantilla del Consell de Mallorca per a l’exercici 2014. 

DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT 

9. Aprovació inicial de les tarifes de tractament de residus urbans de Mallorca per 
l’any 2015. 

 
DEPARTAMENT DE COOPERACIÓ LOCAL 
 
10. REC de Cooperació Local 
 
 a) import:105.910,63 € 
 b) import: 49.673,40 € 
 c) import: 10.476,86 € 
 

11. Renúncia del Consell de Mallorca a formar part del Consorci d’Aigües del Pla de 
Mallorca. 

 

(II) PART DE CONTROL 
 
12. Decrets i resolucions per donar-ne compte. 

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

MOCIONS IMPULSORES O DE TRÀMIT I DE CARÀCTER IDEOLÒGIC. 

13. Moció  que presenta el Grup Socialista sobre el Codi Ètic. 
 
14. Moció  que presenta el Grup Socialista sobre la creació de la xarxa  de vies 
ciclistes de Mallorca. 
 
15. Moció  que presenta el Grup Socialista sobre pobresa energètica i protecció dels 
consumidors vulnerables. 
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16. Moció  que presenta el Grup Socialista per a la protecció de Ses Fontanelles. 
 
17. Moció  que presenta el Grup Polític MÉS PER MALLORCA sobre la declaració 
als municipis de zona de gran afluència turística. 
 
18. Moció  que presenta el Grup Polític MÉS PER MALLORCA relativa a la 
recuperació de l’anomenat “cèntim sanitari”. 

 

INTERPEL·LACIONS 

19. Interpel·lació que presenta el Sr. Jaume Garau Salas a la Sra. Catalina Cirer 
Adrover sobre situació actual i futura de la Residència La Bonanova. 
 
20. Interpel·lació que presenta el Sr. Joan Font Massot sobre residències de gent gran. 

 

PREGUNTES 

21. Pregunta que formula la Sra. Rosario Sánchez Grau a la Sra. Margalida Roig 
Catany (deute pendent de la CAIB). 
 
22. Pregunta que formula la Sra. Silvia Cano Juan a la Sra. Catalina Cirer Adrover 
(protocol específic contra assetjament sexual i per raó de gènere) 
 
23. Pregunta que formula la Sra. Mercedes Garrido Rodríguez a la Sra. Margalida 
Roig Catany (factures Mevisa) 
 
24. Pregunta que formula el Sr. Joan Font Massot (actuacions per evitar inundacions 
al parc dels bombers de Mallorca) 
 
25. Pregunta que formula el Sr. Joan Font Massot (motiu exclusió Ajuntament 
Capdepera subvencions Medi Ambient). 
 
26. Pregunta que formula el Sr. Joan Font Massot (adaptació definitiva ajuntaments al 
PTM). 

 

INFORMACIÓ DELS CONSELLERS EXECUTIUS 

PRECS 

III) DESPATX EXTRAORDINARI 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
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I) PART RESOLUTIVA 
 
PRESIDÈNCIA 
 
PUNT 1. DECLARACIONS INSTITUCIONALS 
 

No n’hi ha. 
 
 
PUNT 2. PROPOSTA DE NOMENAMENT REPRESENTANT DEL CONSELL 
DE MALLORCA A “GESTIÓN URBANÍSTICA DE BALEARS, SA” 
(GESTUR) 
 
Es dóna compte de la següent proposta  de la presidenta: 
 
Fonaments 

Al Consell de Mallorca li corresponen dos representants a "Gestión Urbanística de 
Baleares, SA". 

El Ple del Consell de Mallorca, en sessions de 28 de juliol de 2011, 13 d’octubre de 
2011 i 13 de juny de 2013, en va designar els representants, titulars i suplents. 

Es considera convenient canviar alguna de les persones representants. 

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

1. Disposar el cessament de la Sra. Catalina Terrassa Crespí com a representant 
titular del Consell de Mallorca a "Gestión Urbanística de Baleares, SA". 

2. Nomenar la Sra. Margalida Isabel Roig Catany, consellera executiva d’Hisenda i 
Funció Pública, representant titular del Consell de Mallorca a "Gestión 
Urbanística de Baleares, SA". 

Per tant, les persones representants del Consell Insular de Mallorca a 
"Gestión Urbanística de Baleares, SA" han de ser: 

Titular: Sr. Mauricio Rovira de Alós, conseller executiu d’Urbanisme i 
Territori (designat per acord del Ple de dia 28 de juliol de 2011) 

Suplent: Sra. Catalina Soler Torres, consellera executiva de Medi 
Ambient (designada per decret de Presidència de dia 19 de setembre de 
2011, ratificat per acord del Ple de dia 13 d’octubre de 2011) 

Titular: Sra. Margalida Isabel Roig Catany, consellera executiva 
d’Hisenda i Funció Pública 
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Suplent: Sr. José Manuel Carrillo Martínez, secretari tècnic de 
Vicepresidència, Cultura i Esports (designat per acord del Ple de dia 13 
de juny de 2013). 

3. Comunicar-ho a les persones interessades i a "Gestión Urbanística de Baleares, 
SA". 

 

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 3. ESTUDI I, SI ESCAU, APROVACIÓ DE LA RECTIFICACIÓ DE 
L’ADDENDA APROVADA PEL CONSELL DE MALLORCA, EL 9 
D’OCTUBRE DE 2014, RELATIVA A LA MODIFICACIÓ DE LA 
CLÀUSULA NOVENA DEL CONVENI SIGNAT EL 24 D’ABRIL DE 2014 
ENTRE EL CONSELL DE MALLORCA I LA FEDERACIÓ BALEAR DE 
BANDES DE MÚSICA I ASSOCIACIONS MUSICALS. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i 
Esports que diu: 
 
PROPOSTA  
 
Antecedents. 1. El 10 d’abril de 2014, el Ple del Consell de Mallorca va prendre, 
entre d’altres, l’acord de concedir una subvenció  nominativa de 73.875,00 € a favor 
de la Federació Balear de Bandes de Música i Associacions Musicals per donar suport 
per dur a terme el seu projecte referent al moviment bandístic de Mallorca. En aquest 
sentit, el 24 d’abril de 2014, es va signar el conveni entre el Consell de Mallorca i la 
Federació esmentada per regular les condicions de la concessió de la subvenció 
nominativa esmentada. 
 
2. El 24 de setembre de 2014, la Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports va 
reconèixer una obligació de 36.937,50 € a favor de la Federació Balear de Bandes de 
Música i Associacions Musicals, en concepte de pagament a compte de la subvenció, 
en virtut del compte justificatiu parcial que ha presentat l’entitat esmentada. 
 
3. El 9 d’octubre de 2014, el Ple del Consell de Mallorca va aprovar una addenda 
modificativa del conveni signat amb la Federació de Bandes de Música i Associacions 
Musicals per la qual s’establia la possibilitat de fer pagaments a compte de la 
subvenció. No obstant això, per un descuit o un oblit, no es va reflectir la vigència de 
l’addenda esmentada per la qual cosa cal modificar-la per resoldre aquesta llacuna 
existent. 
 
4. La cap del servei jurídic administratiu ha informat favorablement sobre els aspectes 
jurídics de la proposta relativa a la rectificació de l’addenda modificativa esmentada. 
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5. El secretari tècnic d’aquest departament va proposar l’aprovació de la rectificació 
de l’addenda relativa a la modificació de la clàusula esmentada. 

6. La Intervenció General va fiscalitzar de conformitat la proposta esmentada de la 
Secretari Tècnica assenyalada 
 
Fonaments de dret 
 
1. L’art. l’article 57.3 Llei de règim jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú recull que, excepcionalment, es pot atorgar eficàcia 
retroactiva als actes quan produeixin efectes favorables a la persona  interessada, 
sempre que els supòsits de fet necessaris existeixin ja en data a la qual es retrotregui 
l’eficàcia de l’acte i aquesta no lesioni els drets o interessos legítims d’altres persones. 
 

En virtut de tot el que s'ha exposat, elev al Ple del Consell de Mallorca, desprès del 
dictamen de la Comissió Informativa General i de Comptes la següent proposta d’  

ACORD 
1. Modificar l’acord del Ple del Consell de Mallorca, de 9 d’octubre de 2014, relatiu a 
l’aprovació d’una addenda modificativa del conveni que es va signar, el 24 d’abril de 
2014, amb la Federació de Bandes de Música i Associacions i, consegüentment 
l’addenda esmentada a fi de preveure, en virtut de tot el que s’ha exposat, que la seva 
vigència s’ha de retrotreure des de la data del conveni esmentat, és a dir, des del 24 
d’abril de 2014. 
 
2. Aprovar la nova addenda que s’adjunta per tal de rectificar l’addenda aprovada el 9 
d’octubre de 2014 al efectes d’establir la seva vigència. 
 
3. Notificar aquesta resolució als interessats. 
 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
DEPARTAMENT D’URBANISME I TERRITORI 
 
PUNT 4. MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE 
PLANEJAMENT DEL TM DE MARRATXÍ RELATIVA A LA CREACIÓ 
D’UN VIAL AL SGELL-8 ANNEX AL POLÍGON SAU 5.2 
 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament 
d’Urbanisme i Territori que diu: 
 
Atès l’expedient relatiu a la Modificació puntual de les Normes subsidiàries de 
planejament del municipi de Marratxí relativa a la creació d’un vial al SGELL-8 
annex al Polígon SAU 5.2,  
 
I vist l’informe favorable, amb prescripcions, de la Comissió Insular d’Ordenació del 
Territori i Urbanisme, així com el dictamen favorable del Consell Consultiu de les 
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Illes Balears, s’eleva al Ple del Consell Insular de Mallorca la següent proposta 
d’ACORD 
 
“1r. Atès l’expedient relatiu a la Modificació puntual de les Normes subsidiàries de 
planejament del municipi de Marratxí relativa a la creació d’un vial al SGELL-8 
annex al Polígon SAU 5.2, i d’acord amb el dictamen de la Ponència Tècnica i la 
proposta de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme, en el tràmit 
previst a l’article 132.3 del Reial decret 2159/1978, de 23 de juny, Reglament de 
Planejament Urbanístic, i d’acord amb el dictamen del Consell Consultiu de les Illes 
Balears número 118, de data 15 d’octubre de 2014, el Ple del Consell Insular de 
Mallorca acorda aprovar definitivament l’esmentada modificació puntual, tot 
subjectant-la a les següents prescripcions: 
 
1a. L’apartat 3 de la fitxa del SAU 5.2  queda redactat de la següent forma: Usos 
permesos: Equipaments (segons els indicats a l’article 143 de les ordenances per a la 
zona Equipaments –EQ-). 
 
2a. El Pla Parcial d’ordenació que desenvolupi el sector SAU 5.2 haurà de tenir en 
compte les consideracions de l’informe de la Direcció General d’Innovació i 
desenvolupament tecnològic de data 29-05-2013, quant al compliment de les 
determinacions del Decret 22/2006, de 10 de març, pel qual s’aprovà el Pla Director 
Sectorial de Telecomunicacions de les Illes Balears. 
 
3a. S’hauran de complir les condicions de l’informe del Servei d’Estudis i Planificació 
de la Direcció General de Recursos Hídrics de 30-07-2013: No es podran projectar 
drenatges d’aigües pluvials mitjançant pous d’infiltració; i tenir en compte les 
observacions de l’informe del Servei d’Aigües Superficials de 10-07-2013. 
 
4a. S’hauran d’incorporar dins el Pla Parcial d’ordenació que desenvolupi el sector 
SAU 5.2 els condicionants de l’informe de la Direcció General d’Aviació Civil de 30 
d’abril de 2014. 
 
5a. S’hauran de tenir en compte les observacions dels informes de la Direcció Insular 
de carreteres emesos en data 08-03-2013 i de 10-06-2014. 
 
2n.- Comunicar el present acord al Consell Consultiu de les Illes Balears, en aplicació 
del disposat a la Llei 5/1993, de 28 març. 
 
Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs 
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos, comptadors a 
partir del dia següent a la notificació del present acord. Tot això de conformitat amb la 
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.  
No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que 
s’estimi pertinent.” 
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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 5. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL 
REGULADORA DE LA TAXA PER SERVEIS D'INSPECCIÓ TÈCNICA DE 
VEHICLES QUE PRESTA EL CONSELL DE MALLORCA (REVISIÓ 
SEGONS IPC PER A 2015). 
 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament 
d’Urbanisme i Territori que diu: 
 
Vist l’estudi de les taxes a aplicar per la prestació per part del Consell de Mallorca 
dels serveis d’Inspecció Tècnica de Vehicles,  justificatiu de la variació dels imports 
per aplicació de l’IPC interanual (juliol a juliol), que ha resultat ser del –0’3 %,  l’IPC, 
de data 8 de setembre de 2014, emès pel cap del Servei d’Inspecció Tècnica de 
Vehicles.  
 
Atès l’informe jurídic de la TAG cap del Servei Administratiu de la Secretaria 
Tècnica d’Urbanisme i Territori, de data 21 d’octubre de 2014 i 17 de novembre de 
2014. 
 
Vists els informes favorables emesos per la Secretaria General i per la Intervenció 
General de Consell de Mallorca.  
 
 Per tot això, el conseller executiu del Departament d’Urbanisme i Territori, sotmet a 
consideració de la Comissió Informativa General i de comptes, fent ús de les 
atribucions que li confereix el Decret d’Organització del Consell de Mallorca de 15 de 
juliol de 2011 (corregit per Decret de dia 19 de juliol, BOIB núm. 111, de 
21/07/2011), per tal que, al seu torn sigui elevada al Ple del Consell de Mallorca la 
següent 
 
PROPOSTA D’ACORD 

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’article quart i la disposició final 
de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per serveis d'inspecció tècnica de vehicles, 
amb motiu de l’aplicació de la variació anual de l’IPC (juliol-juliol), que ha sofert un 
decrement del 0’3 %.   

Segon.- De conformitat amb allò que disposa l'article 17.1 del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, el present Acord provisional, i també el referit text annex, 
s'exposaran al públic en el tauler d'anuncis d'aquest Consell de Mallorca durant el 
termini de trenta dies hàbils, a fi que els interessats puguin examinar l'expedient i 
presentar les reclamacions que estimin oportunes.  

Tercer.- Aquesta exposició al públic s'anunciarà en el Butlletí Oficial de les Illes 
Balears, i també en un diari dels de major difusió de la Comunitat Autònoma i el seu 
termini serà comptador a partir de l'endemà del dia de la publicació del corresponent 
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anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears o des de la publicació en el diari si 
aquesta és posterior.. 

Quart.- Aquest Acord aprovatori serà considerat com a definitiu si no es produeixen 
reclamacions en contra durant el termini d'exposició pública, segons el que disposa 
l'article 17.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text 
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

TEXT ANNEX 
 
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA  PER SERVEIS D’INSPECCIÓ 
TÈCNICA DE VEHICLES. 
 
Article 1r.- FONAMENT, NATURALESA I ÀMBIT D’APLICACIÓ. 

 

1. En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i 
per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de lles Bases del Règim 
Local i conformement amb el que disposen els articles 15 a 19 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora 
de les Hisendes Locals, aquest consell insular de Mallorca estableix la Taxa per 
inspecció tècnica de vehicles, que es regeix per la present Ordenança Fiscal, les 
normes de la qual s’atenen al que es preveu a l’article 132 del citat Reial Decret 
Legislatiu 2/2004. 

2. L’àmbit d’aplicació n’és l’illa de Mallorca. 

 
Article 2n.- FET IMPOSABLE. 

 
Constitueix el fet imposable de la Taxa, la prestació, pel Consell Insular de Mallorca, 
dels serveis d’inspecció de vehicles relatius a les revisions periòdiques, a les prèvies 
a la matriculació, així com les autoritzacions de reformes, expedició de duplicats, 
certificats i altres actuacions relacionades amb el reconeixement dels vehicles. 

 
Article 3r.- SUBJECTE PASSIU. 

 
Són subjectes passius contribuents, les persones físiques o jurídiques i les entitats que 
figuren a l’article 33 de la Llei General Tributària que els hagin sol·licitat o aquells 
als qui es presti qualsevol dels serveis que constitueixin el fet imposable de la Taxa. 

 

Article 4rt.- TARIFA. 

La taxa s'exigirà d'acord amb les següents tarifes: 
 

SERVEIS COST UNITARI (€) 

18 Emissió de duplicat de fulla d'inspecció periòdica i/o adhesiu 4,36 € 
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19 Inspecció periòdica tractors agrícoles 21,75 € 
20 Inspecció periòdica remolcs agrícoles 13,07 € 

21 
Inspecció prèvia a matriculació vehicles de trànsit comunitari o 
d'importació 

126,31 € 

22 
Inspecció prèvia a matriculació vehicles exempts d'homologació i 
vehicles històrics 

102,36 € 

23 
Inspecció prèvia matriculació vehicles espanyols o importats per 
representant oficial i per canvi de matricula espanyola 

44,23 € 

24 Reformes amb projecte 27,09 € 
25 Reformes sense projecte 13,54 € 
26 Duplicats de Targeta d'ITV 8,95 € 
27 Verificació i precintatge d'aparells taxímetres 14,16 € 
29 Anotació Targeta d'ITV 6,33 € 
30 Carpeta i impresos 1,25 € 
31 Emissió certificat sense inspecció prèvia 4,49 € 
32 Emissió certificat amb inspecció prèvia 13,54 € 

7,91 € 
54,52 € 33 

Desplaçament per inspecció de vehicles agrícoles amb un import 
màxim de 7,91€ [p = 54,52€+ (n-1) x 5,46€]  

5,46 € 
34 Certificats ATP i ADR 45,21 € 

 
* n = nombre de vehicles a inspeccionar en un mateix 
desplaçament 

 

 

• Per a la segona inspecció de comprovació de la correcció dels defectes observats 
a la inspecció periòdica de vehicles agrícoles amb resultat desfavorable, 
s’efectuarà una inspecció parcial dels defectes. 

• A les inspeccions periòdiques a tractors i remolcs agrícoles s’aplicarà la taxa de 
desplaçament [p = 54,52€+ (n-1) x 5,46€], quan sigui necessari, limitant el seu 
import a 7,91€ com a màxim per vehicle. 

• Les taxes caducaran a l’any de la data d’obertura dels expedients que les 
motiven. 

 
Article 5è.- EXEMPCIONS I BONIFICACIONS. 

 

No es concedeix cap exempció ni bonificació en l’exacció d’aquesta taxa. 

 

Article 6è.- MERITACIÓ. 

 

Es merita la taxa i neix l’obligació de contribuir en el moment en que s’iniciï 
l’actuació administrativa que constitueix el fet imposable. 
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Article 7è.- LIQUIDACIÓ I INGRÉS. 

 

El procediment d’ingrés conformement amb el que preveu l’art.27 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004 serà el d’autoliquidació, havent d’autoliquidar el subjecte passiu la 
taxa, en el moment d’iniciar-se l’actuació administrativa de prestació del servei o la 
realització de l’activitat. 

 

Article 8è.- INFRACCIONS I SANCIONS. 

 

En totes les qüestions relatives a la qualificació d’infraccions tributàries i també a les 
sancions que hi corresponen en cada cas, s’aplicaran les disposicions contingudes en 
els articles 77 i següents de la Llei General Tributària. 

 

DISPOSICIÓ FINAL 

 

La present Ordenança, que va ser aprovada provisionalment pel Consell Insular de 
Mallorca, en sessió de dia xxxxxxxxxxxxxxxxx, entrarà en vigor el dia de la seva 
publicació íntegra al BOIB, serà d’aplicació a partir del dia 1 de gener de 2015 i 
romandrà en vigor fins a la seva modificació o derogació expressa. 

 

Es fa la discussió conjunta d’aquest punt i del següent, el 6è. 

 

El Sr. ROVIRA (conseller executiu d’Urbanisme i Territori) inicia la seva intervenció. 

Recorda que abans l’ordenança fiscal i les tarifes s’aprovaven conjuntament, però des de l’any passat 
s’aproven en dos punts separats; d’una banda, els serveis que presta el Consell de Mallorca amb el seu 
propi personal tècnic i d’altra banda els que presta l’empresa concessionària del servei d’ITV.  

Observa que s’aplica l’IPC i que enguany s’ha produït una reducció de tres dècimes en la tarifa.  

El Sr. COLL CANYELLES (PSOE) intervé a continuació. 

Explica que el seu Grup opina que, per mitjà de la taxa de la ITV és possible fer una contribució social, 
per la qual cosa li proposa, per raons de seguretat personal i vial, eximir del pagament de la taxa d’ITV 
les persones que pertanyen a tres col·lectius especialment fràgils econòmicament, com és el cas de les 
persones en situació d’atur, els pensionistes i les famílies amb gent al seu càrrec que anualment no 
percebin més de 16.000 € bruts.  

Proposa incorporar aquesta exempció en l’article 5 de l’Ordenança Fiscal reguladora de la taxa.  

Quant a la tarifa, proposa que, a més d’incloure aquestes bonificacions, també se modifiqui el segon 
punt en el sentit que s’exposi la tarifa en les mateixes condicions que la taxa, durant trenta dies hàbils. 

Adverteix que, tot i que el Sr. Rovira podria argumentar que aquesta bonificació comportaria per a la 
resta dels usuaris l’increment de la taxa i de la tarifa, per tal que se mantengui l’estabilitat 
pressupostària, considera important recordar-li que el mes de desembre de 2008 se va elaborar un 
informe jurídic i econòmic extern sobre el servei d’ITV que establia clarament que l’empresa 
concessionària té uns ingressos superiors als prevists inicialment, de forma que fins i tot se proposava 
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un increment del cànon que paga anualment l’empresa per equilibrar els ingressos amb el Consell de 
Mallorca.  

Reitera que una auditoria externa afirmava que, des del punt de vista econòmic, se produeix una 
situació excessivament favorable a l’empresa i desfavorable al Consell de Mallorca.  

Per aquesta raó li proposa, com ja ha fet el seu Grup en anteriors ocasions, que torni a negociar el 
contracte amb l’empresa concessionària, perquè ho considera just. Recorda que el Partit Popular, en un 
moment determinat, també opinava el mateix. 

Torna a dir que és necessari aplicar mesures que rebaixin la pressió fiscal sobre les persones més 
vulnerables de la societat, les que pateixen més les conseqüències de la crisi. Assenyala que també s’hi 
han d’incloure les persones que, tot i tenir ingressos, no arriben a final de mes.  

En cas que el PP rebutgi la proposta d’exempció que fa el Grup Socialista, perquè prefereixi estudiar-la 
més detingudament, demana que almenys accepti la proposta d’exposar públicament la tarifa en les 
mateixes condicions en què se fa per a la taxa.  

El Sr. ROVIRA intervé tot seguit. 

Comenta que, si no existeix cap impediment jurídic perquè s’exposin públicament durant el mateix 
període la taxa i la tarifa, ell no té cap inconvenient a acceptar aquesta proposta concreta.  

Cosa diferent és la petició d’exempció de pagament, atès que per part del Consell de Mallorca 
significaria modificar els ingressos que percep la institució i, amb relació a allò que cobra l’empresa 
concessionària, no representa un increment dels preus per a la resta de la ciutadania de Mallorca, sinó 
que suposa indemnitzar aquesta empresa per tot el que no cobri. 

En conseqüència, refusa del tot aquesta proposta, per bé que es compromet a demanar l’informe oportú, 
abans de tramitar l’aprovació definitiva, atès que és obvi que a dia d’avui resulta impossible fer una 
valoració exacta del cost que pot representar per al Consell de Mallorca optar per una o altra solució i si 
tendria alguna repercussió ciutadana en la resta de la gent que paga els seus imposts i n’hi hauria 
d’afegir un altre.  

Comenta que no veu possible modificar les taxes de tota la resta de gent per compensar allò que no 
paguin les persones dels sectors esmentats. Entén que hauria de ser que la institució qui n’assumís la 
compensació, abans que repercutís sobre la resta de la gent, atès que paguen per un servei que reben, no 
per un servei que reben uns col·lectius determinats.  

Reitera que, al seu parer, ho hauria de pagar el Consell de Mallorca i per aquesta raó demanarà que se’n 
faci una valoració econòmica, d’aquesta petició, per tenir-ho ben clar en el moment en què se’n faci 
l’aprovació definitiva.  

Recorda també que, segons estudis independents comparatius entre totes les comunitats autònomes de 
l’Estat espanyol, els preus de la ITV de Mallorca es troben dins la mitjana espanyola, la qual cosa 
demostra que no es poden considerar ni més elevats que altres ni abusius amb relació al servei que se 
presta.  

Reconeix que, en una època de crisi, qualsevol impost que se pagui representa un esforç, però no els 
considera excessius. Tot i això, assegura que s’estudiarà la petició que ha fet el Grup Socialista.  

Demana al Sr. Coll Canyelles que presenti la proposta per escrit, per saber exactament a què se 
refereix. 

El Sr. FONT (MÉS per Mallorca) intervé a continuació. 

Manifesta el suport del seu Grup a la proposta del Grup Socialista.  

Diu al Sr. Rovira que s’ha de fer per la via d’un cànon que pagui el Consell de Mallorca a l’empresa 
concessionària, però no repercutir aquest cost en les tarifes de la resta de la ciutadania.  

El Sr. COLL CANYELLES intervé tot seguit. 

Manifesta la seva satisfacció perquè s’ha atès una de les propostes, que és la demanda de caràcter més 
immediat.  
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Quant a l’altra proposta, reconeix que és cert que els preus de la taxa no són abusius, però fa notar que 
la quantitat de 30 €, des de l’òptica d’una família que té uns ingressos mensuals de 700, 800 o 900 €, sí 
que és una quantitat important.  

Assegura al Sr. Rovira que el seu Grup li farà arribar aquesta proposta, per tal que pugui tenir per escrit 
les al·legacions de forma detallada.   

Per acabar, anuncia que el seu Grup s’abstendrà de votar en els punts 5 i 6. 

La PRESIDENTA demana que se concretin els termes de l’acord sobre aquestes dues propostes.  

El Sr. ROVIRA respon que el termini d’exposició pública de la taxa i de la tarifa pot ser el mateix, 
trenta dies.   

El Sr. COLL CANYELLES comenta que farà arribar al secretari general la proposta, que consisteix a 
substituir el segon punt amb el text següent: “Les presents tarifes s’exposaran al públic en el tauler 
d’anuncis del Consell de Mallorca durant el termini de trenta dies hàbils, a fi que els interessats puguin 
presentar les reclamacions que estimin oportunes”.   

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 DE LES TARIFES APLICABLES 
L’ANY 2015 ALS SERVEIS D’INSPECCIÓ TÈCNICA DE VEHICLES 
REALITZATS PER L’ENTITAT CONCESSIONÀRIA DEL SERVEI.  
 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament 
d’Urbanisme i Territori que diu: 

El Ple del Consell de Mallorca, en sessió celebrada el dia 12 de desembre de 2013 va 
aprovar, entre d’altres, les Tarifes aplicables a partir de dia 1 de gener de 2014 als 
serveis d’inspecció tècnica de vehicles que presta l’entitat concessionària del servei. 

Les tarifes poden ser revisades per acord plenari en aplicació del contracte subscrit 
amb l’empresa concessionària, la darrera modificació del qual consta recollida a 
l’escriptura pública de data 27/04/1999, atorgada davant el Notari de les Illes Balears 
D. Carlos Jiménez Gallego, amb el número 876 del seu protocol. 

L’empresa concessionària del Servei de la ITV, “General de Servicios ITV, ha 
presentat sol·licitud de revisió de les tarifes de conformitat amb la variació soferta per 
l’Ipc interanual (juliol de 2013 a juliol de 2014) que ha resultat ser del –0’3 %, segons 
escrit presentat en data 15/09/2014, RGE núm. 28525.  

Vists els informes del cap del servei de la ITV, de dates 8 de setembre i 14 d’octubre 
de 2014. 

Atès l’informe jurídic de la cap del Servei Administratiu de la Seretaria Tècnica 
d’Urbanisme i Territori de data 22 d’octubre de 2014. 

Vist l’informe favorable d'Intervenció General de Consell de Mallorca núm. 188/2014 
de data 7 de novembre de 2014.  
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Atesa la normativa i els informes esmentats i, atesa la consideració de preus privats, 
és suficient l’aprovació de la tarifa aplicable al servei públic, i la seva publicació al 
Butlletí Oficial de les Illes Balears. 

Per tot això, el conseller executiu del Departament d’Urbanisme i Territori, sotmet a 
consideració de la Comissió Informativa General i de comptes, fent ús de les atribucions 
que li confereix el Decret d’Organització del Consell de Mallorca de 15 de juliol de 2011 
(corregit per Decret de dia 19 de juliol, BOIB núm. 111, de 21/07/2011), per tal que, al 
seu torn sigui elevada al Ple del Consell de Mallorca la següent 
 

PROPOSTA D’ACORD 

Primer.- Aprovar les Tarifes aplicables a partir de dia 1 de gener de 2015 als Serveis 
d’Inspecció Tècnica de Vehicles que presta l’entitat concessionària del Servei i que es 
detallen a continuació: 

SERVEIS 
COST UNITARI 
(€) 

1 Inspecció periòdica vehicles pesants 36,13 € 
2 Inspecció periòdica vehicles lleugers 28,89 € 
3 Inspecció periòdica quadricicles, quads i turismes 21,77 € 
4 Inspecció periòdica vehicles de 2 i 3 rodes 13,07 € 
5 Inspecció emissió gasos vehicles pesants dièsel 35,30 € 
6 Inspecció emissió gasos vehicles lleugers i turismes dièsel 17,80 € 
7 Inspecció emissió de gasos vehicles amb catalitzador 5,09 € 
8 Inspecció vehicles accidentats amb inspecció periòdica inclosa 124,59 € 
9 Suplement per inspecció a l'Estació mòbil 15,65 € 

54,52 € 
10 Desplaçament [p = 54,52€+ (n-1) x 5,46€] variable segons n* 

5,46 € 
11 Pesatge 3,81 € 
12 Segones inspeccions periòdiques vehicles pesants. 10,84 € 
13 Segones inspeccions periòdiques vehicles lleugers. 8,66 € 
14 Segones inspeccions periòdiques quadricicles, quads i turismes. 6,54 € 
15 Segones inspeccions periòdiques vehicles de 2 i 3 rodes. 3,92 € 
16 Segona inspecció emissió gasos vehicles pesants dièsel 10,59 € 
17 Segona inspecció emissió gasos vehicles lleugers i turismes dièsel 5,33 € 
28 Inspecció específica vehicles transport escolar i de menors 22,61 € 

 
* n = nombre de vehicles a inspeccionar en un mateix 
desplaçament 

 

 

• Suplement per a inspecció fora de l’horari de treball: el preu s’incrementarà en 
un 25% (sols es podran realitzar fora de l’horari de treball a petició de 
l’interessat). 

• Per a la segona inspecció de comprovació de la correcció dels defectes observats 
a la inspecció periòdica (excepte vehicles agrícoles) amb resultat desfavorable, 
s’abonarà una taxa del 30% de la primera, sempre que el termini de presentació 
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del vehicle no sigui superior a dos mesos; en aquest cas es procedirà a realitzar 
una inspecció completa al vehicle, abonant el 100% de la taxa corresponent. 

• En el cas que el resultat de la inspecció periòdica (excepte vehicles agrícoles) 
sigui desfavorable, i que els defectes observats no obliguin a passar per la línia 
d’inspecció per comprovar la seva correcció, i no siguin més de 4 defectes greus, 
es concedirà un termini màxim de 7 dies hàbils per poder passar la segona 
inspecció sense abonar taxes. 

• Les taxes caducaran a l’any de la data d’obertura dels expedients que les 
motiven. 

• A aquestes tarifes s’hi afegirà l’IVA. 

Segon.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de les Illes Balears i notificar-lo a la 
concessionària del Servei “General de Servicios ITV, S.A.”, amb la indicació dels 
peus de recursos que escaiguin. 

La discussió sobre aquest punt s’ha fet conjuntament amb l’anterior. 

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) amb l’esmena incorporada. 

 

PUNT 7. PROPOSTA D’ACORD DE RESTABLIMENT DE LA QUANTITAT 
DEIXADA DE PERCEBRE PER LA CONCESSIONÀRIA DEL SERVEI DE 
LA INSPECCIÓ TÈCNICA DE VEHICLES PEL RETARD EN LA REVISIÓ 
DE LES TARIFES DEL 2011 I 2012. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament 
d’Urbanisme i Territori que diu: 
 

Atès que l’empresa “General de Servicios ITV, S.A.”, és la titular de la concessió 
administrativa per a la prestació del Servei de la Inspecció Tècnica de Vehicles de 
l’illa de Mallorca. El contracte de concessió administrativa del Servei va ser adjudicat 
pel Ple del Consell de Mallorca en sessió celebrada el dia 22/12/1997, per un període 
20 anys a l’empresa FCC, S.A. qui, posteriorment va cedir la concessió a l’empresa 
General de Servicios ITV, S.A. Aquesta cessió va ser autoritzada per Decret de la 
Presidència del Consell de Mallorca de data 07/07/2003.  

Atès que l’empresa “General de Servicios ITV, S.A.” ha presentat diversos escrits en 
els que reclama la compensació de la quantitat no facturada entre 01/01/2011-
23/12/2011, sumen la quantitat de 179.675’29 € ( 175.101’61 de primeres inspeccions 
i 4.573’68 de segones inspeccions).  

Atès que la publicació de l’aprovació definitiva de la revisió de tarifes per a 2011 es 
va produir al  BOIB núm. 192, de 24/12/2011. 

Així com també es reclama la compensació de la quantitat no facturada en 2012 ( de 
01/01/2012 a 05/07/2012) per la no aplicació de la revisió de l’IPC  de 2012 (3’1%) i 
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sol·licitant novament aquesta quantitat pugui ser compensada en la liquidació del 
canon a la finalització del segon semestre de 2012, per la quantitat de 175.348’71 €  ( 
171.557’83 de primeres inspeccions i 3.790’88 de segones inspeccions).  

Atès que el BOIB núm. 96, de 05/07/2012 publicà l’aprovació definitiva de la revisió 
de tarifes per a 2012.  

Atesos els informes del cap de Servei de la Inspecció Tècnica de data 31/01/2012, 
17/12/2012 i 01/07/2014 analitzant el detall de les quantitats reclamades pel 
concessionari corresponents a l’any 2011 i part del 2012 per tal de procedir a la 
tramitació del pagament de les mateixes i determinant-ne l’import definitiu.  
 
Atès l’informe jurídic de la cap del Servei de la Secretaria Tècnica del Departament 
d’Urbanisme i Territori de dia 16 de juliol de 2014, en el qual assenyala que ens 
trobem davant un incompliment del procediment fixat al punt 9.e) dels acords en 
matèria de millora del Servei, aprovats pel Ple de dia 23/12/1998, que estableix el 
procediment de revisió de les tarifes que regeix el contracte de concessió del servei 
d’Inspecció Tècnica de Vehícles per part de l’Administració, la qual cosa obliga al 
Consell Insular de Mallorca a indemnitzar a l’entitat concessionària del Servei pels 
danys i perjudicis realment soferts i que no té el deure jurídic de suportar. 
 
Vist també, l’informe de jurídic de la cap del Servei de la Secretaria Tècnica del 
Departament d’Urbanisme i Territori de data 24 de novembre, sobre la no subjecció a 
IVA del pagament de la indemnització i sobre la quantia del canon dels mateixos 
períodes que pertoca abonar al Consell de Mallorca per part de l’empresa 
concessionària. 
 
Vist l’informe de fiscalització de la Intervenció General de data 28 de novembre de 
20014. 
 
El Conseller executiu d’Urbanisme i Territori en ús de les atribucions que li són 
conferides per l’article 2 k) del decret d’organització del Consell de Mallorca, de dia 
15 de juliol de 2011, corregit per decret de dia 19 de juliol (BOIB 21-07-2011), 
proposa al Ple, l’adopció dels següents ACORDS: 
 

1. Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació per un import de tres cents 
cinquanta-quatre mil nou cents vuitanta nou euros amb trenta-sis cèntims 
(354.989’36 €), a favor de “General de Servicios ITV, S.A.”, amb CIF A-
78343977, amb càrrec a la partida pressupostària número 55.42200.22799, 
reserva de crèdit número 220140027879, en concepte de restabliment de les 
quantitats deixades de percebre per la concessionària com a conseqüència del 
retard en l’aprovació de la revisió de les tarifes pel Consell Insular de Mallorca 
corresponent als períodes de l’1/01/2011 a 23/12/2011 i de 01/01/2012 a 
05/07/2012.  

 
2. Proposar a la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública que, abans de 

fer-se efectiu el pagament, es procedeixi a la compensació d’aquesta quantitat 
de (354.989’36 €) amb la quantitat que finalment resulti de l’expedient en 
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concepte de canon no abonat en els mateixos períodes i que l’empresa 
concessionària hauria de pagar al Consell de Mallorca. 

 
3. Donar trasllat d’aquest acord a l’empresa concessionària amb indicació dels 

reucrusos que escaiguin, a Intervenció General i a la Tresoreria del Consell de 
Mallorca, als efectes oportuns. 

 

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 D’HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA 
 

PUNT 8. MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DEL CONSELL DE 
MALLORCA PER A L’EXERCICI 2014. 

Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament 
d’Hisenda i Funció Pública que diu: 
 
PROPOSTA D'ACORD 
 
Atesa la necessitat de modificar la vigent plantilla del Consell de Mallorca, aprovada 
pel Ple, en sessió realitzada dia 13 de febrer de 2014 (BOIB núm. 23, de 15-02-2014), 
per tal de donar cobertura a la modificació de la relació de llocs de feina ocupats per 
personal eventual, per a la seva adaptació a les previsions contingudes a l’article 104 
bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, introduït per 
la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració local, actualment en tràmit i que implica que, a l’àmbit del Consell de 
Mallorca, tots els llocs de treball a proveir per personal eventual hagin de restar 
assignats a serveis generals de Presidència i que el seu nombre s’hagi de limitar a 31. 
   
Atès allò que en relació a la plantilla de personal preveu l'article 90 de la Llei 7/1985 
de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i l'article 8.1.p) de la Llei 8/2000 
de 27 d'octubre, de consells insulars, en relació amb l'article 1.a) del Decret 
d'organització del Consell de Mallorca, de 15 de juliol de 2011 (BOIB núm. 111, de 
21-07-2011). 
 
Atès allò que en relació al procediment per a l'aprovació de la modificació de la 
plantilla preveu l'article 112 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de 
règim local, i l'article 169 del Reial Decret legislatiu 2/2004 de 5 març, pel qual 
s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en aplicació de 
l'article 126.3 del Reial Decret legislatiu 781/1986 de 18 d'abril. 
 
La consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública del Consell de Mallorca eleva al 
Consell Executiu per a la posterior aprovació del Ple la següent proposta d'acord: 
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1er- APROVAR inicialment el projecte de modificació de la vigent plantilla de 
personal del Consell de Mallorca per a l'any 2014, amb efectes del dia següent a la 
seva publicació en el BOIB, en els termes que es recullen a continuació i elevar-lo al 
Ple per acordar-ne l'aprovació.  
 
MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DEL CONSELL DE MALLORCA DE 
L’EXERCICI 2014 
 
PERSONAL EVENTUAL 
 
CATEGORIES      
 
ON  DIU  
 Assessor -a de Presidència   
 
HA DE DIR   
  Assessor -a   
 
ON  DIU   
  Cap de programes   Total   3 
     
HA DE DIR 
  Cap de programes Total  2 
     
 
AFEGIR, entre Cap de programes i Responsable d’àrees de comunicació, el següent:  
        Assessor -a en Benestar Social  
 Total  3 
 
2on- Aquest acord aprovatori serà considerat com a definitiu si no es produeixen 
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública de 15 dies hàbils 
comptadors de l’endemà de la data d’inserció d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, d’acord amb el que disposa l’article 112.3 
de la llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases de Règim Local, i també a l’art. 
169 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
 

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

Vol saber si es tracta només de l’aplicació de la llei Montoro, de forma que els quatre assessors passen 
a estar adscrits al Consell de Mallorca en lloc de a l’IMAS i també si aquestes places ja estan ocupades 
o si són de nova creació. Demana quines funcions han de fer aquestes persones o quines funcions fan 
actualment.  

Observa que no cal que se doni la resposta en aquest Ple, però el seu Grup vol saber qui ocupa aquestes 
places, quin és el perfil professional d’aquestes persones i què fan exactament. 

La Sra. ROIG (consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública) respon tot seguit. 

Confirma al Sr. Ensenyat que la llei Montoro estableix que per aplicar la llei l’únic organisme que pot 
tenir personal eventual adscrit, i ho ha d’estar al Departament de Presidència, és el Consell de 
Mallorca. En conseqüència, l’IMAS no pot tenir personal eventual.  
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Assegura que l’únic que s’ha fet és un traspàs del personal de l’IMAS al Consell de Mallorca.  

Assenyala que, per la via de despatx extraordinari, se farà la modificació de la plantilla en el mateix 
sentit, per la qual cosa aquestes places se donen de baixa immediatament a l’IMAS i se donen d’alta al 
Consell de Mallorca. Assegura que totes ja estan ocupades. 

Informa que el total de places és de 31, de les quals n’hi ha una vacant. Totes són de personal eventual. 
Tot i que no li pot donar ara els noms de les persones que les ocupen, li assegura que les funcions que 
fan són exactament les mateixes que feien a l’IMAS. 

Per acabar, reitera els arguments que han determinat aquest canvi d’adscripció de personal.  

El Sr. ENSENYAT intervé a continuació. 

Demana informació sobre les característiques de la plaça que no està ocupada, a què s’ha referit la Sra. 
Roig. Vol saber si fan comptes d’ocupar-la, si és de nova creació i no ha estat mai ocupada, etc. 

La Sra. ROIG respon que des de l’inici d’aquesta legislatura ha estat sempre vacant i la resta de places 
han estat sempre ocupades.  

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

PUNT 9. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LES TARIFES DE 
TRACTAMENT DE GESTIÓ DE RESIDUS URBANS DE MALLORCA PER A 
L'ANY 2015 

 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament de 
Medi Ambient que  diu: 
 
Atès l’article 5.2.b) del Pla director sectorial per a la gestió de residus urbans de 
Mallorca. 
 
Atès el pacte vuitè de la modificació del contracte de data 21 de maig de 1992 entre el 
Consell de Mallorca i Tirme, SA relatiu al servei de gestió de residus urbans de 
Mallorca (Acord de Ple de 9 de maig de 2013) i el punt cinquè de l’estudi econòmic 
financer annex al contracte. 
 
Atesa la Llei 13/2012, de 20 de novembre, de mesures urgents per a l’activació 
econòmica en matèria d’indústria i energia, noves tecnologies, residus, aigües, altres 
activitats i mesures tributàries. 
 
Atesos els escrits de Tirme, SA de proposta d'actualització de la tarifa de tractament 
dels residus sòlids urbans per a l'any 2015 de 7 d’agost de 2014 i 24 de setembre de 
2014. 
 
Atesos els informes de l’inspector del Servei de Residus Urbans de Mallorca de 22 de 
setembre de 2014, de 25 de setembre i de 26 de setembre de 2014. 
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Atès l’informe de l’economista de la Direcció Insular de Residus de 26 de setembre 
de 2014. 
 
Atesa l’audiència al concessionari i la seva resposta de data 2 d’octubre de 2014. 
 
Atès l’informe d’Intervenció General de 2 de desembre de 2014. 
 
Per tot el que s'ha exposat i atès l’article 7.i. del Decret de dia 15 de juliol pel qual es 
determina l’organització del Consell de Mallorca, modificat pel decret de dia 10 
d’octubre de 2011, la consellera executiva del Departament de Medi Ambient eleva al 
Ple del Consell de Mallorca la següent proposta d' 
 

ACORD 
 

1. Aprovar la revisió ordinària de la tarifa RSU per l’exercici 2015 per un import 
de 139,55€/tona (IVA del 10% exclòs). 

2. Aprovar la revisió extraordinària de la tarifa RSU per l’exercici 2015 que 
suposa la minoració de 8,21€/tona (IVA del 10% exclòs), per variació en la 
gestió dels costos prefixats per a l’explotació de les distintes instal·lacions. 

3. En conseqüència de tot l’anterior, aprovar inicialment la tarifa de tractament 
dels residus sòlids urbans per a l'any 2015 per import de 131,34€/tona (IVA 
del 10% exclòs). 

4. Aprovar la revisió ordinària de la tarifa específica pel tractament dels llots 
procedents d’estacions depuradores d’aigües residuals per l’exercici 2015 per 
un import de 93,68€/tona (IVA del 10% exclòs).  

5. Aprovar la revisió extraordinària de la tarifa específica pel tractament dels 
llots procedents d’estacions depuradores d’aigües residuals per l’exercici 2015 
que suposa la minoració de 14,86€/tona (IVA del 10% exclòs), per variació en 
la gestió dels costos prefixats per a l’explotació de les distintes instal·lacions. 

6. En conseqüència dels dos punts anteriors, aprovar inicialment la tarifa 
específica pel tractament dels llots procedents d’estacions depuradores 
d’aigües residuals per a l'any 2015 per import de 78,82€/tona (IVA del 10% 
exclòs). 

7. Aprovar inicialment la tarifa específica pel tractament de les restes d’animals 
morts i d’escorxador que provenen del sector primari, incloent-hi els MER, i 
també de la indústria càrnia en general per import de 111,88€/tona (IVA del 
10% exclòs), que els usuaris del servei públic han d’abonar a l’empresa 
concessionària la qual, en tot moment, haurà de mantenir vigent l’autorització 
administrativa per realitzar el tractament.  

8. Aprovar una bonificació del 55% sobre la tarifa general (condicionada a 
l’aprovació del punts primer, segon i tercer del present acord tarifa RSU de 
131,34€/tona), en aplicació del que preveu l’article 17.4 de la Llei 13/2012, 
resultant una tarifa específica bonificada per import de 39,64 €/t, IVA del 10% 
exclòs. 

9. En cap cas, l’aplicació de la bonificació anterior podrà suposar un increment 
de la tarifa general aplicable al servei de gestió dels residus urbans de 
Mallorca. 
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10. Sotmetre el present acord a exposició pública per un període de 20 dies hàbils 
comptadors a partir de l’endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de les 
Illes Balears en aplicació de l’article 86 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de 
les administracions públiques i del procediment administratiu comú. Durant 
aquest període l’expedient estarà a disposició dels interessats a la Direcció 
Insular de Residus del Departament de Medi Ambient, c/ General Riera , 111 
de Palma de Mallorca. Aquest Acord aprovatori serà considerat com a 
definitiu si no es produeixen reclamacions en contra durant el termini 
d'exposició pública i entrarà en vigor a partir de la publicació de l’aprovació 
definitiva al Butlletí Oficial de les Illes Balears.  

11. Durant el període d’exposició pública es donarà audiència per un termini de 15 
dies hàbils, en aplicació de l’article 84 de la Llei 30/1992, del règim jurídic de 
les administracions públiques i del procediment administratiu comú i de 
l’article 18 de la Llei 13/2012, als productors dels llots, que són les entitats 
gestores de les estacions depuradores d’aigües residuals, a més del dret que 
tenen a formular al·legacions en el període d’informació pública. 

12. Una vegada aprovades definitivament les tarifes esmentades en els punts 
anteriors corresponents a l’any 2015, aquestes romandran vigents mentre no 
siguin objecte de revisió.  

13. Acordar l’inici de l’expedient d’interpretació/modificació del contracte de data 
21 de maig de 1992 entre el Consell de Mallorca i Tirme, SA relatiu al servei 
de gestió de residus urbans de Mallorca (Acord de Ple de 9 de maig de 2013) 
pel que fa al sistema de revisió de tarifa. 

 

La Sra. SOLER (consellera executiva de Medi Ambient) explica que avui duen a aprovació la tarifa de 
residus urbans per a l’any 2015 que és de 131,34 €. En el mateix expedient, tal i com estableix el 
contracte, s’inclouen la tarifa específica de fangs que és de 78,82 € i la tarifa especifica de SANDACH 
que és 39,64 € amb una bonificació del 55%. 

Durant els darrers anys s’ha fet feina per millorar la gestió del tractament de residus i, fruit d’aquesta 
feina i de les darreres gestions, s’ha aconseguit congelar la tarifa. 

Matisa que la importació de combustible no és l’únic aspecte que permet congelar la tarifa (la 
importació de combustible sòlid recuperable només suposa uns ingressos de 5.340.000 €) sinó que hi 
ha altres temes importants que detalla a continuació. 

En primer lloc parla del tema de la tarifa elèctrica. El nou sistema de les Illes Balears de retribució 
elèctrica suposa un ingrés en tarifa de 5.700.000 € i aprofita per destacar que, gràcies a un govern del 
mateix color polític a Madrid i a les gestions fetes per la presidenta, els han tengut en compte en el 
decret de la retribució elèctrica. 

També se pressuposta un increment d’ingressos per tractar un 3% més de tones (unes 18.000 tones 
addicionals) que provenen del previsible increment de voluminosos de construcció i demolició per la 
reactivació econòmica. Aquesta previsió és d’uns 2,3 M€. 

Finalment hi ha la facturació dels llots. Es preveuen unes 67.000 tones de llots a raó 79,82 € i, per tant, 
donen una previsió d’ingressos de 5,3 M€. 

Tot aquests paràmetres reuneixen les garanties ambientals i compleixen tots els requisits que la 
normativa mediambiental determina. 

Per altra banda hi ha el tema de la regularització de la tarifa de 2014 que ha suposat un superàvit de 
878.000 € que també s’inclouen en la tarifa de 2015 com un ingrés més. Aquest import surt de fer el 
recompte de les variables d’IPC, euribor, gasoil, etc. 
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Igualment ressalta que han reduït en més 5.000 € els costos fixos durant els darrers 4 anys. 

Quant als percentatges, el nou règim de retribució elèctrica suposa un 8,3% damunt la tarifa, el CDR és 
un 7,7% i la reducció de costos fixos és d’un 7,3%. 

Els punts que ha comentat que influeixen en la tarifa (retribució elèctrica, llots, importació de 
combustible, increment de tones i el superàvit) no farien possible congelar la tarifa si no haguessin fet 
una feina constant durant tota la legislatura. 

Per tal d’especificar la feina feta recorda que començaren per eliminar els costos de manteniment del 
cub (800.000 €), varen eliminar les visites al Parc de Tecnologies Ambientals que eren assumides pel 
Consell de Mallorca (400.000 €), varen tancar Mallorca Recicla –només s’han quedat la part relativa a 
campanyes d’educació ambiental– (1 M€), varen fer les extraccions mineres a l’abocador de Santa 
Margalida (1,9 M€), s’han reduït les amortitzacions de la planta d’envasos i han millorat la planta 
d’envasos amb un resultat de 400.000 € més d’ingressos. 

A més a més han reorganitzar el tractament de fangs i d’orgànica, han reduït els costos de les plantes de 
Sa Pobla, han reorganitzat el compostatge a Calvià i han traslladat fangs de les zones 1 a Palma. Tots 
aquests conceptes han suposat, damunt la tarifa, un reducció de costos de 690.000 €. 

També s’han eliminat els costos de transports interns entre estacions de transferència de podes i 
compost (50.000 €), han reordenat els horaris de les estacions de transferència (1,2 M€). 

Fa 4 anys varen partir d’una realitat que era incrementar la tarifa un 50% d’acord amb la proposta que 
varen trobar feta. Durant 4 anys no l’han incrementada, han aconseguit congelar-la i considera que és 
possible continuar congelant-la si s’hi segueix fent feina. És cert que han important combustible però és 
una de les variables possibles per continuar fent feina envers la reducció de la tarifa. 

En definitiva, allò que el Partit Popular va dir que era possible, actualment s’ha convertit en una realitat 
i li agradaria que no se fes demagògia ni política amb aquest tema perquè, en ple segle XXI, no és de 
rebut parlar de salut, d’incineració, etc.  

Avui tothom coneix Dinamarca perquè determinats líders polítics diuen que a Mallorca s’ha de seguir 
el seu exemple. Doncs bé, a l’entrada del port de Copenhaguen es troba una incineradora que, donat 
que no hi ha muntanyes, durant l’hivern la fan servir com a pista d’esquí. 

Aquestes qüestions a nivell europeu són uns grans avantatges i Mallorca està en la mateixa línia de 
gestió de residus d’Europa i amb abocador zero però, mentrestant, n’hi ha que segueixen dient que si 
s’està jugant amb la salut o si s’està convertint Mallorca en un femer. 

No obstant aquests avisos, gràcies a la gestió del Partit Popular, Mallorca ha gaudit els darrers anys de 
les millors temporades turístiques que s’havien tengut mai i això que importaven combustible. 
Desconeix què farà l’oposició si arriba a governar, és a dir, si apujarà la tarifa i deixarà d’importar 
combustible. 

Resulta obvi que hi ha una gran gestió quan aquesta implica una reducció dels costos i un augment dels 
ingressos. Quan els partits de l’oposició governaven ni reduïren costos ni augmentaren ingressos i, per 
tant, mentre no siguin capaços de demostrar que saben fer-ho, li queda el dubte que l’única cosa que 
saben fer és empobrir els ciutadans de Mallorca i adoptar la solució fàcil que és apujar la tarifa. 

La Sra. PALOU (MÉS per Mallorca) fa constar que, atès que la Sra. Soler ha recordat el que ha fet 
l’equip de govern del Partit Popular, ella també li recordarà altres coses que ha fet. 

En el mes d’octubre de 2011 o 2012 el Grup Popular va dur a Ple una moció dient que no s’importarien 
fems de fora de les Illes Balears però llavors, només amb un canvi de nom, dient-li “combustible” en 
lloc de “fems” sí que l’importen tot i que, si llegeixen bé, és combustible derivat de residus sòlids, és a 
dir, fems. 

No és admissible que la Sra. Soler demani que se’n faci demagògia i ella en faci ja que sap 
perfectament que l’herència que deixarà als pròxims gestors d’aquesta casa –tant si són del PP com 
d’un altre partit polític– és un augment de tarifa. 
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De fet, la Sra. Soler, en acabar la seva intervenció, ha dit que el pròxim equip de govern del Consell de 
Mallorca apujarà la tarifa, la qual cosa vol dir que és perfectament conscient de l’herència que està 
deixant i, per tant, qui en fa demagògia és la Sra. Soler. 

L’herència que hi ha en aquests moments d’una megaincineradora li deuen al Partit Popular i a Unió 
Mallorquina perquè l’any 2006, quan varen modificar el Pla Director Sectorial de Residus, varen 
imposar un model de gestió sobredimensionat –han hagut de dur fems de fora per fer rendibles les 
instal·lacions– que suposa un important cost per a la societat mallorquina però això no els va importar 
gens. 

Quan aprovaren el cost previst establiren un augment de l’IPC del 3% anual de 2006 a 2041, que és 
quan acaba la concessió, i va ser aleshores quan aprovaren una previsió d’augment de tarifa 
exponencial perquè els primers anys creixia gairebé verticalment i després es moderava perquè 
finalitzava el pagament de les primeres instal·lacions, que també són una herència del Partit Popular. 

Per tots aquests motius, refusa que la Sra. Soler parli de no fer demagògia ja que no té ni credibilitat ni 
ètica moral que l’avalin per parlar de demagògia. 

Tot seguit anuncia que MÉS per Mallorca votarà en contra d’aquesta proposta perquè saben que diuen 
mentides a la ciutadania, com la mateixa Sra. Soler ha reconegut en la seva intervenció en dir que, 
tanmateix, els que venguin després hauran d’apujar la tarifa. 

La Sra. GARRIDO (PSOE) comença dient que li ha agradat el comiat de la Sra. Soler i puntualitza que, 
almanco, això ha semblat perquè ha fet un recordatori de la seva gestió durant aquesta legislatura i ha 
acabat dient que l’oposició governarà la propera legislatura. 

Fa constar que, per sort, aquesta és la darrera tarifa que la Sra. Soler duu a Ple i, a continuació, diu que 
la Sra. Soler ha recordat una sèrie d’accions que han fet la gestió de residus més eficient 
econòmicament i li reconeix que és cert. 

Reitera que reconeix que s’han fet una sèrie de gestions tant per part dels tècnics de la Direcció Insular 
de Residus com per part de l’empresa concessionària, gestions dirigides cap a l’eficiència i cap a un 
estalvi econòmic. 

També s’ha de dir que això li ha costat el lloc de feina a alguna gent perquè aquest estalvi econòmic ha 
vengut acompanyat, de vegades, de comiats, de menys hores de feina, etc. 

La Sra. Soler ha posat en valor les reduccions que s’han fet amb relació a les tres tarifes que duu a 
aprovació. Ha posat en valor el Reial decret d’electricitat verda que el govern del Sr. Rajoy va aprovar 
el passat mes de juliol i, per ventura, es poden congratular que aquest Reial decret li hagi estat 
beneficiós a TIRME i a la resta d’incineradores d’Espanya. 

En aquest punt, fa un incís per dir que aquesta feina no és atribuïble únicament a la Sra. Salom perquè 
no creu que hagi parlat en nom de totes les incineradores d’Espanya. 

Aquest Reial decret prima molt la inversió feta dins les incineradores però, en canvi, no se prima la 
feina feta i la inversió feta a parcs fotovoltàics i parcs eòlics, és a dir, fonts d’energia verda de veres. 

Es poden congratular que aquí ara tenim una major facturació elèctrica que reporta més ingressos però 
el problema és que hi ha gent que està bastant venuda i que totes les inversions fetes en energies verdes 
són les que el govern del Partit Popular ha deixat enrere ja que l’energia verda ha deixat d’existir i ara 
van cap a les perforacions petrolíferes com en són un exemple les Canàries i les Illes Balears. 

Realment aquesta és la deriva del Partit Popular a nivell energètic i, per tant, li recomana a la Sra. Soler 
que no se doni tants de copets a l’esquena. 

En el mes de juny de 2014, quan es va aprovar definitivament la tarifa de 2014, el Grup Socialista va 
presentar al·legacions a la tarifa i, a més a més, hi va fer dos advertiments. 

El primer advertiment era que estaven comptabilitzant com ingrés en la tarifa de 2014 una quantitat de 
fems importats –sobretot els que havien de venir de Roma– que ja se sabia cert que no vendrien i, per 
tant, estaven enganyant amb la tarifa com ja s’ha demostrat i el segon advertiment era sobre la 
modificació del contracte. 
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Pel que fa a la tarifa de 2015, adverteix que tornen a dur a damunt tarifa la comptabilitat dels fems de 
Roma dels que calculen ingressos de 4 M€. Per altra banda, avui s’han aprovat dues noves operacions 
d’importació de fems però aquests números no estan inclosos en la tarifa. En la tarifa únicament hi són 
els 4 M€ que se comptabilitzen pels fems que han de venir de Roma i que la Sra. Soler sap 
perfectament que no vendran mai. 

Recorda que la Sra. Soler va manifestar al Ple, amb relació als fems de Roma, que havia aparegut una 
empresa suïssa i els se n’havia duit. Això significa que la Sra. Soler sap perfectament que els fems de 
Roma no vendran mai i, per això, no entén el motiu pel qual els comptabilitza. Un bon gestor, en 
aquests casos, ha de ser conservador i no comptabilitzar aquests 4 M€. 

Tot seguit anuncia que el seu Grup tornarà a presentar al·legacions a la tarifa perquè consideren que hi 
ha proves suficients per no comptabilitzar aquests doblers i no enganyar amb la tarifa com ja varen fer 
en 2014 i ara repeteixen en 2015 i, si hi volen ficar ingressos de fems importats, doncs que siguin els de 
les operacions noves però no els 4 M€ d’una operació antiga que no se farà. 

Puntualitza que el passat mes de juny la Sra. Soler va dir literalment: “La modificació del contracte 
amb l’empresa concessionària diu que s’autoritza a importar aquest combustible –parlaven dels fems de 
Roma–. Quan hagin de presentar la factura l’any que ve, si no l’han importat, anirà a compte de 
l’empresa i sense que això creï dèficit a la tarifa”. 

Malgrat aquesta afirmació, els fems no s’han importat i no ha anat a compte de l’empresa i, a més a 
més, tornen a comptabilitzar enguany aquests mateixos ingressos. 

Observa que abans s’ha parlat del dèficit de tarifa de 2014 que l’han salvat amb els ingressos 
extraordinaris de la venda d’energia i per res més. En cas contrari, la tarifa hauria anat amb dèficit amb 
l’afegitó dels 40 M€ de dèficit de 2013 i 2014, exercicis que corresponen a la gestió de la Sra. Soler, 
dèficit que haurà de pagar-se d’aquí a 2041. 

Recalca que aquest va ser el primer advertiment que se li va fer però al qual no li varen fer cas. Ara en 
tenen els resultats i reitera el mateix advertiment. 

El segon advertiment era que el contracte s’havia de subjectar a una modificació o a una interpretació. 
En el Ple de març es va acordar l’inici de l’expedient d’interpretació del contracte amb TIRME, que 
avui es torna a acordar. 

Ja en el Ple del mes de juny varen advertir que s’estava aprovant l’expedient de tarifa amb una 
deficiència per part d’Intervenció General que era aquesta modificació o interpretació del contracte. 

Després d’haver-ho advertit, se li va donar una mica confiança a la Sra. Soler encara que li va demanar 
si la modificació del contracte estaria aprovada abans de finals d’anys i digué que sí. Doncs bé, ara 
veuen que ja finalitza l’any i la modificació del contracte no s’ha aprovat. 

Ara també tenen un informe d’Intervenció General –que aquesta vegada no deixaran passar– que diu 
que hi ha dues deficiències que s’han de solucionar abans de l’aprovació de l’acord, és a dir, abans de 
l’aprovació que faran avui i les deficiències no han estat esmenades. 

Així doncs, aquestes deficiències es converteixen en observacions i, directament, l’informe passa a ser 
un informe en contra. Tant que se miren per no fer res amb informes en contra i, en canvi, la tarifa 
l’aprovaran amb un informe en contra. 

L’informe d’Intervenció General diu textualment: “Atès que les deficiències abans esmentades no 
suposen un incompliment dels requisits o tràmits essencials relacionats en l’apartat 2 de la base 54 de 
l’execució del pressupost del Consell de Mallorca, es fiscalitza l’expedient com a reparament no 
essencial que no té efectes suspensius, per la qual cosa s’emet informe favorable però l’eficàcia de 
l’acte restarà condicionada a l’esmena dels defectes advertits amb anterioritat a l’aprovació de 
l’expedient havent de remetre l’òrgan gestor a la Intervenció la documentació que ho justifiqui. En cas 
que l’òrgan gestor no esmenàs aquestes deficiències amb anterioritat a l’aprovació de l’expedient, es 
considerà formulada la corresponent objecció. En aquest cas, d’acord amb el que disposa l’apartat 4 de 
la base 54 del pressupost vigent, no serà necessari resoldre la discrepància sinó que assumirà la 
responsabilitat de l’acte viciat l’òrgan que l’ha emès sense perjudici de què es pugui procedir a la seva 
convalidació.” 
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A continuació li demana a la Sra. Soler si durà la tarifa a convalidar perquè, si no és així, els consellers 
del Partit Popular estaran aprovant la tarifa amb un informe en contra i, per tant, la responsabilitat és 
seva. 

La Sra. SOLER li respon a la Sra. Garrido que no entén les seves paraules tenint en compte que és de 
Felanitx i que ha estat secretaria tècnica de Presidència i afegeix que l’única culpable de la situació és 
la Sra. Armengol. 

Tot seguit li demana a la Sra. Palou si sap per què se varen fer les obres de l’any 2007 i si sap qui va 
autoritzar a l’empresa concessionària fer les obres. La resposta és que ho va fer un consell executiu 
d’aquesta casa, sense l’assistència ni del secretari general ni de la interventora general. L’informe 
jurídic el va haver de fer el Sr. Miguel Coca. 

Recorda que el secretari general del Consell de Mallorca va dir al respecte que estava en contra que les 
ampliacions de la incineradora les fes la mateixa empresa concessionària i la Sra. Armengol, per evitar 
l’informe del secretari general, va demanar un informe extern al Sr. Coca i va encarregar les obres 
directament a la concessionària. 

Tot això passava l’any 2007quan governava el Consell de Mallorca la Sra. Armengol amb el grup 
polític de la Sra. Palou i Unió Mallorquina enmig fins que els varen treure defora. 

La realitat dels residus és que MÉS per Mallorca hi té més responsabilitat que el Partit Popular i, a 
mode d’exemple, li comenta a la Sra. Palou que les línies 3 i 4 de la incineradora varen funcionar un 
any i mig de prova i les va recepcionar la Sra. Tugores i a més a més ho va fer 2 dies abans de les 
eleccions, amb un cost de 320 M€ a amortitzar damunt tarifa fins l’any 2041. 

Per altra banda assegura que, si l’oposició arriba a governar i no volen importar combustible, hauran 
d’apujar la tarifa encara que no creu que passi perquè ni s’està acomiadant ni creu que l’oposició arribi 
a governar. 

No obstant això, per curiositat sí que li agradaria veure’ls governar per comprovar que, d’aquí a un any, 
apujaran la tarifa un 50% i importaran combustible perquè és exactament el que han fet quan han 
gestionat. 

En realitat, ni PSOE ni MÉS per Mallorca ni UM no varen arribar a gestionar residus mai. El que varen 
fer va ser seure als seus escons de consellers i deixar que l’empresa concessionària gestionàs per si 
mateixa els residus tot apujant la tarifa. 

Aleshores hi havia, en el darrer Pla Director Sectorial de Residus, pressupostats 9 M€ per publicitat i 
programada, quantitat que havia de durar fins l’any 2014 però quan el PP entrà a governar ja no hi eren. 
Aquests doblers serviren perquè els consellers de la passada legislatura se fessin fotos i perquè els 
ciutadans els hagin de pagar. 

El Partit Popular durant aquests 4 anys únicament n’ha fet una gestió responsable per tal reduir costos i, 
de fet, la Sra. Garrido reconeix part de l’eficiència d’aquesta gestió. 

Pot entendre que l’oposició no estigui d’acord amb la importació de combustible –que és una més de 
les gestions– però no és quelcom de per vida. L’objectiu és poder dur residus de Menorca i Eivissa 
encara que aquesta és una solució a llarg termini. 

De totes maneres, la solució que hagués pres l’oposició hauria estat, tal i com va dir la Sra. Armengol 
públicament, apujar la tarifa un 50% perquè no hi havia altra solució, de la mateixa manera que varen 
encarregar informes externs sense passar per Consell Executiu. Si ho anassin a mirar, no sap què 
passaria. 

Al cap i a la fi, la intenció del Partit Popular és gestionar mirant cap al futur i no cap al passat i això ha 
comportat que els ciutadans de Mallorca no haguessin de pagar més gràcies a reduir costos i augmentar 
ingressos. 

Li assegura a la Sra. Garrido que ja li ha explicat i li ha mostrat l’expedient i que l’informe 
d’Intervenció General és favorable i, a part d’això, li recorda que forma part de la Mesa de Residus i 
que l’equip de govern hi va dur una proposta de 5 punts per començar a modificar el contracte però la 
resposta de l’oposició va ser que no podien opinar perquè no tenien criteri i necessitaven més informes. 
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Afegeix que els tècnics de Medi Ambient duen també altres qüestions com la tarifa, els problemes de 
MAC Insular, la modificació del Pla Director, l’elaboració d’informes, etc. però, no obstant això, 
segurament abans de finals d’any es convocarà la Mesa de Residus on els presentaran els informes 
tècnics que havien sol·licitat. 

A continuació li demana a l’oposició si tenen cap proposta alternativa en ferm que li puguin presentar 
ara. Potser la seva proposta és importar combustible i apujar la tarifa un 12%. La realitat és que fa 4 
anys que no sent cap proposta de l’oposició en tema de residus. 

En aquest sentit comenta que quan governava el PSOE i ella estava a l’oposició i no li agradava el 
pressupost que presentava l’equip de govern, aleshores ella els presentava un pressupost alternatiu que 
defensava al carrer però, en canvi, ni el Grup Socialista i MÉS per Mallorca no presenten propostes 
alternatives a la de l’equip de govern. Just diuen que votaran en contra de l’aprovació de la tarifa però 
no saben què hi farien llevat de deixar d’importar combustible i apujar la tarifa. 

Li reconeix a la Sra. Garrido que la reducció de costos va fer que es perdessin llocs de feina però vol 
saber si estava d’acord que l’entitat Mallorca Recicla se pagàs a través de la tarifa tot i no haver passat 
per cap procés de selecció, amb l’única condició d’haver participat en qualque llista electoral i sense 
tenir cap contracte ni cap relació amb el Consell de Mallorca. 

Desconeix si la Sra. Garrido estava d’acord amb això que ha explicat però la veritat és que ho va 
consentir i va pagar Mallorca Recicla mentre formava part del govern de l’anterior legislatura amb un 
cost de més d’1 M€ a damunt la tarifa. 

A més a més, la Sra. Garrido, com a secretària tècnica de Presidència, va encarregar una auditoria de 
TIRME i llavors, quan va entrar la Sra. Tugores, en va encarregar una altra amb el resultat de dues 
auditories en quatre anys pagades per tots els ciutadans de Mallorca, una encarregada pel PSOE i una 
pel Bloc per Mallorca. 

Malgrat tot, no varen aconseguir res, no varen aprovar les tarifes específiques de llots tal i com es 
determina en el Pla Director Sectorial de Residus de 2006 ni tampoc no varen arreglar el tema del 
SANDACH.  

De fet, el Sr. Antich se’n va encarregar dels residus carnis, que no són competència del Govern de les 
Illes Balears, els va dur a Sabadell i va deixar les factures sense pagar i, en canvi, a dia d’avui els 
escorxadors de Mallorca tenen el problema arreglat. 

En definitiva, quan l’oposició ha governat l’únic que ha fet en temes de residus ha estat posar-se la 
vena, fer-se fotos i mirar cap als costats. 

La Sra. PALOU fa notar que, quan un polític ha de prendre una decisió, és important que tengui una 
correcta informació i no una informació esbiaixada. Si el Partit Popular, l’any 2006, hagués tengut una 
correcta informació avui no tendríem la incineradora que tenim. 

Remarca que l’autorització per construir la nova incineradora es va concedir el mes de març de 2007, 
quan encara no s’havien convocat les eleccions. 

Actualment a Mallorca tenen un problema molt greu i és que tenen una incineradora que ha de menjar 
735.000 tones per funcionar però només se’n produeixen 425.000 (430.000 tones segons les darreres 
comptabilitats). 

La Sra. Soler els ha escarnit perquè, en el si de la Mesa de Residus, varen demanar uns informes per tal 
de prendre una decisió sobre el tancament o no d’una sèrie de plantes que augmenten els costos dels 
que avui estan parlant però, si hagués existit un informe correcte a l’hora de prendre la decisió de la 
incineradora, ara no tendrien una incineradora sobredimensionada. 

Les mesures que s’han de prendre són clares: tancar les línies 1 i 2 que són les més antigues però, per 
fer-ho, cal treballar més amb la recollida selectiva ja que, de fet, s’ha demostrat que, amb la recollida 
porta a porta, s’ha millorat moltíssim el reciclatge amb la consegüent eliminació de residus que s’han 
d’incinerar. 
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Així doncs, aquestes 425.000 tones que es generen a Mallorca es poden reduir de manera considerable 
fent feina seriosament envers la recollida selectiva, que també és competència del Departament de 
Medi Ambient. 

Aquesta és una de les propostes de millora que el seu Grup ha aportat cada vegada però, així i tot, 
l’única millora que s’ha fet en recollida selectiva ha estat millorar la planta d’envasos però no ho han 
fet perquè els encanti el medi ambient sinó per poder rendibilitzar, més encara, la recollida selectiva 
feta. 

En canvi, no se’n parla de la millora que encara està pendent de fer-se i que consisteix en campanyes de 
conscienciació perquè la gent separi els residus en origen i recicli més. Així s’evitaria arribar a les 
425.000 tones que fan necessàries les 4 línies d’incineració atès que 2 línies permeten la incineració de 
350.000 tones i, per això, es fan servir les 4 línies.  

Per tant, caldria reduir les 425.000 tones de residus i la manera de fer-ho és fent més polítiques de 
conscienciació de la ciutadania perquè els residus se separin en origen i aquesta ja és una proposta com 
reclamava la Sra. Soler. 

Quant al vot del seu Grup, explica que votaran en contra d’aquesta proposta perquè la Sra. Soler s’ha 
salvat, per sort, durant aquesta legislatura. L’any passat va dur a Ple que li passaria factura al Govern 
de les Illes Balears pel tractament dels llots i el Govern balear va contestar que ni tenien doblers ni en 
tendrien i, per tant, no pagarien els llots i això s’anirà acumulant com a deute. 

A més a més, la Sra. Soler ha falsificat els números i n’és conscient. Sap perfectament que el pròxim 
govern que entri haurà d’apujar la tarifa. Els ha enganyat i els enganya i, per això, votaran en contra 
d’aquesta proposta. 

La Sra. GARRIDO adverteix que la Sra. Soler està nerviosa i li aconsella que se tranquil·litzi. 

Afegeix que feia comptes fer una intervenció calmada, plantejant els emperons que li veu a la tarifa, 
fer-hi al·legacions i llavors, en dur-la a aprovació definitiva, potser haurien entrat en raó però, en veure 
l’actitud de la Sra. Soler, s’adona que no entrarà mai en raó. Assenyala també que li ha sorprès que un 
dels seus arguments hagi estat dir-li  que és Felanitx perquè no sap si ho diu com un mèrit o com un 
demèrit. 

Li reitera el seu reconeixement al fet que, des del departament de Residus, els tècnics i l’empresa 
concessionària han fet una feina, durant aquesta legislatura, per cercar l’eficiència en la gestió i aquesta 
feina estarà feta per al futur. Insisteix que aquesta feina sempre li ha estat reconeguda i, per això, no fa 
falta que se posi tan nerviosa ni recrimini res. 

Fa notar que, al mateix temps, també li ha dit que varen comptabilitzar en la tarifa de 2014 uns fems de 
Roma que ja li varen advertir que no vendrien però, així i tot, els varen quantificar i, al final, els fets 
donen la raó a allò que el Grup Socialista li va dir. 

Ara torna a passar el mateix i, per això, li demanen que sigui responsable ja que se trobaran que els 
fems de Roma no vendran però els ingressos els hauran comptabilitzat. 

Pel que fa a la modificació del contracte, diu que la Sra. Soler li retreu a l’oposició que haguessin 
demanat informes i, en aquest sentit, li comenta que per tancar dos forns, just per responsabilitat, vol 
comptar amb un informe que ho avali com també ho hauria de voler la Sra. Soler. 

Així doncs, en virtut d’aquesta responsabilitat que vol tenir en l’exercici de la seva feina, en la Mesa de 
Residus varen sol·licitar, en el mes de maig, una sèrie d’informes que la Sra. Soler va dir que tendrien 
en el mes d’octubre. Aleshores li digueren que no corrien pressa perquè eren informes difícils 
d’elaborar i que de maig a octubre hi havia temps per fer-los però ja ha arribat el mes de desembre i els 
informes no hi són. 

Per altre costat, allò que la interventora general diu en el seu informe, al qual no li volen fer cas, és que 
tots els informes que havien dit que se farien no hi són, no s’han fet i, per tant, la modificació o 
interpretació del contracte és paper banyat i, per això, adverteix la interventora que si abans de 
l’aprovació de l’acte –que és avui– no s’aporten els informes, el reparament es converteix en una 
observació que és el que fa que l’informe sigui en contra. 
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Insisteix en deixar constància que l’informe de la interventora diu que l’òrgan que pren la decisió se 
menja la responsabilitat de l’acte viciat i això és el que avui duu la Sra. Soler a Ple: un acte viciat que 
pot ser nul o anul·lable. 

Tot i saber-ho, la Sra. Soler fa votar a la resta de consellers del Partit Popular aquest acte viciat que serà 
nul o anul·lable com ja els hi va fer votar en el mes de juny. Per això, la commina a ser responsable i 
aturar la congelació de tarifa de 2015 a l’espera de dur-la a Ple així com toca. 

Reitera que l’informe d’Intervenció deixa clar que la responsabilitat de l’acte viciat, és a dir, acte nul o 
anul·lable és de l’òrgan que pren la decisió i l’òrgan que la pren és aquest Ple. La Sra. Soler li fa 
prendre aquesta decisió als consellers del Partit Popular perquè els del Grup Socialista sí que són 
responsables i no votaran a favor d’aquest punt per mor d’aquesta qüestió. 

La Sra. SOLER li assegura a la Sra. Garrido que els consellers del Partit Popular sí que són 
responsables però de congelar la tarifa. 

A la Sra. Palou li diu que és ella la que no està informada i que li sap greu que en 4 anys no n’hagi 
après res perquè ja no compta amb 4 anys més per venir al Consell de Mallorca i li explica que 
l’autorització per fer les línies noves d’incineració es va atorgar en el mes de març de 2007 però 
l’encàrrec que les pogués fer la mateixa concessionària el va donar la Sra. Armengol després del mes 
de juny de 2007. 

Assevera, per altra banda, que no ha sentit cap proposta per no apujar la tarifa sinó només per reciclar, 
amb la qual cosa està totalment d’acord, ja que s’ha de promoure que, de cada vegada més, es recicli en 
origen. 

De fet, el nou Pla Director determina que s’han d’assolir els objectius europeus d’incrementar el 
reciclatge i reduir els residus orgànics un 10% però adverteix que reciclar en origen no ajuda gens a la 
tarifa perquè en la tarifa s’imputen d’altres coses. 

MÉS per Mallorca no pot mesclar els conceptes “tarifa” i “reciclar” perquè com més se recicli –i s’ha 
de reciclar, si no se cerquen alternatives– més s’apujarà la tarifa, cosa ja saben tots els batles. 

Així doncs, la solució que ofereix la Sra. Palou, consistent en reciclar en origen, faria que s’hagués 
d’apujar la tarifa en un determinat percentatge. En el cas del Grup Socialista sap que la pujada que 
tenia prevista la Sra. Armengol era del 50% i ho deia en la campanya electoral però no creu que ara ho 
digui el Sr. Miralles ja que, provenint d’un municipi, sap que als ciutadans no els agraden les pujades 
d’imposts. 

Recalca que la Sra. Palou no n’ha après res i ja no li queda massa més temps –just 6 mesos– per 
aprendre. 

A la Sra. Garrido li insisteix que el Grup Popular és responsable de no haver augmentat la tarifa i 
aprofita per agrair-li el reconeixement que ha fet de la feina dels tècnics del Departament de Medi 
Ambient, reconeixement que ella també comparteix, i a la concessionària pels esforços fets per no 
augmentar la tarifa. 

La feina més difícil és la que han fet perquè la solució més fàcil era augmentar la tarifa i seguir com 
sempre. En canvi, han optat per no augmentar la tarifa, per crear tarifes específiques, negociar un Pla 
Director que precisarà de tots els informes amb vista a tancar dues línies d’incineració però, el que no 
se pot fer, és paralitzar l’aprovació de la tarifa per mor de la modificació del Pla Director de Residus. 

Recorda que durant aquest debat ha demanat a l’oposició si volen aturar la importació de combustible i 
augmentar la tarifa un 30% o un 40% però no han contestat perquè segueixen sense propostes. 

Si l’oposició governàs –que no serà així–, li agradaria veure què farien encara que pot aventurar que 
continuarien important combustible. Remarca que si algun dia tenen la responsabilitat de governar el 
Consell de Mallorca, seguiran important combustible perquè no voldran anar a la cua d’Europa en 
gestió de residus una vegada que s’ha aconseguit estar-hi al capdavant. 

Els mateixos que un dia se varen encadenar a la incineradora, són els mateixos que ara n’estan 
contents. Els mateixos que avui critiquen la importació de combustible, seran els mateixos que, si un 
dia tenen la responsabilitat de govern, la defensaran. Els mateixos que se varen posar darrere una 
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pancarta dient “No volem hospital de Son Espases”, són els mateixos que el varen inaugurar... temps al 
temps. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per denou vots a favor (PP), cap abstenció i 
catorze vots en contra (PSOE i MÉS per Mallorca). 
 
DEPARTAMENT DE COOPERACIÓ LOCAL 
 
PUNT 10. REC DE COOPERACIÓ LOCAL 
 
Es dóna compte de la següent propostes del conseller executiu del Departament de 
Cooperació Local que diu: 
 
 A) IMPORT:105.910,63 € 
 
PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT 
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT DEL DEPARTAMENT DE COOPERACIÓ 
LOCAL (DIRECCIÓ INSULAR D’EMERGÈNCIES) CORRESPONENT A 
LES FACTURES DE LA RELACIÓ F/2014/13 DE L’EXERCICI 2014, PER 
SERVEIS I SUBMINISTRAMENTS REALITZATS AL 2014. 

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

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

Atesa la memòria justificativa de data 21 d’octubre de 2014, l’informe jurídic de data 
21 d’octubre de 2014, i l’informe de fiscalització de la Intervenció General que 
figuren al corresponent expedient. 

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

Atès que hi ha crèdit adequat i suficient al pressupost de despeses per a l’any 2014 per 
fer front a la totalitat de les despeses. 
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Atès que d’acord amb la legislació vigent, correspon al ple del Consell de Mallorca el 
reconeixement extrajudicial de crèdits i amb caràcter previ haurà de dictaminar la 
Comissió Informativa corresponent. 

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

ACORD 

1. Aprovar el reconeixement extrajudicial d’un crèdit de CENT-CINC MIL 
NOU-CENTS DEU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS 
(105.910,63€) que es corresponen a VUITANTA-SET MIL CINC-CENTS 
VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS (87.529,45€), 
de base imposable, i DIVUIT MIL TRES-CENTS VUITANTA-UN EUROS 
AMB DIVUIT CÈNTIMS  (18.381,18€), que es corresponen al 21% de l’IVA 
a càrrec del pressupost de 2014 del Departament de Cooperació Local, d’acord 
amb el que disposa la base 26 de les d’execució del pressupost vigent i tenint 
en compte l’exigència de responsabilitats de caràcter patrimonial que ve 
recollida a la disposició addicional 19 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 
14 de novembre, per el qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic. La quantitat abans esmentada es distribueix segons el detall 
exposat a la relació F/2014/13 annexa a aquesta proposta, i més concretament: 

 
 

PROGRAMA RC NÚM 
PARTIDA 
PRESSUPOSTÀR
IA 

IMPORT 

220140023459 65.13000.22103 20.301,30 € BOMBERS DE 
MALLORCA 220140023460 65.13000.22205 28.958,62 € 

 
220140023458 65.13000.21300 

   56.650,71 
€ 

 
 

 
2. Autoritzar disposar i reconèixer una obligació de CENT-CINC MIL NOU-

CENTS DEU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS (105.910,63€) 
que es corresponen a VUITANTA-SET MIL CINC-CENTS VINT-I-NOU 
EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS (87.529,45€), de base 
imposable, i DIVUIT MIL TRES-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB 
DIVUIT CÈNTIMS  (18.381,18€), que es corresponen al 21% de l’IVA a 
càrrec del pressupost de 2014 del Departament de Cooperació Local, a favor 
dels tercers detallats a la relació F/2014/13 a càrrec del pressupost de 2014 del 
Departament de Cooperació Local. S’adjunten les reserves de crèdit adients 
per procedir al seu pagament. 

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

pagament de les factures corresponents a la relació adjunta F/2014/13 a favor 
dels tercers que hi figuren a dita relació, per un import total de CENT-CINC 
MIL NOU-CENTS DEU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS 
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(105.910,63€) que es corresponen a VUITANTA-SET MIL CINC-CENTS 
VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS (87.529,45€), 
de base imposable, i DIVUIT MIL TRES-CENTS VUITANTA-UN EUROS 
AMB DIVUIT CÈNTIMS  (18.381,18€), que es corresponen al 21% de l’IVA 
a càrrec del pressupost 2014 del Departament de Cooperació Local. 

 
4. Notificar aquest acord al Departament de Cooperació Local.  

 
 
 B) IMPORT: 49.673,40 € 
 
PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT 
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT DEL DEPARTAMENT DE COOPERACIÓ 
LOCAL (DIRECCIÓ INSULAR D’EMERGÈNCIES) CORRESPONENT A 
LES FACTURES DE LA RELACIÓ F/2014/3 DE L’EXERCICI 2014, PER 
SERVEIS I SUBMINISTRAMENTS REALITZATS AL 2014. 

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

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

Atesa la memòria justificativa de data 1 de setembre de 2014, l’informe jurídic de data 
29 de setembre de 2014, i l’informe de fiscalització de la Intervenció General núm.ref. 
REC 162.2/14, que figuren al corresponent expedient. 

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

Atès que hi ha crèdit adequat i suficient al pressupost de despeses per a l’any 2014 per 
fer front a la totalitat de les despeses. 
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Atès que d’acord amb la legislació vigent, correspon al ple del Consell de Mallorca el 
reconeixement extrajudicial de crèdits i amb caràcter previ haurà de dictaminar la 
Comissió Informativa corresponent. 

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

5. Aprovar el reconeixement extrajudicial d’un crèdit de QUARANTA-NOU 
MIL SIS-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS 
(49.673,40 €) que es corresponen a QUARANTA-UN MIL CINQUANTA-
DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS (41.052,40€), de base 
imposable, i VUIT MIL SIS-CENTS VINT-I-UN EUROS (8.621,00€), que es 
corresponen al 21% de l’IVA a càrrec del pressupost de 2014 del Departament 
de Cooperació Local, d’acord amb el que disposa la base 26 de les d’execució 
del pressupost vigent i tenint en compte l’exigència de responsabilitats de 
caràcter patrimonial que ve recollida a la disposició addicional 19 del Reial 
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, per el qual s’aprova el text refós 
de la Llei de Contractes del Sector Públic. La quantitat abans esmentada es 
distribueix segons el detall exposat a la relació F/2014/3 annexa a aquesta 
proposta, i més concretament: 

 
 

PROGRAMA RC NÚM 
PARTIDA 
PRESSUPOSTÀR
IA 

IMPORT 

220140018260 65.13000.22103 20.714,78 € BOMBERS DE 
MALLORCA 220140018261 65.13000.22205 28.958,62 € 

 
 

6. Autoritzar disposar i reconèixer una obligació de QUARANTA-NOU MIL 
SIS-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS 
(49.673,40 €) que es corresponen a QUARANTA-UN MIL CINQUANTA-
DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS (41.052,40€), de base 
imposable, i VUIT MIL SIS-CENTS VINT-I-UN EUROS (8.621,00€), que es 
corresponen al 21% de l’IVA a càrrec del pressupost de 2014 del Departament 
de Cooperació Local, a favor dels tercers detallats a la relació F/2014/3 a 
càrrec del pressupost de 2014 del Departament de Cooperació Local. 
S’adjunten les reserves de crèdit adients per procedir al seu pagament. 

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

pagament de les factures corresponents a la relació adjunta F/2014/3 a favor 
dels tercers que hi figuren a dita relació, per un import total de QUARANTA-
NOU MIL SIS-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA 
CÈNTIMS (49.673,40 €) que es corresponen a QUARANTA-UN MIL 
CINQUANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS (41.052,40€), 
de base imposable, i VUIT MIL SIS-CENTS VINT-I-UN EUROS 
(8.621,00€), que es corresponen al 21% de l’IVA a càrrec del pressupost 2014 
del Departament de Cooperació Local. 
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8. Notificar aquest acord al Departament de Cooperació Local.  

 
 C) IMPORT: 10.476,86 € 
 
PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT 
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT DEL DEPARTAMENT DE COOPERACIÓ 
LOCAL (DIRECCIÓ INSULAR D’EMERGÈNCIES) CORRESPONENT A 
LES FACTURES DE LA RELACIÓ F/2014/14 DE L’EXERCICI 2014, PER 
SUBMINISTRAMENTS DE COMBUSTIBLE REALITZATS AL 2014. 

Ateses les factures presentades per Solred, S.A. , i Cepsa Card, S.A. durant l’exercici 
2014, corresponents a subministraments de combustible prestats al 2014 i facturats al 
2014 per al Servei de Bombers de Mallorca, que no han seguit el procediment jurídic- 
administratiu legalment establert. 

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

Atesa la memòria justificativa de data 25 de novembre de 2014, l’informe jurídic de 
data 25 de novembre de 2014, i l’informe de fiscalització de la Intervenció General 
que figuren al corresponent expedient. 

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

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

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

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

ACORD 
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9. Aprovar el reconeixement extrajudicial d’un crèdit de DEU MIL QUATRE-
CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS 
(10.476,86€) que es corresponen a VUIT MIL SIS-CENTS CINQUANTA-
VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS (8.658,56€), de base imposable, i 
MIL VUIT-CENTS DIVUIT EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS  
(1.818,30€), que es corresponen al 21% de l’IVA a càrrec del pressupost de 
2014 del Departament de Cooperació Local, d’acord amb el que disposa la 
base 26 de les d’execució del pressupost vigent i tenint en compte l’exigència 
de responsabilitats de caràcter patrimonial que ve recollida a la disposició 
addicional 19 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, per el 
qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. La 
quantitat abans esmentada es distribueix segons el detall exposat a la relació 
F/2014/14 annexa a aquesta proposta, i més concretament: 

 
 

 
PROGRAMA 
 
 

 
RC.DEFINITIVA 

 
 

 
APLICACIÓ 

PRESSUPOSTÀRIA 
 

 
IMPORT 

 

13000.- 
BOMBERS DE 
MALLORCA 

220140027437 65.13000.22103 10.476,86€ 

 
 

10. Autoritzar, disposar i reconèixer una obligació de DEU MIL QUATRE-
CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS 
(10.476,86€) que es corresponen a VUIT MIL SIS-CENTS CINQUANTA-
VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS (8.658,56€), de base imposable, i 
MIL VUIT-CENTS DIVUIT EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS  
(1.818,30€), que es corresponen al 21% de l’IVA a càrrec del pressupost de 
2014 del Departament de Cooperació Local, a favor dels tercers detallats a la 
relació F/2014/14 a càrrec del pressupost de 2014 del Departament de 
Cooperació Local. S’adjunta la reserva de crèdit adient per procedir al seu 
pagament. 

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

pagament de les factures corresponents a la relació adjunta F/2014/14 a favor 
dels tercers que hi figuren a dita relació, per un import total de DEU MIL 
QUATRE-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-SIS 
CÈNTIMS (10.476,86€) que es corresponen a VUIT MIL SIS-CENTS 
CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS (8.658,56€), de base 
imposable, i MIL VUIT-CENTS DIVUIT EUROS AMB TRENTA 
CÈNTIMS  (1.818,30€), que es corresponen al 21% de l’IVA a càrrec del 
pressupost 2014 del Departament de Cooperació Local. 

 
12. Notificar aquest acord al Departament de Cooperació Local.  
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Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per denou vots a favor (PP), deu vots en 
contra (PSOE) i quatre abstencions (MÉS per Mallorca). 
 
 
PUNT 11. RENÚNCIA DEL CONSELL DE MALLORCA A FORMAR PART 
DEL CONSORCI D’AIGÜES DEL PLA DE MALLORCA. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament de 
Cooperació Local que diu: 
 
 
DICTAMEN 
 
El Ple del Consell de Mallorca, en sessió ordinària que va tenir lloc el dia 1 de juny de 
1992, va adoptar l’acord, per unanimitat, d’acceptar la figura jurídica del Consorci 
com l’adequada per regular el servei d’abastament i sanejament d’aigua a la zona del 
Pla de Mallorca; va declarar formalment la voluntat d’integrar-se al Consorci que ell 
mateix va promoure; i en va aprovar els Estatuts. 
 
Per part del Consorci s’argumenta que “en l’actual situació socio-econòmica es fa 
necessari reforçar les entitats de caràcter associatiu supramunicipal per tal d’assegurar 
la seva pervivència i el bon funcionament dels serveis que es presten a la població, 
aconseguint així mateix economies d’escala en la prestació dels serveis i en els serveis 
generals que donen suport a aquests. És per això que des del Consorci per a 
l’abastament i sanejament d’aigua dels municipis de la zona del Pla de Mallorca i des 
de la Mancomunitat del Pla de Mallorca s’ha plantejat la conveniència de dissoldre el 
primer per a la seva integració en la segona, ja que els estatuts d’ambdues entitats 
permeten aquesta actuació previs els requisits procedimentals adients. El que no és 
legalment possible és la participació com a membre del Consell de Mallorca a una 
Mancomunitat de Municipis cosa que fa necessari que prèviament a iniciar el procés 
d’integració el Consell de Mallorca renunciï a la seva qualitat de membre del 
Consorci.” 
 
En base al que s’ha esmentat anteriorment, la Junta General del Consorci d’Aigües 
Pla de Mallorca, en sessió de dia 17 de desembre de 2012, va adoptar, per unanimitat,  
l’acord de “sol·licitar del Consell de Mallorca la seva renúncia a la qualitat de membre 
del Consorci per tal de promoure la integració del Consorci a la Mancomunitat Pla de 
Mallorca.” 
 
El representant del Consell de Mallorca a l’esmentat Consorci, Sr. Antoni Mulet 
Campins, mitjançant escrit de data 29 de maig de 2013, ha informat que “en relació a 
l’acord de dia 17 de desembre de 2012 de la Junta General del Consorci d’Aigües del 
Pla de Mallorca en el sentit de ‘sol·licitar del Consell de Mallorca la seva renúncia a la 
qualitat de membre del Consorci per tal de promoure la integració del Consorci a la 
Mancomunitat Pla de Mallorca’ el qui subscriu, com a representant del Consell de 
Mallorca al Consorci d’Aigües del Pla de Mallorca, manifesta la seva conformitat 
amb l’esmentat acord. Així mateix, també manifesta que el Consell de Mallorca a dia 
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d’avui no té cap obligació contreta amb el Consorci de les previstes als apartats a) i b) 
de l’article 6.3 dels Estatuts del Consorci.” 
 
Atès que l’article 6.3 del vigents Estatuts del Consorci permet la separació de 
qualsevol dels seus membres del Consorci amb una comunicació prèvia i el 
compliment simultani de les seves obligacions amb el Consorci, i que el Consell de  
 
Mallorca a dia d’avui no té cap obligació contreta amb el Consorci de les previstes a 
apartats a) i b) de l’article 6.3 dels Estatuts del Consorci.  
 
Vist l’informe jurídic dels Secretaris-Interventors de la Mancomunitat i del Consorci 
de data 8 d’octubre de 2012. 
 
Vista la memòria explicativa del director insular de Cooperació Local; l’informe 
jurídic del cap dels serveis administratius; els informes de la Secretaria General; i els 
informes de la Intervenció General. 
 
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.- Renunciar, d’acord amb la petició del Consorci adoptada mitjançant acord de dia 
17 de desembre de 2012, a la qualitat de membre del Consorci per a l’abastament 
d’aigua i sanejament de la zona Pla de Mallorca, CIF: P-0700008-F, atès que aquest 
Consorci s’ha d’integrar a la Mancomunitat Pla de Mallorca i el Consell de Mallorca 
no pot formar part de mancomunitats. 
 
2.- Aquest acord es sotmetrà a informació pública per un termini no inferior a 30 dies 
hàbils mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB). Si no es 
produeixen reclamacions ni suggeriments s’entendrà definitivament aprovat aquest 
acord d’aprovació inicial. 
 
3.- Comunicar aquest acord, una vegada sigui definitiu, al Consorci abans esmentat i a 
la Intervenció General del Consell de Mallorca. 
 

El Sr. COLL MARTORELL (conseller executiu de Cooperació Local) inicia la seva intervenció. 

Explica que el Consorci d’Aigües del Pla de Mallorca ha fet la petició de renúncia al Consell de 
Mallorca, perquè està previst dissoldre aquest consorci i que se’n faci càrrec la Mancomunitat des Pla.   

Assenyala que els informes no són essencials, per la qual cosa se pot presentar al Ple tal com s’ha fet.  

El Sr. FONT (MÉS per Mallorca) intervé tot seguit. 

Es mostra completament d’acord amb aquesta decisió. Comenta que, si s’ha pres en aquest sentit és 
perquè representa un estalvi econòmic i, en conseqüència, hi està a favor.  

Demana al Sr. Coll que li garanteixi que les observacions i les deficiències que se reflectien en 
l’informe d’Intervenció s’han resolt correctament. Si és així, el seu Grup votarà a favor i si el Sr. Coll 
no ho fa, s’abstendrà de votar.  
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Puntualitza que no és perquè n’estigui en contra, evidentment, però pensa que les gestions s’han de fer 
correctament, i en aquest cas no costa res fer-ho. 

El Sr. COLL MARTORELL intervé a continuació. 

Explica que, pel que fa a les deficiències, la raó era que qui havia fet l’informe de renúncia era el 
secretari de l’Ajuntament d’Algaida, que és també el secretari del Consorci d’Aigües del Pla de 
Mallorca, però a l’informe no s’especificava aquest segon càrrec, només indicava el primer.  

Assegura que ja han rebut la certificació que així ho acredita, de forma que queda esmenada aquesta 
deficiència.    

El Sr. FONT intervé tot seguit. 

Torna a demanar si, d’aquestes explicacions se’n deriva que són totes les deficiències i observacions, ja 
estan resoltes. 

El Sr. COLL li ho confirma. 

El Sr. FONT diu que, si és així, el seu Grup votarà a favor. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-un vots a favor (PP i MÉS per 
Mallorca), cap vot en contra i nou abstencions (PSOE). 
 
 
II) PART DE CONTROL 
 
PUNT 12.  DECRETS I RESOLUCIONS A DONAR COMPTE. 
 
a) Relació de decrets i resolucions adoptats des de la darrera sessió plenària. 
 
Es donen per assabentats. 
 

MOCIONS IMPULSORES O DE TRÀMIT I DE CARÀCTER IDEOLÒGIC. 

PUNT 13. MOCIÓ  QUE PRESENTA EL GRUP SOCIALISTA SOBRE EL 
CODI ÈTIC. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
Atès que el Codi Ètic, en el seu article 2.2, apartat d), diu que es donaran a conèixer  
les agendes institucionals i l’ús dels cotxes oficials. 
 
Atès que actualment la informació que es dona a la web del Consell de Mallorca és  
incompleta, ja que només consta el dia i la persona que usa un cotxe oficial,  sense 
donar a conèixer els  motius pel qual s’utilitza, ni tampoc  els itineraris. 
 
Atès que els cotxes oficials són un bé públic pagat amb els diners de tots, i que només 
s’han d’utilitzar per motius que obliguin a utilitzar-lo. 
 
Atès que, per un altre costat, l’article 6.2 diu que la Comissió té les funcions de fer el 
seguiment del compliment d’aquest Codi per part de la institució i que, amb aquesta 
finalitat, semestralment s’ha d’elevar un informe al Ple, cosa que, a hores d’ara, 
encara no s’ha fet, quan ja fa més d’un any de la seva aplicació. 
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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: 
 
El Consell de Mallorca publicarà a la web setmanalment els motius i trajectes de l’ús 
dels cotxes oficials que fan els càrrecs públics de la institució. 
 
El Consell de Mallorca presentarà un informe en el proper mes de gener del grau de 
desenvolupament del Codi Ètic, i un calendari de la incorporació del Codi Ètic al 
Reglament Orgànic de la corporació.   
 

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

Assenyala la gran preocupació que genera a Espanya la corrupció, i ja és un clamor popular que la 
ciutadania i entitats de tot tipus exigeixen als polítics actuar de forma que s’elimini la corrupció, raó per 
la qual l’exigència de transparència total en aquest sentit és una necessitat evident.  

Fa notar que ha passat un any i mig d’ençà que se va aprovar el codi ètic d’aquesta institució i que el 
seu Grup considera que és necessari introduir-hi millores importants. A continuació fa una sèrie 
d’observacions en aquest sentit.  

En primer lloc, pel que fa als viatges en cotxe oficial, considera que no són transparents, atès que 
només se publica qui utilitza el cotxe i quan ho fa, però no el motiu que ho justifica ni el trajecte que fa.  

Fa referència a totes les manifestacions patètiques en torn al cas Monago per fer notar que, tot i que en 
una altra dimensió, és el mateix: un recurs públic s’utilitza per a un càrrec públic, però qualsevol 
persona que ho consulti a la pàgina web no pot saber-ne ni el motiu ni el trajecte.  

Diu que potser fa un any i mig no era tan necessari publicar-ho detalladament però a dia d’avui sí que 
ho és i, atès que ben segur que no hi ha res que amagar, si els cotxes oficials s’utilitzen correctament no 
hi ha cap motiu per no reflectir a la pàgina web el trajecte que es fa i el motiu de fer-ne ús. 

En segon lloc, s’han d’aclarir aspectes sobre mesures concretes del Codi Ètic de la institució, que s’han 
d’incorporar en el seu reglament orgànic. Diu que en la darrera reunió de la comissió específica se va 
dir que se presentaria l’informe necessari; en conseqüència, creu que no hi haurà cap problema per 
aprovar aquest punt concret de la moció. 

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

Anuncia que el seu Grup donarà suport a la moció. 

Fa avinent que, si se va incloure en el Codi Ètic del Consell de Mallorca la referència a la necessitat de 
gestionar correctament els cotxes oficials de la institució, va ser a causa de la insistència del Grup MÉS 
per Mallorca.  

Assenyala que, també de forma persistent, el seu Grup ha fet avinent que allò que se publica a la pàgina 
web en aquest sentit és del tot insuficient, atès que s’ha de poder saber en tot moment on són 
exactament els cotxes i per quin motiu s’ha fet el desplaçament.  

Reitera que no és així, la qual cosa demostra el tarannà del Partit Popular, que fa actuacions de cara a la 
galeria però a l’hora de la veritat li costa un gran esforç demostrar una transparència absoluta.  

Diu que, lamentablement, això és el que hi ha, i pertoca a la ciutadania jutjar-ho en el moment oportú.  

Per acabar, reitera el suport a la moció.  

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

Es mostra convençut que, amb l’aprovació del Codi de Transparència, se va inaugurar una nova etapa 
en el Consell de Mallorca, en aquest sentit. Recorda que va ser possible gràcies al consens aconseguit 
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entre tots els Grups polítics, que va suposar avançar-se un any i mig a la Llei de transparència estatal o, 
millor dit, dos anys i mig atès que la Llei de transparència estatal dóna un any perquè les 
administracions autonòmiques i locals s’incorporin al seu compliment.    

Fa notar l’avantatge que durà el Consell de Mallorca en aquest tipus de gestió sobre totes les 
administracions afectades, en el moment en què ja compleixin la llei.   

També destaca que la gestió del Codi Ètic d’aquesta institució va més enllà del que estableix la mateixa 
Llei de transparència estatal, i en posa uns exemples:  

En primer lloc, les subvencions estatals se publicaran quan superin quanties mínimes de X euros, 
mentre que el Consell de Mallorca les publica totes. 

En segon lloc, pel que fa als contractes, se publicaran a partir d’una determinada quantia econòmica, 
mentre que el Consell de Mallorca els publica tots.  

A més a més, destaca que els Grups polítics d’aquesta institució se varen posar d’acord en la publicació 
d’informacions prou importants, com ara les assignacions als Grups polítics, o els viatges de qualsevol 
membre de l’equip de govern (bitllets d’avió, taxi, motiu del viatge, menjars). Considera que va ser una 
gran passa aconseguir, gràcies a la feina de tots els partits polítics, el consens sobre aquestes qüestions 
en el sentit que quedi tot reflectit com pertoca.   

Recorda que se va acordar publicar l’ús dels cotxes oficials, sense especificar res. Diu que entrarà en 
detalls, però lamenta que aquesta gran passa que se va fer, al marge que s’hagin produït importants 
canvis socials durant l’any i mig transcorregut des de l’esmentat acord, ha representat un esforç 
considerable per a l’equip de govern, que és qui ha de fer pública tota la seva gestió. 

També recorda que se va donar veu i vot a tots els Grups polítics per publicar allò que desitgin a la 
primera pàgina del web del Consell de Mallorca.  

Assegura que no hi ha cap altra administració que publiqui la seva gestió d’una forma tan exhaustiva 
(regals, viatges, etc.). 

Pel que fa a l’ús dels cotxes oficials, comenta que seria bo conèixer quina altra administració ho 
publica. Diu que ell va explicar com ho fa el Consell de Mallorca en una reunió de responsables de 
diputacions provincials i els va semblar una bogeria. Tot i que no vol entrar en la qüestió d’actuar per 
motius de seguretat, sí que fa notar que és impossible, publicar el trajecte; potser en un futur es pot 
publicar alguna altra dada que no impliqui detallar el trajecte.  

Diu que, el que sí demanaria als membres dels Grups de l’oposició és que se valori tot l’esforç que s’ha 
fet fins a dia d’avui, atès que tant la mateixa presidenta de la institució com tot l’equip de govern 
utilitzen els cotxes oficials de la manera més racional i austera que s’ha fet en totes les legislatures. 

També fa avinent que tota aquesta informació que demana la moció ja la tenen, perquè és costum 
passar-la per escrit als Grups polítics i és obvi que si haguessin observat qualsevol irregularitat concreta 
la qüestionarien.  

Torna a dir que ha estat durant aquesta legislatura quan s’ha fet menys ús del cotxe oficial i reitera la 
petició de valorar la gran feina que s’ha fet, en comptes de posar-hi entrebancs. 

Assenyala que aquest és un tema obert, que a poc a poc s’anirà modificant, de forma que si més 
endavant governen els partits de l’actual oposició, podran incloure tot allò que a dia d’avui demanen.  

Insisteix en destacar que la informació que se publica a dia d’avui és la correcta, dia a dia se publica 
quin membre de l’equip de govern utilitza el cotxe oficial; se compleix exactament allò que se va fer 
constar en el Codi Ètic.  

Quant a l’informe i al calendari que se demana en el segon punt de la moció, anuncia que l’equip de 
govern no el pot aprovar, atès que en el sí de la Comissió de Transparència tots els Grups polítics, per 
unanimitat, varen acordar que se presentaria un informe al Ple dins el trimestre següent a cada sis 
mesos.  
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En aquest punt, reconeix que ell ja hauria d’haver presentat un o dos informes, que no ha fet. Diu que li 
sap greu. Informa que actualment estan redactant un informe sobre l’execució del Codi Ètic fins a dia 
31/12/2014; quan l’acabin, el presentaran al Ple, dins el primer trimestre de 2015.  

Reitera que és impossible, presentar l’informe que se demana en el Ple del mes de gener. En canvi, si se 
canvia la redacció en el sentit que se presenti l’informe al Ple dins el primer trimestre de 2015, tal i 
com està establert, no hi haurà cap problema per aprovar el punt 2.  

Pel que fa al Reglament de la institució, recorda que també se va arribar a un acord pel que fa al 
calendari de feina, raó per la qual si la petició s’ajusta exactament a l’esmentat acord de la Comissió de 
Transparència, se podrà votar a favor. En canvi, tal i com està redactat el punt 2, no es pot admetre.  

El Sr. GARAU intervé tot seguit. 

Lamenta que el PP ja hagi pres la decisió de no publicar detalladament l’ús que se’n fa dels cotxes 
oficials i ara no vulgui cedir davant la petició d’aquesta moció, de publicar els trajectes i els motius del 
viatge.  

Fa notar que tant l’argumentació dels motius com la motivació profunda que hi ha darrere les 
explicacions que ha donat el Sr. Jaume són ridícules. Observa que, des de la reunió que ha esmentat 
fins a dia d’avui ja ha passat més d’un any i mig i, d’altra banda, aquest mateix debat ja s’ha tengut en 
el Ple fa set o vuit mesos, per la qual cosa queda clar que l’equip de govern ha adoptat una postura 
tancada del tot a qualsevol consideració en aquest sentit.  

També és evident que la ciutadania i les dinàmiques polítiques institucionals de l’Estat i de les 
comunitats autònomes van en direcció de processos de transferència absoluts, que no deixen espais 
opacs (per a la fantasia, la imaginació, la polèmica, la demagògia, el populisme).  

Diu que, tot i que no vol parlar de viatges que han fet o no han fet, sí que reitera que li sembla ridícul 
que l’equip de govern no vulgui fer una passa endavant, perquè és evident que és necessari i que la 
ciutadania ho agrairia, i tot seguit en posa uns exemples. 

En primer lloc, consta un viatge per anar a entrevistar-se amb el ministre d’Economia de l’Estat. Fa 
notar que no consta enlloc quin és el motiu exacte que justifica el viatge.  

En segon lloc, esmenta el viatge a París de la Sra. Salom, com a presidenta de la institució, per assistir 
durant tres dies al Grand Prix de l’Amérique. És clar que la ciutadania que desconeix el cas pot pensar 
que hi va només per veure carreres de cavalls, durant tres dies, amb un cost superior als 1.000 €. En 
canvi, si s’explica convenientment, se sap que hi va per treballar la qüestió de la PMU, o el que sigui. 

En tercer lloc, els viatges del Sr. Rovira (conseller executiu d’Urbanisme i Territori). Assenyala que, si 
va al Ministeri d’Obres Públiques de l’Estat, és lògic que s’indiqui que és per negociar el conveni de 
Carreteres, i per la qüestió concreta.  

En tots els casos, allò que se demana és que se donin més explicacions, per facilitar el control de la 
ciutadania sobre les institucions a les quals paga. Assegura que aquesta és la filosofia del PSOE i es 
mostra convençut que és possible fer una passa endavant.  

El Sr. FONT diu a la presidenta que no li ha de fer por, aconseguir la màxima transparència en la gestió 
política. Tothom que treballi en política ha de voler que la ciutadania sàpiga quines gestions se fan i 
com se fan.  

Opina que l’argument de la seguretat no és una realitat, perquè es tracta de donar la informació 
posteriorment. Cosa diferent seria la publicitat prèvia que se’n fes, de l’agenda de la presidenta; en 
aquest cas sí que se’n podria discutir. Torna a recordar que aquest no és el cas que planteja la moció.  

Per acabar, torna a recordar que no s’ha de tenir por de gestionar la institució amb la màxima 
transparència possible.  

El Sr. JUAN tanca el debat. 

Considera que durant la seva intervenció anterior ha quedat ben clar l’esforç que s’ha fet per gestionar 
correctament aquesta qüestió.  
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Lamenta que, una vegada més, se posin entrebancs per dur endavant el compliment d’un acord que ha 
fet que el Consell de Mallorca fos pioner en aquest sentit en el conjunt de l’Estat espanyol.  

Reitera que no existeix cap incompliment del Codi Ètic, i fa notar que si fos el cas, ben segur que ja 
s’hauria fet saber. És clar que únicament se demana ampliar la informació sobre l’ús dels cotxes. 
Encoratja els grups de l’oposició a fer el que demana la moció si més endavant governen.  

Reitera que no coneix cap altra diputació de cap comunitat autònoma de l’Estat espanyol que publiqui 
dades referides a l’ús dels cotxes oficials i fa avinent que la llei estatal no en fa cap referència ni una a 
aquesta qüestió. Consegüentment, el Consell de Mallorca els duu un avantatge d’un any i mig en aquest 
sentit.  

Lamenta que el Sr. Garau hagi insistit a retreure el viatge de la presidenta d’aquesta institució a París, i 
el to en què ho ha fet, perquè tot i ser un detall lleig, li ha de recordar que l’anterior presidenta del 
Consell de Mallorca, la Sra. Armengol, i un altre any també el conseller executiu de Presidència, el Sr. 
Cosme Bonet, també hi varen anar i varen llogar una limusina.  

Reitera que hi varen anar tots dos, per separat, en anys diferents. Afirma que ell en té la factura, que 
detalla i acredita que el cost de la limusina durant tres dies va ser de 1.000 €. Ho fa saber al Sr. Garau, 
perquè potser l’actual presidenta, en tot el viatge, no va gastar el mateix que un conseller de l’equip de 
govern de l’anterior legislatura.  

Per les raons que ha explicat, anuncia que votaran en contra del primer punt de la moció i, pel que fa al 
segon, demana que li concretin si accepten o no la proposta que ha fet durant l’anterior intervenció. 
Recorda que el text exacte que proposa el Grup Popular és aquest: “El Consell de Mallorca presentarà 
informes i un calendari d’incorporació, seguint el calendari que se va acordar a la Comissió de 
Transparència”.  

A petició del Sr. Garau, llegeix el text exacte de l’esmentat acord: “El Consell de Mallorca presentarà 
un informe el primer trimestre de 2015 sobre el desenvolupament del Codi Ètic.” 

La Sra. PRESIDENTA indica que se pot fer la votació i que se votaran per separat els 
punts 1 i 2.  

Assenyala que, en el punt 2, hi ha una transacció que ha proposat el Grup Popular, en 
els termes següents:  

“El Consell de Mallorca presentarà, en el primer trimestre de l’any 2015, un informe 
sobre el grau de compliment del Codi Ètic.” 

Sotmès el punt núm. 1 de la proposta a votació, es rebutja per catorze vots a favor 
(PSOE i MÉS per Mallorca), cap abstenció i devuit vots en contra (PP). 
Sotmès el punt núm. 2 de la proposta a votació, s’aprova per unanimitat, amb la 
transacció incorporada. 
 
PUNT 14. MOCIÓ  QUE PRESENTA EL GRUP SOCIALISTA SOBRE LA 
CREACIÓ DE LA XARXA  DE VIES CICLISTES DE MALLORCA. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 

La política de mobilitat i transports que pot fer el Consell de Mallorca, en el marc de 
les seves actuals competències, no s’ha de reduir només a fer obres i mantenir la xarxa 
de carreteres. La capacitat tècnica i econòmica que té el propi Consell en matèria 
d’infrastructures li permet també desenvolupar infrastructures destinades a mobilitat 
no motoritzada, com la mobilitat ciclista; sobretot per millorar la seguretat i donar un 
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impuls renovat a l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport, no només d’ús turístic, 
sinó també per a ús dels propis mallorquins. 

Mallorca disposa d’una xarxa de camins rurals molt extensa que, amb el temps, han 
perdut en part la funció original de servei a l’activitat agrària i de connexió amb els 
pobles i les possessions. Molts d’aquests camins són de titularitat pública municipal i, 
en molts casos, els ajuntaments tenen dificultats per a mantenir-los en bones 
condicions.  

Aquests camins tenen un elevat valor patrimonial, una qualitat paisatgística molt gran 
i, a més, poden servir per a dinamitzar el món agrari i rural, donant-lis noves funcions. 
I són una via d’accés de primer nivell al gaudi del paisatge per part dels ciutadans. 

Els camins rurals són un element fonamental per a millorar l’oferta turística de la 
nostra illa, apostant per un tipus de turisme que sol venir en temporada baixa i que, a 
més, deixa molta riquesa als pobles per allà on passa. És necessari, també, millorar la 
seguretat dels ciclistes. Per això, crear rutes que emprin la xarxa de camins rurals i les 
carreteres secundàries pot ajudar molt a evitar accidents. 

Hem de dir que ja hi ha hagut algunes iniciatives per crear itineraris tant a peu com en 
bicicleta als camins rurals. Gairebé tots els ajuntaments han senyalitzat aquests 
camins, i també s’han intentat diferents iniciatives de senyalització i creació de rutes 
ciclistes, com les Ecovies, o la xarxa que ja preveia el Pla de Transports de les 
Balears. En molts casos, però, aquestes iniciatives s’han quedat a mitges, amb la qual 
cosa s’ha generat un cert caos per l’ús de diferents senyalitzacions, la manca de 
manteniment dels camins, la manca de connexió amb alguns punts, com Palma o les 
zones turístiques, o la contradicció per la creació de rutes diferents segons cada una de 
les administracions que ho ha impulsat. Mancances que es podrien resoldre si el 
Consell actuàs com a coordinador i contribuís tècnicament i econòmicament a la 
creació d’aquesta xarxa. 

És per això que el GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA presenta 
pel seu debat i aprovació al proper Ple del Consell de Mallorca la següent MOCIÓ:  

El Consell de Mallorca realitzarà un Pla de Vies Ciclistes als camins rurals de 
Mallorca, que consisteixi principalment en: 

1. La definició d’unes rutes ben dissenyades i planificades, que emprin els 
camins rurals i les carreteres secundàries de Mallorca i serveixin per connectar 
pobles i ciutats seguint itineraris d’interès paisatgístic i cultural. En aquest 
disseny es pot incloure la visita a punts d’interès (elements de patrimoni, punts 
de descans, visita a finques agrícoles, etc.) i sobretot connectar, a través 
d’aquests camins, totes les ciutats, pobles i zones turístiques. 

2. La proposta d’una senyalització única per a tot Mallorca, ben integrada en el 
paisatge i que sigui clara i fàcil de seguir per als usuaris. 
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3. La realització d’un diagnòstic de l’estat de conservació d’aquests camins, una 
vegada definides les rutes, i la proposta de projectes de millora quan sigui 
necessari, per a la qual cosa es podrien crear brigades específiques de 
manteniment, o bé tallers ocupacionals que permetin crear nova ocupació.  

4. La signatura de convenis de manteniment, una vegada aprovat el Pla, amb els 
Ajuntaments i Mancomunitats, de manera que el Consell pugui contribuir 
econòmicament a mantenir la xarxa en bon estat, tal i com es fa, per exemple, 
amb la ruta de Pedra en Sec. 

 

El Sr. COLOM (PSOE) explica que, atenent a les circumstàncies circulatòries actuals, hi ha una 
necessitat clara de separar, sempre que sigui possible, les activitats d’ús de les bicicletes de les vies 
principals de comunicació motoritzades tot aprofitant, en la mesura que sigui possible, la xarxa de rutes 
rurals des d’on es pot gaudir del paisatge natural de la nostra illa. 

A més de la qüestió de seguretat dels ciclistes, que és el més important, s’hi han d’afegir arguments 
com que potenciar i definir aquesta xarxa rural pot ser també un important recurs esportiu i turístic 
aprofitable també pels mallorquins. 

És evident que la política de mobilitat que pot fer el Consell de Mallorca, en el marc de les seves 
competències, no s’ha de reduir només a obres i al manteniment de la xarxa de carreteres. El Consell de 
Mallorca té capacitat tècnica i competencial suficient per impulsar la mobilitat ciclista en tots els seus 
aspectes i també en el de la seguretat de les persones. 

A Mallorca se disposa d’una àmplia xarxa de camins rurals, molts d’ells de titularitat pública 
municipal, que en molts de casos els ajuntaments tenen dificultats per mantenir en bones condicions.  

Aquests camins tenen un elevat valor patrimonial i una qualitat paisatgística molt gran i, a més a més, 
són elements fonamentals –com deia abans– per millorar l’oferta turística de Mallorca que serviria per 
fomentar un turisme que sol venir en temporada baixa i que deixa uns bons ingressos econòmics als 
pobles per allà on passa. 

Cal reconèixer que hi ha hagut diferents iniciatives de governs anteriors i també actuals  a nivell 
autonòmic, insular i també local com, per exemple, senyalització i creació de noves rutes ciclistes, les 
ecovies i les xarxes que preveia el Pla de Transports de les Illes Balears. També és cert que hi ha hagut 
diferents reunions amb la Federació de Ciclisme de les Illes Balears per consensuar actuacions en 
matèria de seguretat i, concretament, la darrera reunió va ser amb el vicepresident d’aquesta institució. 

Malgrat tot això, vàries d’aquestes actuacions –sota el punt de vista del seu Grup– s’han quedat a 
mitges com ara són la manca de manteniment dels camins de manera suficient o la manca de connexió 
d’aquestes vies en alguns punts. 

Des del Grup Socialista pensen que aquestes mancances es podrien resoldre o, almanco, pal·liar si el 
Consell de Mallorca actuàs com a coordinador de totes aquestes iniciatives i contribuís tècnicament i 
econòmicament a la creació de la xarxa de vies ciclistes als camins rurals. 

Per tot això, sotmeten a consideració del Ple l’elaboració d’un pla que, en primer lloc, defineixi 
exhaustivament unes rutes ben dissenyades que emprin els camins rurals i carreteres secundàries de 
Mallorca on es pugui incloure la visita a punts d’interès paisatgístic i cultural.  

En segon lloc, proposen una senyalització única per tot Mallorca integrada dins el paisatge i fàcilment 
intel·ligible pels usuaris. En tercer lloc, suggereixen que dins el mateix pla d’actuació, una vegada 
definides les rutes i fet un diagnòstic de l’estat de conservació d’aquestes rutes, fer propostes de 
millores quan siguin necessàries. 

Finalment proposen, en quart lloc, la signatura de convenis, una vegada aprovat el pla, amb 
ajuntaments i mancomunitat per facilitar que el mateix Consell de Mallorca pugui contribuir al 
manteniment econòmic d’aquesta xarxa fent quelcom semblant al que actualment es fa amb la Ruta de 
Pedra en Sec. 
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Per acabar, comenta que creu que aquesta és una proposta fàcilment assumible en els termes en què 
està redactada i que pot significar que aquest pla, si s’arriba a executar, pugui millorar les condicions 
de seguretat dels cicloturistes i servir d’empenta a la desestacionalització que tant se vol impulsar.  

La Sra. CAMPOMAR (MÉS per Mallorca) anuncia que MÉS per Mallorca votarà a favor d’aquesta 
moció perquè, en el mes de maig 2013, el seu Grup ja va presentar una moció per tal d’elaborar un pla 
director ciclista, moció que el Partit Popular va rebutjar. 

Recorda també que en el mes de juny varen dur una moció perquè se redactàs un pla de seguretat 
ciclista ja que al Parlament de les Illes Balears s’havia aprovat, per unanimitat de tots els grups, instar 
els consells insulars que fessin aquest pla de seguretat ciclista. 

El dia 13 de juny de 2013, en aquest Ple, es va aprovar per unanimitat aquest punt, amb els vots a favor 
del Partit Popular però, llevat que el Sr. Rovira aporti altra informació, sembla que no s’ha fet res al 
respecte. 

Quant a la comissió creada per mirar d’eliminar punts negres per als ciclistes, el seu Grup sempre ha 
donat el seu suport i han cregut que era una bona notícia però, tot i això, consideren que les coses s’han 
de fer de manera planificada. 

Precisament per això varen defensar la moció a què feia referència abans, moció que reitera que va ser 
aprovada per unanimitat i, per tant, degué comptar també amb els vots favorables del Grup Socialista. 

Els preocupa la falta de compliment dels acords de Ple per part de l’equip de govern, falta que no 
només es fa palesa amb aquest cas sinó també altres casos com, per exemple, el Pla Director Sectorial 
de Comerç, etc. 

No obstant això, MÉS per Mallorca votarà a favor d’aquesta moció perquè és molt important ja que 
Mallorca té al voltant de quasi 150.000 ciclistes que la visiten i, encara que espera que no hi hagi més 
accidents, no se poden confiar i és necessari no només ampliar-ne la xarxa sinó també oferir la màxima 
seguretat a la xarxa existent. 

En qualsevol cas, s’ha de tenir en compte que la Llei de transport terrestre obliga el Consell de 
Mallorca a complir els requisits de seguretat en totes les noves infraestructures que realitzi. Així doncs, 
caldria ser responsable i actuar no només a les noves infraestructures sinó també en les xarxes 
existents. 

Per tot això, li proposa una esmena al Grup Socialista per tal d’incloure en la moció un punt en què es 
demani que s’executi, sense més dilacions, l’acord de Ple de 13 de juny de 2013 que es va aprovar per 
unanimitat i en el qual s’aprovà el desenvolupament un pla de seguretat per als cicloturistes d’acord 
amb el que va aprovar el Parlament de les Illes Balears. 

El Sr. ROVIRA (conseller executiu d’Urbanisme i Territori) manifesta, en primer lloc, que no sap si ha 
de recordar a l’oposició quines són les competències del Consell de Mallorca. Tot seguit constata que 
coordinar està molt bé però quan s’és competent per fer-ho. 

El 1r punt de la moció demana que defineixin rutes ben dissenyades i planificades utilitzant camins i 
carreteres que no són del Consell de Mallorca, per a la qual cosa no són competents. El 2n punt demana 
que se faci una senyalització única per tot Mallorca en aquestes carreteres i camins, per a la qual cosa 
no són competents. El 3r punt demana que se realitzi un diagnòstic de l’estat de conservació d’aquests 
camins, per a la qual cosa no són competents. Finalment, el 4t punt demana que, a més de tot això, el 
Consell de Mallorca pagui aquestes actuacions en carreteres que no són de la seva competència i, per 
tant, no creu que la Intervenció ho permetés. 

En resum assenyala que el Consell de Mallorca no té les competències en matèria de Transports, el 
Consell de Mallorca no té les competències en matèria de Turisme, el Consell de Mallorca no té 
competència sobre les carreteres de titularitat municipal i particular i, a més a més, ja existeix un mapa 
de rutes cicloturítiques fet per les autoritats competents. 

Així doncs, creu que des del Consell de Mallorca s’han de centrar en la xarxa de carreteres que són de 
la seva titularitat per tenir-les en les millors condicions possibles i intentar mantenir el major nivell de 
seguretat per als ciclistes. 
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En aquest sentit, tal i com s’ha comentat, existeix una comissió de seguretat vial per al ciclistes que es 
reuneix periòdicament –la darrera vegada va ser fa devers 10 dies– i que s’encarrega de revisar l’estat 
de les carreteres i també rep els informes de la Direcció General de Trànsit, dels usuaris i de la resta 
d’administracions. 

Aquesta comissió també s’encarrega de plantejar prioritats i criteris d’actuació i el Consell de Mallorca 
acompleix, escrupolosament, amb aquestes prioritats i criteris a les noves obres i en la conservació de 
les carreteres. 

Comenta que hi ha punts fonamentals que s’han exigit des de la comissió com són la il·luminació del 
túnel de Monnàber, que s’inaugurarà aquest mes de desembre; l’asfaltat de la carretera del far de 
Formentor, que ja s’ha inaugurat; l’asfaltat del Coll de sa Creu, que ja està licitat; l’asfaltat de la 
carretera de Tolleric, que es va inaugurar l’estiu passat; passar tots els projectes de noves carreteres per 
la comissió per tal que decideixin si és millor carril ciclista o ampliació de vorals, que ja se fa i, 
finalment, la senyalització de vies del Consell de Mallorca, que ja se n’està redactant el projecte. 

Li assegura al Grup Socialista que, tot allò que li demanin amb relació a les carreteres del Consell de 
Mallorca, ho poden discutir però, tot allò que li demanin relatiu a carreteres que no són del Consell de 
Mallorca, no és de la seva competència. 

Adverteix que considera que la seva obligació és reivindicar que tots els doblers de conservació de 
carreteres es dediquin a les carreteres que són de titularitat del Consell de Mallorca i els ajuntaments 
que dediquin els seus doblers a mantenir les seves carreteres perquè és la seva obligació i, per això, 
compten amb el Departament de Cooperació Local per donar-los una mà a través de les línies d’ajudes 
de cooperació i el Pla d’Obres i Serveis que s’ha posat en marxa perquè els ajuntaments s’hi puguin 
acollir si no tenen mitjans propis. 

Aquestes actuacions no es poden fer, en cap cas, des del departament de Carreteres perquè no són 
competència del Consell de Mallorca i, a mode d’exemple, relata que volia dur a terme unes actuacions 
al carrer de Sant Jaume de Sóller amb fons de carreteres i s’han hagut de fer amb fons del Pla d’Obres i 
Serveis. 

Ressalta que està clar que allà on el Consell de Mallorca no és competent, no hi pot gastar ni un sol 
euro i menys en carreteres. L’única manera de gastar doblers als ajuntaments és mitjançant les línies de 
cooperació local i, a més a més, sap que moltes de les quantitats que s’hi destinen, els ajuntaments les 
empren per reforços de ferms, millores de voravies i altres obres d’aquestes característiques.  

Assevera que, en tot cas, té molt clar que no gastarà ni un sol euro en competències que no són del seu 
Departament perquè tampoc li deixarien que ho fes. Insisteix que no pot gastar ni un euro en fer un pla 
director de ciclisme en carreteres que no són del Consell de Mallorca perquè, a la fi, haurien d’acabar 
fent la inversió atès que els ajuntaments no la faran. 

Per tant, no sap de què serveix que el Consell de Mallorca plantegi una coordinació que no li correspon 
per fer unes inversions que no se faran perquè el Consell de Mallorca no pot fer-les i cada ajuntament 
té les seves prioritats. 

Entén que qui n’és competent i ha aprovat plans de rutes cicloturístiques és qui hi ha d’invertir i, de fet, 
li consta que ho fa malgrat que potser hi podria destinar més doblers però aquest no és el millor 
moment per fer inversions perquè no hi ha recursos. 

Reitera, per concloure, que li consta que el Govern de les Illes Balears, a través de la Conselleria de 
Turisme, en col·laboració amb els ajuntaments fa i farà aquest tipus d’inversions a molts indrets. 

El Sr. COLOM li recomana al Sr. Rovira que no s’enfadi i li diu que, si li permet una broma afectuosa, 
el contrari de competència és incompetència. 

Observa que el Sr. Rovira ha centrat la seva intervenció en parlar de competències però ell no hi entrarà 
i assenyala que no li estranya que no vulguin donar suport a aquesta moció perquè reconeix que estan 
en el seu dret i en l’ús de la seva majoria absoluta però creu que són els darrers esperonaments 
d’aquesta majoria absoluta i d’aquesta manera absolutista d’entendre la política. 

Afegeix que una proposta com aquesta ja té antecedents. El Consell de Menorca ja va fer una proposta 
com aquesta durant la passada legislatura i ja existeix un pla d’aquest tipus a Menorca. 
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Per això, no entén els arguments del Sr. Rovira perquè considera que hi ha mecanismes a bastament per 
fer-ho i, a més a més, es mostra disposat a modificar qualque cosa de la moció que no consideri 
correcta. 

Fa constar que ell està parlant de cooperació amb els ajuntaments i ja sap que aquestes rutes no són del 
Consell de Mallorca però se poden subscriure convenis amb els ajuntaments ja sigui des de Cooperació 
Local o des d’una altra via que considerin més oportuna. 

Puntualitza que aquesta moció l’ha consultada abans de presentar-la, és a dir, que no se l’ha inventada 
de qualsevol manera. L’ha consultada amb experts en mobilitat de la Universitat de les Illes Balears i 
també amb la gent de la Federació de Ciclisme de les Illes Balears i l’han trobada molt adient. 

Pel que fa a l’esmena proposada per MÉS per Mallorca, sol·licita que la Sra. Campomar li confirmi si 
és una proposta d’addició. 

La Sra. CAMPOMAR aclareix que és una esmena d’addició d’un punt per demanar l’execució de 
l’acord que es va aprovar dia 13 de juny de 2013. 

El Sr. COLOM anuncia que el seu Grup accepta l’esmena d’addició proposada per MÉS per Mallorca. 

La Sra. CAMPOMAR li agraeix al Grup Socialista que hagi acceptat la seva esmena atès que la 
considera important. 

Per altra banda, comenta que el Sr. Rovira deia que no pot gastar ni un euro en coses que no són 
competència del Consell de Mallorca però li adverteix que, de vegades, tampoc no fa allò que se li 
mana. 

Aquest Ple, fa més d’un any, li va dir que havia de redactar un pla de seguretat ciclista i no ha dit que 
hagi fet cap actuació al respecte ni que n’hagués iniciat la tramitació i, com deia el Sr. Colom, el 
contrari de la competència és incompetència si no fa allò que el Ple decideix que el seu Departament ha 
de fer. 

De totes maneres, també és cert que la postura del Sr. Rovira és una mica radical en el sentit que és 
antimunicipalista i se remet a Cooperació Local quant a les ajudes als ajuntaments però ella pensa que 
els departaments han de treballar conjuntament perquè això és el que esperen els ciutadans. 

Li retreu que mantengui una postura immobilista i taxativa a l’hora de gastar en coses que no són de la 
seva competència però llavors resulta que, en primer lloc, no fa allò que se li mana per part del Ple i, en 
segon lloc, no té la suficient flexibilitat per dir que cooperarà i que, si de cas, li correspon fer-ho a un 
altre departament però, en tot cas, el Departament d’Urbanisme i Territori compta amb els serveis 
tècnics adients per prestar ajuda a Cooperació local en aquest assumpte. 

Per concloure la seva intervenció, reitera que li sorprèn la postura tan poc flexible que té el Sr. Rovira. 

El Sr. ROVIRA fa constar que confondre tenir una competència o no tenir-la amb ser incompetent és 
de poc gust –li diu al Sr. Colom– i puntualitza que precisament qui creu que se confon és ell i que no 
sap utilitzar el llenguatge perquè, si li vol dir incompetent, li pot dir clarament sense fer servir 
l’argument de si el Consell de Mallorca és competent o no en una matèria. 

El que sí té molt clar i el que ha après en aquesta administració és que per allò que no se té competència 
no se deuen gastar doblers perquè, en primer lloc, no s’informaria favorablement i, en segon lloc, 
perquè és una qüestió immoral atesa la situació actual. 

Observa que, com a mínim, és immoral que el Grup Socialista gastàs doblers, durant la passada 
legislatura, en exercir competències que no tenien per quadrar un pacte de govern i una relació entre 
administracions perquè tothom pogués assistir als actes dient que exercia alguna competència, que 
consistia en tenir un càrrec d’una competència que no tenien. 

Per altra banda, també resultaria immoral que ell es pogués plantejar gastar un sol euro de les 
competències de carreteres del Consell de Mallorca en quelcom que no siguin les competències de 
carreteres del Consell de Mallorca. Remarca que no ho pot fer ni ho ha de fer. 
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Puntualitza que no és una qüestió d’incompetència sinó que l’oposició només li pot exigir que exerceixi 
bé les competències que té atribuïdes –i ho intenta– i que són la finalitat per a la qual el seu 
Departament rep doblers del Consell de Mallorca i no per gastar-los en altres coses. 

Insisteix que si no té competència en una determinada xarxa de carreteres, no hi pot gastar doblers ni 
mitjançant convenis. No se pot fer i no se fa. Això no és ser absolutista sinó responsable, com la 
majoria absoluta tampoc no és absolutisme. 

Lamenta que el Grup Socialista faci servir un tema delicat per fer política i, de manera recurrent, 
demani al Consell de Mallorca que assumeixi competències que no són seves  i, per tant, no pot gastar 
doblers en quelcom que no és de la seva competència. 

Assegura que no se pot aprovar una moció en la qual els seus 4 punts demanen coses per a les quals no 
té competència el Consell de Mallorca perquè aquestes actuacions les ha de dur a terme l’administració 
que sigui competent en aquestes carreteres. 

Recorda que el Consell de Mallorca ha aprovat un pla de cooperació amb els ajuntaments i són 
precisament els ajuntaments els que han de dir quines prioritats tenen als seus municipis: una carretera 
municipal, els serveis socials, els bombers, la cooperació amb les associacions, la cultura, etc.  

Els ajuntaments decideixen quines són les seves prioritats mentre que el Consell de Mallorca les facilita 
els mitjans i els concedeix les subvencions perquè ho puguin fer a través del Pla d’Obres i Serveis però, 
en cap cas, ell no li pot dir a un ajuntament si una carretera municipal és o no prioritària per un pla 
cicloturista que ha fet el Consell de Mallorca i per al qual no té competències. L’ajuntament és el que 
ho ha de decidir i, si no té doblers, doncs que els demani al Consell de Mallorca. 

Per acabar, comenta que no es pot presentar una moció fàcil demanant que el Consell de Mallorca faci 
coses que queden bé en premsa però per a les quals no tenen competència i, tot i lamentar-ho, rebutja 
destinar-hi doblers perquè no en té les competències.  

Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per dotze vots a favor (PSOE i MÉS per 
Mallorca), cap abstenció i denou vots en contra (PP). 
 
PUNT 15. MOCIÓ  QUE PRESENTA EL GRUP SOCIALISTA SOBRE 
POBRESA ENERGÈTICA I PROTECCIÓ DELS CONSUMIDORS 
VULNERABLES. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
La pobresa energètica és una conseqüència més de la greu crisi social i econòmica 
que estem patint. Es defineix com aquella situació que sofreixen les llars, els 
membres de les quals són incapaces de pagar una quantitat de serveis de l'energia 
suficients per a la satisfacció de les seves necessitats domèstiques, i/o es veuen 
obligats a destinar una part excessiva dels seus ingressos al pagament de la factura 
energètica dels seus habitatges. 
 
Segons l'estudi de referència realitzat per l'Associació de Ciències Ambientals 
(ACA) són ja set els milions d'espanyols amb enormes dificultats per fer front al 
rebut de la llum al final de mes, havent de donar prioritat o triar entre quines 
qüestions bàsiques de subsistència, molt unides al desenvolupament d'una vida 
digna, poden permetre's i quines no.  

 
A aquesta dada cal afegir la que facilita l'INE en l'enquesta de condicions de vida, 
que assenyala que el 9% de les llars del nostre país no poden mantenir la seva casa 
a una temperatura adequada, amb els riscos que això comporta especialment per a 
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les persones amb factors de risc més alt com infants, ancians o malalts. Balears està 
al capdavant de les comunitats líders en els retards en els pagaments de rebuts 
(12% ). 
 
En 2012 l’11% de les llars de les Illes Balears varen tenir una despesa en energia 
domèstica superior al 10% dels ingressos. Això suposen 115.000 persones que 
tenen una despesa en energia domèstica per damunt de les seves entrades. De les 
4,2 milions de persones que no podien mantenir en 2012 les seves llars a 
temperatura adequada, 63.000 persones eren de Balears.  
 
Enfront d'aquest greu problema existeixen diferents posicionaments: mirar cap a un 
altre costat, plantejar una solució de conjuntura o adoptar mesures estructurals que 
remeïn situacions dramàtiques que poden ser evitades amb solidaritat i també a 
través de la legislació.  
 
La Unió Europea ha instat els diversos Estats membres a adoptar mesures per 
protegir als consumidors més vulnerables i a lluitar contra la pobresa energètica. 
Les normes europees han estat elaborades amb un doble objectiu: primer, garantir 
un subministrament de gas i electricitat imprescindible per garantir una vida digna 
associada a l'habitatge habitual, a un cost assequible per al consumidor vulnerable; 
i segon, prohibir la desconnexió en períodes crítics.  
 
Mentre diversos països han aprovat normes que protegeixen als consumidors més 
vulnerables, prohibint durant l'hivern interrompre el subministrament que els pugui 
deixar sense calefacció, la legislació espanyola s'ha limitat a desenvolupaments 
absolutament insuficients.  
 
El Govern d'Espanya ha retallat en tres anys les transferències del Pla de 
Prestacions Bàsiques a Balears en un 65%, on hem passat d'un milió i mig d'euros 
en 2011 a 50.000 euros en 2014. La partida roman congelada de cara a aquests 
pressupostos generals de l'estat de 2015. I en el moment en què s'ha reformat la 
Llei d'administració local, amb una reducció de competències municipals, i el 
Conveni signat entre el Govern de les Illes Balears i la FELIB, repercuteix sobre 
l'esquena de les corporacions locals la gestió de la pobresa energètica. 
 
Creiem imprescindible ser sensibles a la situació que molts dels nostres veïns i 
veïnes estan patint i, per tant, estimem l'oportunitat d'aprovar una Llei que insti al 
Govern d'Espanya a solucionar els problemes més urgents i perjudicials de pobresa 
energètica, i que marqui l'orientació prioritària de l'Administració a l'hora 
d'afrontar les principals causes per les quals aquesta pobresa energètica es produeix 
i manifesta.  
 
Estimem precís que es legisli perquè el subministrament d'energia sigui un dret 
social bàsic, que els consumidors vulnerables accedeixin a una tarifa social en 
funció dels seus ingressos i no del mercat, i el més important, que no hi hagi talls 
de subministrament a l'hivern per a aquelles persones que es trobin en situació de 
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pobresa energètica, finançant la diferència entre la tarifa social i el consum real a 
través dels Pressupostos Generals de l’Estat.  
 
Entenem que cal abordar la pobresa energètica dins d'un context d'ampliació de 
mesures estructurals, com són la millora de l'eficiència energètica dels habitatges 
vinculats a les famílies amb més dificultats, així com el suport públic a la 
rehabilitació dels habitatges que ocupen, amb la finalitat d'aconseguir una major 
optimització dels recursos energètics.  
 
Abans de res, creiem que el Consell de Mallorca ha de reconèixer que es tracta 
d'una mesura de política social, amb el propòsit de garantir els principis de 
progressivitat, solidaritat i cohesió respecte dels consumidors més vulnerables, i 
per això entenem que el cost d'aquesta iniciativa ha de ser sufragada pel conjunt del 
sistema.  
 
Per tot això, el GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA presenta la 
següent MOCIÓ per a la seva consideració i acceptació pel Ple, amb els següents 
ACORDS: 
 
1. El Consell de Mallorca instarà el Govern d'Espanya a aprovar una Llei de 

protecció dels consumidors vulnerables i contra la pobresa energètica.  
 

2. El Consell de Mallorca instarà el Govern de les Illes Balears a dotar de 
manera suficient els recursos del PPB perquè els Ajuntaments no hagin de 
comprometre pressupost municipal de serveis socials. 
 

3. El Consell de Mallorca es compromet a habilitar una partida d'un milió 
d'euros per sufragar les factures d'energia dels usuaris dels serveis socials en 
risc de pobresa energètica.  

 
 

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: 

“En primer lloc, la Unió d’Associacions de Mallorca desitja, de tot cor, unes bones fetes de 
Nadal a l’Honorable senyora presidenta del Consell de Mallorca, Maria Salom, i també a totes 
les conselleres i tots els consellers –PP, PSIB-PSOE i MÉS per Mallorca– i gràcies a totes i a 
tots per la seva tradicional sensibilitat cap a la nostra entitat i per la seva honradesa política. A 
totes i a tots, molts d’anys! 

Honorable senyora presidenta, senyores i senyors consellers, la Unió d’Associacions de 
Mallorca, referent a la lamentable pobresa energètica, exposa el següent: 

En general, es pot afirmar que gran part de la ciutadania sent una aversió nascuda de la 
impotència davant l’actuació de les grans empreses.  

Inicialment tenim tendència a pensar que si han arribat a ser tan importants és, principalment, 
perquè s’han dedicat a engolir-se’n d’altres més petites, i no necessàriament amb mètodes 
exemplars.  
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D’altra banda, pel fet de ser tan grans, imposen la seva llei sense preocupar-se massa per les 
conseqüències que se’n puguin derivar, tan sols les preocupa que augmenti el seu compte de 
resultats econòmics.  

En aquest punt ens podríem referir a moltes empreses que actuen segons uns patrons de 
conducta semblants, però ens centrarem en el cas de les empreses subministradores d’energia, 
per la qual la ciutadania espanyola en paga un preu exagerat.  

Concretament, pagam un 30% més que la mitjana de la ciutadania europea. El preus de 
l’energia –i també els de l’aigua– han augmentat més del 60% des de l’any 2007, la qual cosa, 
parlant clar i ras, significa que una persona del sector de consum mitjà va pagar 360 euros 
més l’any 2013 que l’any 2007.  

És evident que, actuant d’aquesta forma, no pot enganyar ningú el fet que les empreses del 
sector elèctric hagin guanyat 21.600 M€ addicionals, d’ençà que va començar la crisi. I el 
pitjor és que, paral·lelament, ni han millorat els serveis, ni tampoc no s’han suavitzat els 
coercitius procediments als quals recorren les companyies en el cas d’irregularitats en el 
pagament.  

Una entitat que es fa ressò d’aquesta situació denuncia que a Espanya se produeixen 
anualment dos milions de talls del subministrament d’energia per manca de pagament.  

Tot i que se pot entendre que alguna cosa han de fer les empreses quan no se paguen els seus 
serveis, no és menys cert que quan ha quedat demostrat que el motiu d’aquesta situació és 
l’augment de les tarifes, s’hauria d’actuar de forma menys enèrgica i més compassiva, o és 
demanar massa?  

Allò que sí s’ha de demanar a l’equip de govern del PP en el Consell de Mallorca és que 
destini, ja des d’ara, un parell de milions d’euros per resoldre aquesta qüestió i si no els té, 
que els demani al cavernícola Govern balear, presidit pel Molt Honorable senyor José Ramon 
Bauzá, cada dia més desgastat i criticat.  

És que no veuen, senyores i senyors del Partit Popular, de l’equip de govern del Consell de 
Mallorca, que nombroses famílies mallorquines es troben en la ruïna més completa, passen 
fam i lògicament els resulta impossible pagar el rebut de l’electricitat? O és que per ventura a 
vostès els resulta del tot indiferent que nombroses famílies mallorquines passin per una 
situació tan difícil i tan trista, de fam i sense llum, perquè no tenen el mínim suficient per 
subsistir? On és, l’estat de dret? On és, la sensibilitat i la humanitat del Consell de Mallorca? 
Als pobres mallorquins, que Déu ens agafi confessats!” 

La Sra. CANO (PSOE) manifesta, en primer lloc, que el Grup Socialista també li desitja unes bones 
festes al Sr. Felip així com a tota la corporació. 

Tot seguit explica que el Partit Socialista presenta aquesta moció que pensen que és important per a 
moltes famílies mallorquines. Malgrat que l’hivern tècnicament no arriba fins d’aquí a 10 dies, és 
evident que el fred ja és aquí i amb ell la dificultat de molts ciutadans per escalfar-se i disposar d’unes 
condicions adequades a les seves llars. 

Segons l’estudi de referència realitzat per l’Associació de Ciències Ambientals, el 2012 115.000 
persones a les Illes Balears havien de destinar més del 10% dels seus ingressos a l’energia per tal de 
satisfer llur necessitats domèstiques, és a dir, que són persones que entrarien dins el concepte de 
pobresa energètica. 

Alhora, 63.000 persones de les nostres illes durant hiverns passat, segons l’estudi de 2012, no varen 
poden mantenir les seves llars a una temperatura adequada. 

Si bé encara no hi ha dades oficials respecte als talls de subministrament per part de les grans empreses, 
s’estima que entorn a un 10% dels talls d’energia elèctrica es produeixen durant més d’una setmana. 
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Això significa que, en ple hivern, hi ha persones que poden tenir les seves llars sense subministrament 
elèctric durant una setmana o quinze dies. 

Fent una comparativa amb la situació en què estan altres països, resulta que es comprova que als països 
nòrdics l’accés a l’energia és un dret i, per tant, no se pot tallar el subministrament d’energia durant 
l’hivern. A països com França o Bèlgica tenen treves hivernals. 

A l’Estat espanyol hi ha una disparitat de criteris i d’actuació per la manca d’una llei estatal contra la 
pobresa energètica que defensi, sobretot, els consumidors més vulnerables. 

Per exemple, a Catalunya no se li pot tallar el subministrament elèctric a ningú que tengui dificultats 
socials i econòmiques entre els mesos de desembre i març, malgrat que el govern central ha recorregut 
aquesta llei davant el Tribunal Constitucional per invasió de competències. 

Amb independència d’aquesta qüestió, hi ha una altra comunitat autònoma, com és el cas d’Andalusia, 
que ha posat a disposició dels ajuntaments una partida de 7,5 M€ per ajudar les famílies sense recursos. 
Els ajuntaments disposen d’una quantitat econòmica que els ha traslladat la Junta d’Andalusia perquè 
atenguin els casos més flagrants de desnonaments energètics. 

Aquí a Mallorca, tot i que seria bo comptar amb una regulació estatal, el Consell de Mallorca té 
competència, possibilitat i capacitat per prevenir aquesta pobresa energètica com una mesura inclosa 
dins les polítiques socials. 

Des de la convicció que la pobresa energètica ha de ser també una mesura de les polítiques socials, el 
Grup Socialista va presentar, com una esmena al pressupost del Consell de Mallorca, la possibilitat 
d’augmentar la partida i de dotar-la amb 1 M€ suplementaris per abordar aquestes qüestions. 

Atès que el debat del pressupost es va fer de manera molt general pel que fa a les esmenes, aquesta 
concreta va ser rebutjada. 

Per això, avui espera i desitja que puguin debatre l’assumpte de manera més detallada per posar damunt 
de la taula una realitat que tenim perquè el Ple demostri una especial sensibilitat envers les persones 
que pitjor ho estan passant. 

Observa que hi ha un fet que és objectiu i és que el govern d’Espanya ha retallat en un 65%, durant 3 
anys consecutius, les transferències als plans de prestacions bàsiques de les Illes Balears tot passant 
d’1,5 M€ en 2011 a 50.000 € en 2014 i, a més a més, aquesta partida resta congelada de cara a 2015. 

En el moment que s’ha reformat la Llei de l’administració local –que s’han reduït les competències 
municipals–, s’ha signat un conveni (que n’és una primera passa i pot ser una bona plataforma) entre el 
Govern de les Illes Balears i la FELIB però, ara bé, amb una inconvenient important per a les arques 
municipals i és que es carrega a damunt les corporacions locals, que ja estan en una situació prou 
complicada, una qüestió que hauria de ser assumida per institucions supramunicipals. 

La Unió Europea ha instat els estats membres a adoptar mesures per protegir els consumidors més 
vulnerables i, per això, s’han d’assegurar els subministraments de gas i d’electricitat que són 
imprescindibles per garantir la vida digna de les persones a un cost assequible. 

Per tot això, la moció proposa, en primer lloc, instar el govern d’Espanya a fer una modificació de la 
Llei de protecció dels consumidors vulnerables en contra de pobresa energètica; legislar perquè 
l’energia sigui un dret com als països nòrdics, que estigui subjecta, per a les persones més vulnerables, 
no a preus de mercat sinó que pugui ser finançada via pressuposts generals de l’Estat. 

Igualment proposen instar el Govern de les Illes Balears a dotar, d’una manera suficient, el Pla de 
Prestacions Bàsiques perquè els ajuntaments no hagin de comprometre els seus pressuposts municipals. 

En tercer lloc, és quelcom que pot fer el Consell de Mallorca com a institució competent en matèria 
d’Infància atès que s’està desenvolupant un pla de protecció de la infància que s’ha de presentar al 
Consell Assessor i ha de contemplar, necessàriament, mesures per protegir els menors. Així doncs, 
proposen que el Consell de Mallorca habiliti la partida que demanen d’1 M€ per sufragar les factures 
d’energia dels usuaris de serveis socials en risc de pobresa energètica i que, per descomptat, tenen ja 
tarifes socials contractades amb les empreses subministradores d’energia elèctrica. 
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El Sr. ENSENYAT (MÉS per Mallorca) explica que l’any 2011, quan tothom devia doblers a tothom 
(el Govern de les Illes Balears al Consell de Mallorca, aquest als ajuntaments i aquests als proveïdors), 
a Esporles va passar que se li devien doblers a una empresa energètica i tallaren el llum de l’escola 
pública, potser a mode d’advertència. 

Ressalta el fet que l’empresa no tallà el llum ni del cementiri ni del camp de futbol ni de la pista de 
tennis sinó de l’escola pública. 

Aleshores el tema va tenir bastant de rebombori i el mateix horabaixa el varen convidar a ell a una 
tertúlia radiofònica per explicar el que havia passat. Durant la tertúlia, va entrar en antena la delegada 
de l’empresa que havia tallat l’electricitat qui, molt cordialment, va explicar els motius del tall de 
subministrament per la demora en el pagament. 

Quan li va tocar intervenir a ell, li demanà a aquesta senyora si li podia donar una dada. Li demanà si li 
podia dir què va guanyar, en aquest cas GESA-ENDESA, l’any 2010 i ella li contestà que no disposava 
de la dada. La seva resposta va ser que ell sí que disposava de la dada i li digué que el guany va ser de 
4.000 M€. 

Llavors li va plantejar si, amb 4.000 M€ de beneficis que havia tengut l’empresa, tenia dret a tallar el 
llum a una escola pública ja que això fa reflexionar sobre quina democràcia és la que permet a una 
empresa tallar-li el llum a una escola. 

I no és qüestió de només aquest cas sinó que la setmana passada també varen deixar una família sense 
llum. És el cas d’una parella de llicenciats tots dos fent feina en una empresa que té problemes de 
liquiditat i que fa quatre mesos que no paga les nòmines i, per tant, aquesta parella no cobra ni atur ni 
cobra cap sou. En conjunt, tot això és, com a mínim, immoral. 

Certament s’ha signat un conveni amb la FELIB que implica que l’empresa subministradora no tallarà 
el llum sempre que cobri perquè li és igual qui pagui.  

Per tot això, creu que és ben necessari parlar-ne però a nivell del Congrés dels Diputats i del Senat per 
analitzar què passa amb les empreses del sector energètic a Espanya quan resulta que, durant els anys 
de crisi més profunda, són les que han tret més beneficis de tot el sector energètic de la Unió Europea. 

Recorda que l’any 2011, el president del govern d’Espanya era el Sr. Rodríguez Zapatero –i no el Sr. 
Rajoy– i el fet que hi hagi expresidents, com el Sr. Felipe González o el Sr. José María Aznar, i també 
exdiputats i altres persones que han ostentat càrrecs rellevants com a membres assessors a empreses 
com Iberdrola, Gesa-Endesa o Gas Natural tampoc li fa tenir moltes esperances al conjunt de ciutadans. 

Realment hi ha una pressió ciutadana però, sorprenentment, la resposta a aquesta pressió ciutadana ha 
estat tornar a carregar, una altra vegada, tot el pes a damunt l’esquena dels ajuntaments, és a dir, la 
solució ha estat dir que els ajuntaments s’encarreguin de pagar. 

Per concloure la intervenció, anuncia que el seu Grup donarà suport a aquesta moció tot i que adverteix 
que no sap si 1 M€ seria suficient però, en tot cas, vol fer palès que, en el cas d’Esporles, se rep una 
partida del Consell de Mallorca d’uns 5.000 € quan realment gasten 60.000 € en ajudes a famílies i, per 
això, opina que els ajuntaments, tant si són competents com si no ho són, han de continuar tenint el 
suport d’aquesta institució. 

La Sra. CIRER (consellera executiva de Benestar Social) fa notar que amb aquesta moció es posa a 
damunt la taula un concepte que sembla que sigui nou o sobrevingut però caldria tenir en compte que 
és un concepte referent a unes necessitats que l’IMAS ja ha detectat des d’anys enrere i, per això, les 
línies d’ajudes que estan en marxa també van en aquest sentit. 

El fet que ara s’encunyi una nova denominació a un concepte de necessitat i ara se fili un poc més prim 
i se parli de pobresa energètica, no vol dir que sigui ara que s’hi posi a fer feina la institució que en té 
les competències. 

Cal recordar que hi ha iniciatives que ja s’han posat en marxa. Una d’elles és el pla suport de l’any 
passat que tenia en compte una sèrie d’ajudes destinades a infraestructures bàsiques de la llar perquè 
eren sabedor que de no res servia donar aliments a unes famílies si no tenien una cuina per cuinar-los i, 
per això, era imprescindible parlar ja d’ajudes per a infraestructures bàsiques de la llar. 
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Tot i que el Grup Socialista posa de manifest que l’Estat ha retallat el Pla de Prestacions Bàsiques –
cosa que és certa–, vol deixar clar que l’import que se rep de la comunitat autònoma per al Pla de 
Prestacions Bàsiques ha estat més elevat en 2014 i també ho serà en 2015 amb més de 100 M€ i també 
ressalta l’increment de 9 M€ del pressupost de serveis socials. 

Això no vol dir que n’estiguin contents ni satisfets ni tampoc que estigui tota la feina feta però sí que 
evidencia que s’ha anat fent feina amb aquest concepte. 

Pel que fa a la moció, anuncia que hi votaran en contra per diferents raons. Una és perquè quan parlen 
del govern de l’Estat espanyol, s’ha de dir que en el Pla Nacional d’Exclusió Social 2013-2016 (que és 
el document estratègic nacional que determina les directrius en temes de protecció de situacions de 
vulnerabilitat social) contempla, en l’objectiu operatiu 19, accions destinades a combatre i lluitar contra 
la pobresa energètica. 

En concret, els punts 144 i 147 especifiquen els tipus de cobertures no només per accés a l’habitatge 
sinó que també parlen de la implicació de l’administració de l’Estat així com de les administracions de 
les comunitat autònomes i corporacions locals. 

El segon punt de la moció parla del Pla de Prestacions i Bàsiques i, al respecte, reitera que en aquests 
moments tenen una dotació de més 100 M€ (i n’afegiran més si arriben més doblers) que equival a una 
pujada substancial amb relació a l’inici d’aquesta legislatura. 

Quant a la implicació del Consell de Mallorca, explica que ja l’any 2013, quan es varen produir la 
majoria de riscs de pèrdua de l’habitatge habitual per part de molts de ciutadans, es va arbitrar una 
partida de 500.000 € per al programa Espai, el qual s’ha mantengut durant l’any 2014 i també hi serà 
l’any 2015, que incideix en les situacions de pobresa energètica i no només en quotes d’hipoteques. 

Fa palès que el Sr. Ensenyat ha fet incidència en un punt important que són les empreses 
subministradores d’energia i pensa que potser les actuacions –a part de les que ja fan– haurien d’anar 
en el sentit de fer un esforç, tant per la societat civil com per les institucions, per incidir sobre aquestes 
empreses tot i que no sap com i de quina manera s’ha de fer ja que l’IMAS mateix ha hagut de dur 
RECs perquè no tallassin el llum de les residències quan no tenien el contracte de subministrament 
vigent. 

Per concloure, insisteix que el punt en el qual s’ha d’aprofundir és en quina manera poden incidir en el 
tractament amb aquestes empreses subministradores. 

La Sra. CANO fent al·lusió a l’últim argument de la Sra. Cirer que enllaça amb la intervenció feta pel 
Sr. Ensenyat, diu que a dia d’avui la fe de la ciutadania en la responsabilitat social de determinades 
empreses és nul·la perquè estan demostrant que volen primar els seus beneficis i no les garanties de 
dignitat de la vida de les persones. 

Per tant, aquest desideràtum de la Sra. Cirer l’han de traslladar a una llei que no deixi opció a les 
empreses a actuar d’una altra manera i que, si no tenen la responsabilitat social de motu proprio, hi 
estiguin obligades per llei i així evitar que se puguin donar situacions dramàtiques. 

A continuació li agraeix al Sr. Ensenyat el suport de MÉS per Mallorca a la moció i indica que, 
efectivament, ha posat de manifest que el conveni entre el Govern de les Illes Balears i la FELIB és una 
ganga per a les empreses, que en són les úniques beneficiàries, perquè s’asseguren que l’administració 
se’n farà càrrec del pagament de rebuts que, en cas contrari, estarien sense pagar o trigarien mesos a 
poder-los cobrar. 

Aleshores, s’han de plantejar què hi pot fer el Consell de Mallorca que és la institució que té l’obligació 
de vetllar pels col·lectius més vulnerables sense entrar a discutir les denominacions dels tipus de 
pobreses tot i que reconeix que la pobresa energètica és un tipus sobrevingut per mor de la crisi. 

La pobresa energètica té uns components que no tenen altres tipus de pobreses i que es defineix en base 
als ingressos familiars que permetin tenir accés a una energia suficient per una vida normal (escalfar la 
casa, posar la rentadora, etc.) i hi ha gent que, durant l’hivern, no pot fer ús de la calefacció, la qual 
cosa suposarà un increment de malalties. 

El mateix informe d’ACA posa de manifest el gran nombre de persones que estan morint víctimes de la 
pobresa energètica. Malgrat que no hi hagi estadístiques ni s’estiguin quantificant els casos 
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correctament, l’informe denota que mor més gent per pobresa energètica que no per accidents de 
trànsit. 

Per tot això, considera que des de les institucions s’ha d’intentar fer-hi més esforços tot i que reconeix 
que és cert que s’hi han destinat molts de recursos durant la crisi econòmica però són insuficients. 

El Consell de Mallorca hauria de fer una passa més enllà del programa Espai, que és un programa per a 
desnonaments mitjançant un conveni subscrit amb la Creu Roja i aprofita l’avinentesa per demanar-li a 
la Sra. Cirer com està, a dia d’avui, aquest conveni perquè, segons la informació de què disposa el Grup 
Socialista, sembla que està bastant aturat. 

El que fa falta és una legislació estatal, més recursos per part de la comunitat autònoma i també més 
compromís per part del Consell de Mallorca per tal que totes les llars de Mallorca tengui accés a unes 
condicions dignes durant els mesos d’hivern, que seran molt durs. 

El Sr. ENSENYAT recorda que, referent al comentari de la Sra. Cirer sobre quin tractament han de 
tenir aquestes empreses a nivell de societat civil, ell li havia posat l’exemple de l’escola d’Esporles. 

Per tant, no és un tema que li correspongui arreglar a la ciutadania sinó que hi ha d’haver lleis que 
permetin que aquestes situacions no es puguin produir i que estableixin un equilibri entre els beneficis 
que tenguin aquestes empreses i a costa de què i a costa de qui. 

Observa que la moció segurament s’enquadra dins el marc del conveni que s’ha signat entre el Govern 
de les Illes Balears i la FELIB i determinades empreses del sector energètic, al qual s’estan sumant 
molts d’ajuntaments. 

Després, evidentment, els ajuntaments estaran supeditats en primer lloc a les possibilitats dels doblers 
que hi puguin destinar i, en segon lloc, a les prioritats que estableixin ja que, al cap i a la fi, estan 
parlant de la partida que tenen tots els ajuntaments d’emergència social i reitera que, en el cas 
d’Esporles, aquesta partida compta amb uns 60.000 € dels quals el Consell de Mallorca, a través de 
l’IMAS, n’ha aportat 5.000. 

Considera que abans de fixar la quantitat que s’hi hagi de destinar, convé parlar primer amb els 
ajuntaments perquè saber quin cost els suposen aquestes ajudes i després mirar a veure que hi pot 
aportar l’IMAS. 

Per això, planteja que pugui deixar la moció damunt la taula a l’espera de parlar de l’assumpte amb els 
ajuntaments per saber que hi diuen ja que, al cap i a la fi, són els que signen els convenis amb les 
empreses subministradores d’energia i són els que s’han de fer càrrec del pagament dels rebuts. 

La Sra. CIRER adverteix que el Sr. Ensenyat ha parlat d’un altre tipus d’ajudes que ella no havia 
esmentat en la primera intervenció i puntualitza que, a més de totes les estratègies que conté el Pla 
Estatal d’ajudes a les comunitats autònomes –i que aquestes ha fet arribar als ajuntaments–, els 
convenis d’urgent necessitat varen tenir un increment del 50% l’any 2014. 

Potser aquest increment no és suficient encara però sí que fa palès que el compromís que ha tengut el 
Consell de Mallorca, derivat de les necessitats sorgides i de les aportacions dels ajuntaments, ha anat 
dotant les partides que hi havia amb uns imports més elevats per repartir més doblers als ajuntaments 
que són les administracions que estan en contacte amb la problemàtica de la ciutadania i que, a més a 
més, destinen una part important de llurs pressuposts a aquestes ajudes socials de primera necessitat 
dels seus habitants. 

Reconeix que aquest tema s’haurà de legislar perquè, per exemple, altres empreses de subministrament 
que són de caire municipal com les de subministrament d’aigua sí que tenen i contemplen bonificacions 
o quotes especials o tarifes especials per segons quins tipus de perfil d’usuari i, per tant, pensa que la 
feina hauria d’anar per aquí. 

A pesar de tot això remarca que, pel concepte de pobresa energètica, des de l’IMAS s’ha de fet una 
feina que no neix ara sinó que ja a través de les diferents ajudes i plans d’actuació que s’han establert i 
s’ha treballat amb aquest concepte. 

Pel que fa al conveni amb la Creu Roja, comenta que el pressupost per a 2015 preveu una dotació de 
500.000 € per al programa Espai el qual, certament, és per lluitar contra la pèrdua de l’habitatge 
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habitual però també, com ja ha dit, té expedients oberts amb vista a combatre i ajudar les famílies en 
temes de pobresa energètica. 

Així doncs, s’intenta arribar a tots els conceptes nous i situacions sobrevingudes que li sorgeixen a les 
famílies mitjançant les ajudes que ja tenen articulades des de l’IMAS. 

Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per catorze vots a favor (PSOE i MÉS per 
Mallorca), cap abstenció i devuit vots en contra (PP). 
 
PUNT 16. MOCIÓ  QUE PRESENTA EL GRUP SOCIALISTA PER A LA 
PROTECCIÓ DE SES FONTANELLES. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 

La única zona humida de Palma, Ses Fontanelles, torna a estar en perill per la decisió 
del Govern de les Illes Balears i de l’Ajuntament de Palma de construir un gran centre 
comercial, totalment innecessari, quan a només a quatre quilòmetres de distància, ja 
està en construcció el centre comercial de S’Estada. 

Ses Fontanelles és l’única àrea inundable que requereix protecció pel seu valor com a 
aiguamoll a la Platja de Palma, i ha aconseguit posar d’acord a veïnats, comerciants i 
ecologistes que denuncien l’absurditat i la gravetat del projecte. 

Com recorda el Col·legi de Biòlegs de les Illes Balears, en el seu comunicat 
denunciant aquest fet, “el que encara resta de la  zona humida de ses Fontanelles està 
ocupada, en la seva pràctica totalitat, per l’hàbitat d’interès comunitari “estepes 
salines mediterrànies (Limonietalia)”. Cal destacar també el “Limonium barceloi”, 
coneguda globalment tan sols en aquesta zona humida, a més de tractar-se també 
d’una àrea de nidificació, pas i hivernada de diverses espècies d’ocells estrictament 
protegides com “l’Egretta garzetta”, “l’Ardea purpurea”, ”l’Ardeola ralloides”, 
“l’Himantopus himantopus”, i “el Burhinus oedicnemus”, per la qual cosa es fa palès 
que, en aplicació de l’article 4 de la Directiva d’Ocells, caldria declarar aquest indret 
com a zona d’especial protecció per a les aus (ZEPA). 

El petit comerç i la oferta complementària critiquen també la iniciativa, perquè es 
simplement una cortina de fum per fer creure que, amb aquest projecte de centre 
comercial, es crearan llocs de feina quan, en realitat, per cada lloc nou es destruiran 
2,5 del petit comerç. 

Des del Grup Socialista al Consell de Mallorca volem denunciar aquesta  
improvisació del govern municipal de l’Ajuntament de Palma, que vol donar la imatge 
de que creu en la rehabilitació de la Platja de Palma, quan en realitat el projecte de 
rehabilitació integral de Platja de Palma es troba paralitzat pel PP. 

Per tot això, el GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA proposa pel 
seu debat al proper Ple de la institució la següent MOCIÓ: 

1. El Ple del Consell de Mallorca mostra el seu rebuig al Projecte de construcció 
del centre comercial Palma Springs a l’aiguamoll de Ses Fontanelles.  
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2. El Departament d’Urbanisme i Territori del Consell de Mallorca elaborarà un 
informe sobre la construcció del centre comercial Palma Springs, tal com 
preveu la Llei de Capitalitat de Palma 

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

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

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

Segons nostre criteri, el centre comercial que se construirà en la darrera zona humida de 
Palma és un atemptat mediambiental i condemna a mort el comerç petit i el mitjà, darrerament 
tan malmenat, especialment el de les zones de s’Arenal i de Can Pastilla.   

El model que imposa l’incoherent i irresponsable Partit Popular, que es basa en el model 
anglosaxó i consisteix a ubicar els centres comercials en llocs allunyats dels centres de la 
ciutat, provocarà el tancament de molts petits i mitjans comerços de tota la ciutat.   

Per exemple, a l’extraradi de la ciutat de Palma i durant els darrers tres anys, s’han projectat 
diversos centres comercials: el de ses Fontanelles (82.000 m2), el de s’Estada, que és 
l’ampliació del Carrefour del Coll de’n Rabassa (65.000 m2), el polígon de Son Malferit 
(11.300 m2) i Media Markt (3.400 m2).  

El seu parer és que les obres de ses Fontanelles incompleixen greument el Pla de Vigilància 
Ambiental, atès que poden tenir la consideració de residus perillosos.  

Aquesta actuació podria fer malbé l’ecosistema de la zona humida de ses Fontanelles, per la 
qual cosa s’hauria de considerar un fet de caràcter penal, inclòs en l’article 325 del Codi Penal 
de 23 de novembre de 1995, que va entrar en vigor el 24 de maig de 1996 i considera com a 
delicte els fets que se’n poden derivar d’aquest cas concret.  

No cal oblidar que, a ses Fontanelles, hi ha desenes de tamarells i de limonium barceloi, una 
planta endèmica en perill crític d’extinció, que només viu en aquest indret.  

El procediment que s’ha seguit per a l’aprovació del projecte ‘Palma Springs’ ha estat viciat 
per irregularitats inexplicables, entre les quals cal destacar la vulneració flagrant de dues 
directives comunitàries d’obligat compliment i una llei bàsica de l’Estat: la Directiva 
2009/147/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de novembre de 2009, relativa a la 
conservació dels ocells silvestres i a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i la 
flora silvestres que han estat ignorades per l’administració autonòmica.  

Ses Fontanelles és també àrea de nidificació, de pas i d’hivernada de diverses espècies 
d’ocells estrictament protegides i incloses: Tambó gretta garzetta, Ardea purpurea, Ardeola 
ralloides, Himantopus himantopus i Burhinus oedicnemus.  

Malauradament, el nefast i antiecologista Partit Popular se’n desentén absolutament de tot... 
és deplorable!”  

El Sr. DALMAU (PSOE) comenta, amb relació a aquesta moció que avui presenta el Grup Socialista, 
que no creu que els pugui sorprendre en absolut ja que la protecció de l’aiguamoll de ses Fontanelles 
és, des de fa anys, una reivindicació de veïns, ecologistes i comerciants de la zona que, convençuts de 
l’extraordinari valor de l’indret, creuen que és del tot necessari mantenir aquesta zona humida a la 
Platja de Palma. 
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La zona humida de ses Fontanelles va ser protegida per l’anterior govern del Pacte de Progrés 
mitjançant una llei de mesures urgents per a la protecció del territori i remarca que aquesta és 
l’autèntica herència del govern d’esquerres, herència que el Partit Popular ha manllevat. 

Dins la zona humida de ses Fontanelles, tal i com apuntava el Sr. Felip, hi ha una sèrie d’espècies 
endèmiques i aus migratòries sobre les quals la directiva europea relativa a la conservació d’aus 
silvestres determina que els estats membres han de classificar, com a zones d’especial protecció, els 
territoris destinats a ser llocs de pas de les aus migratòries, com és el cas de ses Fontanelles. 

A més de l’absurd i la gravetat que suposa aquesta destrucció de l’aiguamoll –l’únic que queda a 
Palma–, la construcció d’un nou centre comercial a la Platja de Palma és absolutament innecessària 
perquè és una zona saturada comercialment com ja va apuntar ahir PIMECO. 

La construcció d’aquest centre comercial torna a recordar aquella època obscura i no tan llunyana del 
Sr. Matas, president del Govern de les Illes Balears pel Partit Popular que ara ha tornat a entrar a la 
presó, quan es feien construccions tan faraòniques com innecessàries. L’única diferència ara és que, en 
comptes de ser per iniciativa pública, és per iniciativa privada. 

Saben que el Partit Popular ha acomplit el seu objectiu per aquesta legislatura que és aconseguir que 
allò públic sigui anecdòtic i que allò privat vagi a més i, de fet, el que passa amb ses Fontanelles no és 
més que això: un regalet públic a l’àmbit privat perquè uns pocs facin negoci a costa de tothom. 

Aquest centre comercial (que no té cap ni peus i menys ara que està a punt d’obrir-se un macrocentre 
comercial al Coll d’en Rabassa –s’Estada– a tan sols 4 quilòmetres de distància) és un exemple més per 
vendre fum enganyant tothom amb la creació de llocs de feina quan en realitat el que farà aquest centre 
comercial és destruir el petit i mitjà comerç a la Platja de Palma i, per cada lloc de feina que creï, n’hi 
haurà 2,5 que desapareixeran. 

Això no és una rehabilitació de la Platja de Palma. Això no és fer qualque cosa a la Platja de Palma, 
una zona madura. El pla de rehabilitació de la Platja de Palma està més que paralitzat pel govern del PP 
a l’Ajuntament de Palma i és només una excusa per poder dir que hi han fet qualque cosa carregant-se 
tota una zona imprescindible i única per a Palma. 

El Grup Socialista creu –i per això duen aquesta moció– que el Consell de Mallorca, com a 
administració competent en protecció del territori, s’ha de manifestar davant aquesta destrossa tan 
innecessària com absurda i clarificar dos punts: primer que s’aturi la destrucció de ses Fontanelles i, 
segon, que la Comissió d’Urbanisme –com ha fet amb relació al PEP d’es Jonquet– emeti un informe 
sobre la idoneïtat d’aquest projecte. 

La Sra. PALOU (MÉS per Mallorca) anuncia que MÉS per Mallorca donarà suport a aquesta moció i 
que, així mateix, li agradaria recordar un poc la història d’aquesta zona i agrair al Partit Socialista que 
hagi canviat el seu tarannà pel que fa a aquesta qualificació urbana. 

En aquest sentit explica que, en el Pla General de Palma de 1973, ses Fontanelles estava dividit en dues 
zones. Una part –el sector 4– se protegia mentre que a l’altra –el sector 25– es dibuixava una mena 
d’scalextric. 

Aleshores varen entrar el Sr. Aguiló com a batle de Palma i el Sr. Carbonero com a tècnic d’Urbanisme 
i més tard, en el Pla General de 1986, va ser quan es va qualificar aquesta zona com a sòl urbanitzable 
no programat. 

Per això, el seu Grup està encantat de sentir aquesta rectificació per part del Partit Socialista i manifesta 
que, evidentment, li donaran tot el suport que faci falta perquè no sigui possible construir a ses 
Fontanelles. 

Per concloure, apunta que l’any 1973 la zona constava sota la nomenclatura de “ses salines de ses 
Fontanelles”, denominació que evidencia que és una zona permanentment humida i, per tant, creu que 
es pot sol·licitar la intervenció de la Unió Europea per tal de protegir-la. 

El Sr. ROVIRA (conseller executiu d’Urbanisme i Territori) manifesta que, gràcies a la intervenció del 
Grup MÉS per Mallorca, s’ha constatat l’origen d’aquest tema i afegeix que, posteriorment, el Sr. 
Francesc Antich, quan era gerent d’Urbanisme de l’Ajuntament de Palma, va convertir aquest sòl en 
urbanitzable programat, és a dir, que el va passar de sòl rústic a sòl urbà. 
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Per això, diu que és convenient, de vegades, llegir-se la història completa d’un assumpte i no només 
des del moment en què un partit determinat deixa de governar. 

Tot i això, el Grup Socialista ha complert amb el seu paper que és presentar coses al Consell de 
Mallorca per a les quals el Consell de Mallorca no té competències i ho revesteixen amb el punt núm. 2 
de la moció i, a més a més, ho argumenten dient que el Consell de Mallorca ha d’informar aquesta 
qüestió pel mateix motiu que s’ha informat l’assumpte d’es Jonquet. 

Al respecte, explica que són dos temes que no tenen res a veure. El Consell de Mallorca sí és 
competent per informar sobre es Jonquet abans de l’aprovació del Pla Especial de Protecció d’es 
Jonquet però no té cap atribució de competències per informar sobre ses Fontanelles. 

Es mostra convençut que el Partit Socialista sí que emetria aquest informe encara que significàs emprar 
els fons i els funcionaris d’una administració per anar en contra d’una altra administració, perquè 
sempre ho ha fet quan ha governat. 

De totes maneres, en aquest cas el Consell de Mallorca no és competent i, per tant, no emprarà els seus 
funcionaris per anar en contra de l’Ajuntament de Palma i, per això, anuncia que el Grup Popular no 
votarà a favor de cap dels dos punts plantejats en la moció. 

Adverteix que, segons el seu parer, el Sr. Dalmau ha fet el paper al Ple d’esprémer un tema a totes les 
institucions allà on el Grup Socialista té representació però el Consell de Mallorca no té res a veure 
amb aquest projecte, no té competències per elaborar l’informe que sol·liciten i no el farà perquè és un 
tema de l’Ajuntament de Palma i, en tot cas, del Govern de les Illes Balears a nivell mediambiental. 

Finalment, reitera que aquest no és el fòrum per debatre aquesta qüestió i fa constar que convendria que 
el Grup Socialista no fes servir la demagògia d’intentar imputar tot el que critiquen d’aquest centre 
comercial de ses Fontanelles a partits que no governaven quan s’aprovà la qualificació del sòl. A més a 
més, durant la passada legislatura el PSOE també governava a totes les administracions competents 
quan es varen plantejar les zones humides de ses Fontanelles. 

El Sr. DALMAU diu que el resultat del debat era d’esperar. Ja s’imaginava que el Partit Popular que 
governa el Consell de Mallorca, una vegada més, no estaria d’acord amb protegir ni un centímetre de 
territori de l’illa de Mallorca. 

Afirma que, si alguna cosa passarà a la història d’aquest Consell de Mallorca, és que l’equip de govern 
del PP ha estat capaç de malmetre el territori de l’illa i de dur fems de fora. Aquest és el resum del seus 
4 anys de govern. 

De totes maneres, insta a parlar de territori i de la importància d’aquest indret a la Platja de Palma i, per 
això, mostra una foto de la zona dels anys 60 que demostra la destrossa que s’hi ha fet ja que aleshores 
hi havia una planta hotelera adequada protegint l’entorn paisatgístic, una zona que ara no té res a veure 
amb el que era. 

Puntualitza que diu això perquè no s’han de confondre els conceptes desenvolupistes d’aquella època 
amb els conceptes proteccionistes dels tècnics actuals com la sensibilitat dels representats polítics 
d’aquella època i la dels d’ara. 

Fa notar que estan parlant d’una zona com és la Platja de Palma, una zona on fa una sèrie d’anys totes 
les forces polítiques es varen posar d’acord per fer-ne un pla de rehabilitació d’una zona turística 
madura però el Partit Popular, que governa a totes les institucions, no ha estat capaç de dur a terme cap 
pla de rehabilitació i està tot paralitzat. 

Tampoc no hi ha hagut cap tipus d’inversió per a la recuperació d’aquesta zona turística madura que és 
la Platja de Palma. 

Remarca que destruir ses Fontanelles és un error monumental perquè serà destruir l’única zona humida 
que li queda a Palma. Els responsables del passat govern d’esquerres es varen posar d’acord per 
protegir aquesta zona i ara, el Partit Popular quan ha governat amb majoria absoluta, s’ha carregat la 
llei de mesures urgents per a protecció del territori. 

També vol constatar les diferents sensibilitats dels partits amb representació al Consell de Mallorca. Hi 
ha dos partit polítics que estan d’acord amb dir que no s’ha de construir a ses Fontanelles i, per altra 
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banda, hi ha un partit polític que diu que s’hi faci el que vulguin, que no és competència seva, que són 
incompetents –com deia el Sr. Colom– i, per tant, no hi han de fer res. 

L’organisme competent en matèria de Territori a l’illa de Mallorca és el Consell de Mallorca però no se 
vol pronunciar sobre aquesta destrossa i això, com ciutadà de Mallorca, el fa sentir-se empegueït i 
sentir vergonya perquè la institució competent en aquesta matèria, quan té l’oportunitat de dir la seva 
quant a la construcció d’aquest centre comercial, doncs calli o digui no que no vol saber res perquè és 
un assumpte de l’Ajuntament de Palma i del Govern de les Illes Balears. 

Li retreu a l’equip de govern que durant els 4 anys de legislatura s’ha limitat a dir això, és a dir, que no 
volia saber res dels temes que no eren de la seva competència però tampoc dels que sí que ho eren. 

Per concloure, assegura que és una falta de tacte polític i la pèrdua d’una oportunitat per part del Partit 
Popular de fer-li costat al petit i mitjà comerç, als veïns i als ecologistes que fa anys que reivindiquen la 
protecció d’aquesta zona humida de Palma. 

El Sr. ROVIRA intervé per tancar el debat. 

Assenyala que li agradaria que el Sr. Dalmau li digui, per començar, en quin article de la Llei de 
capitalitat diu que la competència per elaborar aquest informe la té el Consell de Mallorca. 

Aclareix que li demana aquesta informació perquè el Sr. Dalmau demana coses d’acord amb la Llei de 
capitalitat i, per això, voldria saber quin article li atribueix la competència al Consell de Mallorca per 
informar aquest assumpte i, per tant, li diu que aprengui a redactar les mocions. 

En segon lloc, li observa que la moció diu que el projecte de rehabilitació integral de la Platja de Palma 
es troba paralitzat pel PP, cosa que no és certa perquè aquest projecte s’està tramitant i s’aprovarà quan 
se’n conclogui la tramitació. 

Remarca que el projecte ha estat presentat, s’està revisant, s’han sol·licitat tots els informes que 
faltaven i s’estan corregint totes les qüestions que s’han de corregir d’acord amb els informes i, quan 
tot estigui correcte i sigui legal, es durà a aprovació. Per tant, nega rotundament que el tema estigui 
paralitzat. 

Matisa que el fet que el Partit Popular treballi un tema per treure’l en condicions significa que s’està 
fent una feina ben feta i el fet que el Grup Socialista demani informes per als quals no és competent el 
Consell de Mallorca per paralitzar temes dels quals no se tenen les competències, això és treballar 
malament i utilitzar una administració de manera enrevessada i equivocada per anar en contra dels 
interessos d’una altra administració. 

Li assegura al Sr. Dalmau que el Consell de Mallorca farà els informes quan correspongui i sobre els 
temes que tengui competència perquè així és com s’ha de procedir per no incórrer en responsabilitats 
en temes en què el Consell de Mallorca no han d’entrar. 

Malgrat això, si el Sr. Dalmau vol dur el tema al Ple del Consell de Mallorca per dir-hi què en pensa, 
doncs bé però l’equip de govern ja ha deixat clar que no és un tema de la seva competència i que 
respecten l’autonomia de l’Ajuntament de Palma amb independència de qui governàs quan es va posar 
en marxa aquest assumpte. 

Recomana al Sr. Dalmau que se presenti a les eleccions per l’Ajuntament de Palma en lloc de presentar 
assumptea al Ple del Consell de Mallorca sobre ela quals no se’n té cap competència. Insisteix que és 
un tema que no li correspon a aquesta administració i, encara que els vulgui comentar aquí, el Consell 
de Mallorca no hi pot fer res ni a favor ni en contra i, per això, no ho farà. 

Fa constar que el Consell de Mallorca no farà un informe per al qual no té competència i, per això, 
voldria que el Sr. Dalmau li digui quin article de la Llei de capitalitat determina que el Consell de 
Mallorca està obligat a fer aquest informe però, això sí, sense comparar el tema amb el PEP d’es 
Jonquet perquè sí és un tema de la competència del Consell de Mallorca i, per això, hi ha emès un 
informe que, per cert, li ha anat molt bé al Grup Socialista. 

Aquest informe sobre es Jonquet s’ha limitat a plasmar l’opinió tècnica del Consell de Mallorca 
indicant que el projecte fet per l’Ajuntament de Palma s’ha de millorar i de completar i segurament 
l’Ajuntament ho agrairà perquè li servirà per millorar i completar el seu projecte. 
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En canvi, sobre el tema de ses Fontanelles, que no és competència del Consell de Mallorca, no emetran 
cap informe perquè no han de fer-ho i perquè no convé que el Consell de Mallorca faci informes sobre 
assumptes que no són de la seva competència precisament per actuar com toca. 

Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per catorze vots a favor (PSOE i MÉS per 
Mallorca), cap abstenció i devuit vots en contra (PP). 
 
 
PUNT 17. MOCIÓ  QUE PRESENTA EL GRUP POLÍTIC MÉS PER 
MALLORCA SOBRE LA DECLARACIÓ ALS MUNICIPIS DE ZONA DE 
GRAN AFLUÈNCIA TURÍSTICA. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
La llei 11/2014 de Comerç de les Illes Balears estableix les circumstàncies i 
condicions que ha de reunir una determinada zona per ser declarada Zona de Gran 
Afluència Turística (d’ara en endavant  ZGAT) i també disposa que sigui el Ple de la 
Corporació municipal qui sol·liciti a les autoritats autonòmiques la declaració de 
ZGAT dins els respectius termes. 
 
La Direcció General de Comerç i Empresa ha demanat als diferents municipis que 
tenen declarades ZGAT en el seu terme que es pronunciïn sobre el particular abans de 
finalitzar l’any d’acord amb la legislació sectorial. 
 
Quan s’analitza l’actual distribució de les zones ZGAT s’observa que aquesta figura 
fins ara, ha malmès el règim general d’horaris comercials i ha estat eina dels grans 
operadors comercials permetent-los obrir tots els dies de l’any des de 2013. També 
alguns municipis amb quasi nul·la afluència turística havien sol·licitat i obtingut la 
declaració de  ZGAT a tot el terme municipal. 
 
Des del grup de consellers de MÉS per Mallorca considerem que aquesta situació 
perjudica greument el petit i mitjà comerç i, per tant, no es pot mantenir en el temps i 
s’han de permetre les declaracions de ZAGT només a les parts dels termes municipals 
que realment compleixen els criteris per ser declarades com a tals i només en el 
període de màxima afluència turística. 
 
Per tot això, el grup de conselleres i consellers de MÉS per Mallorca proposa al ple 
l'adopció del següent 
 
ACORD: 
 
1.- El ple del Consell de Mallorca insta als ajuntaments de Mallorca a revisar les 
actuals Zones de Gran Afluència Turística (ZGAT) de manera que només ho siguin 
considerades aquelles que realment compleixen les condicions i criteris exposats a 
l’article 22 de la llei 11/2014 per ser declarades com a tals, i només en el període de 
màxima afluència turística. 
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La Sra. CAMPOMAR (MÉS per Mallorca) posa de manifest que el seu Grup presenta aquesta moció 
perquè, com ja han fet amb altres mocions i altres iniciatives, consideren que s’ha de fer costat al petit i 
mitjà comerç. 

En aquests moments estan preocupats per la diversitat de criteris amb què s’estan atorgant les 
autoritzacions per delimitar les zones de gran afluència turística la qual cosa redunda en perjudici de 
molts de petits i mitjans comerciants de Mallorca. 

Per això, pensen que el Consell de Mallorca pot instar els ajuntaments a fer una reflexió perquè a l’hora 
d’establir aquesta delimitació tenguin en compte altres aspectes ja que, el que ara els pugui semblar una 
bicoca perquè vendran més turistes i més compradors, a la llarga buidarà els centres de les poblacions 
de locals comercials de petits autònoms que són els que donen vida i dinamitzen els centres comercials 
dels pobles i dels barris de Palma. 

A Palma, per exemple, el Sr. Gijón de l’Ajuntament de Palma va dir el passat mes de novembre que 
volen ampliar moltíssim els horaris comercials així com també la delimitació de zona d’afluència 
turística que no es limitaria al centre de la ciutat sinó que també s’hi inclouria la zona d’Avingudes, 
Platja de Palma, etc. 

Així doncs, la seva moció té com a objectiu demanar que el Ple del Consell de Mallorca insti els 
ajuntaments a revisar les zones de gran afluència turística que s’han delimitat i les que s’estiguin 
planificant de manera que només hi siguin consideren aquelles zones que realment acompleixen les 
condicions i els criteris exposats en la nova Llei de comerç de 2014 i fer-ho estrictament durant el 
període de màxima afluència turística. 

Durant aquest període, segur que els petits comerços estan interessats en ampliar l’horari d’obertura –i 
tenen més possibilitats de fer-ho– però, fora d’aquests períodes punta de màxima venda, els petits 
comerciants estan en desavantatge amb les grans superfícies perquè no tenen personal suficient per 
cobrir tantes hores com sí fan les grans superfícies encara que amb sous precaris i pagant de mala 
manera. 

La Sra. GÓMEZ (PSOE) anuncia que el Grup Socialista donarà suport a la moció presentada per MÉS 
per Mallorca perquè consideren que s’han de revisar les zones de gran afluència turística i ho han de ser 
realment aquelles que acompleixin tots els requisits. 

Els municipis costaners que tenen implantada una important xarxa d’establiments hotelers i 
residencials, ho podrien ser tot establint-ne una temporalitat que podria coincidir amb la temporada dels 
mesos de major afluència que va de dia 15 de març a dia 30 d’octubre, tal i com ja s’establia en 
l’anterior llei. 

Una ampliació no restrictiva d’aquestes zones podria perjudicar greument el petit i mitjà comerç com ja 
s’ha dit al Ple en varies ocasions avui i, per això, el Grup Socialista donarà suport a aquesta moció de 
MÉS per Mallorca. 

El Sr. JUAN (conseller executiu de Presidència) manifesta que el Grup Popular votarà en contra 
d’aquesta moció perquè, per més que llegeixi la moció i se miri la Llei de comerç, insta a què els 
ajuntaments facin una reflexió sobre aquesta qüestió però el que està clar és que els ajuntaments 
sol·liciten i l’òrgan competent en matèria de Comerç és el que aprova les sol·licituds. 

Adverteix que amb aquests dos tràmits el Consell de Mallorca no té res a veure perquè ni és ajuntament 
ni té les competències en matèria de Comerç i, per tant, no pot aprovar les zones de gran afluència 
turística. 

Al marge del fet que és evident que el Consell de Mallorca no és competent en aquesta matèria, també 
hi votaran en contra perquè imagina que el paper de tutela i de supervisió dels ajuntaments no és la 
missió del Consell de Mallorca. 

Observa que, segons el seu parer, els ajuntaments tenen ja prou majoria d’edat com per pensar i decidir 
quines són les seves zones de gran afluència turística i, per tant, sobra qualsevol tutela per part del 
Consell de Mallorca. 
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A més a més, li sorprèn la moció perquè, si llegeixen la Llei, no entén perquè MÉS per Mallorca diu 
que està en un limbe jurídic la delimitació de les zones de gran afluència turística quan l’article 22 de la 
Llei determina les zones que poden demanar els ajuntaments com a zones de gran afluència turística. 

Indica que d’acord amb l’esmentat article, s’ha d’acreditar un nombre de places d’allotjaments turístics 
o de zones residencials turístiques del municipis amb ràtio respecte de la població del municipi. 

Si els ajuntaments no volen acreditar-ho mitjançant la ràtio de població turística, també ho poden fer a 
través d’una acreditació de l’augment dels residus sòlids urbans o pel consum d’energia o d’aigua. 
Totes aquestes són dades que han de certificar els secretaris de cada municipi i que passaran per una 
comissió que serà la que determinarà si les dades són suficients o no.  

Així doncs, per una banda hi ha la voluntat dels ajuntaments de fer la sol·licitud acompanyada del 
corresponent certificat del tècnic municipal i, per altra banda, la llei determina exactament quines són 
les condicions que poden permetre la declaració de zona de gran afluència turística. 

Per exemple, una d’aquestes condicions és la si la zona està declarada patrimoni de la humanitat, 
declaració que està perfectament marcada i delimitada d’acord amb els plànols remesos a la UNESCO 
que és l’organisme que fixa la zona central, zona tampó, etc. 

Per tant, queda clar que aquesta declaració de zona de gran afluència turística no depèn, en absolut, de 
la voluntat dels ajuntaments perquè per aconseguir-la han d’acreditar unes determinades dades (consum 
d’aigua, volum de residus urbans, nombre de places turístiques amb relació a la població, etc.) tal i com 
determina la llei. 

El Consell de Mallorca, en aquest assumpte, no té cap competència ni li correspon exercir la tutela dels 
ajuntaments. Els ajuntaments acrediten, d’acord amb els criteris que fixa la llei, quines són les zones 
que els interessa que siguin zones de gran afluència turística i llavors l’autoritat competent les 
determina si així ho troba. 

Per acabar, reitera que llei està prou clara i que, a més a més, l’assumpte no és competència del Consell 
de Mallorca ni és la seva funció tutelar els ajuntaments. En tot cas, li diu a MÉS per Mallorca que, si 
estan preocupats per aquest tema, el fòrum de debat adient és el Parlament de les Illes Balears –on es va 
aprovar la llei– i, si continuen preocupats, doncs que enviïn la moció als municipis que són els que ho 
han de sol·licitar. 

La Sra. CAMPOMAR observa que avui els debats versen sobre la competència o no del Consell de 
Mallorca. 

Per altra banda, diu que ja ha presentat aquesta iniciativa als ajuntaments i que MÉS per Mallorca no 
necessita que el Sr. Juan li digui el que ha de fer. 

Assegura que esperava aquesta resposta per part de l’equip de govern però li fa veure que tampoc no fa 
allò que sí és competència del Consell de Mallorca com és el cas d’elaborar el Pla Director Sectorial de 
Comerç, que s’ha aprovat en aquest Ple, i únicament s’han limitat a fer-se una foto. 

La Sra. Salom es va fer una foto el passat estiu i no han fet res més per complir amb aquest expedient 
d’ençà que es va iniciar l’any 2012 perquè el Partit Popular no fa absolutament res per protegir el petit i 
mitjà comerç. 

De totes maneres, fa constar que aquesta qüestió va molt lligada amb el debat que abans s’ha 
mantengut sobre ses Fontanelles i reitera que el Sr. Gijón ja ha anunciat que la Platja de Palma serà 
declarada zona de gran afluència turística i, per tant, els petits comerciants encara sofriran més. 

Recorda que la Sra. Palou ha començat a contar la història de ses Fontanelles, llavors el Sr. Rovira l’ha 
continuada i a ella li agradaria acabar-la. En aquest sentit comenta que la Sra. Cirer va ser la que va 
donar la llicència dies abans d’anar-se’n del càrrec de batlessa de Palma i, consegüentment, ella és qui 
ha promogut que se faci aquest gran centre comercial. 

Durant la passada legislatura es va fer tot el que va ser possible per protegir la zona humida de ses 
Fontanelles i gairebé es va aconseguir fins que després va arribar el Partit Popular i en va desfer la 
protecció. 
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Per concloure, li diu a la Sra. Cirer que va deixar un bon regal als comerciants de la Platja de Palma 
perquè, quan s’enfonsin tots i tanquin, li ho podran agrair i tots la tendran present en les seves 
pregàries.   

El Sr. JUAN assenyala que, una vegada llegit l’article 22 de la Llei de comerç, analitzada la moció de 
MÉS per Mallorca, mirades les competències d’aquesta institució i havent dit que els ajuntaments han 
d’acreditar els consums d’aigua, volums de residus i les ràtios de població turística respecte a la 
resident, resulta que la resposta de la Sra. Campomar és dir que la Sra. Salom es va fer una foto i 
després parlar sobre la moció anterior. 

Si han de ser així els debats, creu que ja no valdrà la pena que se prepari les mocions i reitera que, 
d’entrada, aquesta moció ja se veia que era competència del Consell de Mallorca. 

Per acabar, li agraeix a la Sra. Campomar el nivell de la seva intervenció i que s’hagi hagut de preparar 
aquesta moció per després no parlar-ne. 

Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per dotze vots a favor (PSOE i MÉS per 
Mallorca), cap abstenció i desset vots en contra (PP). 
 
PUNT 18. MOCIÓ  QUE PRESENTA EL GRUP POLÍTIC MÉS PER 
MALLORCA RELATIVA A LA RECUPERACIÓ DE L’ANOMENAT 
“CÈNTIM SANITARI”. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha emès una sentència en què 
declara incompatible amb la legislació comunitària el “cèntim sanitari” sobre els 
hidrocarburs. Aquest tribunal diu que els 13.000 milions d’euros que les 
administracions (Estat espanyol i CA de les Illes Balears) varen ingressar amb 
l’impost han de ser reemborsats, essent aquest dictamen vinculant no obstant l’origen 
del mateix fos una consulta del TSJC a la màxima autoritat judicial comunitària. 
 
Aquesta sentència té caràcter retroactiu, per tant, el Consell de Mallorca té el deure de 
recuperar els doblers públics pagats de manera injusta. Les quantitats que poden 
reclamar els perjudicats dependran de les Comunitats Autònomes en les quals s’hagin 
produït les adquisicions de combustible. No obstant això, en tots els casos podrà 
sol·licitar-se la devolució del tram estatal de l’impost (2,4 cèntims per litre per a 
gasolines i gasoils) entre l’entrada en vigor de la Llei 24/2001, de 27 de desembre 1 
de gener de 2002 i l’eliminació del mateix, que es va produir amb data 31 de 
desembre de 2012. Aquests reintegraments es poden reclamar tant per part 
d’empreses, organismes, entitats, societats ja siguin públiques o privades, com per 
part dels particulars que puguin acreditar mitjançant factura, la despesa realitzada en 
combustible al llarg dels darrers 4 anys. 
 
En el moment de formular aquesta proposta, ja hi ha hagut peticions per part grups 
municipals a alguns Ajuntaments. Per exemple, l’Ajuntament de Manacor ha informat 
d’una despesa de 7.430 euros; o l’Ajuntament de Pollença va aprovar, per unanimitat, 
una moció molt semblant a la present, en la qual es proposava la reclamació de 
l’abonat per aquest concepte.  
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A més del tram autonòmic, el Consell de Mallorca també ha de calcular el tram estatal 
de l'impost, en vigor entre 2002 i desembre de 2012. A més a més, segon alguns 
misser existeixen arguments per defensar la devolució des de gener de 2002 fins 
desembre de 2012 (i no únicament respecte als darrers quatre anys no prescrits). 
L'instrument jurídic seria una reclamació d'ingressos indeguts entre març de 2010 fins 
desembre de 2012 (anys no prescrits) i a través d'una reclamació patrimonial per a les 
quantitats de 2002 fins febrer 2010.” Per tant, aquest ajuntament també hauria de fer 
els càlculs i reclamacions pertinents per tal de recuperar el màxim del diners 
defraudats amb el “cèntim sanitari”. 
 
Per tot això, el grup de conselleres i consellers de MÉS per Mallorca proposa al ple 
l'adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
1.- El Ple del Consell de Mallorca insta l’equip de govern a que es calculi la quantia 
abonada per aquest Consell en concepte de “cèntim sanitari”, reclamable amb 
consideració de les modalitats de justificació d’aquesta despesa establertes pel TJUE. 
 
2.- El Ple del Consell de Mallorca insta l’equip de govern a que es procedeixi a la 
reclamació formal de les quantitats relatives al “cèntim sanitari” sobre els 
hidrocarburs pagades per aquest Consell. 
 
3.- El Ple del Consell de Mallorca insta l’equip de govern a que es posi a disposició de 
la ciutadania, tant per a empreses com per als particulars, els formularis per poder 
reclamar la devolució del “cèntim sanitari” davant l’Agència Tributària, i que aquests 
formularis siguin accessibles també a través de la web del Consell. 

 

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

Recorda que el Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea, per mitjà d’una sentència, va declarar 
incompatible amb la legislació comunitària l’aplicació del pagament del cèntim sanitari, que se cobrava 
des de l’any 2002.  

Per aquesta raó, cal que se retornin les quantitats percebudes durant aquests anys per aquest concepte. 
Fa avinent que s’ha calculat que ronda els 13.000 M€ en l’àmbit estatal on s’inclouen també les Illes 
Balears. 

Evidentment, el Consell de Mallorca n’és part afectada perquè ha pagat uns doblers de més, i s’ha de 
reclamar que siguin retornats a les arques d’aquesta institució, en compliment de la sentència 
esmentada.  

El Sr. COLL CANYELLES (PSOE) intervé tot seguit. 

Considera que el Sr. Ensenyat ja ha explicat la moció de forma prou clara, per la qual cosa només 
anuncia el vot favorable del seu Grup als tres punts d’aquesta moció. 

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

Anuncia que el Grup Popular donarà suport a la moció, tot i que més endavant farà una matisació sobre 
el tercer punt.  

Destaca que no és que únicament donin suport a la moció, sinó que han de saber que en el mes de 
setembre d’enguany la UTE, per mitjà de la Direcció Insular de Carreteres, ja va començar a treballar 
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sobre aquesta qüestió i ha fet les reclamacions oportunes a l’Agència Tributària, la qual el passat 3 de 
desembre ja va admetre dues sol·licituds, que suposaran el retorn al Consell de Mallorca d’uns 18.000 
€. 

Reitera que allò que demana la moció ja s’ha fet i comenta que només queda pendent que facin el 
mateix la resta dels departaments de la institució. Fa notar que el departament de Carreteres és el que té 
el consum més elevat, quasi al mateix nivell que el Servei d’Emergències. Assegura que seguiran 
treballant en aquesta direcció i presentaran les reclamacions pendents.  

Tot seguit explica que vol matisar el punt 3r de la moció, que insta el Consell de Mallorca a publicar en 
la pàgina web les reclamacions. La matisació consisteix en substituir aquesta redacció perquè resulta 
que si no s’està dins la xarxa SARA, per una qüestió d’interoperativitat, s’hauria de signar un conveni 
amb l’Agència Tributària que permetés la publicació dels seus formularis. 

Per tant, en lloc de fer això, la proposta que formula és publicar en la pàgina web del Consell de 
Mallorca un avís amb un enllaç directe amb la pàgina de l’Agència Tributària perquè tothom estigui 
informat d’on pot trobar el formulari. 

La Sra. PRESIDENTA li demana al Sr. Ensenyat i al Sr. Coll Canyelles si els va bé la transacció que 
ha proposat la Sra. Roig. Atès que la resposta és afirmativa, anuncia que sotmet a votació la moció amb 
la transacció incorporada. 

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

 

INTERPEL·LACIONS 

PUNT 19. INTERPEL·LACIÓ QUE PRESENTA EL SR. JAUME GARAU 
SALAS A LA SRA. CATALINA CIRER ADROVER SOBRE SITUACIÓ 
ACTUAL I FUTURA DE LA RESIDÈNCIA LA BONANOVA. 
 
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. 
 
TEMA: SITUACIÓ ACTUAL I FUTURA DE LA RESIDÈNCIA LA BONANOVA   
 
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 ACTUAL I FUTURA DE LA RESIDÈNCIA LA 
BONANOVA.  
 

El Sr. ENSENYAT (MÉS per Mallorca) sol·licita fer ús de la paraula per avisar que les dues 
interpel·lacions versen sobre la mateixa temàtica i, per tant, tal vegada les podrien discutir 
conjuntament. 

La Sra. PRESIDENTA li demana a la Sra. Cirer si està d’acord en tractar les dues interpel·lacions de 
manera conjunta. 

La Sra. CIRER (consellera executiva de Benestar Social) respon afirmativament i afegeix que es va 
aprovar en la Junta de Portaveus que les dues interpel·lacions es poguessin veure conjuntament si hi 
estan d’acord els dos grups que les presenten. 
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La PRESIDENTA anuncia que se veuran conjuntament els punts 19 i 20 atès que hi ha acord dels grups 
per fer-ne un únic debat i tot seguit dóna la paraula al Sr. Garau.  

El Sr. GARAU (PSOE) fa avinent que, com es pot observar a la sala de Plens, hi ha persones molt 
preocupades per la qualitat de vida dels residents a la Bonanova i, de fet, no són les úniques persones 
preocupades perquè aquesta mateixa setmana li ha fet arribar altres comentaris i preocupacions al 
respecte. 

Tothom sap que la residència de la Bonanova és una residència complexa que va ser ideada per un tipus 
de persones fa més de 35 anys. És una residència caduca, anacrònica i que, per la seva grandària i les 
seves característiques, es fa molt difícil oferir una bona atenció als residents però, així i tot, creu que 
s’han dedicat tots els esforços possibles perquè fer-ho. 

Sense voler fer demagògia, populisme ni manifestació que vagi en contra d’aquesta institució ni de la 
Bonanova, diu que creu que avui la Sra. Cirer els hauria d’explicar què ha passat amb el brot de sarna. 

Puntualitza que el brot de sarna ha afectat molta gent, dura més temps del que seria normal i del qual 
no se’n coneixen les causes perquè la Societat Protectora d’Animals va dir que no era a causa dels 
moixos que hi ha a la Bonanova. 

La passada legislatura també hi varen ocórrer coses semblant i, de fet, recorda que el Sr. Rubio –
conseller del PP durant la passada legislatura– va defensar una moció molt catastròfica sobre la 
Bonanova i, ves per on, el va convidar a visitar la residència i en va quedar satisfet. 

Així doncs, si la Sra. Cirer el convida a visitar la residència de la Bonanova la propera setmana, li farà 
un favor perquè li agradaria anar-hi però no ho vol fer sense el seu permís. 

Tant els qui governen com els que estan a l’oposició han de fer coses positives per la Bonanova que és 
una institució molt complexa que genera uns costos enormes per al Consell de Mallorca. 

Vist des d’una perspectiva històrica, potser no va ser una bona idea transferir-la al Consell de Mallorca 
perquè el Consell de Mallorca té unes limitacions pressupostàries molt importants com per atendre una 
residència d’aquest tipus però ara ja la té. 

Adverteix, igualment, que durant els darrers tres anys i mig a la Bonanova no s’han fet les coses que 
s’hi haurien d’haver fet, no s’hi ha invertit el que s’hi hauria d’haver invertit i se n’han eliminat moltes 
hores de feina, per la qual cosa avui protestaven els sindicats. 

Totes aquestes carències i dificultats fan que la Bonanova sigui avui una residència que no tengui uns 
serveis de qualitat. 

Per tot això, li agradaria que la Sra. Cirer li expliqui què ha passat amb el cas concret del brot de sarna, 
què pensa fer a la Bonanova, quines són les perspectives de futur per a aquesta residència i de quina 
manera poden col·laborar tots per tal que la Bonanova sigui una residència com d’altres que hi ha a 
Mallorca. 

El Sr. ENSENYAT manifesta que la seva interpel·lació va en la línia del que ha comentat el Sr. Garau 
i, sobretot, en tres qüestions que els fa pensar que està passant qualque cosa a la residència de la 
Bonanova i que tal vegada les coses no s’hi estan fent de la millor manera. 

Avui mateix, els zeladors de l’IMAS, representats pels seus sindicats (CCOO, UGT, STEI i CSI-F) han 
fet un manifest per denunciar que estan fent feina sota unes condicions de precarietat laboral total i 
absoluta.  

Aquesta precarietat laboral no només es refereix a les persones que fan substitucions (vacances, baixes, 
etc.) que es contracten sense que cotitzin, sense tenir dies lliures ni vacances, sinó que la resta de 
personal que hi fa feina ho fa sense acomplir les ràtios que corresponen d’acord amb el nombre 
d’usuaris. 

També cal tenir en compte altres aspectes com, per exemple, que el personal durant els mesos de juliol 
i agost no pot gaudir de dies lliures, la qual cosa provoca que la gent treballi gairebé en situació límit. 

Per altra banda i observant els registres d’entrada i sortida, tant del Consell de Mallorca com de 
l’IMAS, es veu que hi ha tota una sèrie d’escrits de diferents persones que es queixen del tracte que 
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reben els seus familiars residents a la Bonanova pel que fa a temes d’higiene i sobre algunes pràctiques 
que no són recomanables com deixar d’utilitzar una sèrie de serveis o materials específics així com 
altres pràctiques com fer servir dobles bolquers, etc. 

A més de tot això, hi ha un altre tema que ha transcendit a l’opinió pública a través de la premsa i és la 
presència dels casos de sarna, una malaltia que creia que en ple segle XXI ja havia estat eradicada.  

D’aquest cúmul de circumstàncies, que arriben per distints costats, li preocupen especialment les que 
han manifestat els familiars dels residents per escrit a través dels registres del Consell de Mallorca i de 
l’IMAS. 

Sap que en la majoria de casos, les queixes han estat contestades però tampoc no sap exactament què 
ha fet l’IMAS al respecte, és a dir, si s’ha obert una investigació per corroborar la certesa d’aquestes 
pràctiques, etc. 

Per això, voldria que la Sra. Cirer expliqui quines actuacions s’ha duit a terme al respecte d’aquestes 
queixes dels treballadors, de les denúncies dels familiars i de tot el que s’està publicant en premsa 
aquests dies. 

La Sra. CIRER li comenta al Sr. Ensenyat que entén que la seva interpel·lació es refereix a la residència 
de la Bonanova d’acord amb la seva intervenció atès que, per escrit, la interpel·lació és genèrica sobre 
totes les residències. 

A continuació comenta que està satisfeta que el Sr. Garau conegui com és l’IMAS, com són les 
residències –inclosa la Bonanova–, tengui experiència en la gestió d’aquest tipus de recursos i sàpiga 
exactament de quin tipus de recurs estan parlant. 

Hi ha diferents fronts i diferents problemes que el Sr. Garau ja va tenir durant la seva gestió i que ara 
també s’han trobat.  

Hi va haver un problema que va ser greu i important, tot i que no voldria treure’l, però fa constar que 
les figures de jerarquia dins l’Administració són importants així com l’empremta que donen a la feina i 
la manera de treballar a les institucions. 

En aquest sentit confirma que a la Bonanova varen haver de tenir una lluita important amb la Direcció, 
és a dir, amb la directora actual, que té plaça en propietat i no és una plaça de lliure designació que 
permeti posar-hi una persona de més confiança. 

El Sr. Ensenyat posava de manifest el cas de persones que podrien haver tengut un comportament que, 
una vegada supervisat, ha donat lloc a què l’Administració prengui les mesures oportunes i assegura, 
tot respectant la privacitat i els drets dels funcionaris –la directora i altres–, que se prenen les mesures 
que l’Administració permet a nivell d’expedients informatius o expedients disciplinaris i puntualitza 
que és un tema delicat i complex. 

Cal tenir en compte distints aspectes a l’hora de parlar d’aquesta residència: les seves dimensions, els 
anys que duu en funcionament i les dificultats que hi ha hagut per escometre inversions, factors que no 
han afavorit la situació però són conscients que enguany havien de prioritzar els serveis, una sèrie 
d’actuacions i els pagaments endarrerits, és a dir, que s’havien de posar al dia en una sèrie de qüestions 
que han fet que ajornassin el capítol d’inversions, que ha estat el cavall de batalla del Sr. Garau i 
reconeix que té una part important de raó. 

No obstant això, comenta que s’han gastat a l’IMAS –i majoritàriament a la Bonanova– tant en 
inversions de manteniment com de mobiliari al voltant d’1 M€ durant aquests anys. 

Anuncia, igualment, que està planificat per a 2015 la millora de la Llar dels Ancians i també una sèrie 
de millores i adaptacions d’habitacions a la residència de la Bonanova, millores que ja varen ser 
presentades. Això és el que està previst, a curt termini, per a 2015. 

També és cert que, a nivell d’inversions, convé elaborar un pla més gros que abasti una legislatura –ja 
que no es pot abordar en un sol exercici pressupostari– de condicionament i modernització de les 
residències i, d’una forma concreta i específica, a la Bonanova. 



 69

No sap si amb això s’aconseguirà fer més habitacions però sí que possiblement hi haurà més 
habitacions per a dependents i també s’aconseguirà que una residència, que està en unes condicions de 
desgast per l’antiguitat que té, pugui estar en unes millors condicions. 

Adverteix que no pot detallar aquí aquest pla ja que és un pla que s’ha de fer i que considera que ha de 
ser un compromís amb vista a una legislatura de 4 anys perquè difícilment es podria abordar tot en un 
any. 

A una residència com la Bonanova hi ha moltes altres qüestions que s’hi plantegen en el seu dia a dia, 
que és difícil i complicat. La prioritat és que els usuaris tenguin l’atenció que pertoca, la qual cosa s’ha 
aconseguit i és un gran mèrit del personal funcionari. 

Afegeix que, pel que fa a les substitucions de personal, del mes de gener al mes de novembre a la 
Bonanova se n’han produïdes 2.338 per un import d’1.300.000 € i això vol dir que s’han ateses totes les 
substitucions que eren necessàries. 

Quant a les incidències diu que l’estadística sobre les sol·licituds de permisos (festius, canvis de 
domicili, defunció de parents, lactància i retribuïts de lliure disposició o vacances) indica que la 
majoria s’han pogut concedir en un 100%, si bé és cert que els permisos de lliures disposició s’han 
atorgat en un 90,44% i els permisos per festius recuperables s’han atorgat en un 84,21% en els dies 
sol·licitats pels interessats. 

En total s’han autoritzat i atorgat el 88,54% de les sol·licituds rebudes per part del personal i sense que 
s’hagi deixat de prestar el servei corresponent. Aquesta dada denota que no s’ha complert amb el 100% 
de les peticions del personal ja que en alguns casos el personal ha hagut de gaudir del permís en una 
altra data. 

Una altra problemàtica que ha sorgit i de la qual se n’han fet ressò els mitjans de comunicació i 
l’oposició també l’ha posada damunt la taula amb aquestes interpel·lacions és el tema de la sarna. 

Al respecte explica que les primeres deteccions que se’n varen fer daten del mes d’agost que hi va 
haver una manifestació de picors entre el personal. Aleshores els metges de la Bonanova es posaren en 
contacte amb els metges de la Mútua Balear i, des del mes d’agost i sense interrupció fins ara, cada mes 
s’ha fet un seguiment de la situació. 

En segons quins casos, una vegada fetes les proves, no es detectava que hi hagués cap malaltia 
infecciosa de la pell i, en segons quins casos, sí que s’ha detectat una infecció de la pell. 

En el mes d’agost es va derivar a la Mútua Balear una persona, amb el resultat d’una diagnosticada; en 
el mes de setembre se n’hi derivaren 6, amb 2 diagnosticades; cap persona derivada ni diagnosticada en 
el mes d’octubre; en el mes de novembre són 16 les persones derivades amb un resultat de 14 
diagnosticades i, finalment, 3 persones derivades en el mes de desembre amb una persona 
diagnosticada. 

En aquest cas, les indicacions són de màxima atenció per part del personal responsable de l’entitat i 
aclareix que “màxima atenció” es refereix al personal mèdic activant tots els protocols i dispositius 
necessaris tant pel que fa al personal propi com els metges de prevenció salut laboral, sempre en 
contacte amb els metges de Mútua Balear, com evidentment totes les gestions i converses amb el 
Servei de Salut perquè determini, en tot moment, quines són les mesures que s’han d’emprendre. 

Els tractaments preventius del personal han anat per compte de la casa i totes les mesures de neteja 
(tant d’espais com de mobiliari i de roba) s’han fet seguint estrictament els protocols marcats per les 
autoritats sanitàries, amb un control molt exhaustiu per part de governantes, responsables de neteja, 
responsables assistencials i la Direcció del centre. 

Han comptat també amb el suport i l’ajuda d’altres residències a fi de comprovar, si havia qualque 
dubte, si se feia el procediment bé. També hi ha hagut reunions amb el personal de la Llars dels 
Ancians per tal de compartir informació i formes d’actuar i, en definitiva, es mostra convençuda que tot 
el personal de la casa ha actuat amb la màxima diligència. 

Per altra banda, li agraeix al Sr. Garau que vulgui visitar la Bonanova, que és ca seva, i tothom estarà 
content –ella la primera– que faci una visita al centre perquè segur que hi ha molta gent que l’aprecia 
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per la relació de vinculació professional del Sr. Garau amb la residència i, si vol l’acompanyi, estarà 
encantada de fer-ho. 

Vol deixar clar que la Bonanova, com a centre, no té res a amagar a ningú i molt manco al Sr. Garau. El 
que sí que té és molta feina a haver-se de fer, reptes de present i futur a haver d’assumir i té un model 
que possiblement avui no se seguiria i se construiria seguint un model més adequat als paràmetres 
tècnics establerts per a l’atenció a les persones majors. 

De fet, constata que els models tan massificats i tan grossos responen al patró d’un moment determinat 
però ja existeix i no el poden modificar encara que sí que poden mirar de cercar la convivència entre els 
diferents tipus de residents: uns vàlids que varen entrar abans de 2010 (de 2010 ençà només hi entren 
persones en base a la Llei de dependència), les persones que hi han entrat per la Llei de dependència, 
uns vàlids que segueixen sent vàlids, uns vàlids que amb el temps ha passat a ser dependents, persones 
d’estades temporals i persones que hi entren a través del recurs de prioritat social. 

Totes aquestes persones han de conviure i ho han fer amb uns professionals als quals els agraeix la seva 
implicació. Encara que sempre pot haver-hi excepcions, la immensa majoria dels professionals estimen 
la seva feina i molts d’ells hi són des de la inauguració del centre i, per tant, la vinculació i la relació 
amb la residència és molt forta i estimen el lloc que feina que ocupen. 

El Sr. GARAU li agraeix a la Sra. Cirer la visita que li ha proposat a la residència de la Bonanova i 
anuncia que la visitarà la propera setmana. 

Pel que fa al problema de la sarna, opina que no ha estat ben tractat. Si bé és cert que no  n’és 
especialista, considera que no és normal que un brot que començà el mes d’agost encara sigui actiu. És 
normal que hi hagi brots de sarna a escoles, per exemple, però se solen controlar en 15 dies o unes 
setmanes. 

Si la Sra. Cirer creu que és normal que el brot de sarna de la Bonanova duri ja d’agost a desembre, 
doncs s’equivoca. La Sra. Cirer, com a responsable política, no té cap responsabilitat tècnica del que 
estigui passant a la Bonanova sempre que hi actuï de manera contundent. 

No creu que la Sra. Cirer pensi que s’han fet les coses bé i correctament durant aquests mesos i, si s’hi 
han fet, aleshores cal fer-ne una auditoria externa, és a dir, que la Sra. Cirer necessita que qualcú 
extern, de confiança, amb capacitat i amb coneixements, li pugui garantir que s’hi ha fet tot 
correctament. 

Per tant, li recomana que cerqui una entitat experta en el tema i que revisi els protocols d’actuació en 
aquest cas concret perquè no s’ha eliminat encara la sarna i qui sap si hi pot haver un nou brot aquest 
Nadal. De fet, la sarna brota fàcilment si no se fan les coses bé i en una residència tan gran, amb tanta 
gent (usuaris, familiars, treballadors, etc.) basta que un procés se faci malament perquè tot falli i, per 
això, li reitera la recomanació de fer-ne una investigació externa per veure què ha passat i, si les coses 
no s’hi han fet, doncs corregir i poder controlar aquest brot de sarna. 

Per altra banda comenta que la Sra. Cirer, durant aquests anys, ha parlat de projectes que estaven 
planificats però, ja la passada legislatura, varen dur la millor empresa d’Espanya en gestió de residència 
–Fundació Matia– i varen fer un projecte de reforma de la Llar dels Ancians i de la Bonanova. 

Aquest projecte contemplava reformes complicades i costoses però no eren reformes que s’havien de 
fer cop sinó que es podien fer a poc a poc, durant 8 anys. A la Bonanova hi havia un projecte molt clar, 
discutit amb l’equip sanitari i tècnic i confirmat per la Fundació Matia, que consistia en reduir la 
Bonanova a una residència d’unes 300 places per a persones amb dificultats sociosanitàries per ser la 
residència de referència a Mallorca i que totes aquestes persones, en lloc estar en distintes residències, 
s’agrupassin en una residència especialitzada. 

Recalca que aquest projecte consta per escrit, està documentat, el coneixen perfectament els tècnics 
però, en canvi, la Sra. Cirer ha perdut 4 anys en què no ha fet res per tal de transformar la residència de 
la Bonanova i just s’ha limitat a apedaçar destinant-hi 1 M€ en aquests 4 anys quan, segons la 
informació de què disposa, les instal·lacions necessiten un 4% o un 5% del pressupost anual per 
manteniment. 
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A part d’això, també recorda que al Ple s’ha dit en diverses ocasions que el pressupost del Consell de 
Mallorca era suficient per cobrir les seves competències i que la Llei de finançament dels consells 
insulars era una bona llei perquè li donava al Consell de Mallorca doblers suficients per complir amb 
les seves competències però no és així, el finançament no és suficient. 

La Llei de finançament dels consells insulars que és totalment insuficient i nega que millori el 
finançament de la institució tot i que potser l’ordena i el garanteix però, en cap cas, no millora ni els 
serveis ni les necessitats que té la gent. 

Tot seguit assenyala que, pel que fa a la Bonanova, creu que s’hauria d’encomanar una auditoria 
sanitària per veure què passa amb el brot de sarna i aturar-lo com sigui. També s’hauria de mantenir 
una reunió amb els familiars dels residents per explicar-los que s’intentarà posar fre al que hi està 
passant. 

Igualment li proposa a la Sra. Cirer mantenir una reunió conjunta amb ell i amb el Sr. Ensenyat el 
proper mes de gener per tal de rellançar un projecte per a la Bonanova –amb independència de qui 
l’hagi de tirar endavant– perquè és del tot necessari fer-ne un projecte d’inversions amb la participació 
del Govern de les Illes Balears i potser també de l’Estat perquè les instal·lacions són de la seva 
propietat. 

En definitiva, cal dur a terme una sèrie d’actuacions per almanco poder dir que s’intenten solucionar els 
problemes i deficiències de la Bonanova amb vista al futur de la residència. 

El Sr. ENSENYAT assenyala que és evident que no s’han fet segons quines inversions a la Bonanova i 
se’n poden entendre els motius però el que més li preocupa és que en les queixes que comentava abans 
es fa referència a situacions de manca d’higiene, d’ús de materials que no són els adequats, d’un cert 
abandonament quant al compliment de les prescripcions mèdiques dictades, etc. 

Li ha semblat entendre que la Sra. Cirer ha admès, de manera subtil, que te constància que aquestes 
situacions s’han produït i que s’han obert expedients a algunes persones i s’han pres les mesures que 
s’havien de prendre. Insisteix que aquest extrem no li ha quedat clar i voldria que s’expliqui sense 
entrar, evidentment, en detalls que puguin vulnerar l’anonimat de les persones. 

Respecte a les condicions laborals del personal que fa feina a la Bonanova, indica que es remet al 
comunicat que ahir varen fer públic els sindicats i que diu literalment així:  

“Tot i que l’IMAS ha prioritzat els llocs de personal d’atenció directa a l’hora de fer ús d’aquest 
pressupost insuficient, la manera de cobrir els llocs d’aquest personal és precària i irregular perquè 
sovint només es té contractat el personal per als torns de feina que ha de fer, vulnerant els seus drets ja 
que els dies de descans que els corresponen no  són retribuïts ni cotitzats. 

Aquesta situació s’agreuja repetidament i ha estat gravíssima en el mes d’agost i en el mes de 
novembre en què s’ha incomplert, de manera flagrant, l’acord de mínims en centres com la Bonanova. 
S’ha estat negant, sistemàticament, el dret de gaudir de dies lliures al personal i s’ha propiciat que el 
personal faci feina voluntàriament en el seu dia lliure, fet que suposarà l’augment de dies pendents de 
compensació.” 

Per concloure, fa notar que, malgrat que pot entendre que és difícil la solució dels problemes de la 
Bonanova, que són molt delicats, els haurien d’abordar i ho haurien de fer de manera integral. 

La Sra. CIRER agraeix, en primer lloc, les aportacions del Sr. Garau i del Sr. Ensenyat perquè 
considera que són recomanacions a tenir en compte, que les han d’assumir perquè possiblement s’haurà 
de fer qualque cosa en aquest sentit. 

Amb relacions als familiars que han presentat queixes, informa que hi ha una atenció directa a aquestes 
persones que habitualment van a la residència i tenen accés tant a ella a l’IMAS, quan ho han requerit, 
com al personal que treballa a la residència. 

A més d’això, fa constar que existeix una normativa que s’ha d’acomplir a la residència i, de vegades, 
costa una mica que s’entengui aquesta normativa que no sempre és del gust dels familiars quan 
s’estableixen uns límits que no només vénen donats per la normativa de les residències sinó que també 
hi ha històries familiars a darrere i sentències judicials que s’han d’acomplir. 
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Vol posar de manifest, amb els arguments anteriorment exposats, que les relacions amb o entre les 
persones són, de vegades, molt complicades i també vol deixar clar que, davant els casos que s’han 
denunciat o quan s’ha sol·licitat parlar amb els responsables polítics, ningú no s’ha negat a parlar amb 
els familiars d’usuaris de qualsevol residència i, especialment, de la Bonanova. 

Per altra banda, indica que ja ha explicat el tema de les substitucions i ha reconegut que és cert que no 
s’han complert, al 100%, les peticions de dies lliures i, per tant, no tothom els ha pogut gaudir quan els 
havia sol·licitat però s’ha de tenir en compte que no són situacions noves i que no només es donen a les 
residències sinó que també passa en centres de treball on es fa feina 24 hores així com també en 
empreses privades. 

Quant al tema d’inversions, no creu que s’hagin perdut 4 anys sinó que han passat per 3 o 4 anys de 
moltes dificultats i que s’havien de prioritzar les actuacions per tal de fer viables uns serveis socials en 
els quals creuen i, per tant, les inversions han passat a un darrer lloc, tot i que eren necessàries, perquè 
la situació així obligava però no com una línia d’actuació política sinó com una línia de compromís i de 
responsabilitat. 

A mode d’exemple d’aquesta situació, comenta que en una casa, si no hi ha doblers per omplir el rebost 
o per pagar l’electricitat, ben segur que no s’emprendran obres per engrandir la cuina o fer un bany nou 
i exactament aquesta era la situació que tenien a l’IMAS. 

Així doncs, insisteix en fer constar que no creu que s’hagin perdut 4 anys però sí que és cert que s’han 
hagut d’ajornar una sèrie d’actuacions que ara, gràcies a la gestió feta durant aquests anys, sí que poden 
començar a afrontar en 2015 i planificar actuacions que el Sr. Garau tenia molt clares, molt ben 
planificades i molt estudiades però que tampoc no les va dur a terme. 

Ressalta, per acabar, que la gestió de l’equip de govern durant aquests anys permetrà que ara comencin 
a planificar actuacions i millores que els que entrin a governar, després de les properes eleccions, 
podran escometre gràcies a la situació de la institució derivada a la gestió feta durant aquesta 
legislatura.  
 
PUNT 20. INTERPEL·LACIÓ QUE PRESENTA EL SR. JOAN FONT 
MASSOT SOBRE RESIDÈNCIES DE GENT GRAN. 
 
Es dóna compte de la següent interpel·lació: 
 
D'acord amb el que preveu l'article 75 del Reglament Orgànic del Consell de 
Mallorca, el conseller sotasignant formula per al proper Ple ordinari la següent  
 
INTERPEL·LACIÓ: 
 
TEMA:  Residències de gent gran. 
 

Aquest punt s’ha debatut conjuntament amb el punt núm. 19 

 

PREGUNTES 

PUNT 21. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. ROSARIO SÁNCHEZ 
GRAU A LA SRA. MARGALIDA ROIG CATANY (DEUTE PENDENT DE LA 
CAIB). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
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Quin és el detall del deute pendent que té la CAIB, i com i quan es pensa reduir? 
 

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

La Sra. ROIG (consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública) li respon que, entre PPB i RMI, el 
deute total pendent de pagament és d’uns 210 M€ i amb relació a com i quan se pagarà, diu que 
imagina que, com sempre, se pagarà mitjançant una transferència però no sap quan se farà. 
 
 
PUNT 22. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. SILVIA CANO JUAN A LA 
SRA. CATALINA CIRER ADROVER (PROTOCOL ESPECÍFIC CONTRA 
ASSETJAMENT SEXUAL I PER RAÓ DE GÈNERE) 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Quan pensa aprovar-se el protocol específic contra l'assetjament sexual i per raó de 
gènere del Consell de Mallorca, per tal d’evitar discriminacions entre els treballadors 
de l'IMAS que sí tenen aprovat un Procediment d'Actuació i la resta de treballadores 
del Consell?  
 

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

La Sra. CIRER (consellera executiva de Benestar Social) contesta que la pregunta justament ha 
coincidit amb la convocatòria de la comissió interdepartamental que se reunirà dia 16 de desembre, a 
les 9.30 h i en l’ordre del dia figura la valoració de la posada en marxa d’un protocol contra 
l’assetjament sexual i per raó de sexe al Consell de Mallorca. 

Fa avinent que ja compten amb el vistiplau del cap de Recursos Humans del Consell de Mallorca 
perquè aquest punt s’inclogués en l’ordre del dia i, si no hi ha res de nou, el tema se tractarà en la 
propera reunió de la comissió interdepartamental. 
 
 
PUNT 23. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. MERCEDES GARRIDO 
RODRÍGUEZ A LA SRA. MARGALIDA ROIG CATANY (FACTURES 
MEVISA) 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Dins quin termini es paguen les factures a Mevisa? 
 

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

La Sra. ROIG (consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública) respon que el Consell de Mallorca, en 
aquests moments, té pendent amb MEVISA les factures del mes d’octubre, que són les que han 
presentat en el mes de novembre i està previst pagar-les en el mes de desembre, és a dir, que els 
pagaments a MEVISA van al dia. 
 
 
PUNT 24. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. JOAN FONT MASSOT 
(ACTUACIONS PER EVITAR INUNDACIONS AL PARC DELS BOMBERS 
DE MALLORCA) 
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Es dóna compte de la següent pregunta: 
 

Quines actuacions té previst realitzar l’equip de govern del Consell de Mallorca per 
tal d’evitar inundacions al parc dels Bombers de Mallorca com la que es va produir 
amb les pluges del passat 26 de novembre? 

La Sra. PALOU (MÉS per Mallorca) formula la pregunta en els seus termes. 

El Sr. COLL MARTORELL (conseller executiu de Cooperació Local) fa notar, en primer lloc, que el 
fet que les pluges fessin dos bassiots d’aigua no considera que s’hagi de denominar “inundació”. 

Assenyala que en el pressupost s’ha aprovat una dotació d’1 M€ per arreglar tots els parcs i fer-los una 
rentada de cara llevat del parc d’Alcúdia que no ho necessita perquè és nou i el parc d’Inca que ja té 
assignats 200.000 € de l’any passat. Així doncs, les obres de millores s’iniciaran l’any que ve i el milió 
d’euros que s’hi destina es repartirà entre 6 parcs. 
 
 
PUNT 25. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. JOAN FONT MASSOT 
(MOTIU EXCLUSIÓ AJUNTAMENT CAPDEPERA SUBVENCIONS MEDI 
AMBIENT). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 

Per quin motiu s’ha exclòs a l’Ajuntament de Capdepera de la convocatòria de 
subvencions del Departament de Medi Ambient per a la redacció dels catàlegs de 
camins públics? 

 

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

La Sra. SOLER (consellera executiva de Medi Ambient) adverteix que, de totes maneres, aquesta 
pregunta ja ha estat contestada per escrit. 

No obstant això, explica que l’Ajuntament de Capdepera va demanar, en data 21.10.2014, la revisió del 
catàleg de camins i li varen fer avinent que havien posat en marxa el programa de catalogació de 
camins però donat que l’Ajuntament no va fer la sol·licitud dins termini, doncs n’ha quedat exclòs però 
això no lleva que no ho pugui sol·licitar en una propera edició d’aquest programa de catalogació. 

 
 
PUNT 26. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. JOAN FONT MASSOT 
(ADAPTACIÓ DEFINITIVA AJUNTAMENTS AL PTM). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 

Quants i quins ajuntaments de Mallorca han fet efectiva durant aquesta legislatura 
l’adaptació definitiva del seu planetjament urbanístic al Pla Territorial de Mallorca 
(PTM)?  

El Sr. FONT (MÉS per Mallorca) formula la pregunta en els seus termes. 
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El Sr. ROVIRA (conseller executiva d’Urbanisme i Territori) informa que en total hi ha 5 ajuntaments 
adaptats dels quals Inca i Son Servera ho han fet durant aquesta legislatura i, per altra banda, hi ha 20 
ajuntaments més que ho estan tramitant i que els expedients ja compten amb l’aprovació inicial. 
 
 

INFORMACIÓ DELS CONSELLERS EXECUTIUS 

No n’hi ha. 

PRECS 

No se’n formulen. 

III) DESPATX EXTRAORDINARI 

PRIMER PUNT. PROPOSTA DE PRESIDÈNCIA DE NOMENAMENT 
REPRESENTANT DEL CONSELL DE MALLORCA A "GESTIÓN 
URBANÍSTICA DE BALEARES, SA" (GESTUR). 

Es dóna compte de la següent proposta de la presidenta: 

 
Fonaments 

Al Consell de Mallorca li corresponen dos representants a "Gestión Urbanística de 
Baleares, SA". 

El Ple del Consell de Mallorca, en sessions de 28 de juliol de 2011, 13 d’octubre de 
2011 i 13 de juny de 2013, en va designar els representants, titulars i suplents. 

Es considera convenient canviar alguna de les persones representants. 

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

1. Disposar el cessament del Sr. José Manuel Carrillo Martínez com a representant 
suplent del Consell de Mallorca a "Gestión Urbanística de Baleares, SA". 

2. Nomenar el Sr. Matias Veny Orell, secretari tècnic d’Hisenda i Funció Pública, 
representant suplent del Consell de Mallorca a "Gestión Urbanística de Baleares, 
SA". 

Per tant, les persones representants del Consell Insular de Mallorca a "Gestión 
Urbanística de Baleares, SA" han de ser: 

Titular: Sr. Mauricio Rovira de Alós, conseller executiu d’Urbanisme i Territori 
(designat per acord del Ple de dia 28 de juliol de 2011) 

Suplent: Sra. Catalina Soler Torres, consellera executiva de Medi Ambient 
(designada per decret de Presidència de dia 19 de setembre de 2011, ratificat per 
acord del Ple de dia 13 d’octubre de 2011) 
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Titular: Sra. Margalida Isabel Roig Catany, consellera executiva d’Hisenda i 
Funció Pública 

Suplent: Sr. Matias Veny Orell, secretari tècnic d’Hisenda i Funció Pública. 

3. Comunicar-ho a les persones interessades i a "Gestión Urbanística de Baleares, 
SA". 

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

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

 

SEGON PUNT DESPATX EXTRAORDINARI. MODIFICACIÓ DE LA 
PLANTILLA DE L’INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS PER A 
L’EXERCICI 2014. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera de Benestar Social que diu: 
 
PROPOSTA D'ACORD 

 
I.- Atesa la necessitat de modificar la vigent plantilla de l’Institut Mallorquí d’Afers 
Socials, aprovada pel Ple, en sessió realitzada dia 13 de febrer de 2014 (BOIB núm. 
23, de 15-02-2014), per tal de donar cobertura a la modificació de la relació de llocs 
de feina ocupats per personal eventual, per a la seva adaptació a les previsions 
contingudes a l’article 104 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
de règim local, introduït per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració local, actualment en tràmit i que implica, a l’àmbit de 
l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, d’acord amb l’apartat 3 de l’esmentada 
modificació de la relació de llocs de feina ocupats per personal eventual, i es transcriu 
literalment: “Deixar sense efecte l’acord plenari, de dia 11 de juliol de 2011, relatiu a la 
determinació i creació dels llocs de feina a ocupar per personal eventual a l’Institut Mallorquí d’Afers 
Socials, restant, en conseqüència, suprimits els cinc llocs actualment existents”  
 
 
II.- Atès allò que en relació a la plantilla de personal preveu l'article 90 de la Llei 
7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i l'article 8.1.p) de la Llei 
8/2000 de 27 d'octubre, de consells insulars, en relació amb l'article 1.a) del Decret 
d'organització del Consell de Mallorca, de 15 de juliol de 2011 (BOIB núm. 111, de 
21-07-2011). 
 
 
III.- Atès allò que en relació al procediment per a l'aprovació de la modificació de la 
plantilla preveu l'article 112 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de 
règim local, i l'article 169 del Reial Decret legislatiu 2/2004 de 5 març, pel qual 
s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en aplicació de 
l'article 126.3 del Reial Decret legislatiu 781/1986 de 18 d'abril. 
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La consellera executiva de Benestar Social del Consell de Mallorca eleva al Consell 
Executiu per a la posterior aprovació del Ple la següent proposta. 
 
ACORD 
 
Primer. APROVAR la modificació de la vigent plantilla de personal de l’Institut 
Mallorquí d’Afers Socials per a l'any 2014, amb efectes del dia següent a la seva 
publicació en el BOIB, en els termes que es recullen a continuació.  
 
 
AMORTITZACIÓ DE TOTES LES PLACES DE PERSONAL EVENTUAL DE LA 
PLANTILLA DE L’INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS DE 
L’EXERCICI 2014, que es concreten en les següents: 
 
PERSONAL EVENTUAL 
 
CATEGORIES      
 
Coordinador-a   Total 3 
Assessor-a   Total 2 
 
 
Segon. Aquest acord aprovatori serà considerat com a definitiu si no es produeixen 
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública de 15 dies hàbils 
comptadors de l’endemà de la data d’inserció d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, d’acord amb el que disposa l’article 112.3 
de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de Règim Local, i també a l’art. 
169 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 

 

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

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

 

TERCER PUNT DESPATX EXTRAORDINARI.  MOCIÓ QUE PRESENTA 
DEL GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA SOBRE LA 
RENDA MÍNIMA D’INSERCIÓ. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
Atès que el 2001 el Govern Balear va decretar la Renda Mínima d’Inserció com un 
dret a les persones en risc d’exclusió que no tenen altres ingressos ni prestacions. 
 
Atès que el Govern és el qui té el deure de finançar les despeses d’aquesta prestació 
econòmica i el Consell de Mallorca el de gestionar-la. 
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Atès que actualment el Consell de Mallorca no està tramitant les més de 250 
sol·licituds de RMI que haurien d’haver-se aprovat entre el passat 15 de novembre i el 
pròxim 15 de desembre. 
 
Atès que aquesta decisió es va comunicar el passat 25 de novembre mitjançant correu 
electrònic als serveis socials municipals. 
 
Atès que aquesta decisió pot afectar molt negativament a més de 500 persones que 
estan en ric d’exclusió i que no tenen altre possible ingrés que la RMI. 
 
Atès que la Presidenta del Consell i la Consellera de Benestar Social, la Sra. Cirer, 
han reiterat una i altra vegada que la prestació de RMI arriba a totes les persones que 
la demanen i que no hi ha llistes d’espera. 
 
Atès que la Sra. Cirer va reiterar el passat mes de juliol, en aquest mateix plenari, que 
la RMI es pagava dins el mateix mes de la seva sol·licitud.  
 
Per tot això, el GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA presenta per 
la via d’urgència i pel seu debat i aprovació al proper Ple de la institució la següent 
 
PROPOSTA D’ACORD 
 
1. El Consell de Mallorca es compromet a aportar els recursos humans i econòmics 

necessaris per tramitar les sol·licituds de RMI corresponents als mesos de 
novembre i desembre, i abonar-les dins l’actual mes de desembre. 
 

2. El Consell de Mallorca es compromet a enviar un correu urgent als serveis socials 
municipals, corregint l’anterior de 25 de novembre, i comunicant que totes les 
sol·licituds que compleixin la normativa seran tramitades abans de Nadal. 
 

3. El Consell de Mallorca es compromet a posar en marxa un procediment 
d’urgència per aquelles persones que sol·licitin la RMI i es trobin en situació 
d’emergència social.  
 

4. El Consell de Mallorca es compromet a publicar mensualment a la pàgina web de 
l’IMAS la llista de les demandes de RMI dels municipis, les acceptades i les 
denegades. 

 

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

 

El Sr. GARAU (PSOE) comenta, per argumentar la urgència d’aquesta moció, que relatarà uns fets que 
faran que s’entengui aquesta urgència. 

En aquest sentit diu que fa un mes un jove de 36 anys va quedar sense casa per una separació 
matrimonial i amb un nin de 5 anys. Per les circumstàncies que siguin, aquest jove va contactar amb ell 
i el va remetre als serveis socials municipals on li varen concedir una ajuda de 200 € per cobrir les 
despeses d’una habitació atès que havia contactat amb una persona que el deixava estar a ca seva. 
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A més d’això, als serveis socials ja li varen dir que el mes desembre podria comptar amb una renda 
mínima d’inserció atès que l’usuari reunia totes les característiques perquè li fos concedida. 

Aquests fets que narra passaven a finals de novembre i, al cap de pocs dies, treballadors socials de 
l’Ajuntament de Palma li varen dir que no sabien si això seria possible perquè els havien dit des del 
Consell de Mallorca que durant els mesos de novembre i desembre no donarien altes noves de renda 
mínima d’inserció. 

Aquesta informació el va preocupar molt perquè considerava que no podia ser possible ja que, tal i com 
va dir la Sra. Cirer en el mes de juliol al Ple, les rendes mínimes d’inserció se sol·licitaven i se 
concedien pràcticament en un termini d’un mes. 

De fet, ha contrastat la informació amb serveis socials municipals i amb companys de partit que li han 
corroborat que aquest sistema funcionava molt bé darrerament i, per tant, li va sorprendre que no 
estigués clar que se donassin altes noves de renda mínima en els mesos de novembre i desembre. 

Més endavant, va tenir coneixement que aquesta informació s’havia comentat en unes reunions 
comarcals amb els serveis socials municipals i, a més a més, dia 25 de novembre hi havia una 
circulació que deia que no hi hauria noves altes i que les sol·licituds de renda mínima de novembre i 
desembre serien ateses en el mes de gener. 

Posa de manifest que aquest tema el va comentar amb la Sra. Cirer a qui li va transmetre la seva 
preocupació i sembla ser que ara, després d’un correu electrònic que ha remès l’IMAS als ajuntaments, 
sí que finalment donaran d’alta les noves sol·licituds dels mesos de novembre i desembre. 

Segons la informació de què disposa, sembla que el dia 15 de cada mes es reuneix una comissió tècnica 
que és l’encarregada de les altes i les baixes de renda mínima d’inserció. 

També li han fet saber que hi ha 250 sol·licituds pendents de tramitació, que no vol dir que totes hagin 
de ser altes, però sí que pareix que han estat un temps paralitzades i no s’han tramitat fins ara. 

Tenint en compte les estadístiques dels darrers anys, resulta que els mesos de novembre, desembre, 
gener i febrer són els mesos en què entren més altes de renda mínima i que la mitjana d’aquests mesos 
està entre 100 i 125 altes i, per tant, quan li varen dir que hi havia 250 sol·licituds noves pendents de 
tramitació, tot d’una va veure que podia ser una quantitat més o manco normal. 

Per qui no conegui la tramitació d’aquests expedients, explica que quan un treballador atén un cas, 
donada la seva experiència, ja informa el sol·licitant que a partir d’una data determinada segurament 
podrà comptar amb una renda mínima d’inserció que oscil·larà entre 450 € i 750 € si és el cas d’una 
família amb nins. Un exemple concret és el cas de l’Ajuntament de Santa Margalida que té 16 
sol·licituds fetes que afecten 62 persones. 

Reitera que els serveis socials municipals tenen prou experiència com per informar els nous sol·licitants 
si podran comptar amb la renda mínima d’inserció. 

Li consta que darrerament a molts nous sol·licitants se’ls ha dit que no saben si podran tenir concedida 
la renda mínima d’inserció abans de Nadal o si hauran d’esperar al mes de gener. 

Per tot això, li ha semblat important i urgent que la Sra. Cirer expliqui avui davant el Ple si donarà 
sortida abans de Nadal o no a totes aquests sol·licituds que s’emmarquen dins els perfils legals 
d’usuaris de renda mínima i que han estat sol·licitades pels treballadors socials dels ajuntaments. 
Adverteix que si la Sra. Cirer diu que no sap quan ho faran, aleshores vol que li digui quan ho sabrà. 

Observa que el segon punt d’acord de la moció demana que s’enviï un correu electrònic als serveis 
socials per tal de corregir la informació remesa anteriorment, la qual cosa ja s’ha fet però no d’una 
manera totalment clara i encara hi ha una certa confusió. 

També hi ha una qüestió que no està clara i que no sap si l’IMAS l’ha contemplada i és que hi ha molts 
de tipus de famílies que sol·liciten un renda mínima i creu que les persones que han perdut ca seva i, 
per la raó que sigui, han de dormir al carrer, a una pensió o a ca un amic, conformen els casos que són 
urgents i, per tant, si se n’han de prioritzar els casos, considera que aquests haurien de gaudir d’un 
sistema de tramitació urgent ja que probablement no excediran del 10% dels casos. 
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Afegeix que diu tot això perquè hi ha una altra persona, que està en aquesta mateixa situació, i els 
serveis socials li han donat hora per dia 24 de gener i la veritat és que aquesta persona no sap què ha de 
fer d’aquí a dia 24 de gener. Així doncs, cal arbitrar un sistema de tramitació urgent per als casos 
d’emergència social. 

Finalment, assenyala que hi ha molta opacitat quant a la tramitació del sistema de renda mínima que 
seria convenient que, tal i com s’ha fet amb la llista de reserva de les places de  residència, se 
publicassin en la pàgina web amb el número d’expedient, de manera confidencial, i amb el detall de les 
sol·licituds presentades, les altes i les baixes que s’han donat. 

Fent aquesta informació pública, els mateixos afectats, els seus familiars i amics, les entitats gestores, 
les entitats socials que defensen aquestes persones i els treballadors socials dels ajuntaments sabrien si 
un determinat expedient va endavant o no. 

Per concloure, posa de manifesta que fer pública aquesta informació seria un bona passa en benefici de 
la transparència en la gestió dels recursos públics. 

El Sr. ENSENYAT (MÉS per Mallorca) fa notar que el bessó de la qüestió és saber si les sol·licituds 
s’han tramitat o no i, si han estat tramitades, considera que la moció no té sentit i s’hauria de retirar. Per 
tant, el seu Grup esperarà a sentir l’explicació que ofereixi la Sra. Cirer i després acordaran si hi voten 
a favor o en contra. 

La Sra. CIRER fa constar que el Sr. Ensenyat té raó ja que aquesta moció no hauria d’haver estat 
objecte de debat perquè tot deriva d’un cúmul de malentesos tot i que han d’assumir, tant ella com el 
Sr. Cortés com a responsable de l’àrea d’Inclusió Social, un desconeixement dels fets. 

Apunta, a més a més, que quan el Sr. Garau li va telefonar per interessar-se per aquest assumpte, es va 
posar nerviosa perquè no entenia el que li deia ja que li planteja una situació en què pareixia que no se 
pagarien les rendes mínimes ni de novembre ni de desembre però resultava que novembre ja estava 
pagat. 

Ha costat un poc esbrinar el perquè de les preocupacions del Sr. Garau i ahir mateix varen poder aclarir 
què havia passat i, per això, li agraeix al Sr. Garau la seva insistència a més d’entendre ara molt bé les 
seves preocupacions. 

Tot neix arran d’un correu que es va enviar des del Servei de Prestacions allà on es transmet una 
instrucció que no havia donat l’equip directiu de l’IMAS. Aquest correu diu concretament que “per 
execució pressupostària i per tal de garantir els pagaments, no es podran aprovar noves sol·licituds dins 
l’exercici”. 

Puntualitza que, tant si hi ha dificultat com si no, l’equip directiu de l’IMAS no ho parlat amb els 
treballadors i, a més a més, la seva obligació com a responsables polítics és superar tots els entrebancs 
per tal de tenir la gestió de la casa i l’estat dels pagaments de la millor manera possible. 

Remarca que l’equip de directiu de l’IMAS no va donar cap instrucció en aquest sentit ni va deixar 
constància de què hi hagués cap dificultat de pressupost –perquè no és així– i, evidentment, tampoc no 
va donar instruccions perquè s’enviàs aquesta circular. 

Una vegada que han tengut coneixement del que havia passat, varen enviar una altra circular per part 
del coordinador de l’àrea on es deia que el primer comunicat s’havia enviat sense coneixement ni 
aprovació per part de la coordinació i que les consideracions de l’esmentat correu quedaven sense 
efectes, és a dir, que és com si no s’hagués enviat el primer correu i que la tramitació de les rendes 
mínimes d’inserció es farà amb normalitat a l’espera de poder atendre totes les sol·licituds incloses les 
noves tot lamentant les possibles molèsties que se n’hagin ocasionat. 

Observa que aquest comunicat és prou clar ja que fa palès que queda sense efectes el contingut del 
correu remès dia 25 de novembre. 

Pel que fa a les dades concretes de sol·licituds, diu que són les següents: del mes de novembre 2014 
n’hi ha 89 que han entrat amb posterioritat a la reunió de la comissió o  bé tenien algun deficiència 
pendent d’esmenar i, fins a data d’ahir, del mes de desembre n’hi ha 55 que, juntament amb les que 
entrin fins el proper dimarts que s’ha de reunir la comissió, seran totes resoltes i, si no tenen cap 
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emperò administratiu i reuneixen tots els requisits que toca, seran incloses en la llista de pagament a 
efectuar abans de dia 30 de desembre. 

El passat mes de novembre varen poder pagar les rendes mínimes d’inserció el dia 28, per la qual cosa 
estaven molt satisfets ja que era la primera vegada que les podien pagar abans que expiràs el mes i, de 
la mateixa manera, en el mes de desembre també fan comptes pagar-les dia 30 o dia 31 i s’hi inclouran 
totes les sol·licituds que detallava abans i les que arribin aquests dies sempre que estiguin resoltes per 
part del Servei de Prestacions. 

Per tot això, se suma a les paraules del Sr. Ensenyat en el sentit que aquesta moció no té raó de ser 
perquè no reflecteix una situació real que estigui passant amb relació a la prestació de renda mínima 
d’inserció. 

El Sr. GARAU li diu al Sr. Ensenyat que la moció que presenta no parla únicament del tema del 
pagament sinó que també inclou un seguit de propostes que no són cap bajanada. 

Una d’aquestes propostes és que s’estableixi un servei d’urgència, que no existeix, per a emergències 
socials amb relació al cobrament de rendes mínimes ja que actualment hi ha gent que pot arribar a 
esperar fins a 2 mesos a tenir cita amb els serveis socials mentre viuen una situació límit. 

Així doncs, aquesta és una proposta nova i creativa que permet que els expedients d’aquestes persones 
en situació d’emergència social puguin ser tramitats per via d’urgència. 

La moció també proposa que aquests sistemes siguin transparents, cosa que és fàcil de fer i, de fet, la 
informació la té ara mateix la Sra. Cirer damunt la taula i, si és així, no entén per què no la poden 
publicar en la pàgina web encara que, evidentment, sense noms ni llinatges sinó amb el número 
d’expedient. 

Assenyala que el tema de fons és si vertaderament una persona del Servei d’Inclusió Social emet un 
comunicat i ho fa pel seu compte ja que diu textualment: “Us informam que, per execució 
pressupostària i per tal de garantir el pagament de les obligacions generades, no es podran aprovar 
noves sol·licituds dins l’exercici 2014. En començar gener de 2015, actualitzarem les noves 
concessions.” 

Per altra banda, comenta que la informació que li ha arribat és que dia 15, quan es va reunir la 
comissió, no hi va haver noves sol·licituds aprovades. 

Matisa, igualment, que quan va telefonar la Sra. Cirer ho va fer amb tota la bona voluntat atès que es 
preocupava pel cas que ha comentat al principi de l’anterior intervencions. Aleshores li digué a la Sra. 
Cirer el que estava passant i ella li respongué no s’havia de preocupar perquè tothom cobraria però, en 
demanar-li si els nous també cobrarien, la Sra. Cirer ja no li va contestar. 

El que s’ha vist clarament és que des d’aquest departament es va cometre una equivocació –que no és 
cap malentès– i la qüestió és reconèixer l’error i esmenar-lo.  

Les propostes compreses en la moció creu que poden ajudar a esmenar aquest error ja que, si 
tenguessin l’obligació de publicar cada mes les sol·licituds, les altes i les baixes, es veuria tot molt clar 
i bastaria que els interessats visitassin la pàgina web dia 16 de cada mes per saber què s’ha aprovat i 
què no s’ha aprovat i així s’acabarien els errors i els comunicats que fa un tècnic, que devia saber de 
qualcú que no hi hauria doblers i que era quelcom que se rumorejava per tots els ajuntaments. 

En definitiva i per tal que no hi torni a haver errors en un futur, convé establir un sistema més àgil, més 
transparent i més fàcil perquè tothom sàpiga si la seva sol·licitud li permetrà cobrar o no una renda 
mínima d’inserció. 

El Sr. ENSENYAT vol fer un aclariment i és que el motiu de la moció és una notícia apareguda que 
deia que deixaven de tramitar-se una sèrie de sol·licituds de renda mínima d’inserció. 

Vist que això sembla ser que no és així, no té raó de ser tot i que certament la moció conté dos punts 
més que poden contribuir a agilitar la tramitació de la renda mínima i fer-la més transparent. 

Adverteix que la moció no s’ha de limitar just a aquests dos punts i, si s’hi vol centrar el debat, 
aleshores podrien parlar de transferir la gestió de la renda mínima als ajuntaments perquè així sí que 
seria molt més àgil. 
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Manifesta que si el Grup Socialista manté la moció talment, MÉS per Mallorca s’hi abstendrà perquè 
entenen que els dos primers punts han quedat obsolet i just votarien a favor dels altres dos punts. 

Per concloure, fa constar que considera que seria més oportú que aquest dos punts els deixassin per a 
un proper ple i deixar la moció damunt la taula, la qual cosa permetria, fins i tot, formular altres 
propostes al respecte. 

La Sra. CIRER intervé per tancar el debat i ho fa reconeixent un error per part de l’IMAS pel qual 
demana disculpes a tots els ajuntaments i a tothom per haver hagut de debatre la moció se que n’ha 
generat. 

No obstant això, si aquest debat ha servit per aclarir qualque dubte, doncs perfecte però això no lleva 
que assumeixi l’error produït ja que, de tot el que passa a l’IMAS, ella n’és la responsable i ho ha 
d’assumir. 

En aquest cas, ha assumit l’error i ha explicat quina correcció s’ha fet així com també ha demanat 
disculpes; disculpes que també s’han demanat als ajuntaments a través de la nota que se’ls ha enviat. 

Per altra banda, assegura que hi ha un procediment d’emergència establert que contempla uns perfils 
prioritaris i que és suficient per abordar els supòsits que plantejava el Sr. Garau. 

Fa constar també que de cada reunió de la comissió s’estén una acta amb els acords que s’han aprovat i 
aquesta acta es remet als ajuntaments, per la qual cosa considera que els ajuntaments tenen complida 
informació sobre els expedients que han remès a l’IMAS, els que han estat tramitats i acceptats i, per 
tant, saben exactament quina resposta han de donar a les persones a les que han tramitat la renda 
mínima. 

Aquest sistema dóna tot el protagonisme als ajuntaments i ofereix una màxima transparència entre 
l’usuari i l’IMAS a través dels serveis socials municipals, que són els encarregats de la tramitació 
d’aquestes ajudes. 

Una vegada corregit aquest error, reitera les seves disculpes i anuncia que el Grup Popular votarà en 
contra de tots els punts d’acord de la moció. 

El Sr. ROTGER (president en funcions) anuncia que a continuació se sotmetran a votació, de manera 
separada, els punts 1 i 2 i els punts 3 i 4 de la moció atès que el Grup Socialista hi mostrat la seva 
conformitat. 

Sotmesos els punts núm. 1 i 2 de la proposta a votació, es rebutgen per nou vots a 
favor (PSOE), devuit vots en contra (PP) i quatre abstencions (MÉS per Mallorca). 

Sotmesos els punts núm. 3 i 4 de la proposta a votació, es rebutgen per tretze vots a 
favor (PSOE i MÉS per Mallorca), cap abstenció i devuit vots en contra (PP). 
 

La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretari general, estenc aquesta acta  
amb plecs de paper números de A Nº 9373 a  A  Nº 9526. 

El secretari general     La presidenta 
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DECRETS 
PRESIDÈNCIA 

     

DEPARTAMENT DATA 
DECRET 

TEMA COMENTARI DESTINATARI IMPORT 

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

21/10/14 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ 
NÚM.1 DE PALMA, DILIGÈNCIES 
PRÈVIES 1811/2014 

NÚM. D. 111/14  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

21/10/14 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ 
NÚM.3 DE PALMA, DILIGÈNCIES 
PRÈVIES 3365/2014 

NÚM. D. 110/14  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

21/10/14 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ NÚM. 
1 INCA, PO 232/2003 

NÚM. D. 112/14  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

21/10/14 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT 
CONT.ADMINISTRATIU NÚM.2 DE 
PALMA, ACTUACIONS PA 176/14 

NÚM. D. 176/14  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

21/10/14 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT 
CONT.ADMINISTRATIU NÚM.2 DE 
PALMA, ACTUACIONS PA 107/14 

NÚM. D. 107/14  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

14/10/14 INTERPOSICIÓ RECURS SUPLICACIÓ CONTRA 
SENTÈNCIA 268/2014, ACTUACIONS 
59/2013 

NÚM. D. 109/14  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

07/11/14 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT 
CONT.ADMINISTRATIU NÚM.2 DE 
PALMA, ACTUACIONS P.A 215/14 

NÚM. D.113/2014  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

07/11/14 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ 
NÚM.2 INCA, DILIGÈNCIES PRÈVIES 
1864/2014 

NÚM. D.114/2014  

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/10/14 DESESTIMAR  RECURS ALÇADA CONTRA RESOLUCIÓ 
DE LA CONSELLERA EXECUTIVA DE 17 
DE JULIOL DE 2014 

P.R.S  

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/10/14 ELEVAR EL 
PERCENTATGE 

REFERIT APARTAT 3 ART.174 RDL 
2/2204 DE 5 DE MARÇ 

  

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/10/14 INCLOURE DIETES PER ASSITÈNCIA AL PLE EN LA 
NÓMINA DEL MES DE NOVEMBRE 2014 

VEURE RELACIÓ  

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/10/14 NOMENAMENT I/O 
PRESA DE 
POSSESSIÓ 

COM A SECRETÀRI/A DE GRUPS 
POLÍTICS 

L.H P.B  

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/10/14 DESESTIMAR  RECURS ALÇADA CONCURS 
TRASLLATS DE BOMBER-A 
CONDUCTOR-A 

E.C.S I ALTRES  

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/10/14 EXPEDIR DUPLICAT TÍTOL NOMINATIU DE LA PERTINENÇA 
ACCIÓ 91 SÈRIE1ª DEL TEATRE 
PRINCIPAL 

M.A.T  

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/10/14 EXPEDIR DUPLICAT TÍTOL NOMINATIU DE LA PERTINENÇA 
ACCIÓ 54 SÈRIE1ª DEL TEATRE 
PRINCIPAL 

M.P.P  

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/10/14 EXPEDIR DUPLICAT TÍTOL NOMINATIU DE LA PERTINENÇA 
ACCIÓ 179 SÈRIE1ª DEL TEATRE 
PRINCIPAL 

M.A.T  

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/10/14 DESESTIMAR RECURS ALÇADA CONTRA RESOLUCIÓ 
DE 2 JUNY 2014 

J.R.C  

MEDI AMBIENT 21/10/14 DESESTIMAR RECURS ALÇADA CONTRA RESOLUCIÓ 
DE DIA 25 AGOST 2014 SOBRE 
INTERPOSICIÓ SANCIÓ CAÇA 

J.M.L  

MEDI AMBIENT 07/11/14 DESESTIMAR RECURS ALÇADA CONTRA RESOLUCIÓ 
DE 1 DE SETEMBRE DE 2014, PER 
SANCIÓ DE CAÇA 

F.O.H  
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MEDI AMBIENT 30/10/14 ESTIMAR RECURS ALÇADA CONTRA RESOLUCIÓ 
DE 18 JULIOL 2014, PER TITULARITAT 
VEDAT 

J.A.C  

SECRETARIA 
GENERAL 

21/10/14 DENEGAR INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE 
ENTITATS DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA 

MALLORCA SWING  

SECRETARIA 
GENERAL 

21/10/14 ACCEPTAR INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE 
ENTITATS DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA 

FUNDACIÓ TREN DE 
ART 

 

SECRETARIA 
GENERAL 

30/10/14 DENEGAR INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE 
ENTITATS DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA 

ASSOCIACIÓ 
MALLORCLOWN 

 

SECRETARIA 
GENERAL 

07/11/14 ORDENAR ARXIU EXPEDIENT INSCRIPCIÓ EN EL 
REGISTRE ENTITATS DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA 

LA NOSTRE VEU  

SECRETARIA 
GENERAL 

07/11/14 ORDENAR ARXIU EXPEDIENT INSCRIPCIÓ EN EL 
REGISTRE ENTITATS DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA 

ASS.PROFESSIONALS, 
ESTUDIANTS AMBIT 
SOCIAL 

 

SECRETARIA 
GENERAL 

07/11/14 ORDENAR ARXIU EXPEDIENT INSCRIPCIÓ EN EL 
REGISTRE ENTITATS DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA 

ASS. CULTURAL DE 
DANZA 

 

 
URBANISME I 
TERRITORI 

21/10/14 DESESTIMAR  RECURS ALÇADA CONTRA RESOLUCIÓ 
DE 18 DE FEBRER DE 2014, PER 
DENEGACIÓ CÈDULA HABITABILITAT 

JA.S.G  

 
URBANISME I 
TERRITORI 

06/11/14 LIQUIDACIÓ 
INTERESSOS MORA 

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 
INTEGRAL DE LA XARXA DE 
CARRETERES DEL CIM, EIX CENTRAL, 
EXP.33/2010 

UTE: MELCHOR 
MASCARO I ALTRES 

109933,68 

 
URBANISME I 
TERRITORI 

06/11/14 ADJUDICACIÓ CONTRACTACIÓ OBRES 
CORRESPONENTS AL PROJECTE 
CONSTRUCTIU DE MILLORA NOUS 
ACCESSOS AUTOPISTA DE LLEVANT A 
MERCAPALMA 

UTE: VIAS Y 
CONSTRUCCIONES, 
SA. I EXCAVACIONES 
HORTA S.A 

 

 
URBANISME I 
TERRITORI 

06/11/14 APROVACIÓ ACTUACIÓ 4 REFORÇ FERM I MILLORA 
INTERSECCIONS MA-13A, EXP.33/2010 

  

URBANISME I 
TERRITORI 

15/10/14 APROVACIÓ  NOUS PREUS DEL CONTRACTE DE 
SERVEI DE CONSERVACIÓ INTEGRAL 
DE LA XARXA DE CARRETERES DEL 
CIM EIX PONENT-LLEVANT, 
EXP.32/2010 

  

URBANISME I 
TERRITORI 

15/10/14 APROVACIÓ  NOUS PREUS DEL CONTRACTE DE 
SERVEI DE CONSERVACIÓ  DE LA 
XARXA DE CARRETERES DEL 
CONSELL, ZONA 2, EXP.14/2010 

  

URBANISME I 
TERRITORI 

15/10/14 ADJUDICACIÓ OBRA CORRESPONENT AL PROJECTE 
DE MODIFICAT NÚM.1 DEL PROJECTE 
DE CONSTRUCCIÓ DE CONNEXIÓ 
AUTOPISTA LLEVANT MA-19, 
EXP.10/2012 

  

URBANISME I 
TERRITORI 

15/10/14 LIQUIDACIÓ INTERESSOS DE MORA PEL RETRÀS 
ABONAMENT DIVERSES 
CERTIFICACIONS EXPEDIENT 19/10 

  

URBANISME I 
TERRITORI 

21/10/14 RECTIFICACIÓ 
ERRADA 

CONTRA RESOLUCIÓ DE 10 DE JUNY 
2014, FINQUES 25, 26 I 27 DE 
POLLENÇA 

MF.C.R  

URBANISME I 
TERRITORI 

21/10/14 INTERPOSICIÓ RECURS POTESTATIU DE REPOSICIÓ 
CONTRA RESOLUCIÓ 4061 DE 26 DE 
SETEMBRE DE 2014, FINCA 61 DE 
MANACOR 
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RESOLUCIONS 
CONSELLERS 

     

DEPARTAMENT DATA 
DECRET 

TEMA COMENTARI DESTINATARI IMPORT 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

19/08/14 ALTRES ASSIGNACIÓ DE TASQUES  G.T.F.  

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

20/10/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

MANTENIMENT AUTOBOMBA 
MERCEDES-BENZ IB-2613-CY ADSCRIT 
PARC LLUCMAJOR BOMBERS 
MALLORCA ADJUDICAT MITJANÇANT 
CONTRACTE MENOR 

PALMA CHAPA, S.L. 8313,91 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

15/10/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20141016 
UNITAT EMERGÈNCIES Q/2014/1482 

AGÈNCIA TRIBUTÀRIA 
DE LES ILLES 
BALEARS Q0700546E 

1669,9 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

17/10/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20141027 
UNITAT EMERGÈNCIES Q/2014/1556 

TERCERS VARIS 3071,82 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

10/10/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20141002 
UNITAT EMERGÈNCIES Q/2014/1377 

TERCERS VARIS 2547,28 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

10/10/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20141003 
UNITAT EMERGÈNCIES Q/2014/1379 

TERCERS VARIS 2465,51 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

10/10/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20141004 
UNITAT EMERGÈNCIES Q/2014/1381 

ASOCIACIÓN 
ESPAÑOLA DE LUCHA 
CONTRA EL FUEGO 

3510 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

10/10/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20141005 
UNITAT EMERGÈNCIES Q/2014/1383  

TERCERS VARIS 2423,28 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

10/10/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20141007 
UNITAT EMERGÈNCIES Q/2014/1384 

FORACORDA S.L. 4415,23 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

10/10/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20141008 
UNITAT EMERGÈNCIES Q/2014/1397 

TERCERS VARIS 2302,79 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

10/10/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20141009 
UNITAT EMERGÈNCIES Q/2014/1416 

TERCERS VARIS 2393,73 
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DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

10/10/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20141011 
UNITAT EMERGÈNCIES Q/2014/1398 

TERCERS VARIS 2721,14 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

10/10/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20141012 
UNITAT EMERGÈNCIES Q/2014/1464 

TERCERS VARIS 2181,64 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

10/10/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20141013 
UNITAT EMERGÈNCIES Q/2014/1470 

TERCERS VARIS 2309,15 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

10/10/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20141014 
UNITAT EMERGÈNCIES Q/2014/1471 

TERCERS VARIS 3025,7 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

10/10/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20141015 
UNITAT EMERGÈNCIES Q/2014/1484  

TERCERS VARIS 2665,98 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

10/10/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20141017 
UNITAT EMERGÈNCIES Q/2014/1499 

TERCERS VARIS 2420,71 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

10/10/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20141018 
UNITAT EMERGÈNCIES Q/2014/1492 

ROSENBAUER 
ESPAÑOLA SA 

3577 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

10/10/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20141020 
UNITAT EMERGÈNCIES Q/2014/1501 

TERCERS VARIS 2085,89 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

14/10/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

LLOGUER AMB OPCIÓ COMPRA 8 
VEHICLES COMANDAMENT PEL SERVEI 
DE BOMBERS 

BANCO MARE 
NOSTRUM S.A. 

20640,33 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

10/10/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

 RELACIÓ FRES. 45/13000/20141001 
UNITAT EMERGÈNCIES Q/2014/1376 

TERCERS VARIS 2981,68 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

14/10/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

LLOGUER MANTENIMENT 2 
AUTOBOMBA I UN VEHICLE UTIL 
DIVERSOS PEL COMANDAMENT PEL 
SERVEI DE BOMBERS 

BANCO MARE 
NOSTRUM S.A. 

78134,22 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

14/10/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

LLOGUER MANTENIMENT 4 
AUTOBOMBA  PEL COMANDAMENT PEL 
SERVEI DE BOMBERS 

BANCO MARE 
NOSTRUM S.A. 

121568,94 
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DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

05/09/14 CONVOCATÒRIA 
CURS 

CURS "CONTABILIDAD PÚBLICA LOCAL: 
LAS NUEVAS INSTRUCCIONES DE 
CONTABILIDAD LOCAL  Y SUS PLANES 
DE CUENTAS" 

INTERVENTORS, 
SECRETARIS-
INTERVENTORS, 
TRESORERS I ALTRE 
PERSONAL DELS 
AJUNTAMENTS 

 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

15/09/14 ALTRES ASSISTÈNCIA CONSTITUCIÓ TRIBUNAL 
QUALIFICADOR CONV. SELECCIÓ 
BORSA CAPATÀS BRIGADA D'OBRES  

AJUNTAMENT SANTA 
MARGALIDA I A.J.S. 

 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

22/09/14 CERTIFICACIÓ 
OBRA 

APROVAR CONVENI FINANÇAMENT 
ANUALITAT 2014, OBRA 4, 
CERTIFICACIÓ 1RA I ÚNICA 

AJUNTAMENT MURO 179654,36 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

22/09/14 CERTIFICACIÓ 
OBRA 

CONVENI FINANÇAMENT ANUALITAT 
2013, OBRA 4, CERTIFICACIÓ 2NA I 
DARRERA 

AJUNTAMENT MURO 50406,06 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

01/10/14 COOPERACIÓ 
TÈCNICA 

COOPERACIÓ TÈCNICA PER A LA 
REDACCIÓ DE PROJECTES I LA 
DIRECCIÓ TÈCNICA D'OBRES DE L'ANY 
2014 

ENTITATS LOCALS 
MALLORCA POBLACIÓ 
DE DRET IGUAL O 
INFERIOR A 20.000 
HABITANTS 

 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

07/10/14 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIÓ PER INCLUSIÓ EN 
NÒMINA DE DESPESES DE 
QUILOMETRATGE 

M.L.V. 36,43 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

07/10/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

AUTORITZAR, DISPOSAR, RECONÈIXER 
I LIQUIDAR L'OBLIGACIÓ DE DESPESA 
RELACIÓ FRES. Q/2014/1475 

TERCERS VARIS 3791,98 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

10/10/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ 
OBLIGACIÓ ABONAMENT SUBVENCIÓ 
1RA CERTIFICACIÓ D'OBRA 

AJUNTAMENT 
COSTITX 

33096,89 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

13/10/14 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

 DESPLAÇAMENT A FRANÇA, CURS 
INTERVENCIONS D'URGÈNCIA A 
VEHICLES DE NOVA GENERACIÓ 

B.F.F.  

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

15/10/14 INCLUSIÓ NÓMINA 
INDEMNITZACIÓ 

ASSISTIR A VISITAR PARCS DE 
BOMBERS DE GIRONA I SAPEURS-
POMPIERS DE PERPIGNAN A GIRONA I 
PERPIGNAN 

E.L.A. 216,43 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

15/10/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

RECONÈIXER TEMPS FORMACIÓ I 
COMPENSACIÓ PER HORES DE 
TREBALL EFECTIU 

M.J.R.M.  
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DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

20/10/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA DEPARTAMENT 
D'HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

3499,57 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

20/10/14 MODIFICACIÓ DE LA 
RESOLUCIÓ 

MODIFICACIÓ RESOLUCIÓ 1 
D'OCTUBRE 2014 CONCESSIÓ 
COOPERACIÓ TÈCNICA CANVIAR UN 
DELS PROJECTES 

AJUNTAMENT SES 
SALINES 

 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

23/10/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ OBRA NOVA 
PAVIMENTACIÓ ASFÀLTICA RONDA 
ESTACIÓ, CERT. PRIMERA I ÚNICA 

AJUNTAMENT 
PORRERES 

37042,69 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

23/10/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ OBRA PAVIMENTACIÓ 
ASFÀLTICA CAMÍ SON MAINOU, CERT. 
PRIMERA I ÚNICA 

AJUNTAMENT 
PORRERES 

37235,81 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

23/10/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ OBRA REALITZACIÓ 
VORAVIA I ZONA VERDA 
ESCORXADOR, CERT. PRIMERA I 
ÚNICA 

AJUNTAMENT 
PORRERES 

11480,48 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

20/10/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20141026 
UNITAT EMERGÈNCIES Q/2014/1565 

TERCERS VARIS 2729,29 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

20/10/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20141028 
UNITAT EMERGÈNCIES Q/2014/1561 

TERCERS VARIS 2868,78 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

20/10/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20141029 
UNITAT EMERGÈNCIES Q/2014/1564 

TERCERS VARIS 2804,32 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

27/10/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

LLOGUER AMB OPCIÓ COMPRA 8 
VEHICLES COMANDAMENT , PEL 
SERVEI BOMBERS, QUOTA 59 

BANCO MARE 
NOSTRUM, S.A. 

2293,37 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

27/10/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

LLOGUER MANTENIMENT 4 VEHICLES 
AUTOBOMBA RURAL PESADA PEL 
SERVEI BOMBERS, QUOTA 136 

BANCO MARE 
NOSTRUM 

13507,66 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

27/10/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

LLOGUER MANTENIMENT 2 VEHICLES  
AUTOBOMBA RURAL URBANA 
LLEUGERA I 1 VEHICLES UTIL 
DIVERSOS PEL SERVEI BOMBERS 
QUOTA 60 

BANCO MARE 
NOSTRUM, S.A. 

8681,58 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

28/10/14 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RELATIVES A QUOTES 50 A 59  
LLOGUER I MANTENIMENT 2 VEHICLES 
AUTOBOMBA RURAL LLEUGERA I UN 
VEHICLES UTILS DIVERSOS 

UNITAT 
EMERGÈNCIES 
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DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

29/10/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA 
ELÈCTRICA ALS PARC DE BOMBERS 
DEL CONSELL DE MALLORCA 

ENDESA ENERGIA, SA 
UNIPERSONAL 

4454,89 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

29/10/14 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

CONTRACTE SERVEI 
RADIOCOMUNICACIONS SIRDEE 
SERVEI BOMBERS MITJANÇANT 
PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE 
PUBLICITAT 

TELEFONICA MÓVILES 
ESPAÑA, S.A.U.  

188231,03 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

30/10/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

LLOGUER AMB OPCIÓ DE COMPRA, 
LOT 1.- 8 VEHICLES PELS 
COMANDAMENTS DELS BOMBERS, 
QUOTA 49 

BANCO MARE 
NOSTRUM, S.A. 

2293,37 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

30/10/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

LLOGUER I MANTENIMENT 4 VEHICLES 
AUTOBOMBA RURAL PESADA PEL 
COMANDAMENT PEL SERVEI 
BOMBERS QUOTA 126 

BANCO MARE 
NOSTRUM, SA 

13507,66 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

30/10/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

LLOGUER I MANTENIMENT DOS 
CAMIONS I UN VEHICLE D'UTILS 
DIVERSOS DE BOMBERS, QUOTA 50 

BANCO MARE 
NOSTRUM SA 

8681,58 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

03/11/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBMINISTRAMENT 3 KITS 
D'ESTABILITZACIÓ VEHICLES SERVEI 
BOMBERS, ADJUDICAT MITJANÇANT 
CONTRACTE MENOR 

ROSENBAUER 
ESPAÑOLA,S.A. 

8963,96 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

03/11/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

AUTORITZAR, DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
FACTURES 45/13000/20141101, 
Q/2014/1656 

TERCERS VARIS 2675,74 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

05/11/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

JUSTIFICACIÓ PARCIAL SUBVENCIÓ 
PER A L'ADQUISICIÓ EDIFICI PER 
L'OBERTURA DE CARRER 

AJUNTAMENT 
VILAFRANCA DE 
BONANY 

100000 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

11/11/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

JUSTIFICACIÓ PARCIAL SUBVENCIÓ 
OBRA PROJECTE D'EXTENSIÓ DE 
CARRERS, CERT. SEGONA 

AJUNTAMENT 
COSTITX 

54282,19 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

11/11/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

JUSTIFICACIÓ TOTAL SUBVENCIÓ 
OBRA ADEQUACIÓ CEMENTIRI  

AJUNTAMENT SANT 
JOAN, CERT. PRIMERA 
I ÚNICA 

38966,95 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

11/11/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

JUSTIFICACIÓ PARCIAL SUBVENCIÓ 
OBRA DRENATGE PART DEL NUCLI 
URBÀ, FASE I, CERT. PRIMERA 

AJUNTAMENT SANT 
JOAN 

88849,68 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

11/11/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

JUSTIFICACIÓ PARCIAL SUBVENCIÓ 
OBRA DRENATGE PART NUCLI URBÀ, 
FASE I, CERT. SEGONA I DARRERA 

AJUNTAMENT SANT 
JOAN 

68724,87 
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DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

11/11/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ OBRA 
RECOLLIDA D'AIGÜES PLUVIALS 
PROLONGACIÓ CARRER S'ARRACÓ, 
CERT. PRIMERA I ÚNICA 

AJUNTAMENT LLORET 
DE VISTALEGRE 

9940,14 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

11/11/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ OBRA 
REHABILITACIÓ PAVIMENT RODAT 
DIFERENTS INDRETS, CERT. PRIMERA I 
ÚNICA 

AJUNTAMENT LLORET 
DE VISTALEGRE 

49405,06 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

11/11/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

JUSTIFICACIÓ PARCIAL SUBVENCIÓ 
OBRA ALINEACIÓ CARRER ES 
PEDRAGARET I MILLORA ZONA 
ESPORTIVA 

AJUNTAMENT 
MANCOR DE LA VALL 

7591,18 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

04/11/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

JUSTIFICACIÓ PARCIAL SUBVENCIÓ 
OBRA PROLONGACIÓ DEL CARRER 
SANT JAUME, CERT. PRIMERA 

AJUNTAMENT SÓLLER 29983,35 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

14/10/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2014/1531 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O 
SERVEIS PROGRAMA ACTIVITAT DE 
PROT. I MILLORA MEDI AMBIENT 

Mª.P.M.A. 411 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

15/10/14 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2014/1539 399,39 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

14/10/14 ALTRES AUTORITZACIÓ CONTROL CONILLS 
PER DANYS A L'AGROCULTURA VEDAT 
PM-10994 

J.LL.C.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

21/07/14 ALTRES HABILITACIÓ APLIACIÓ DESPESA 
DISTINTA A CAPÍTOL 2 

? 3000 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

15/10/14 ALTRES AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
DESPESA 

PN SA DRAGONERA 500 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

13/10/14 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2014/1508 5522,29 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

13/10/14 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES AGENCIA TRIBUTARIA 
ILLES BALEARS 

793,64 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

20/10/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ FCC I LUMSA, UTE 431218,03 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

20/10/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ FCC i LUMSA UTE 735858,87 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

17/10/14 ALTRES AUTORITZACIÓ CONTROL CONILLS 
VEDAT PM-11503 

N.R.O.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

15/10/14 INCLUSIÓ NÒMINA 
PER DIETES 

INCLUSIÓ EN NÒMINA 
INDEMNITZACIONS PER RAÓ SERVEI 

Mª.C.E.R. 388,9 
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DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

16/10/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELAICÓ COMPTABLE 
J/2014/178 

241,49 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

22/10/14 ALTRES INFORME PROPOSTA RESOLUCIÓ M.M.M.M.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

22/10/14 ALTRES INFORME PROPOSTA RESOLUCIÓ S.A.F.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

22/10/14 ALTRES INFORME PROPOSTA RESOLUCIÓ M.S.U.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

22/10/14 ALTRES INFORME PROPOSTA RESOLUCIÓ M.S.U.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

17/10/14 ALTRES SOL·LICITUD SUBVENCIÓ SERVEI 
OCUPACIÓ PER REALITZAR T.O. 
ERMITA SE SON AMER 

SOIB 91253,6 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

17/10/14 ALTRES SOL·LICITUD SUBVENCIÓ SERVEI 
OCUPACIÓ PER REALITZAR T.O. MOLÍ 
DE SON AMER 

SOIB 91253,6 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

21/10/14 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

OBRES EXECUCIÓ PROJECTE 
MODIFICAT 1 RESTAURACIÓ ORATORI 
DE CASTELLÓ, MITJANÇANT 
PROCEDIMENT OBERT 

SORT D'ENFORA, SL 175510,17 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

15/10/14 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2014/1540 323,62 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

15/10/14 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2014/1541 1696,37 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

15/10/14 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES LORENZO REYNES, SL 544,21 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

16/10/14 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES SOCIEDAD ESTATAL 
DE CORREOS Y 
TELEGRAFOS, SA 

463,82 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

20/10/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A  LA RELACIÓ 
Q/2014/1562 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O 
SERVEIS  PROGRAMA ORGANS DE 
GOVERN 

RELACIÓ Q/2014/1562  884,21 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

14/10/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2014/1521 RELATIVES 
SUBMINISTRAMENT BÉNS O SERVEIS 
REFUGI MULETA 

RELACIÓ Q/2014/1521 3350,27 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

13/10/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2014/1517 RELATIVES 
SUBMINISTRAMENT BÉNS O SERVEIS 
REFUGI SON AMER 

ASCENSORES ASPE, 
S.A. 

363 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

21/10/14 ALTRES NO INCOACIÓ EXPEDIENT 
SANCIONADOR CZ14/0095 

L.M.G.  
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DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

21/10/14 ALTRES NO INCOACIÓ EXPEDIENT 
SANCIONADOR CZ14/0098 

J.M.G.C.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

20/10/14 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ14/0060 J.P.M.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

15/10/14 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ14/0044 G.V.V. 451 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

15/10/14 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ14/0056 J.G.C.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

14/10/14 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ14/0025 J.P.R.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

14/10/14 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ14/0033 B.G.J.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

13/10/14 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ14/0086 

J.G.A. 60 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

14/10/14 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ14/0069 

F.G.S. 1200 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

14/10/14 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ14/0070 

F.S.M. 1200 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

14/10/14 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ14/0068 

F.P.M. 1200 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

21/10/14 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ14/0094 

J.M.S.O. 60 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

21/10/14 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ14/0093 

M.C.M. 60 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

20/10/14 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ14/0096 

L.LL.O. 60 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

20/10/14 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ14/0097 

S.A.A. 60 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

15/10/14 ALTRES RECONEIXEMENT DE 
RESPONSABILITAT I PAGAMENT 
ANTICIPAT SANCIÓ EXPEDIENT 
SANCIONADOR CZ14/0016 

M.M.T. 451 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

15/10/14 ALTRES RECONEIXEMENT DE 
RESPONSABILITAT I PAGAMENT 
ANTICIPAT SANCIÓ EXPEDIENT 
SANCIONADOR CZ14/0091 

J.G.B. 60 
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DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

13/10/14 ALTRES RECONEIXEMENT DE 
RESPONSABILITAT I PAGAMENT 
ANTICIPAT SANCIÓ EXPEDIENT 
SANCIONADOR CZ14/0085 

A.P.J. 60 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

21/10/14 ALTRES CREACIÓ VEDAT SA FONT FIGUERA M.S.B.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

21/10/14 ALTRES SEGREGACIÓ VEDAT PM-10862 AUTOMOTO CALA 
MILLOR, S.L. 

 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

21/10/14 ALTRES SEGREGACIÓ VEDAT PM-10862 J.T.B.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

22/10/14 ALTRES CANVI TITULAR VEDAT PM-11487 R.G.P.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

23/10/14 ALTRES AMPLIACIÓ A VEDAT CAÇA MAJOR PM-
11984 

J.G-R.G.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

22/10/14 INCLUSIÓ NÓMINA 
INDEMNITZACIÓ 

INCLUSIÓ EN NÒMINA INDEMNITZACIÓ 
PER RAÓ DEL SERVEI 

S.F.G.T. 342,4 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

22/10/14 INCLUSIÓ NÓMINA 
INDEMNITZACIÓ 

INCLUSIÓ EN NÒMINA INDEMNITZACIÓ 
PER RAÓ DEL SERVEI 

I.F.G. 347,85 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

15/10/14 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2014/1542 4420,02 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

22/10/14 ALTRES RENOVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL 
VEDAT PM-12016 

A.B.C.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

22/10/14 ALTRES RENOVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL 
VEDAT PM-10154 

Mª.M.N.G.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

22/10/14 ALTRES RENOVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL 
VEDAT PM-10156 

J.A.N.G.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

22/10/14 ALTRES RENOVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL 
VEDAT PM-10082 

L.G-R-S.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

17/10/14 ALTRES APROVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL 
VEDAT PM-11112 

ES RACO D'ARTA, S.L.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

17/10/14 ALTRES APROVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL 
VEDAT PM-10785 

G.P.S.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

17/10/14 ALTRES APROVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL 
VEDAT PM-10491 

SAN BARTOMEU, SA  
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DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

15/10/14 ALTRES APROVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL 
VEDAT PM-11227 

S.C. MANACOR  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

24/10/14 ALTRES APROVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL 
ZONA CAÇA CONTROLADA 

TANCAT DE SA TORRE  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

24/10/14 ALTRES AUTORITZACIÓ MORENELLS P.J.E.F.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

24/10/14 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSIÓ NÒMINA DESPESES 
QUILOMETRATGE 

? 349,71 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

28/10/14 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENT 
COMISSIÓ SERVEIS 

B.S.C.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

14/10/14 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
PS14/0010 

D.C.T. 101 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

14/10/14 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
PS14/0007 

F.C.V. 101 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

14/10/14 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
PS14/0008 

M.G. 202 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

14/10/14 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
PS14/0009 

S.A.G. 101 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

14/10/14 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
PS14/0013 

J.S.R. 303 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

14/10/14 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
PS14/0012 

G.P.G 101 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

14/10/14 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
PS14/0011 

D.P.A. 101 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

08/10/14 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0253/13 G.M.G. 303 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

07/10/14 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0230/13 J.J.Y.G. 202 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

14/10/14 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0211/13 J.C.C. 202 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

14/10/14 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0210/13 H.W.M.M. 101 
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DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

14/10/14 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0208/13 J.A.L.S. 202 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

07/10/14 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR PS14/0006 F.L.V.M. 404 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

23/10/14 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2014/1595 6674,99 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

23/10/14 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2014/1597 1857,99 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

23/10/14 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELAICÓ Q/2014/1596 727,04 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

23/10/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2014/184 

312,17 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

28/10/14 ALTRES CREACIÓ VEDAT RUBERTS AUTOMOTO CALA 
MILLOR, SL 

 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

29/10/14 ALTRES SEGREGACIÓ VEDAT PM-10021 S.C. VILAFRANCA  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

28/10/14 ALTRES CANVI TITUAR VEDAT PM-10399 I.LL.M.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

29/10/14 ALTRES CANVI TITULAR VEDAT PM-10093 VENTURA RUBI, SL  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

28/10/14 ALTRES CANVI TITULAR VEDAT PM-10502 I.LL.M.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

28/10/14 ALTRES CANVI TITULAR VEDAT PM-10442 I.LL.M.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

28/10/14 ALTRES AUTORITZACIÓ INSTAL·LACIÓ 
MOBILIARI, VENDA MATERIAL, 
TANCAMENT DE NADAL REFUGI PONT 
ROMA 

Y.H.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

13/10/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ FACTURES 
CORREPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2014/1512 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O 
SERVEIS REFUGI SON AMER 

RELACIÓ Q/2014/1512 3065,45 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

27/10/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ FACTURES 
CORREPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2014/1607 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O 
SERVEIS REFUGI SON AMER 

REBERSEC, SL 1268,35 
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DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

27/10/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ FACTURES 
CORREPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2014/1610 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O 
SERVEIS REFUGI MULETA 

RELACIÓ Q/2014/1610 4261,48 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

29/10/14 ALTRES APROTACIÓ ECONÒMICA  JARDÍ BOTÀNIC DE 
SÓLLER 

63000 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

28/10/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2014/185 

6,32 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

31/10/14 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ14/0093 
RECONEIXEMENT RESPONSABILITAT I 
PAGAMENT ANTICIPAT SANCIÓ 

M.C.M. 60 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

31/10/14 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ14/0075 
RECONEIXEMENT RESPONSABILITAT I 
PAGAMENT ANTICIPAT SANCIÓ 

T.O.M. 300 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

31/10/14 ALTRES NO INCOACIÓ EXPEDIENT 
SANCIONADOR CZ14/0103 

J.L.V.V.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

23/10/14 ALTRES NO INCOACIÓ EXPEDIENT 
SANCIONADOR CZ14/0099 

D.V.B.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

29/10/14 ALTRES NO INCOACIÓ EXPEDIENT 
SANCIONADOR CZ14/0102 

A.E.S  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

31/10/14 ALTRES INICI EXPEDIET SANCIONADOR 
CZ14/0104 

M.O.A. 2028,03 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

31/10/14 ALTRES INICI EXPEDIET SANCIONADOR 
CZ14/0101 

J.H.S. 2100,05 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

04/11/14 ALTRES AMPLIACIÓ VEDAT PM-11993 J.M.R.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

04/11/14 ALTRES SEGREGACIÓ VEDAT PM-10021 S.C. VILAFRANCA  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

30/10/14 ALTRES AUTORITZACIÓ DESCASTAMENT 
CABRES BORDES VEDAT PM-12182 

M.S.B.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

03/11/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2014/1655 RELATIVES 
SUBMNISTRAMENT BÉNS O SERVEIS 
ACT. PROT. I MILLORA MEDI AMBIENT 

VIRTUAL THINK 
COMUNICACION, SLU 

4833,95 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

29/10/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2014/189 

14,35 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

28/10/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2014/186 

2500 
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DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

29/10/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A ÑA RELACIÓ 
Q/2014/1621 RELATIVES 
SUBMINISTRAMENT BÉNS O SERVEIS 
PROGRAMA PROT. I MILLORA MEDI 
AMBIENT 

CÒPIES PUBLICITAT, 
SL 

901,45 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

13/10/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2014/1512 RELATIVES 
SUBMNISTRAMENT BÉNS O SERVEIS 
REFUGI SON AMER 

RELACIÓ Q/2014/1512 3065,45 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

23/10/14 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COOMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2014/1599 236,02 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

04/11/14 ALTRES AUTORITZACIÓ SOL·LICITUD R.G.F.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

04/11/14 ALTRES AUTORITZACIÓ SOL·LICITUD Mª.A.S.C.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

04/11/14 ALTRES AUTORITZACIÓ SOL·LICITUD M.M.M.M.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

04/11/14 ALTRES AUTORITZACIÓ SOL·LICITUD A.C.I.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

04/11/14 ALTRES AUTORITZACIÓ SOL·LICITUD J.R.C.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

04/11/14 ALTRES AUTORITZACIÓ SOL·LICITUD M.B.B.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

04/11/14 ALTRES AUTORITZACIÓ SOL·LICITUD G.P.M.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

30/10/14 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ14/0100 

A.V.B. 60 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

13/10/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2014/1512 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT BÉNS O SERVEIS 
REFUGI SON AMER 

RELACIÓ Q/2014/1512 3065,45 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

05/11/14 ALTRES APROVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL 
VEDAT PM-12173 

A.B.S.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

05/11/14 ALTRES RENOVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL 
VEDAT PM-11306 

M.S.M.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

05/11/14 ALTRES AUTORITZACIÓ SOL·LICITUD A.M.J.  



 98

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

05/11/14 ALTRES AUTORITZACIÓ SOL·LICITUD M.M.M.M.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

05/11/14 ALTRES AUTORITZACIÓ SOL·LICITUD C.P.V.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

30/10/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2014/1613 RELATIVES 
SUBMNISTRAMENT BÉNS O SERVEIS 
REFUGI SON AMER 

RELACIÓ Q/2014/1613 2610,08 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

04/11/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ FACTURACIÓ RELACIÓ 
FACTURES CORRESPONENTS A LA 
RELACIÓ Q/2014/1667 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O 
SERVEIS PROGRAMA ACT. PROT. I 
MILLORA MEDI AMBIENT 

VIAJES HALCON, SA 578,48 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

05/11/14 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENT 
COMISSIÓ SERVEIS 

P.A.F.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

05/11/14 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENT 
COMISSIÓ SERVEIS 

Mª.C.E.R.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

05/11/14 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENT 
COMISSIÓ SERVEIS 

L.A.G.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

06/11/14 ALTRES AUTORITZACIÓ VENDA ROBA I MAPES 
DE LA SERRA TRAMUNTANA AL 
REFUGI CAN BOI 

M.D.S.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

22/10/14 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
PS14/0017 

R.E.F. 101 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

21/10/14 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
PS14/0014 

V.M.S.W. 101 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

22/10/14 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
PS14/0016 

L.S. 101 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

21/10/14 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
PS14/0015 

A.P.A. 101 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

31/10/14 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
PS14/0018 

I.A.I.V. 303 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

05/11/14 ALTRES AUTORITZACIÓ CAÇA PRÀCTICA 
FINQUES PÚBLIQUES CONSELL DE 
MALLORCA I FVEDAT PM-12100 

L.P.B.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

07/11/14 ALTRES AUTORITZACIÓ PER EXECUTAR 
PROJECTE DIPÒSIT CONTRA INCENDIS 
FORESTALS FINCA TOSSALS VERDS 
(TM ESCORCA) 

?  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

06/11/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DISPOSAR I RECONÈIXER 
OBLIGACIONS 

VIAJES HALCONS, 
SAU 

1198,26 
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DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

10/11/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ MAC INSULAR 749161,14 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

10/11/14 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIÓ RESOLUCIÓ 
DESPLÇAMENT COMISSIÓ SERVEIS 

P.A.F.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

10/11/14 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIÓ RESOLUCIÓ 
DESPLÇAMENT COMISSIÓ SERVEIS 

Mª.C.E.R.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

23/10/14 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2014/1594 1242,13 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

05/11/14 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES AENA AEROPUERTOS, 
SA 

68,1 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

05/11/14 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2014/1669 1328,53 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

11/11/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2014/201 

164,58 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

29/10/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2014/192 

240 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

07/11/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2014/199 

233,18 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

11/11/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2014/202 

2500 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

06/11/14 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES COMPAÑIA 
CONCESIONARIA 
TUNEL DE SOLLER, SA 

1062,65 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

07/11/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2014/1688 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O 
SERVEIS REFUGI MULETA 

RELACIÓ Q/2014/1688 1212,92 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

07/11/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2014/1689 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O 
SERVEIS REFUGI SON AMER 

RELACIÓ Q/2014/1689 182,54 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

05/11/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2014/1671 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O 
SERVEIS REFUGI TOSSALS VERDS 

DELEGACIONES Y 
REPRESENTACIONES 
EN COLABORACION, 
SL 

768,25 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

05/11/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2014/1672 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O 
SERVEIS REFUGI SON AMER 

REBERSEC, SL 547,79 



 100

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

07/11/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2014/1681 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O 
SERVEIS REFUGI SON AMER 

RELACIÓ Q/2014/1681 3031,82 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

06/11/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2014/1680 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O 
SERVEIS REFUGI MULETA 

RELACIÓ Q/2014/1680 2468 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

19/11/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Fact. núm.841319671 de 8/10/2014 CANON ESPAÑA, SA 167,1 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

19/11/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Fact. núm.841319672 de 8/10/2014 CANON ESPAÑA, SA 196,48 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

01/10/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

J/2014/162 relatiu a les resolucions de 
6/11/2007 i 12/11/2008  

Organs de Govern 16,66 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

01/10/14 AUTORITZACIÓ 
ASSISTÈNCIA 
CURSOS 

Curs on-line: "Infraestructura de dades 
espacials" 

Srs. Miquel Angel Rios 
C. i Gabriel Alomar G. 
(40hres.) 

200 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

01/10/14 AUTORITZACIÓ 
ASSISTÈNCIA 
CURSOS 

curs on-line: "Quer System Informàtica, 
S.L."  

Sra. Margarita Rosselló 
T. 

1208,79 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

02/10/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2014/1473 Despeses d'aigua EDEN SPRINGS 
ESPAÑA, SAU 

89,11 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

02/10/14 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

J/2014/149 ha de ser J/2014/163  Secretaria técn. de 
Presidència 

456,65 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

02/10/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

J/2014/164 despeses departament D.I.Projectes 22,25 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

03/10/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Certificació 8 de juliol del Projecte de 
reforma interior del refugi de Tossals 
Verds. 

INCOC, SL 7221,91 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

03/10/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Certificació núm. 7 de juny del Projecte de 
reforma interior del refugi de Tossals 
Verds. 

INCOC, SL 25798,66 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

07/10/14 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

Impressió de mapes IMPRENTA BAHIA, SL 21386,75 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

03/10/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Xarxa multiservei de telecomunicacions 
fact.de maig 2014  

CABLEUROPA SAU 18452,5 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

03/10/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Servei de telefonia mòbil de juliol de 2014. TELEFONICA MOVILES 
ESPAÑA, SAU 

6981,23 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

06/10/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Adquisició llicències CAD Revid (fact 
núm.140719 de 29/8/2014 

SEMICONDUCTORES 
Y SISTEMAS, SA 

7945,34 
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DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

07/10/14 COMPENSACIÓ 
HORES FORMACIÓ 

Curs: "Taller de resolucions 
administratives" 

Sra. Mª Angels Vanrell 
J. 

0 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

07/10/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2014/1400 Emissió del Dictamen 
d'Honoraris núm.164/2014 

COL·LEGI 
D'ADVOCATS DE LES 
IB. 

90,75 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

07/10/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Servei  de maneig i manteniment del 
Gegants del CIM (ftres.núm.A009/2014 i A-
10/2014 de 7/8/2014) 

SR. JOAN BERGA C. 3872 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

08/10/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Servei de telefonia mòbil d'agost de 2014. TELEFONICA MOVILES 
ESPAÑA, SAU 

6981,23 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

08/10/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Servei de setembre de zones wifi a 
diferents edificis del CIM.  

TELCONET BALEAR, 
SL 

296,45 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

08/10/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Xarxa multiservei de telecomunicacions 
durant juny de 2014. 

CABLEUROPA, SAU 18452,5 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

08/10/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Xarxa multiservei de telecomunicacions 
durant juliol de 2014 

CABLEUROPA SAU 18452,5 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

08/10/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2014/1489 despeses Servei d'Informàtica 6539,06 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

09/10/14 COMPENSACIÓ 
HORES FORMACIÓ 

Curs: "l'Estatut  Bàsic de l'Empleat públic. 
15hres. 

Sra.Virginia Garcia G. 0 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

09/10/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2014/1301 Imposició de costes 
processals del recurs de cassació 
44727/2011. 

Sr. Josep Alonso A. 4840 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

09/10/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/201/1500 IBI OIT. Plaça Reina AJUNTAMENT PALMA 420,72 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

09/10/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2014/1292 Taxació de costes 
corresponent al Recurs d'Apelació 
88/2013. 

Sr. Antonio Colom F. 53,94 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

10/10/14 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

Quilometratge de juliol 778 km. Sra. Maria Isabel Crespí 
D. 

186,83 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

13/10/14 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

Quilometratge de setembre (767km.) Sr. Josep Ramis F. 184,19 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

13/10/14 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

Quilometratge de setembre (374,4k.m.) Sra. Cristina Soler E. 89,91 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

13/10/14 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

Contratació de la traducció català-castellà-
anglès ...500 exemplars "El Palau del 
Consell de Mallorca. La seu del Govern 
Insular" 

GUIRADO Y GINER 
COMUNICACIÓN SL 

19611,5 
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DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

13/10/14 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

Turespaña. Mesa Estratégica Turismo 
Náutico/ Estaciones Náuticas en Madrid. 
Dia 4/7/2014. 

Sr. Segismundo Morey 
R. 

0 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

13/10/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Servei de telefonia mòbil de setembre 
2014. 

TELEFONICA MOVILES 
ESPAÑA, SAU 

6981,23 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

13/10/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

J/2014/171 Despeses menors de 
secretaria técn. de Presidència. 

Diversos segons relació 
adjunta 

67,84 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

13/10/14 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

S'ha modificat el pressupost líquid qu ha 
suposat un increment. 

D.I. Projectes 185973,13 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

14/10/14 COMPENSACIÓ 
HORES FORMACIÓ 

Curs: "Procediment administratiu Avançat). 
30hres. 

Sra. Virginia Garcia G. 0 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

14/10/14 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

Subministrament relatiu a la compra de 4 
impresores hp laserjet pro m401dne(A) i 4 
impressores color hp lj enter 
500m551dn(B) 

HEWLETT-PACKARD 
ESPAÑOLA, SL 

4172,08 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

14/10/14 COMPENSACIÓ 
HORES FORMACIÓ 

Curs: "Taller virtual per al maneig de 
l'Entorn Aulaoberta 2.4" 

Sra. Ana Isabel Serra S. 0 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

14/10/14 COMPENSACIÓ 
HORES FORMACIÓ 

Curs:" Procediment Administratiu Avançat. 
30hres. 

Sra. Ana Isabel Serra S. 0 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

14/10/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2014/1525 Subministrament d'aigua i 
tassons plàstic. Agost. 

EDEN SPRINGS 
ESPAÑA, SAU 

87,27 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

14/10/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2014/1523 Possesio Raixa BALEAR 
ASCENSORES, SL 

251,81 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

14/10/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2014/1524 Tractament del control rates 
a Raixa 

WILL KILL, SA 115,35 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

14/10/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2014/1522 Peatge setembre COMPAÑIA 
CONCESIONARIA DEL 
TUNEL DE SOLLER, SA 

10,1 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

14/10/14 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

Quilometratge setembre. 154km. Sra. Carmen de España 
F. 

36,98 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

15/10/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2014/1532 despeses de D.I.Projectes Diversos segons relació 
adjunta 

973,13 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

15/10/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

J/2014/175 Despeses del servei 
d'informàtica 

Sr. Alex Martino B. 30,72 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

15/10/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

J/2014/172 Bestreta de caixa fixa a favor 
dels Organs de Govern. 

Secretaria técn. de 
Presidència 

196,47 
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DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

15/10/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2014/1530 despeses servei 
d'informàtica. 

Diversos segons relació 
adjunta 

4784,98 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

15/10/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

J/2014/176 Despeses a favor dels Organs 
de Govern 

Secretaria técn. de 
Presidència. 

4500 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

15/10/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

J/2014/174 Despeses de servei 
d'informàtica 

Sr. Alex Martino B. 712,6 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

15/10/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

J/2014/177  Despeses a favor del Organs 
de Govern. 

Diversos segons relació 
adjunta 

384,36 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

16/10/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

J/2014/179 Despeses dels Organs de 
Govern. 

Secretaria técn. de 
Presidència 

243,35 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

16/10/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Subministrament d'energia electrica del 
CIM i l'Institut de l'Esport Hípic de Mallorca. 

ENDESA ENERGIA, 
SAU 

6539,81 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

31/10/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Fact. núm.300581109 de 8/8/2013 CANON ESPAÑA, SA 196,48 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

31/10/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Fact. núm.841317424 de 8/9/2013 CANON ESPAÑA, SA 196,48 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

29/08/14 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

Quilometratge novembre i desembre de 
2013. (72 Km) 

Sr. Antoni Colom G 17,3 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

07/10/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

Trasllat de J/2014/167 bestreta caixa fixa a 
favor dels Organs de Govern. 

Secretaria técn. de 
Presidència 

4536,41 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

10/10/14 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

J/2014/170  Secretaria tecn. de 
Presidència 

4536,41 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

17/10/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Fact. nº841317423 de 8/9/2014 CANON ESPAÑA, SA 167,1 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

17/10/14 ALTRES Aprovar la contractació centralitzada del 
subministrament 2 impressores 
multifuncional color CANON MF8540 Cdn. 

CANON ESPAÑA, SA 848,02 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

29/10/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Manteniment del programa de gestió de 
RRHH. Fact. núm.N000535 de 15 de juny 
de 2014.  

CARLOS CASTILLA 
INGENIEROS, SA 

4889,9 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

17/10/14 ALTRES Redistribuir la despesa de c. manteniment i 
conservació dels jardins de Raixa. (2014) 

Secretaria técnica de 
Presidència 

55128,26 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

17/10/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

J/2014/180 Despeses a favor d'Organs de 
Govern. 

Secretaria técnica de 
Presidència 

187,9 
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DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

20/11/14 ALTRES Adjudicar el subministrament i adquisició 
de 35 equips informàtics.(Sistema de 
Contrctació Centralitzada Estatal) 

HEWLETT-PACKARD 
ESPAÑOLA, SL 

33535,15 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

20/10/14 MODIFICACIÓ 
CONTRACTE 

Manteniment tècnic del sistema 
d'emmagatzematge corporatiu, backup i 
servidors per ampliar el periode de garantia 
i redistribució de la despesa. (2014) 

HEWLETT-PACKARD 
ESPAÑOLA, SL 

35140,09 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

21/10/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Fact. núm. 2016551 de 19/9/2014  
Subministrament relatiu a la compra de 3 
SAI's Interactivo APC. Smart-UPS torre 
750VA. 

SCHNEIDER 
ELECTRIC IT SPAIN, 
SL 

696,6 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

22/10/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2014/1575 Provisió de fons Sr. ALEJANDRO 
GONZALEZ S. 

164,26 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

27/10/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Fact núm. 048/2014 de 30/8/2014 
fotografia d'actes protocol·laris del CIM 
(agost). 

Sra MERCEDES 
RODRIGUEZ S. 

1548,8 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

27/10/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Fact.núm. A1596 DE 30/8/2014 transport 
del Gegants del CIM (lot1) (agost). 

TRANSPORTES 
NAVIO, SL 

604,03 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

20/10/14 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

Subministrament i adquisició de 35 equips 
informàtics pel Sistema de Contractació 
Centralitzada Estatal) 

HEWLETT-PACKARD 
ESPAÑOLA, SL 

33535,15 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

27/10/14 ALTRES Reconeixement parcial dels interessos de 
demora  reclamats relatius al servei de 
manteniment d'equips de 
microinformàtica...del CIM 

UP7 Balear, SL UTE 3125,69 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

27/10/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2014/1611 Subministrament aigua// 
Manteniment vehicles 

MANANTIAL DE 
SALUD, SL//PEDRO 
HORRACH RIERA 

3443,75 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

27/10/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2014/1609 Despeses secretaria técnica 
de Presidència. 

Diversos segons relació 
adjunta 

780,85 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

27/10/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Despeses manteniment dels ascensors del 
edificis del CIM corresponent a novembre 
de 2013. 

BALEAR 
ASCENSORES, SL 

161,13 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

27/10/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2014/1605 Reparació ascensor a Raixa. BALEAR DE 
ASCENSORES, SL 

251,81 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

27/10/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2014/1606 Despeses de contractes 
menors 

Diversos segons relació 
adjunta 

3901,2 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

27/10/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Despeses d' impressió, disseny i muntatge 
de dos vinils per l'OIT de l'aeroport 

Sr. JAUME VIDAL  443,93 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

27/10/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Subministrament d'energia electrica al CIM 
i a  l'Institut de l'Esport Hípic de Mallorca.  

ENDESA ENERGIA, 
SAU 

229,44 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

27/10/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2014/1608 Subscripció per actualidad 
admva./Gomes elàstiques 

WOLTERS KLUWER 
ESPAÑA, SA// 
DISTRIBUCIONES 
UNIVERSAL 
MALLORCA, SL 

836,4 
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DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

28/10/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2014/1623 Despeses de contractes 
menors. 

Diversos segons relació 
adjunta  

5418,88 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

28/10/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

Trasllat J/2014/188 bestreta a favor dels 
Organs de Govern. 

Diversos segons relació 
adjunta 

621,67 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

28/10/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2014/1584 Pagament originat pel recurs 
de cassació núm.2775/14  

AJUNTAMENT 
D'ESCORCA 

400 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

28/10/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2014/1625 Higienització maquina 
aigua/Consum teléfon-Aena-OITaeroport 
(setembre) 

FONT OASIS, 
SA//AENA 
AEROPUERTOS, SA 

125,82 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

28/10/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

J/2014/187 Despeses D.I.Projectes CORREOS I 
TELEGRAFOS 
(setembre) 

272,41 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

28/10/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2014/1622 Despeses contractes menors Diversos segons relació 
adjunta 

1939,4 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

28/10/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Servei de manteniment dels ascensors a 
Raixa (juliol). 

BALEARS DE 
ASCENSORS, SL 

161,13 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

29/10/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2014/1586 Despeses contractes menors Diversos segons relació 
adjunta 

658,15 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

29/10/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

J/2014/191 Despeses a favor dels Organs 
de Govern 

Secretaria técnica de 
Presidencia 

757,9 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

29/10/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Manteniment d'edificis i instal·lacions i 
mesures d'eficiència energetica a Raixa 
corresponent a juny 2014 (FACT. núm.14-
LOO-016-0021 DE 31/8/2014) 

FERROVIAL 
SERVICIOS, SA 

1085,37 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

29/10/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Manteniment d'edificis i instal·lacions i 
mesures d'eficiència energetica a Raixa 
corresponent a juny 2014 (FACT. núm.14-
LOO-016-0023 DE 31/8/2014) 

FERROVIAL 
SERVICIOS, SA 

338,95 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

29/10/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Manteniment d'edificis i instal·lacions i 
mesures d'eficiència energetica a Raixa 
corresponent a juliol 2014 (FACT. núm.14-
LOO-016-0028 de 30/9/2014) 

FERROVIAL 
SERVICIOS, SA 

424,72 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

29/10/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Manteniment d'edificis i instal·lacions i 
mesures d'eficiència energetica a Raixa 
corresponent a juliol 2014 (FACT. núm.14-
LOO-016-0030 de 30/9/2014) 

FERROVIAL 
SERVICIOS, SA 

2103,97 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

29/10/14 COMPENSACIÓ 
HORES FORMACIÓ 

Curs: "Sistema de gestión prevención 
riesgos laborales". 30hres. 

Sra. F.A. B.S. 0 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

30/10/14 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

La J/2014/179 ha de ser J/2014/193 Diversos segons relació 
adjunta 

243,35 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

30/10/14 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

La J/2014/180 ha de ser J/2014/194 Diversos segons relació 
adjunta 

187,9 
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DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

30/10/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Manteniment dels ascensors a Raixa 
corresponent octubre 2014. 

BALEAR DE 
ASCENSORES, SL 

161,13 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

31/10/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Servei de maneig i manteniment del 
Gegants del CIM. Fact.R-001/2014 de 6 
d'octubre de 2014. 

JOAN BERGA C. 5656,75 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

31/10/14 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

La J/2014/172 ha de ser la J/2014/196 Secretaria técnica de 
Presidència 

196,47 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

29/10/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Manteniment d'edificis i instal·lacions i 
mesures d'eficiència energetica a Raixa 
corresponent a maig 2014 (FACT. núm.14-
LOO-016-0024 DE 31/8/2014) 

FERROVIAL 
SERVICIOS, SA 

1913,55 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11/09/14 INICIAR EXPEDIENT EXPEDIENT AJUDA PER ESCOLARITAT LOB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/09/14 ALTRES MODIFICACIO REDUCCIO JORNADA ELR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/09/14 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES  PERSONAL ADSCRIT 
DPT PRESIDENCIA 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/10/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIO DE FACTURES DEL SERVEI 
D'URBANISME. (15110).NÚM RELACIÓ 
Q/2014/1593 

VARIS/INTERVENCIÓ 
GENERAL 

2252,73 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/10/14 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CED.003475/2014 A 003495/2014. VARIS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/10/14 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.003496/2014 A 003508/2014 VARIS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/10/14 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CED.003509/2014 A 003511/2014 VARIS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/10/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS FILL 
ADE 

PMRB 564,53 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/10/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS FILLA 
GRAU EDUCACIO PRIMARIA  

JCG 564,53 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/10/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS FILL 
DRET 

BMS 451,62 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/10/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS FILLA 
MASTER FORMACIO PROFESORAT 

RRG 564,53 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/10/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS FILLA 
MEDICINA 

BMS 404,23 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/10/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS FILLA 
PSICOLOGIA 

MGTS 564,53 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/10/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS FILLA 
BIOLOGIA 

MAB 262,2 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/10/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS FILL 
ENGINYERIA TELEMATICA 

JNB 655,51 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/10/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS FILL 
ENGINYERIA INFORMATICA 

CMRA 65,55 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/10/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS 
PROPIS AV 2ANGLES 

MVD 112,9 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/10/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS FILL 
BIOTECNOLOGIA 

GBF 655,51 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/10/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS FILL 
ENGINYERIA CIVIL 

NMS 655,51 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/10/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS FILL 
CIENCIES I TECNOLOGIES DE 
L'EDIFICACIO 

MLM 245,81 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/10/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS 
PROPIS LLENGUA I LLITERATURA 
ESPANYOLES  

MRC 225,81 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/10/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS FILL 
ESTADISTICA 

APR 655,51 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/10/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS FILL 
DRET 

JMV 564,53 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/10/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS FILL AGR 84,67 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/10/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS 
PROPIS DRET 

MCG 169,35 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/10/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS 
ANGLES INTERMEDI 1 

MCG 112,9 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/10/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS 
PROPIS XINES BASIC 2 

DMFP 112,9 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/10/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS 
ANGLES AV 1 

JJM 112,9 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/10/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS FILLA 
ENGINYERIA AERONAUTICA  

FSS 704,67 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/10/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS 
PROPIS DRET 

MAGS 150,54 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/10/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS 
PROPIS ANGLES BASIC 1 

FSS 112,9 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/10/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS FILL 
PROPIS MASTERR GESTIO EFICIENCIA 
ENERGETICA 

JCTP 655,51 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/10/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS FILL 
DRET I ADE  

JSC 508,07 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/10/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS FILL 
BELLES ARTS  

MPM 655,51 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/10/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS FILL 
ENGINYERIA INDUSTRIAL 

MPM 278,59 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/10/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS FILLA 
PUBLICITAT 

MPM 602,16 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/10/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS FILLA 
ARQUITECTURA 

CMG 267,66 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/10/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS 
PROPIS ADE 

JCV 56,45 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/10/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS FILL 
FISIOTERAPIA 

JFN 564,53 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/10/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS 
PROPIS  ANGLES BASIC 2 

MABM 112,9 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/10/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS 
PROPIS DRET 

AGC 620,98 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/10/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS FILL 
ARQUITECTURA  

MEMF 393,3 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/10/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS 
PROPIS ANGLES BASIC 2 

FBA 112,9 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/10/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS FILLA 
CIENCIES I TECNOLOGIES DE 
L'EDIFICACIO 

JGM 344,14 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/10/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS 
PROPIS CIENCIES JURIDIQUES  

ABM  112,9 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/10/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS FILL 
PSICOLOGIA 

RNB 564,53 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/10/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS FILL 
GRAU ACTIVITAT FISICA 

MCC 327,75 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/10/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS FILLA 
ENGINYERIA AERONAUTICA 

CTPP 589,95 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/10/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS FILLA 
ADE 

CTPP 564,53 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/10/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS 
PROPIS FP 

JRC 97,84 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/10/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS 
PROPIS AV 2 

APG 112,9 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/10/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS FILL 
DRET 

GVV 564,53 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/10/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS 
PROPIS ANGLES BASIC 2 

JML 112,9 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/10/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS 
PROPIS PSICOLOGIA 

CEF 141,13 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/10/14 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CED.003512/2014 A 003523/2014 VARIS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/10/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS 
PROPIS GRAU SUPERIOR DIETETICA 
97,84 

ACG 97,84 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/10/14 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.003019/2019 FEINES SERVEIS,SL  



 111

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/10/14 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.002917/2014 P.R.E  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/10/14 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.002961/2014 PROADYGESA,SA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/10/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS FILLA 
TREBALL SOCIAL 

MJMP 395,17 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/10/14 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

EXP.002952/2014 FJ.M.M  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/10/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS FILLA 
ENGINYERIA INDUSTRIAL  

MMD 360,53 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/10/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS FILL 
CIENCIES I TECNOLOGIES DE 
L'EDIFICACIO 

MMD 294,97 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/10/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS FILL 
FARMACIA 

MPR 655,51 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/10/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS FILL 
CIENCIES AMBIENTALS  

RMSQ 393,3 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/10/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS FILL 
EDUCACIO INFANTIL 

JMP 508,07 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/10/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS 
PROPIS ANGLE B1 

EMCJ 112,9 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/10/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS 
PROPIS ANGLES INTERMEDI 1 

CNF 112,9 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/10/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS FILL VGG 56,45 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/10/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS 
PROPIS CIENCIES DEL TREBALL 

RSM 127,01 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/10/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS FILLA 
TREBALL SOCIAL 

MMSD 564,53 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/10/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS FILLA 
DRET 

RMMP 564,53 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/10/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS FILLA 
ADE 

ACC 564,53 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/10/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS FILLA 
DISSENY 

JRM 564,53 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/10/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS  
PROPIS RELACIONS LABORALS  

CMSP 338,71 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/10/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS 
PROPIS ANGLES AV 2 

RPCM 112,9 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/10/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS 
PROPIS ESTUDIS ANGLESOS 

MCER 188,17 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/10/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS 
PROPIS ANGLES A2 

EMV 112,9 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/10/14 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

ASISTIR REUNIÓ SOBRE CTRES A 
MADRID 

R.G.T  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/10/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS FILLA 
INFERMERIA  

JGM 753,83 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/10/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS 
PROPIS CATALA C2 

JBPF 112,96 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/10/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS 
PROPIS ANGLES BASIC 1 

MPB 112,9 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/10/14 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES DPT 
PRESIDENCIA 

LQL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/09/14 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

GUARDIES REFORÇ PARCS BOMBERS 
MAIG 2014 

PERSONAL ADSCRIT 
ALS PARCS BOMBERS 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/10/14 ALTRES ACTIVITAT FORMATIVA CURS 
CONDUCCIO EFECTIVA I SEGURA 
VEHICLES 

JPB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/10/14 ALTRES ACITIVITAT FORMATIVA CURS MANEIG 
PRESSUPOST 

ASP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/10/14 ALTRES SOL·LICITUD SECCIÓ SINDICAL CCOO 
CIM  

SECCIO SINDICAL 
CCOO CIM 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/10/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI JCBV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/10/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA/ PERMIS  / INCAPACITAT 
TEMPORAL - FINALITZACIO 

FOM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/10/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TREINNI ASB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/10/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI BPL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/10/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI MGF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/09/14 CESSAMENT EN 
LLOC DE TREBALL 

CESSAMENT EN LLOC TREBALL AJGS  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/10/14 PERMIS 
MATERNITAT/PATER
NITAT 

LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT 
LABORAL - PERMIS PATERNITAT 

JCR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/10/14 PERMIS 
MATERNITAT/PATER
NITAT 

LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL - FINALITZACIO 
MATERNITAT 

FOM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/10/14 PERMIS 
MATERNITAT/PATER
NITAT 

LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL - PATERNITAT 

RSA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/10/14 FINALITZACIÓ 
CONTRACTE 
LABORAL 

BAIXA -  FINALITZACIO CONTRACTE RSA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/10/14 ALTRES AJUDA ESCOLARITAT FOM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/10/14 INICIAR EXPEDIENT EXPEDIENT AJUDA PER ESCOLARITAT JCR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/10/14 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

REDUCCIO JORNADA JCR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/10/14 REDISTRIBUCIÓ 
EFECTIUS 

REDUCCIO JORNADA IIV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/10/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM.EXP.AL-2014/125 A.V.G  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/10/14 CONCESSIÓ 
LLICÈNCIA 

LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL - LLICENCIA PERMIS NO 
RETRIBUIT 

AOG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/10/14 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

CONCESSIO BESTRETA  FJCA 895,68 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/10/14 BORSA INTERINS CORRECCIO ERRADES VERSIO 
CASTELLANA PUBLICACIO RESOLUCIO 
19 AGOST 2014 CONVOCATORIA 
BORSES TGM INFORMATICA 

ALTRES  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/10/14 APROVAR CONVENI 
DE COL.LABORACIÓ 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ 
CONSELL.TURISME I ESPORTS, CIM, I 
AG.TURISME IILES BALEARS 

INTERESSAT  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/10/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL - IT COMPLEMENT 100% 

LSL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/10/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL - IT COMPLEMENT 100% 

AJCL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/10/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL - IT COMPLEMENT 100% 

FPE  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/10/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL - IT COMPLEMENT 100% 

MLMV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/10/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL - IT COMPLEMENT 100% 

CLC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/10/14 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES  DPT 
URBANISME I TERRRITORI 

JMF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/10/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIONS  SOCIEDAD DE 
PREVENCION DE 
MUTUA BALEAR 
PREVIS, SLU 

4825,92 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/10/14 EFECTES PER 
JUBILACIÓ 

JUBILACIO - FORÇOSA FPM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/10/14 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

DENEGACIO PROTESIS JRS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/10/14 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

DENEGACIO PROTESIS MSS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/10/14 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

DENEGACIO PROTESIS MAMR  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/10/14 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

DENEGACIO PROTESIS  RGF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/10/14 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

DENEGACIO PROTESIS MSS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/10/14 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

CONCESSIO BESTRETA FCS 1510,92 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/10/14 CESSAMENT EN 
LLOC DE TREBALL 

CESSAMENT EN LLOC TREBALL - 
JUBILACIO FORÇOSA 

FPM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/10/14 EFECTES PER 
JUBILACIÓ 

JUBILACIO MCC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/10/14 PRORROGA 
INTERINITAT 

PRORROGA PRESTACIO SERVEIS 
REGIM INTERINITAT PER ACUMULACIO 
DE TASQUES 

CTB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/10/14 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES PERSONAL ADSCRIT 
DPT PRESIDENCIA OIT 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/10/14 ENCOMANDA 
FUNCIONS 

PRORROGA ENCOMANADAFUNCIONS  MIGT  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/10/14 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

CONCESSIO COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT ABRIL-MAIG-JUNY 
2014 

PERSONAL ADSCRIT 
AL DPT URBANISME I 
TERRITORI 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/10/14 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

DENEGACIO PROTESIS  SOS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/10/14 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

DENEGACIO PROTESIS SOS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/10/14 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

DENEGACIO PROTESIS  IMMB  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/10/14 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

DENEGACIO PROTESIS  MDG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/10/14 CESSAMENT EN 
LLOC DE TREBALL 

CESSAMENT EN LLOC TREBALL MRVA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/10/14 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

DESESTIMACIO BECA PER ESTUDIS ARO  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/10/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

CÒMPUT D'HORES DE FORMACIÓ PER 
TEMPS EFECTIU DE TREBALL 

JA.G.S  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/10/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMEN OBLIGACIO PER 
ADAPTACIÓ PLANEJAMENT 
URBANÍSTIC 

AJUNTAMENT 
PORRERES 

12000 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/10/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

CONVOCÁTORIA SUBVENCIONS PEL 
2014 PER ADAPTACIO PLANEJAMENT 
URBANÍSTIC 

AJUNTAMENT MARIA 
DE LA SALUT 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/10/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS PEL 
2014 ADAPTACIÓ PLANEJAMENT 
URBANÍSTIC 

AJUNTAMENT 
COSTITX 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/10/14 ALTRES PROVA AUTOMOBILÍSTICA "16ºRALLY 
DIJOUS BO" 

R.C.M  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/10/14 ALTRES EXP.NÚM.000081/2013-XIG ENDESA 
DISTRIBUCION 
ELÉCTRICA SLU 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/10/14 ALTRES EXP.NÚM.00002/2014-XIG CONSTRUCCIONES 
JAIME DANUS,SL 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/10/14 ALTRES EXP.NÚM.000039/2014-XIG G.S.S  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/10/14 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.003524/2014 A 003537/2014 VARIS  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/10/14 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.003538/2014 A 003548/2014 VARIS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/10/14 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

INCLUSIO NOMINA AJUDES PROTESIS  PERSONAL ADSCRIT 
AL CIM 

1900 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/10/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL -  IT COMPLEMENT 100%º 

FPE  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/10/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL - IT COMPLEMENT 100% 

ACI  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/10/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL - IT COMPLEMENT 100% 

AVS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/10/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL - IT COMPLEMENT 100% 

CMSP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/10/14 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

NOMENAMENT I/O PRESA POSSESSIO 
AL LLOC TREBALL-  
(ART 10.1.d LLEI 7/2007 I ART 15.2.e LLEI 
3/2007) 

PMS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/10/14 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

DENEGACIO PROTESIS  GJFD  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14/10/14 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

REDUCCIO JORNADA  MRT  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14/10/14 PERMIS 
MATERNITAT/PATER
NITAT 

LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT 
TERMPORAL - LACTANCIA  

MSSG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14/10/14 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES PERSONAL ADSCRIT 
DPT PRESIDENCIA 
(OIT) 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14/10/14 EFECTES PER 
JUBILACIÓ 

AJUDA ECONOMICA PER JUBILACIO 
PER COMPLIEMENT EDAD ORIDNARIA  

CPF 2292,03 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14/10/14 PERMIS 
MATERNITAT/PATER
NITAT 

LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL -  MATERNITAT 

MSSG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14/10/14 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

DENEGACIO PROTESIS  JCG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14/10/14 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

DENEGACIO PROTESIS  JCBV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14/10/14 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

DENEGACIO PROTESIS  MJBR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14/10/14 INICIAR EXPEDIENT EXPEDIENT AJUDA ESCOLARITAT MSSG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15/10/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL - IT COMPLEMENT 100% 

MCSE  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15/10/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL - IT COMPLEMENT 100%  

ACB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15/10/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL - IT COMPLEMENT 100% 

MRF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15/10/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL - IT COMPLEMENT 100%º 

GCC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15/10/14 AUTORITZAR 
ASSEMBLEES 
PERSONAL 

AUTORITZACIO ASSEMBLEA LLAR / 
JOVENTUD 

SINDICAT CCOO  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15/10/14 ALTRES SOL·L ICITUD PERMIS RETRIBUÏT PER 
TEMPS INDISPENSABLE PER 
COMPLIMENT DE DEURE 
INEXCUSABLE DE CARACTER PUBLIC 
O PERSONAL 

JMMR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/10/14 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RELACIO FACTURES 54/92060/20141016 
DPT HISENDA I FUNCIO PUBLICA 

ADDECO FORMACION 2976,6 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/10/14 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES PERSONAL ADSCRIT 
DPT PRESIDENCIA  

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/10/14 AUTORITZAR 
ASSEMBLEES 
PERSONAL 

AUTORITZACIO ASSEMBLEA LLAR 
JOVENTUD 

SINDICAT CCOO  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/10/14 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIO EN PART RESOLUCIO 
INCLUSIO NOMINA AJUDES PROTESIS 
(RESOLUCIO 10/10/2014) 

PERSONAL ADSCCRIT 
AL CIM 

1880 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/10/14 RECONEIXEMENT 
SERVEIS PREVIS 

RECONEIXEMENT TEMPS SERVEIS 
EFECTES COMPUT TRIENNIS 

AIMV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/10/14 BORSA INTERINS LLISTA PROVISIONAL 
ADMESOS/EXCOLOS 2 BORSES TGM 
INFORMATICA PER PROCEDIMENTS DE 
CONCURS MERITS  

VARIS   

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/10/14 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES  PERSONAL ADSCRIT 
AL TEATRE PRINCIPAL 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/10/14 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES  PESONAL ADSCRIT AL 
DPT PRESIDENCIA 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/10/14 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES PERSONAL ADSCRIT 
DPT PRESIDENCIA 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/10/14 ALTRES PRIMES ASSEGURANCES 
RESPONSABILITAT CIVIL  

AFAG 217,31 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/10/14 CONCESSIÓ 
LLICÈNCIA 

LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL - PERMIS NO RETRIBUIT 

AOG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/10/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL - IT COMPLEMENT 100% 

PVC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/10/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL - IT COMPLEMENT 100%  

CMSP  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/10/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL - IT COMPLEMENT 100% 

GVV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/10/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL - IT COMPLEMENT 100% 

GVV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/10/14 ABONAMENT 
CURSOS 

GRATIFICACIO PER LA REALITZACIO 
D'UN CURS  

MRM 576 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/10/14 ALTRES SOL·LICITUD FLEXIBILITAT HORARIA  JAB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/10/14 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

CONCESSIO BESTRETA  JASC 1593,96 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/10/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL  - IT COMPLEMENT 100%  

FMS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/10/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL - IT COMPLEMENT 100% 

AOG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/10/14 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.003549/2014 A 003577/2014 VARIS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/10/14 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.003578/2014 A 003583/2014 VARIS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/09/14 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

CONTRACTE MENOR COPIADORA 
PLÀNOLS DEL SERVEI D'URBANISME 

CANON/INTERVENCIÓ  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/10/14 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.000056/2014-HLSR F.M.R  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/10/14 ALTRES NÚM.EXP.000021/2014-XIG SOCIEDAD 
INVERSORA DEL 
NORTE 2000 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/10/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL - IT COMPLEMENT 100% 

BGS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/09/14 ALTRES ACTIVITAT FORMATIVA  TALLER 
ERRADES HABITUALS EN LA 
REDACCIO ADMINISTRATIVA CIM  

MRM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/09/14 ALTRES ACTIVITAT FORMATIVA  TALLER 
ERRADES HABITUALS EN LA 
REDACCIO ADMINISTRATIVA CIM  

MRM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/09/14 ALTRES ACTIVITAT FORMATIVA CURS 
FONTANERIA PER MANTENIMENT DELS 
LLARS 

RMZ  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/10/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL  -IT COMPLEMENT 100% 

JGR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/10/14 ALTRES ACTIVITAT FORMATIVA TALLER 
ERRADES HABITUALS EN REDACCIO 
ADMINISTRATAIVA CIM (2NA EDICIO) 

MRM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/10/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL - IT COMPLEMENT 100% 

DSG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/10/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL - IT COMPLEMENT 100% 

CCP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/10/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL - IT COMPLEMENT 100% 

JMFE  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/10/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL - IT  COMPLEMENT 100% 

ABS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/10/14 FINALITZACIÓ 
INTERINITAT 

CESSAMENT EN LLOC TREBALL LAV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/10/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL - IT COMPLEMENT 100% 

LVA  



 123

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/10/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL - IT COMPLEMENT 100% 

ACB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/10/14 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

REDUCCIO JORNADA  EMPL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/10/14 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

REDUCCIO JORNADA  MACC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/10/14 ALTRES DEDUCCIO PROPORCIONAL HAVERS A 
NOMINA 

CPI  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/10/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL - IT COMPLEMENT 100% 

CCP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/10/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL - IT COMPLEMENT 100% 

FPM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/10/14 BORSA INTERINS APROVACIÓ LLISTA DEFINITIVA 2 
BORSES  MECANIC INSPECTOR PER 
PROCEDIMENT CONCURS DE MÈRITS  

ALTRES  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/10/14 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

NOMENAMENT I/O PRESA POSSESSIO 
AL LLOC TREBALL (ART 10.1.b LLEI 
7/2007 I ART 15.2.e LLEI 3/2007) 

MMO  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/10/14 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES  PERSONAL ADSCRIT 
VICEPRESIDENCIA 
CULTURA, PATRIMONI 
I ESPORTS  

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/10/14 ALTRES SOL·LICITUD  FLEXIBILITAT HORARIA  EMMJ  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/10/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL - IT COMPLEMENT 100% 

BLL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/10/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL - IT COMPLEMENT 100% 

IGL  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/10/14 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

NOMENAMENT  I/O PRESA DE 
POSSESSIO AL LLOC DE TREBALL (ART 
10.1.b LLEI 7/2007 I ART 15.2.b LLEI 
3/2007) 

JAGC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/10/14 ALTRES DEDUCCIO PROPORCIONAL D'HAVERS 
A APLICAR A NOMINA 

JSM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/10/14 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RELACIO FACTURES 54/92060/20141024 
DPT HISENDA I FUNCIO PUBLICA  

PERSONES FISIQUES I 
JURIDIQUES  

3182,4 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

31/10/14 COMPENSACIÓ 
HORES FORMACIÓ 

CÒMPUT D'HORES DE FORMACIÓ PER 
TEMPS EFECTIU DE TREBALL 

J.F.O  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/11/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ DE FACTURES AMB EL 
NÚM.DE RELACIÓ Q/2014/1654.(15110) 

VARIS/INTERVENCIÓ 
GENERAL 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/10/14 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

COMPLEMENT PRODUCTIVITAT CAP 
SERVEI BOMBERS REALITZACIO 
GUARDIES DE LOCALITZACIO OCT 2014 

SRV 3351,8 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/10/14 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

CONCESSIO COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT AL SOTS-OFICIALS 
SERVEI BOMBERS REALITZACIO 
GUARIDAS LOCALITZACIO OCT 2014 

PERSONAL ADSCRIT 
AL COS BOMBERS 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/10/14 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

CONCESSIO CMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT  SERGENTS/CAPS 
ZONA SERVEI BOMBERS PER 
GUARDIES LOCALITZACIO OCT 14 

PERSONAL ADSCRIT 
AL COS BOMBERS  

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/10/14 ABONAMENT 
CURSOS 

GRATIFICACIO PER REALITZACIO 
CURS  

MCBF 576 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/10/14 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

REDUCCIO JORNADA  LRE  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/11/14 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZAR I DISPOSAR UNA 
DESPESA DEL CONTRACTE MENOR 
PER LA ELABORACIÓ DOC.AVALUACIÓ 
AMBIENTAL 

UAP 2100,SL 21659 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/10/14 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

REDUCCIO JORNADA  RRB  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/09/14 ALTRES ACTIVITAT FORMATIVA CURS 
HABILITATS SOCIALS PER 
INTERVENCIO EDUCATIVA EN MENORS  

AEC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/10/14 PERMIS 
MATERNITAT/PATER
NITAT 

LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL  - PRESTACIO PATERNITAT 

RRB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/10/14 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

DESESTIMAR SOL·LICITUD BECA PER 
ESTUDIS  

MVF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/10/14 APROVACIÓ 
NÒMINA 

APRAOVACIO NOMINA SETEMBRE 2014 PERSONAL ADSCRIT 
AL CIM 

2861278,68 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/10/14 RETENCIONS DE 
NÒMINES 

RETENCIONS JUDICIALS I ADMIVES 
APLICADESPERSONAL CIM NOMINA 
OCT 2014 

PERSONAL ADSCRIT 
CIM 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/10/14 ALTRES SOL·LICITUD  FLEXIBILITAT HORARIA IIV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/10/14 FINALITZACIÓ 
CONTRACTE 
LABORAL 

BAIXA - FI PERIODE CONTRACTE JCG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/10/14 FINALITZACIÓ 
CONTRACTE 
LABORAL 

BAIXA -  FI PERIODE CONTRACTE  FJGL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/10/14 FINALITZACIÓ 
CONTRACTE 
LABORAL 

BAIXA - FI PERIODE CONTRACTE FMS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/10/14 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

CONCESSIO BESTRETA  JMT 1017,6 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/11/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ PER 
ADAPTACIO PLANEJAMENT 
URBANÍSTIC MUNICIPAL AL PLA 
TERRITORIAL 

AJUNTAMENT 
VILAFRANCA DE 
BONANY 

12000 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/11/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIO PER 
ADAPTACIÓ PLANEJAMENT 
URBANÍSTIC 

PUIGPUNYENT 8603,1 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/11/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIO PER 
ADAPTACIO PLANEJAMENT 
URBANÍSTIC 

CONSELL 12000 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/11/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ PER 
ADAPTACIO PLANEJAMENT 
URBANÍSTIC 

SINEU 12000 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/11/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ PER 
ADAPTACIÓ PLANEJAMENT 
URBANÍSTIC  

SANT JOAN 12000 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/11/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

REFORMA REHABILITACIÓ DEL TRAM 
DE CARRETERA MA-220 

AJUNTAMENT DE 
POLLENÇA 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/10/14 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

DENEGACIO PROTESIS MDG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

31/10/14 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.DE CÉD.003584/2014 A 
003603/2014. 

VARIS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/10/14 ABONAMENT 
CURSOS 

GRATIFICACIO PER LA REALIZACIO 
CURS  

CRB 576 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/10/14 INICIAR EXPEDIENT EXPEDIENT AJUDA PER ESCOLARITAT  RRB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/10/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMET BECA PER ESTUDIS FILLA 
DRET 

CBR 56,45 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/10/14 PERMIS 
MATERNITAT/PATER
NITAT 

LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT 
TERMPORAL - PATERNITAT 

CNF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/10/14 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

CONCESSIO BESTRETA  
 

PJGA 1220,64 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/10/14 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

CONCESSIO BESTRETA  JRGS 1759,2 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/10/14 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

REDUCCIÓ JORNADA CNF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/10/14 INICIAR EXPEDIENT EXPEDIENT AJUDA PER ESCOLARITAT CNF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/10/14 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

SOL·LICITUD PERMIS RETRIBUÏT PER 
TEMPS INDISPENSABLE PER DEURE 
INEXCUSABLE 

JMMR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/10/14 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RELACIO FACTURES 54/92060/20141029 
DPT HISENDA I FUNCIO PUBLICA 

PERSONES FISIQUES 
O JURIDIQUES 

3138,91 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/10/14 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

SOL·LICITUD PER AGRUPAR 
JORNADES SENCERES A REDUCCIÓN 
JORNADA DIARIA CONCEDIDA PER 
GUARDA LEGAL 

JMSA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/10/14 ALTRES INCLUSIO NOMINA INDEMNITZACIONS 
PER RAO DE SERVEI 

SFB 58,76 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/10/14 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

DESESTIMACIO BECA PER ESTUDIS RMP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/10/14 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

SOL·LICITUD PERMIS RETRIBUÏT PER 
DIES COMPENSATORIS PER HORES 
REALITZACES FORA JORNADA 
HABITUAL 

JMSA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

31/10/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA/ PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL -  IT COMPLEMENT 100% 

JMGS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

31/10/14 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

GUARDIES REFORÇ PARCS BOMBERS  
AGOST 14 

PERSONAL ADSCRIT 
AL COS BOMBERS  

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

31/10/14 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

GUARDIES REFORÇ PARCS BOMBERS 
JULIOL 14 

PERSONAL ADSCRIT 
AL COS BOMBERS 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

31/10/14 ALTRES INICI EXPEDIENT RELATIU 
MODIFICACIO PLANTILLA CIM 
EXERCICI 2014 
 

PERSONAL ADSCRIT 
AL CIM 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

31/10/14 ALTRES INICI EXPEDIENT ADAPTACIO LLOCS 
TREBALL PERSONAL EVENTUAL  

PERSONAL EVENTUAL 
ADSCRIT AL CIM 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

31/10/14 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RELACIO FACTURES 54/22110/20141031 
RECEPTES DISPENSADES PERSONAL 
CIM AGOST 2014 

PERSONAL ADSCRIT 
AL CIM 

2356,92 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

31/10/14 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RELACIO FACTURES 54/22110/20141103 
RECEPTES PERSONAL CIM SETEMBRE 
2014 

COL·LEGI OFICIAL DE 
FARMACEUTICS DE 
LES ILLES BALEARS 

2382,15 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

31/10/14 ALTRES ABONAMENTS TRIENIS  SSC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/11/14 ALTRES INICI EXPEDIENT MODIFICACIO RLT 
CONSELL DE MALLORCA 

ALTRES  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/11/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL - IT COMPLEMENT 100% 

ASR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/11/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL -  IT COMPLEMENT 100% 

AOG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/11/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL - FINALITZACIÓ 

AJCL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/11/14 RETENCIONS DE 
NÒMINES 

RETENCIONS SINDICALS OCT 2014 SINDICATS   

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/11/14 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

PROCES PER COBRIR PER COMISSIO 
SERVEIS VOLUNTARIA BOMBERS 
CONDUCTORS  

PERSONAL ADSCRIT 
AL COS BOMBERS  

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/11/14 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

PROCES PER COBRIR PER COMISSIO 
SERVEIS VOLUTARIA CAPORAL-A 

PERSONAL ADSCRIT 
AL COS BOMBERS 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/11/14 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZACIO, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT  DESPESA QUOTES 
SEGURETAT SOCIAL OCTUBRE 2014 

TRESORERIA 
GENERAL DE LA 
SEGURETAT SOCIAL  

1104081 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/11/14 CONTRACTACIÓ 
PERSONAL 
LABORAL 

CONTRACTACIO REGIM LABORAL 
OFICIAL-A 2A CUINER PER  DPT MEDI 
AMBIENT 

JJPR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/11/14 INICIAR EXPEDIENT EXPEDIENT AJUDA PER ESCOLARITAT  GBS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/11/14 PERMIS 
MATERNITAT/PATER
NITAT 

LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL - PATERNITAT 

GBS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/11/14 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

CESSAMENT I PRESA POSSESSSIO 
LLOC TREBALL EFECTUATS MATEIXA 
AUTORITAT - (ART 82 LLEI 3/207 DE 27 
DE MARÇ) 

IPC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/11/14 ALTRES SOL·LICITUD FLEXIBILITAT HORARIA  PJGA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/11/14 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

NOMENAMENT I/O PRESAPOSSESSIO 
AL LLOC TREBALL (ART 10.1.d LLEI 
7/2007 I ART 15.2.e LLEI 3/2007) 

LAV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/11/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI JCG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/11/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI CEF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/11/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI HMB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/11/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI ASM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/11/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MCLM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/11/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MAME  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/11/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MSGP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/11/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI ACB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/11/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MJGM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/11/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI JLZG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/11/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI AGM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/11/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI AOR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/11/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI JPMS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/11/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI ABM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/11/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI JST  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/11/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI FRC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/11/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI BRP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/11/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI CRM  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/11/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MALE  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/11/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MSC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/11/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI JAPR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/11/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI JMBG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/11/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI JSA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/11/14 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

CONCESSIO COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT JULIOL, AGOST I 
SEPTEMBRE 2014 

PERSONAL ADSCRIT 
AL TEATRE 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/11/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL - IT COMPLEMEN T100% 

GVV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/11/14 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

DENEGACIO DRET 100% 
RETRIBUCIONS SITUACIO IT 

BCC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/11/14 ALTRES COMPAREXEINXA DAVANT INSPECCIO 
PROVINCIAL TREBALL I SEGURETAT 
SOCIAL ILLES BALEARS  

ALTRES  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/11/14 PERMIS 
MATERNITAT/PATER
NITAT 

LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL - PATERNITAT 

JMF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/11/14 PERMIS 
MATERNITAT/PATER
NITAT 

LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL - MATERNITAT 

MJHC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/11/14 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

REDUCCIO JORNADA  JMF  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/11/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL - IT COMPLEMENT 100% 
FINALITZACIO 

DSG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/11/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL - IT COMPLEMENT 100% 

AOL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/11/14 ALTRES EXECUCIO SENTENCIA JUTJAT SOCIAL 
NUM 2 289/2014 

PERSONAL ADSCRIT 
AL CIM 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/11/14 BORSA INTERINS CONVOCATORIA BORSE TBM GESTIO 
ECONOMICA PER PROCEDIMENT DE 
CONCURS DE MERITS  

ALTRES  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/11/14 FINALITZACIÓ 
CONTRACTE 
LABORAL 

CESSAMENT LLOC TREBALL FTP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/11/14 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

NO MENAMENT  I/O PRESA POSSESSIO 
LLOC TREBALL (ART 82 LLEI 3/2007 DE 
27 MARÇ) 

FTP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/11/14 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIO EN PART RESOLUCIO 
CONCESSIO BESTRETA 

JRGS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/11/14 ENCOMANDA 
FUNCIONS 

PRORROGA ENCOMANDA FUNCIONS  MJEG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/11/14 REINCORPORACIÓ 
LLOC DE TREBALL 

CESSAMENT I PRESA POSSESSIO AL 
LLOC TREBALL EFECTUATS MATEIXA 
AUTORITAT (ART 82 LLERI 3/2007 DE 27 
MARÇ) 

JAMP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/11/14 ENCOMANDA 
FUNCIONS 

CESSAMENT I PREA POSSESSIO LLOC 
TREBALL EFECTUATS PER MATEIXA 
AUTORITAT (ART 9.A.1 DEL ACORD 
VIGENGS PER AL PERSONAL 
FUNCIONARI) 

ARO  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/11/14 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

GRATIFICACIO PER REALITZACIO 
CURS  

AFH 1152 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/11/14 ABONAMENT 
CURSOS 

GRATIFICACIO PER REALIZACIO CURS  ASP 1728 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/11/14 INICIAR EXPEDIENT EXPEDIENT AJUDA PER ESCOLARITAT MJHC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/11/14 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES PERSONAL ADSCRIT 
DPT PRESIDENCIA  

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/11/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL - IT COMPLEMENT 100% 

PVC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/11/14 BORSA INTERINS LLISTA DEFENITIVA  
ADMESOS/EXCLOSOS PER 2 BORSES 
AUX INFORMACIO TURISTICA PER 
CONCURS MERITS 

ALTRES  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/11/14 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

 CONCESSIO COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT MARÇ, MAIG 2012 

PLB 46,75 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/11/14 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

CONCESSIO COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT ABRIL 2014 
 

LNAQ 360 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/11/14 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

CONCESSIO COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT SEPT 2014 

PERSONAL ADSCRIT 
AL SERVEI DE 
BOMBERS 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/11/14 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

CONCESSIO COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT AGOST 2014 

PERSONAL ADSCRIT 
AL SERVEI BOMBERS  

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/11/14 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

CONCESSIO COMPLEMENTS 
PRODUCTIVITAT TEN-FEB-MARÇ 2014 

PERSONAL ADSCRIT 
AL SERVEI BOMBERS  

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/11/14 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

CONCESSIO COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT ANY 2013 

PERSONAL ADSCRIT 
AL SERVEI BOMBERS 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/11/14 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

CONCESSIO COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT ANY 2013 

PESONAL ADSCRIT 
SERVEI BOMBERS  

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/11/14 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

CONCESSIO COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT JULIOL-AGOST-
SEPTEMBRE 2014 

AOL 697,5 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/11/14 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

CONCESSIO COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT ABRIL-MAIG-JUNY 
2014 

AOL 697,5 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/11/14 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

GUARDIES REFORÇ PARCS BOMBERS 
JUNY 2014 

PERSONAL ADSCRIT 
ALS PARCS BOMBERS  

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/10/14 ALTRES ACTIVITAT FORMATIVA  CURS 
TREBALL FORESTAL:PODA D'OLIVERA 

JMTC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/11/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT IT - 
IT COMPLEMENT 100% 

AOL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/11/14 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

COMISSIO SERVEIS  FTP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12/11/14 ALTRES INICI ECPEDIENT RELATIU OFERTA 
OCUPACIO PUBLICA  CONSELL DE 
MALLORCA 2014 

ALTRES  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/10/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2014/064 CONSTRUCCIONES 
ILLINOIS, SL 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

10/10/14 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. CED. 003369/2014 A 003380/2014 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/10/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ DE FACTURES DEL SERVEI 
D'ACTIVITATS CLASSIFICADES (17900) 
NÚM. Q/2014/1503 

VARIS/INTERVENCIÓ 
GENERAL 

181,1 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

14/10/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

PER TEMPS EFECTIU DE TREBALL MA.A.S.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/10/14 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. CED. 003381/2014 A 003400/2014 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/10/14 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 002857/2014 MJ.C.M.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/10/14 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 002855/2014 MJ.C.M.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

FACTURES REF 79/45300/2014071100 ENMDESA ENERGIA, 
SA UNIPERSONAL 

3556679 
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

06/10/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 9/2012 ABONAMENT QUINZENA 
CERTIFICACIO 

UTE SEGON CINTURO 
PALMA 

1205440,32 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

06/10/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 13/09 CINQUANTA-SETENA 
CERTIFICACIÓ 

COMASA 43082,49 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

06/10/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 20/09 CINQUANTA-SETENA 
CERTIFICACIO 

MELCHOR MASCARO, 
SA 

46676,75 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

07/10/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 12/2012/F/1/02  ANETO 
CONSULTORES, SL 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

07/10/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 33/10 QUARANTENA 
CERTIFICACIÓ 

UTE CONSERVACIO 
INTEGRAL MA-13 

91155,3 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

08/10/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 8/2012/F/0/01 QUINZENA 
CERTIFICACIÓ 

UTE PLA DE NA TESA 1132734,86 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

08/10/14 EXPROPIACIÓ CM-72 FINCA 39-40 PEÇA INCIDENTAL SR A T D I M E T CH  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

10/10/14 EXPROPIACIÓ CM-72 FINCA 18 PEÇA INCIDENTAL SR M P F 8607,5 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/10/14 EXPROPIACIÓ CM-72 FINCA 5 PEÇA INCIDENTAL SR S F V I ALTRES  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/10/14 ALTRES EXP 1/2014 CLAU 11-11.0-DC RENÚNCIA 
CONTRACTACIÓ 

SENSE ESPECIFICAR  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/10/14 INICIAR EXPEDIENT EXP 27/2014 BÀSCULES MÒBILS SENSE ESPECIFICAR  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/10/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 838/2014 MA-3500 SR A R B  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/10/14 AUTORITZACIÓ 
ASSISTÈNCIA 
CURSOS 

EXP 694/2014 MA-15 ESTACIO SERVEI CAN 
PARRINO, SL 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/10/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 794/2014 MA-3520 ABDIVIA, SL  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/10/14 CONTRACTE 
MENOR 

EXP 14M01755 VESTUARI BRIGADES COMERCIAL RAFAEL 
RIBAS 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/10/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 23/08 LIQUIDACIÓ D'INTERESSOS MELCHOR MASCARÓ, 
SAU 

39499,21 
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/10/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 49/06 MA-2114 INTERESSOS MORA MELCHOR MASCARÓ, 
SAU 

8439,5 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

08/10/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 11/2012/F1/01  GESTALIS PROJECT 
MANAGEMENT, SL 

11815,66 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

08/10/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 001/01 CRTA. PALMA-
MANACOR 
CONCESIONARIA 
CONSELL DE 
MALLORCA, SA 

2683212,29 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

08/10/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 16/2011  AZIMUT, SL 605 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

14/10/14 ALTRES EXP 19/2014 CLA 14-14.1R-RF 
CLASSIFICACIO LICITACIONS 

VOPSA  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

14/10/14 ALTRES EXP 20/2014 CLAU 14-12.1R-RF 
CLASSIFICACIÓ LICITACIONS 

MAB, SL  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

14/10/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 886/2014 MA-1 FUNDACION TURISME 
PALMA 365 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

14/10/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 90/2013 MA-13A ANTONIO NADAL, SA  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

14/10/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 843/2014 MA-1  SR J R P  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

14/10/14 APROVAR PLA 
SEGURETAT I 
SALUT EN OBRES 

EXP 5/2014 CLAU 13-11.0-ML ZIMA DESARROLLOS 
INTEGRALES, SL 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

14/10/14 EXPROPIACIÓ EXP 60/05 INTERESSOS DE MORA MELCHOR MASCARO, 
SAU 

106967,23 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

14/10/14 EXPROPIACIÓ EXP 56/06 I 05/08-M CLAU 03.07.-MT 
INTERESSOS 

MELCHOR MASCARÓ, 
SAU 

96388,73 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

14/10/14 EXPROPIACIÓ EXP 24/01 INTERESSOS DE MORA MELCHOR MASCARÓ, 
SAU 

816,58 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

14/10/14 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

AL REINTEGRAMENT DELS DRETS 
D'EXAMEN PER A L'OBTENCIÓ DE 
L'ACREDITACIÓ PROFESSIONAL DEL 
PERSONAL D'ADMISSIÓ I CONTROL 
D'AMBIENT INTERN 

LM.A.P.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

21/10/14 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000124/2013-HLSR S.A.D.  
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

21/10/14 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000085/2014-HLSR S.E.P.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

14/10/14 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT 
NO PERMANENT 

GRUPO DEPORTIVO 
BIMONT 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

03/10/14 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2014012097 H.PJ.D.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

03/10/14 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2014011455 R.F.W.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

03/10/14 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2014010757 C.P.O.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

03/10/14 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2014012392 D.B.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

03/10/14 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2014007333 H.H.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/10/14 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

EXP CM-72 FINCA 24 I 29 L C B 2229,4 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

02/10/14 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2014011821 JA.M.C.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/10/14 ANUL·LACIÓ 
RESOLUCIÓ 

CÑAU 14-07.0-ML SENSE ESPECIFICAR  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

03/10/14 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2014011627 MA.B.R.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/10/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ DE FACTURES DEL SERVEI 
D'ITV NÚM. Q/2014/1550 

VARIS/INTERVENCIÓ 
GENERAL 

3873,28 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/10/14 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 002756/2014 E.S.B.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/10/14 IMPOSAR 
OBLIGACIÓ ABONAR 
DANYS 

EXP DA 13/2014 VEHICLE 6192 GVT CLUB ESCUELO 
EQUITACION SON 
GUAL, SL 

224,91 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/10/14 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 002757/2014 BUIDINGCENTER 
S.A.U. 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/10/14 EXPROPIACIÓ CP-72 FINCA 38 PEÇA INCIDENTAL RENT MODUL, SL 420 
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/10/14 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 002758/2014 BUIDINGCENTER 
S.A.U. 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/10/14 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 002771/2014 BUIDINGCENTER 
S.A.U. 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/10/14 EXPROPIACIÓ CM-72 FINCA 6 PEÇA INCIDENTAL J P A 3201,6 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/10/14 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 002766/2014 BUIDINGCENTER 
S.A.U. 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/10/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 880/2014 MA-11 J C LL V  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

14/10/14 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. CED. 003401/2014 A 003409/2014 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/10/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 812/2014 MA-1040 LL B D K  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/10/14 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. CED. 003419/2014 A 003440/2014 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/10/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 831/2014 MA-13A J A G F  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/10/14 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 003410/2014 A 003418/2014 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/10/14 EXPROPIACIÓ CM-61 FINCA 42 PREU JUST SRA A C B 30 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/10/14 EXPROPIACIÓ CM-61 ADD 30 FINCA 85 PREU JUST J L G S 30 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/10/14 EXPROPIACIÓ EXP CM-61 ADD 28 FINCA 39 I 40 J S S 116212,95 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/10/14 APROVAR PLA 
SEGURETAT I 
SALUT EN OBRES 

EXP 4/2014 CLAU 13-10.0-BS SEÑALIZACION Y 
CONSERVACION 
CASTILLA, SL 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/10/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO FACTURES REF 
79/45300/2014080500 

RELACIO ADJUNTA 1988,24 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/10/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO FACTURES REF 
79/45300/2014080400 

AJUNTAMENT DE 
PALMA 

3210,05 
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/10/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO FACTURES REF 
79/45300/2014080600 

CANON ESPAÑA,SA 508,2 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/10/14 ALTRES AUTORITZACIÓ TRAMITACIÓ EXP. 
MATRICULACIÓ VEHICLES 

SR B S R  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/10/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 893/2014 MA-13 AJ. MARRATXÍ  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/10/14 CONTRACTE 
MENOR 

EXP 14M001955 MÀQUINA 
DEBASTADORA PROVETES FORMIGO 

INMAQ. MAQUINARIA 15609 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

14/10/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 38/11 UTE, ROIG OBRES , 
ELECTRONIC TRAFIC 

29228,1 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

14/10/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 8/14 CLAU 13-02.0-RF ECOASFALT, SL 14679,7 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/10/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 17/09 CINQUANTA-SETENA 
CERTIFICACIO 

CONS Y PAV. SIQUIER 112484,25 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/10/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 10/12 QUINZENA CERTIFICACIO FCC, AMER E HIJOS 733324,91 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/10/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 14/09 CINQUANTA-SETENA 
CERTIFICACIO 

CONS LLULL SASTRE, 
SA 

99612,52 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/10/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 15/09 CINQUANTA-SETENA 
CERTIFICACIO 

CONS. LLABRES 
FELIU, SLU 

105828 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/10/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 18/09 CINQUANTA-SETENA 
CERTIFICACIO 

AGLOMSA 60378,5 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/10/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO DE FACTURES REF 
79/45300/2014080900 

DISTRIBUIDORA 
ROTGER, SL 

2354 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/10/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO DE FACTURES REF 
79/45300/2014080700 

RELACIO ADJUNTA 1011,14 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/10/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO DE FACTURES REF 
79/45300/2014081300 

INTERNACIONAL 
BALEAR COURIER, SL 

14,24 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/10/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO DE FACTURES REF 
79/45300/2014080800 

R M K 56,23 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/10/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 79/02 I 20/03-M INTERESSOS DE 
MORA 

MELCHOR MASCARÓ, 
SAU 

4807,72 
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/10/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 52/03 I 25-06-M INTERESSOS DE 
MORA 

MELCHOR MASCARO, 
SAU 

5522,69 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/10/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 50/06 INTERESSOS DE MORA MELCHOR MASCARO, 
SAU 

3183,28 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/10/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 54/02 LIQUIDACIÓ INTERESSOS MELCHOR MASCARO, 
SAU 

754,76 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/10/14 INCLUSIÓ NÓMINA 
INDEMNITZACIÓ 

ACTUACIONS EMERGENCIES 4/8/14 AL 
1/9/2014 

A G M I ALTRES 9888,2 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/10/14 INCLUSIÓ NÒMINA 
PER DIETES 

MES D'AGOST 2014 SERVEI 
EXPLOTACIO I CONSERVACIO, 
PERSONAL PROPI A INTEGRAL 

A R F I ALTRES  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/10/14 INICIAR EXPEDIENT EXP 28/2014 SENSE ESPECIFICAR  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/10/14 INICIAR EXPEDIENT EXP 29/2014 CLAU 14-20.0-ML SENSE ESPECIFICAR  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/10/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 824/2014 MA-6100 SR J M R S  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/10/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 833/2014 MA-5100 ENDESA 
DISTRIBUCION 
ELECTRICA, SLU 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/10/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 829/2013B MA-19A SRA K F  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/10/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 10/06 LIQUIDACIÓN D'INTERSSOS 
DE MORA 

MELCHOR MASCARO, 
SAU 

2773,11 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/10/14 AUTORITZACIÓ 
ESPECIAL DE 
CIRCULACIÓ 

EXP 858/2014 MA-10 ORNICAR, SL (ROS E 
HIJOS) 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/10/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 9/2012/F/0/02 ABONAMENT 
TRACTAMENT DELS RESIDUS 

MAC INSULAR, SL  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/10/14 ALTRES ACCEPTACIÓ TITULARITAT RONDA 
FASE III SA POBLA 

AJUNTAMENT DE SA 
POBLA 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

21/10/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 750/2014 MA-19A A R C  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

21/10/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 806/2014 MA-4100 
 

A M B  
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

21/10/14 APROVAR PLA 
SEGURETAT I 
SALUT EN OBRES 

EXP 16/2014 CLAU 13-05.1R-RF AGLOMSA  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

21/10/14 CONTRACTE 
MENOR 

EXP 14M02055 AGLOMSA 30049,39 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

21/10/14 ESTIMAR EN PART EXP DA 11/2014 MA-13 AL3LEGACIONS J M M G 712,99 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/10/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2014/094 AGÈNCIA BALEAR DE 
L'AIGUA I DE LA 
QUALITAT AMBIENTAL 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

21/10/14 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 002928/2014 S.F.P.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

21/10/14 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 002755/2014 BUILDINGCENTER 
S.A.U. 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/10/14 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 002759/2014 BUILDINGCENTER 
S.A.U. 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/10/14 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM EXPT. 002703/2014 BUILDINGCENTER 
S.A.U. 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/10/14 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXPT. 003441/2014 A 003456/2014 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/10/14 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 002767/2014 BUILDINGCENTER 
S.A.U. 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/10/14 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. CED. 003457/2014 A 003474/2014 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/10/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

PER TEMPS DE TREBALL C.H.M.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

21/10/14 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000109/2014-HLSR T.L.I.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

21/10/14 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000008/2014-HLSR N.A.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

21/10/14 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 0000154/2013-HLSR SP.C.T.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

21/10/14 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000082/2014-HLSR S.C.B.  
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/10/14 ALTRES SUPLÈNCIA DE L'INSTRUCTOR I 
SUBSTITUCIÓ DE LA SECRETARIA 

SENSE ESPECIFICAR  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/10/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF 
79/45300/2014081400 

ANGLO BALEAR DE 
SERVICIOS E HIGIENE, 
SL 

396,77 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/10/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO DE FACTURES REF 
79/45300/2014081600 

RELACIO ADJUNTA 516,12 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/10/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2014/103 A.V.L.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/10/14 AUTORITZACIÓ 
ASSISTÈNCIA 
CURSOS 

CURSO TUNELES EN MADRID 17 I 18 
NOV 2014 

J G R  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/10/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 3/2014 CLAU 13-12.0-ML (VOPSA) BOIB 254,22 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/10/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 4/2014 CLAU 13-10.0-BS (SEÑALIZ I 
CONSERV. CASTILLA) 

BOIB 263,67 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/10/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 5/2014 CLAU 13-11.0-ML (ZIMA) BOIB 253,99 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/10/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 808/2014 MA-1015 SINGLETON 
INTERNATIONAL ONE 
SLU 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/10/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 815/2014 MA-1015 SR B J V  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/10/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 811/20014 MA-6014 M D M A  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

27/10/14 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

EXP 15/2014 CLAU: 14-11.0-RF OHL 1633284,35 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

27/10/14 INICIAR EXPEDIENT EXP 30/2014 CLAU 14-23.0-ML SENSE ESPECIFICAR  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/10/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 34/10 QUARANTA-UNENA 
CERTIFICACIO 

ROIG OBRES I 
SERVEIS  

17054,8 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

21/10/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 662/2014 MA-19 SRA M P S  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/10/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO DE FACTURES REF 
79/45300/20140822 

CUALICONTROL-ACI, 
SA 

1035,59 
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

24/10/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 938/2014 MA-13 AJ POLLENÇA  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/10/14 AUTORITZACIÓ 
ESPECIAL DE 
CIRCULACIÓ 

EXP 905/2014 MA-20 GRUAS POL, SA  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

28/10/14 AUTORITZACIÓ 
ESPECIAL DE 
CIRCULACIÓ 

EXP 956/2014 MA-10 AJ. DEIÀ  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

27/10/14 APROVAR PLA 
SEGURETAT I 
SALUT EN OBRES 

EXP 9/2012/F/0/02 UTE SEGON 
CINTURON PALMA 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/10/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 816/2014 MA-5017 SR J M M T  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/10/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 814/2014 MA-13 SR LL C A  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

24/10/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 841/2014 MA-3321 SR G A C  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

24/10/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 822/2014 MA-3501 J J  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

24/10/14 AUTORITZACIÓ 
ASSISTÈNCIA 
CURSOS 

EXP 839/2014 MA-10 AJUNTAMENT DE 
SENCELLES 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

24/10/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 850/2014 MA-4042 SR S G A  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

27/10/14 AUTORITZACIÓ 
ASSISTÈNCIA 
CURSOS 

EXP 874/2014 MA-3040 ABAQUA  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

27/10/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 818/2014 MA-3110 SR M T O  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

27/10/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 897/2014 MA-4027 L R C  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

27/10/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 750/2013 MA-19 ABAQUA  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

27/10/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 368/2014B MA-5110 SR B V F  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

28/10/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

CURS 30 HRS R M R J  
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VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

02/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL CONTRACTE DE 
SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA 
ELÈCTRICA DEL CIM 

ENDESA ENERGIA, 
SAU 

5665,47 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

02/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLITEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS 
REF. Q/2014/1255 

VARIS 388,94 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

02/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE L'EDIFICI KREKOVIC 
REF. Q/2014/1254 

VARIS 808,19 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

02/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DELS SERVEIS 
ADMINISTRATIUS DE CULTURA I 
PATRIMONI 
REF. Q/2014/1257 

VARIS 1215,42 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

02/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE LA SECCIÓ DE 
JOVENTUT 
REF. Q/2014/1256 

TECNIHISPANIA, SL 1694 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

02/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE LA COMISSIÓ 
D'ESPORTS 
REF. Q/2014/1267 

VARIS 1889,29 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

02/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL POLIESPORTIU SANT 
FERRAN 
REF. Q/2014/1266 

VARIS 5082,96 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

02/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA AL LLOGUER 
DE L'ENTITAT 

ASSOCIACIÓ VEÏNS I 
GENT GRAN SANT 
JOSEP OBRER - SON 
COC 

3115,75 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

02/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA AL LLOGUER 
DE L'ENTITAT 

ASSOCIACIÓN DE 
PERSONAS DE LA 
TERCERA EDAT DEL 
COLL D'EN REBASSA 
NTRA. SRA. DEL 
CARMEN 

6641,82 
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VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

02/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA AL LLOGUER 
DE L'ENTITAT 

ASSOCIACIÓN DE 
JUBILADOS Y 
PENSIONISTAS DE 
SON GOTLEU Y CAN 
CAPAS 

6003,95 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

02/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA AL LLOGUER 
DE L'ENTITAT 
 

ASOCIACIÓN DE LA 
TERCERA EDAD DEL 
RAFAL  "VERGE DE 
MONTSERRAT" 

5554,53 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

02/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA AL LLOGUER 
DE L'ENTITAT 

ASSOCIACIÓ BALEAR 
D'EX-ALCOHOLISME 
(ABEX) 

1398,97 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

02/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA AL LLOGUER 
DE L'ENTITAT 

ASSOCIACIÓ CLUB 
TERCERA EDAT SON 
OLIVA 

4513,06 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

02/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA AL LLOGUER 
DE L'ENTITAT 

ASSOCIACIÓ GENT 
GRAN DEL CAMP 
RODÓ 

6641,82 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

02/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA AL LLOGUER 
DE L'ENTITAT 

ASSOCIACIÓ LLAR 
PARROQUIAL PER A 
MAJORS DE SANT 
FRANCESC DE PAULA 

5125,47 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

02/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA AL LLOGUER 
DE L'ENTITAT 

ASSOCIACIÓ 
INVÁLIDOS 
CÍVICO/MILITARES Y 
PERSONAS MAYORES 
DE MALLORCA 

6641,82 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

02/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA AL LLOGUER 
DE L'ENTITAT 

ASSOCIACIÓ GENT 
GRAN SECAR DE LA 
REAL 

5660,75 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

02/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA AL LLOGUER 
DE L'ENTITAT 

ASSOCIACIÓ 
PERSONES MAJORS 
DES CAMP RODÓ 

6641,82 
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VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

02/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA AL LLOGUER 
DE L'ENTITAT 

ASSOCIACIÓ GRUP 
D'ESPLAI DE 
PERSONES MAJORS 
D' ESTABLIMENTS 

4860,21 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

02/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA AL LLOGUER 
DE L'ENTITAT 

ASSOCIACIÓ 
TERCERA EDAT SON 
COTONER 

4002,65 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

02/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA AL LLOGUER 
DE L'ENTITAT 

ASSOCIACIÓ AMICS 
TERCERA EDAT 
"BONA GENT" 

6641,82 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

02/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA AL LLOGUER 
DE L'ENTITAT 

ASSOCIACIÓ 
CULTURAL ARRABAL 
DE SANTA CATALINA 

5664,31 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

02/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA AL LLOGUER 
DE L'ENTITAT 

ASSOCIACIÓ DE 
VEÏNS SON DAMETO-
SON PIZÀ (COORD. 
GENT GRAN) 

4513,06 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

02/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA AL LLOGUER 
DE L'ENTITAT 

ASSOCIACIÓ 
TERCERA EDAT DE 
PENSIONISTES I 
JUBILATS DE GÉNOVA 

2526,35 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

02/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA AL LLOGUER 
DE L'ENTITAT 

ASSOCIACIÓ DE 
PERSONES MAYORES 
DE SANT JORDI 

6641,82 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

02/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA AL LLOGUER 
DE L'ENTITAT 

ASSOCIACIÓ 
TERCERA EDAT ES 
TRENCADORS DE SES 
CADENES 

3818,74 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

02/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA AL LLOGUER 
DE L'ENTITAT 

ASSOCIACIÓ DE 
PERSONES MAJORS 
DES PIL·LARÍ 

4298,62 
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VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

02/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA AL LLOGUER 
DE L'ENTITAT 

ASSOCIACIÓ DE 
PERSONAS MAYORES 
DE LA COFRADIA DE 
PERCADORES DE SAN 
PEDRO DE PALMA 

5985 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

02/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA AL LLOGUER 
DE L'ENTITAT 

ASSOCIACIÓ GRUPO 
DE MAYORES DE LOS 
ANTIGUOS ALUMNOS 
DE LOS COLEGIOS DE 
LA GUARDIA C. 

2501,58 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

02/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA AL LLOGUER 
DE L'ENTITAT 

ASSOCIACIÓ 
HERMANDAD DE 
ANTIGUOS 
CABALLEROS 
LEGIONARIOS DE 
MALLORCA 

2741,81 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

02/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA AL LLOGUER 
DE L'ENTITAT 

ASSOCIACIÓ GENT 
GRAN DEL COLL D'EN  
RABASSA 

4860,21 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

02/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA AL LLOGUER 
DE L'ENTITAT 

ASSOCIACIÓ 
FEDERACIÓ 
D'ASSOCIACIONS DE 
LA PART FORANA 

5296,14 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

02/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA AL LLOGUER 
DE L'ENTITAT 

FEDERACIÓN DE 
PERSONAS SORDAS 
DE LAS ISLAS 
BALEARES 

1671,66 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

02/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA AL LLOGUER 
DE L'ENTITAT 

ASOCIACIÓN 
TERCERA EDAD DE 
INCA Y SU COMARCA 

6248,85 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

02/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA AL LLOGUER 
DE L'ENTITAT 

ASOCIACIÓN DE 
PERSONAS MAYORES 
ES LLEDONER 

6641,82 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

02/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA AL LLOGUER 
DE L'ENTITAT 

ASSOCIACIÓ GENT 
D'INCA 

4860,21 
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VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

02/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA AL LLOGUER 
DEL LOCAL SOCIAL 

ASSOCIACIÓ CLUB 
DEL PENSIONISTA 
D'INCA 

6146,01 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

02/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA AL LLOGUER 
DE L'ENTITAT 

ASSOCIACIÓ DE 
PERSONES MAJORS 
SA CABANA 

6641,82 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

02/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA AL LLOGUER 
DE L'ENTITAT 

ASSOCIACIÓ DE 
PENSIONISTES I 
JUBILATS DE SANTA 
MARIA DEL CAMÍ 

4002,36 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

02/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA AL LLOGUER 
DE L'ENTITAT 

ASSOCIACIÓ D'AMICS 
DE LA GENT GRAN DE 
MOSCARI 

6641,82 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

02/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA AL LLOGUER 
DE L'ENTITAT 

ASSOCIACIÓ GENT 
GRAN CAMPANERA 

3471,57 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

02/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA AL LLOGUER 
DE L'ENTITAT 

ASOCIACIÓN DE 
JUBILADOS DE LA 
URBANIZACIÓN 
BELLAVISTA 

5001,15 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

02/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA AL LLOGUER 
DE L'ENTITAT 

ASOCIACIÓN DE 
MAYORES "ELS 
PADRINS" DE 
LLUCMAJOR 

5967,84 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

02/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA AL LLOGUER 
DE L'ENTITAT 

ASOCIACIÓN 
TERCERA EDAD 
"COLONYA" DE 
POLLENÇA 

2110,72 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

02/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA AL LLOGUER 
DE L'ENTITAT 

ASOCIACIÓN DE 
PERSONAS MAYORES 
MAR BLAVA 

6641,82 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

02/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA AL LLOGUER 
DE L'ENTITAT 

ASSOCIACIÓ GENT 
GRAN DE MONTUÏRI 

1319,2 
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VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

02/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA AL LLOGUER 
DE L'ENTITAT 

ASSOCIACIÓ 
TERCERA EDAT DE 
MANACOR I COMARCA 

2999,9 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

02/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA AL LLOGUER 
DE L'ENTITAT 

ASOCIACIÓN DE 
PERSONAS MAYORES 
DE L'ENCARNACIÓ 

5693,39 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

02/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA AL LLOGUER 
DE L'ENTITAT 

ASSOCIACIÓ DE 
MAJORS SON CANALS 

6641,82 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

02/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA AL LLOGUER 
DE L'ENTITAT 

ASOCIACIÓN DE 
PERSONAS MAYORES 
DE SON FORTEZA 

4835,9 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

02/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA AL LLOGUER 
DE L'ENTITAT 

ASSOCIACIÓ CLUB 
TERCERA EDAD DEL 
POLIGONO DE 
LEVANTE 

2950,85 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

02/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA AL LLOGUER 
DE L'ENTITAT 

ASSOCIACIÓ GENT 
MAJOR DE S'HORTA 

1987 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

02/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA A DUR A 
TERME PROGRAMES D'ACTIVITATS DE 
CAIRE SOCIOCULTURAL DIRIGITS A 
PERSONES MAJORS, ANY 2013 

ASSOCIACIÓ DE LA 
GENT MAJOR DE SON 
SERRA DE MARINA 

1250 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

03/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL CENTRE 
SOCIOCULTURAL D'INCA 
REF. Q/2014/1252 

DISTRIBUCIONES 
UNIVERSAL 
MALLORCA, SL 

167,08 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

03/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES RELATIVES AL CONTRACTE 
DEL SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA 
ELÈCTRICA PER AL CONSELL DE 
MALLORCA (CENTRE SOCIOCULTURAL 
D'INCA) 

ENDESA ENERGIA, 
SAU 

370,26 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

03/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DERIVDES DEL 
CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT 
D'ENERGIA ELÈCTRICA PER AL 
CONSELL DE MALLORCA (CENTRE 
SOCIOCULTURAL DE MANACOR) 

ENDESA ENERGIA 
SAU 

527,98 
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VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

03/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DERIVADES DEL 
CONTRACTE DEL SUBMINISTRAMENT 
D'ENERGIA ELÈCTRICA PER AL 
CONSELL DE MALLORCA (CENTRE 
SOCIOCULTURAL DE MANACOR) 

ENDESA ENERGIA 
SAU 

237,9 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

03/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DERIVADES DEL 
CONTRACTE DEL SUBMINISTRAMENT 
D'ENERGIA ELÈCTRICA PER AL 
CONSELL DE MALLORCA (CENTRE 
SOCIOCULTURAL D'INCA) 

ENDESA ENERGIA, 
SAU 

792,23 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

03/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL LLOGUER DEL LOCAL 
SITUAT AL CARRER PIUS XII, NÚM. 5 
BXS DE MANACOR DEL MES DE JUNY 
2014 (CENTRE SOCIOCULTURAL) 

C.N.S. 2127,91 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

04/09/14 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

DONAR CONFORMITAT I AUTORITZAR 
L'ABONAMENT D'AQUESTES 
DESPESES 
AGOST-2014 

J.T.R.M. 135,44 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

04/09/14 ALTRES ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL 
SERVEI INFORMÀTIC PER AL 
MANTENIMENT I MILLORA DE LA WEB 
www.esportbasemallorca.net  (Ref. 16/14 - 
Exp. CO 2/13)  

INSTRUMENTOS 
CIENTÍFICOS, SA 

52049,8 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

05/09/14 ALTRES ADJUDICAR LA CONTRACTACIÓ 
CENTRALITZADA PER A L'ADQUISICIÓ 
D'UN VEHICLE FURGONETA PER A LA 
UNITAT DE PATRIMONI HISTÒRIC 
INDUSTRIAL  

AUTOMÓVILES 
CITROËN ESPAÑA, SA 

23180,14 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

05/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DELS SERVEIS 
ADMINISTRATIUS DE CULTURA I 
PATRIMONI 
REF. Q/2014/1289 

VARIS 249,15 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

08/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE MEDICINA ESPORTIVA 
REF. Q/2014/1291 

VARIS 765,94 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

08/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL POLIESPORTIU SANT 
FERRAN 
REF. Q/2014/1293 

VARIS 7451,79 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

11/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER A L'ACTIVITAT DE 
BALL ESPORTIU DEL PROGRAMA DE 
L'ESPORT PER A L'EDAT ESCOLAR  

FEDERACIÓ BALEAR 
DE BALL ESPORTIU 

1412,62 
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VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

11/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE L'EDIFICI KREKOVIC 
REF. Q/2014/1308 

VARIS 530,94 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

11/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES D'ÒRGANS DE GOVERN 
CULTURA 
REF. Q/2014/1309 

CONSELL 
REGULADOR DE L'IGP 
LA SOBRASSADA DE 
MALLORCA 

3380 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

11/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS 
I MUSEUS 
REF. Q/2014/1305 

VARIS 1273,27 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

11/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS 
I MUSEUS 
REF. Q/2014/1310 

LLIBRES COLOM, SL 68,76 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

11/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE PATRIMONI 
HISTÒRIC 
REF. Q/2014/1316 

VARIS 779,17 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

11/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DELS SERVEIS 
ADMINISTRATIUS DE CULTURA I 
PATRIMONI 
REF. Q/2014/1304 

VARIS 1248,98 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

14/08/14 ARXIU EXPEDIENT PROCEDIMENT ADMINISTRATIU 
SANCIONADOR PER PRESENTAR LA 
DOCUMENTCIÓ JUSTIFICATIVA DE 
SUBVENCIÓ FORA DE TERMINI 

ASSOCIACIÓ DE 
PERSONAS MAYORES 
CA NOSTRA 

 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

15/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES D'ÒRGANS DE GOVERN 
CULTURA 
REF. Q/2014/1328 

VIAJES MARTEL, SL 164,42 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

15/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE CULTURA 
REF. Q/2014/1326 

VIAJES MARTEL, SL 221,09 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

15/09/14 INICIAR EXPEDIENT PÈRDUA PARCIAL DELS DRETS AL 
COBRAMENT DE SUBVENCIÓ 

VARIS 1347,66 
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VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

15/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ APROVADA MITJANÇANT 
CONVENI PLURIANUAL PER A LA 
REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI SA 
QUARTERA 

AJUNTAMENT DE 
SINEU 

84000 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

15/09/14 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR PER 
PRESENTAR DOCUMENTACIÓ 
JUSTIICATIVA DE SUBVENCIÓ FORA DE 
TERMINI 

ASSOCIACIÓ 
TERCERA EDAT DE 
S'ARRACÓ I SANT ELM 

75 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

15/09/14 INICIAR EXPEDIENT PÈRDUA PARCIAL DELS DRETS DE 
COBRAMENT DE SUBVENCIÓ 
DESTINADA A FOMENTAR 
L'ASSOCIACIONISME EN L'ÀMBIT DE 
LES PERSONES MAJORS ANY 2013 
 

VARIS  

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

15/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS 
I MUSEUS (SUBMINISTRAMENT 
D'ENREGISTRAMENTS SONORS I 
AUDIOVISUALS A LA BIBLIOTECA DE 
CULTURA ARTESANA) 

UTE LIBER DIST. 
EDUCATOVAS SÑL-
CUENTOS DEL 
MUNDO SHALIB, SL 

659 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

15/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

CONTRACTE RELATIU AL SERVEI DE 
MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA 
JARDINERIA DE L'EDIFICI DEL MUSEU 
KREKOVIC 

ROIG OBRES SERVEIS 
I MEDI AMBIENT, SA 

679,35 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

15/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE PROMOCIÓ SOCIAL 
REF. Q/2014/1252 

CONSULPI, SL 726 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

15/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

CONTRACTE SUBMINISTRAMENT 
ENERGIA ELÈCTRICA (CENTRE 
SOCIOCULTURAL DE MANACOR) 

ENDESA ENERGIA 
SAU 

641,14 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

15/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL CENTRE 
SOCIOCULTURAL D'INCA 
REF. Q/2014/1323 

BEL SISTEMES 
INFORMÀTICS, SL 

131,82 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

16/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA AL LLOGUER 
DEL LOCAL SOCIAL DE L'ENTITAT 

ASSOCIACIÓ 
PERSONAS MAYORES 
DE CAS CAPISCOL I 
SON BUSQUETS 

6635,66 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

16/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA AL LLOGUER 
DEL LOCAL SOCIAL DE D'ENTITAT 

ASSOCIACIÓ DE LA 
TERCERA EDAD 
"TOTS EN MARXA" 

6641,82 
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VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

16/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA AL LLOGUER 
DEL LOCAL SOCIAL DE L'ENTITAT 

ASSOCIACIÓ DE GENT 
GRAN DE SANT 
FRANCESC 

3810,29 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

16/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEDL POLIESPORTIU SANT 
FERRAN 
REF. Q/2014/1338 

VARIS 355,98 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

16/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL POLIESPORTIU SANT 
FERRAN 
REF. Q/2014/1339 

TECSA MONTAJES, SL 349,62 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

16/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL CENTRE 
SOCIOCULTURAL D'INCA 
REF. Q/2014/1334 

COMUNIDAD DE 
PROPIETARIOS BISBE 
LLOMPART 

87,63 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

16/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE PROMOCIÓ SOCIAL 
REF. Q/2014/1335 

DISTRIBUCIONES 
UNIVERSAL 
MALLORCA, SL 

98,05 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

16/09/14 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENT PER 
TAL D'ASSISTIR A REUNIÓ DEP. 
ESPORTS CONSELLS INSULARS 
D'EIVISSA, MALLORCA I MENORCA A 
EIVISSA 

M.A.N.G.  

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

16/09/14 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

AUTORITZACIÓ DE DESPLAÇAMENT 
PER TAL D'ASSITIR A LA REUNIÓ DEP.  
ESPORTS DELS CONSELLS INSULARS 
D'EIVISSA, MALLORCA I MENORCA, A 
EIVISSA 

M.R.G.R.  

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

16/09/14 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENT PER 
TAL D'ASSITIR A LA REUNIÓ DEP. 
ESPORTS DELS CONSELLS INSULARS 
D'EIVISSA, MALLORCA I MENORCA, A 
EIVISSA 

M.R.J.  

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

16/09/14 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENT PER 
TAL D'ASSITIR A REUNIÓ DEP. 
ESPORTS DELS CONSELLS INSULARS 
D'EIVISSA, MALLORCA I MENORCA, A 
EIVISSA 

N.B.A.  

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

16/09/14 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENT PER 
TAL D'ASSISTIR A REUNIÓ DEP. 
ESPORTS DELS CONSELLS INSULARS 
D'EIVISSA, MALLORCA I MENORCA, A 
EIVISSA 

G.G.N.  
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VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

16/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA A FOMENTAR 
L'ASSOCIACIONISME EN L'ÀMBIT DE 
LES PERSONES MAJORS (LLOGUER DE 
L'ENTITAT) 

ASSOCIACIÓ 
GERMANDAT DE 
MESTRES JUBILATS I 
MESTRES JUBILADES 
DE LES ILLES 
BALEARS 

2762,58 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

16/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA A FOMENTAR 
L'ASSOCIACIONISME EN L'ÀMBIT DE 
LES PERSONES MAJORS (LLOGUER 
DEL LOCAL SOCIAL) 

ASSOCIACIÓ VEÏNS 
SECCIÓ GENT GRAN 
REIS CATÒLICS "ELS 
PADRINS ÀGILS" 

3804,69 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

16/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA A FOMENTAR 
L'ASSOCIACIONISME EN L'ÀMBIT DE 
LES PERSONES MAJORS (LLOGUER 
DEL LOCAL SOCIAL) 

ASSOCIACIÓ DE 
VEÏNS SECCIÓ GENT 
GRAN LA SOLEDAD 

6641,82 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

16/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA A FOMENTAR 
L'ASSOCIACIONISME EN L'ÀMBIT DE 
LES PERSONES MAJORS (LLOGUER 
DEL LOCAL SOCIAL) 

ASSOCIACIÓ DE LA 
REAL HERMANDAD DE 
VETERANOS DE LAS 
FFAA Y DE LOS 
COLEGIOS DE LA G. 
CIVIL 

6641,82 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

16/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA A FOMENTAR 
L'ASSOCIACIONISME EN L'ÀMBIT DE 
LES PERSONES MAJORS (LLOGUER DE 
L'ENTITAT) 

ASSOCIACIÓ DE LA 
TERCERA EDAD DE 
PLAZA DE TOROS DE 
PALMA 

6641,82 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

16/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA A FOMENTAR 
L'ASSOCIACIONISME EN L'ÀMBIT DE 
LES PERSONES MAJORS (LLOGUER DE 
L'ENTITAT) 

ASSOCIACIÓ GENT 
GRAN TENIENTE 
OYAGA 

4976,63 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

16/09/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA A FOMENTAR 
L'ASSOCIACIONISME EN L'ÀMBIT DE 
LES PERSONES MAJORS (LLOGUER DE 
L'ENTITAT) 

ASSOCIACIÓ BALEAR 
D'ESCLEROSI 
MÚLTIPLE (ABDEM) 

682,97 

 

 


