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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL DE 
MALLORCA 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 3/2015 
Caràcter: ordinària  
Data: 12 de març de 2015 
Hora: de 10.10 h a 14.18 h 
Lloc: sala de plens 
 
HI ASSISTEIXEN: 
 
Hble. Sra. presidenta: Maria Salom Coll.  

 
Catalina Cirer Adrover (PP) 
Bernardí Coll Martorell (PP) 
Jaume Crespí Deyà (PP) 
Maria Magdalena García Gual (PP) 
Margalida Ginard Mesquida (PP) 
Antonio Llamas Márquez (PP) 
Antoni Mulet Campins (PP) 
Josep Oliver Rebassa (PP) 
Antonia Roca Bellinfante (PP) 
Bernat Roig Cabrer (PP) 
Margalida Isabel Roig Catany (PP) 
Joan Rotger Seguí (PP) 
Jeroni Salom Munar (PP) 
Juan José Sard Flaquer (PP) 
Catalina Soler Torres (PP) 
Coloma Terrassa Ventayol (PP) 
Maria Verger Noguera (PP) 
Miquel Vidal Vidal (PP) 
Antoni Alemany Cladera (PSOE) 
Silvia Cano Juan (PSOE) 
Miquel A. Coll Canyelles (PSOE) 
Jaime Colom Adrover (PSOE) 
Francesc Josep Dalmau Fortuny (PSOE) 
Joan Ferrà Martorell (PSOE) 
Jaume Garau Salas (PSOE) 
Mercedes Garrido Rodríguez (PSOE) 
Melchora Gómez Andrés (PSOE) 
Rosario Sánchez Grau (PSOE) 
Joana Aina Campomar Orell (MÉS PER MALLORCA) 
Miquel Ensenyat Riutort (MÉS PER MALLORCA) 
Joan Font Massot (MÉS PER MALLORCA) 
Maria Magdalena Palou Cànaves (MÉS PER MALLORCA) 
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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. 
 
 
ORDRE DEL DIA: 
 
PRESIDÈNCIA 
 
1. Aprovació acta anterior (12-2-2015) 
 
2. Declaracions institucionals. 
 
3.     Decrets a ratificar. 

4. Proposta de nomenament dels representants del Consell Insular de Mallorca a la 
Comissió de seguiment del Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Turisme i 
Esports, el Consell Insular de Mallorca, i l’Agència de Turisme de les Illes Balears, 
per a la redacció del Pla d’Intervenció en Àmbits Turístics de l’Illa de Mallorca.  

VICEPRESIDÈNCIA DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

5. REC de Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports: 

a) import: 197.107,22 € 

6. Proposta d’acord de deixar sense efecte l’acord d’incoació de 15 de setembre de 
2008 i l’acord de dia 8 d’abril de 2010 de declaració com a bé d’interès cultural, amb 
categoria de monument, del sistema hidràulic de les síquies dels molins de Selva, Inca 
i Búger en execució de la sentència núm. 276/2014, de 30 de setembre de 2014 
dictada pel jutjat contenciós administratiu, núm. 2 de Palma de Mallorca (PO85/2011) 

7. Proposta d’acord de deixar sense efecte l’acord del ple del Consell Insular de 
Mallorca de dia 6 de febrer de 2006 de declaració com a bé d’interès cultural, amb 
categoria de monument, del Monestir de la Real de Palma en execució de la sentència 
núm. 307/2014, de 6 de novembre de 2014 dictada pel jutjat contenciós administratiu, 
núm. 2 de Palma de Mallorca (PO 90/2006) 

8. Proposta d’acord de concessió de subvenció nominativa  de  l’exp. núm. 11/15 per 
al desenvolupament del programa “l’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca”,  pel 
període comprès entre el 31/10/2014 i el 30/10/2015 i d’aprovació del text del conveni 
regulador. 

9. Proposta d’acord de concessió de subvenció nominativa de l’exp. núm. 14/15 per al 
desenvolupament del programa “l’esport per a l’edat escolar a Mallorca” pel període 
comprès entre el 31/10/2014 i el 30/10/2015 i d’aprovació del text del conveni 
regulador. 

10. Proposta d’acord de concessió de subvenció nominativa de l’exp. núm. FS 018/15 
per al desenvolupament del programa “l’esport per a l’edat escolar a Mallorca” pel 
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període comprès entre el 31/10/2014 i el 30/10/2015 i d’aprovació del text del conveni 
regulador. 

11. Concessió d’una subvenció nominativa de 18.000,00 € a favor del Gremi de 
Llibreters de Mallorca per dur a terme la Setmana del Llibre en Català. 

 

DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA 

12. REC de Departament de Presidència: 

a) import: 29.580,44 €. 

b) import: 6.686,88 € 

c) import: 50.952,02 €. 

d) import 56.241,41 €. 

e) import: 816,75 €. 

f) import: 26.660,34 €. 

g) import: 112.977,84 € 

DEPARTAMENT D’URBANISME I TERRITORI 

13. REC de Departament d’Urbanisme i Territori: 

a) import: 36.816,00 €. 

b) import: 173.730,18 €. 

c) import: 246.509,45 €. 

d) import: 2.857,57 €. 

e) import: 221.445,42 € 

14. Proposta d’aprovació de la memòria d’activitats de l’any 2014, de l’Agència de 
Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca. 

DEPARTAMENT D’HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA 

15. REC de Departament d’Hisenda i Funció Pública: 

a) import: 59.079,33 € 

16. Proposta d’aprovació de l’expedient núm. 6 de modificació de crèdits en el 
pressupost propi de la corporació de l'exercici de 2015 per crèdit extraordinari (CE 
02/2015). 
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DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT 

17. REC Departament de Medi Ambient: 

a)  import: 113.898,31 € 

b) import: 141.909,38 € 

18. Proposta d’aprovació d’entrada en servei de les millores de la planta de selecció 
d’envasos. 

DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL 

19. REC de Departament de Benestar Social: 

a) import: 226.772,49 € 

b) import: 259.681,80 €. 

c) import: 29.524,89 € 

d) import: 56.902,46 € 

e) import: 61.841,99 € 

DEPARTAMENT DE COOPERACIÓ LOCAL 

20. REC de Departament de Cooperació Local: 

a) import: 69.186,19€ 

 
 
II) PART DE CONTROL 
 
21. Decrets i resolucions a donar-ne compte. 
 
a) Relació de decrets i resolucions adoptats des de la darrera sessió 

plenària. 
 
b) Relació de decrets adoptats els anys 2013-2014, que no varen ser 

inclosos en relacions anteriors. 
 
22. Donar compte de l’informe sobre el compliment del Coli ètic de bon govern per 

part del Consell de Mallorca. 
 
 
 
MOCIONS IMPULSORES O DE TRÀMIT I DE CARÀCTER IDEOLÒGIC. 
 
23. Moció del Grup Polític MÉS PER MALLORCA per un millor turisme. 
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24. Moció del Grup Polític MÉS PER MALLORCA de suspensió de les mesures 
reguladores de l’activitat dels monitors i entrenadors de l’Esport Base. 
 
25. Moció del Grup Polític MÉS PER MALLORCA sobre l’electrificació completa de 
la línia ferroviària Palma-Manacor/Sa Pobla. 
 
26. Moció del Grup Polític MÉS PER MALLORCA relativa a la gratuïtat del Túnel 
de Sóller quan el Coll (Ma 11ª) esdevingui intransitable. 
 
27. Moció conjunta del GRUP SOCIALISTA I GRUP MÈS PER MALLORCA sobre 
la moratòria de grans superfícies. 
 
28. Moció del Grup Socialista al Consell de Mallorca sobre la prestació de la Renda 
Mínima d’Inserció. 
 
29. Moció del Grup Socialista al Consell de Mallorca per a la defensa dels Clubs 
Esportius de Base. 
 
30. Moció del Grup Popular del Consell de Mallorca Declaració Institucional del 8 de 
març, Dia Internacional de la Dona. 
 
31. Moció del Grup Popular del Consell de Mallorca envers l’aplicació de la Llei de 
l’Emprenedor. 
 
 
INTERPEL·LACIONS 
 
32. Interpel·lació que formula la Sra. Silvia Cano Juan a la Sra. Catalina Cirer 
Adrover sobre “Incompliments en matèria d’Igualtat”. 
 
 
PREGUNTES 
 
33. Pregunta que formula el Sr. Joan Font Massot (tancament tram carretera vella de 
Lluc a Pollença). 
 
34. Pregunta que formula el Sr. Joan Font Massot (reforma carretera Selva-
Campanet). 
 
35. Pregunta que formula el Sr. Joan Font Massot (Comissió Organitzadora de les 
celebracions de “L’any Arxiduc”). 
 
36. Pregunta que formula el Sr. Jaume Colom Adrover a la Sra. Catalina Soler Torres 
(Obres Hipòdrom Son Pardo). 
 
37. Pregunta que formula el Sr. Joan Ferrà Martorell a la Sra. Mauricio Rovira de 
Alós (Informació i entrevistas veïnats del tram de la Via Connectora entre Son Ferriol 
i la carretera d’Inca). 
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38. Pregunta que formula el Sr. Francesc Dalmau Fortuny al Sr. Jaume Juan García 
(tràmits pagament producció Cloud Atlas). 
 
INFORMACIÓ DELS CONSELLERS EXECUTIUS 
 
PRECS 
 
III) DESPATX EXTRAORDINARI 
 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
 
PRESIDÈNCIA 
 
PUNT 1. APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (12-2-2015) 
 

Sotmesa l’acta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
 
PUNT 2. DECLARACIONS INSTITUCIONALS. 

No n’hi ha. 
 
 
PUNT 3.   DECRETS A RATIFICAR. 
 
Es dóna compte del següent decret: 
 
DECRET DE LA PRESIDENTA DEL CONSELL DE MALLORCA PEL QUAL 
DESIGNA ELS REPRESENTANTS DEL CONSELL DE MALLORCA AL 
CONSELL ASSESSOR DE CULTURA POPULAR I TRADICIONAL DE LES 
ILLES BALEARS 
 
Antecedents 
 
Dia 16 de gener de 2015, el director general d’Educació i Cultura del Govern de les 
Illes Balears sol·licità al Consell de Mallorca que proposàs dos representants 
d’aquesta institució al Consell Assessor de Cultura Popular i Tradicional de Mallorca, 
d’entre persones de competència reconeguda en l’àmbit de la cultura popular i 
tradicional. 
 
Fonaments de dret 
 
D’acord amb l’article 8 de la Llei 1/2002, de 19 de març, de cultura popular i 
tradicional, s’estableix que en la composició de l’esmentat Consell Assessor «la resta 
de membres seran proposats, per terceres parts, pels consells insulars. D’acord amb 
l’esmentada sol·licitud de dia 15 de gener de 2015, l’aplicació de la Llei orgànica 
1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, 
redueix el nombre de representants d’aquesta institució en el Consell Assessor de 
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Cultura Popular i Tradicional de Mallorca, de tres membres a dos, perquè tots els 
consells insulars puguin tenir la mateixa representació.  
 
El vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports ha fet la proposta de nomenament 
corresponent. 
 
L’article 48 del Reglament orgànic del Consell de Mallorca (BOIB núm. 102, de 25 
d’agost de 2001) estableix que «el nomenament de representants de la corporació en 
tota classe d’òrgans col·legiats o d’entitats en els quals hagi d’estar representada serà 
competència del Ple», però així mateix també estableix que «en casos d’urgència, la 
Presidència podrà efectuar aquests nomenaments, que hauran de ser ratificats pel Ple 
en la primera sessió que farà».  
 
Decret  
 
Per tant, decret:  
 
1. Nomenar les persones següents representants del Consell de Mallorca al Consell 
Assessor de Cultura Popular i Tradicional de les Illes Balears: 
 
Antoni Lozano Ruiz 
Carme Bennàssar Ferragut 
 
2. Disposar el cessament en de les persones següents i agrair-los els serveis prestats:  
 
Joan Rotger Seguí 
Catalina Sureda Fons 
Bartomeu Martínez Oliver 
 
3. Donar-ne compte al Ple en la primera sessió que faci perquè ratifiqui aquests 
nomenaments. 
 

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

PUNT 4. PROPOSTA DE NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS DEL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA A LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT 
DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA CONSELLERIA DE 
TURISME I ESPORTS, EL CONSELL INSULAR DE MALLORCA, I 
L’AGÈNCIA DE TURISME DE LES ILLES BALEARS, PER A LA 
REDACCIÓ DEL PLA D’INTERVENCIÓ EN ÀMBITS TURÍSTICS DE 
L’ILLA DE MALLORCA.  

Es dóna compte de la següent proposta de la presidenta: 

En data 4 de febrer de 2015, el Consell Executiu del Consell de Mallorca aprova el 
conveni detallat a l’encapçalament. 
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En data 19 de febrer de 2015, es formalitza i signa el conveni als efectes de procedir a 
la redacció del Pla d’Intervenció en Àmbits Turístics de l’illa de Mallorca. 

La clàusula sisena del Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Turisme i 
Esports, el Consell Insular de Mallorca, i l’Agència de Turisme de les Illes Balears, 
per a la redacció del Pla d'Intervenció en Àmbits Turístics de l'Illa de Mallorca, 
estableix, entra d’altres qüestions, el següent: 

«Es crea una Comissió de seguiment, de conformitat amb l’article 6.3 de la 
Llei 30/1992 i l’article 78 de la Llei 3/2003, que estarà integrada per dos 
representants amb vot de cadascuna de les parts signants. En serà president un 
dels representants del Consell Insular de Mallorca, i secretari un dels 
representants de la Conselleria de Turisme i Esports. 

Aquesta comissió resoldrà els problemes d’interpretació i compliment que es 
poguessin plantejar durant el desenvolupament d’aquest conveni; i serà 
informada de manera continuada, tant per part del responsable del contracte, 
com per part de la Comissió tècnica, de les tasques de desenvolupament del 
contracte de serveis en les seves diferents fases. 

[...]». 

D’altra banda la clàusula quarta d) del conveni estableix: 

«Les obligacions del Consell Insular de Mallorca seran les següents: [..] 

d) Formar part de la Mesa de contractació amb un membre com a mínim, així 
com també de la Comissió de seguiment determinada en la clàusula 6, i de la 
Comissió tècnica determinada en la clàusula 7, així com, si escau, en qualsevol 
òrgan de col·legiat relacionat amb el PIAT». 

Vista la petició formulada per l’Agència de Turisme de les Illes Balears amb data 27 
de febrer de 2015 i registre d’entrada general al Consell de Mallorca el 5 de març 
(núm. 6923), on es demana la designació dels representants del Consell en execució 
del Conveni. 

Vist l’article 8 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars, en concordança 
amb els articles 23 i 24 del reglament orgànic del Consell de Mallorca i l’article 22 de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del règim local. 

Vist l’article 48 del reglament orgànic del Consell de Mallorca que estableix que: 

«El nomenament dels representants de la corporació en tota classe d’òrgans 
col·legiats o d’entitats en els quals hagi d’estar representada serà competència 
del Ple, excepte quan la legislació corresponent assigni aquesta competència a 
un altre òrgan de la corporació». 

És per tot això que propòs que el Ple del Consell de Mallorca adopti els acorda 
següents  
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1. Designar el Sr. Mauricio Rovira de Alós, conseller executiu del Departament 
d’Urbanisme i Territori, i la Sra. Catalina Terrassa Crespí, secretària tècnica del 
Departament d’Urbanisme i Territori, com a representants del Consell Insular de 
Mallorca a la Comissió de seguiment del «Conveni de col·laboració entre la 
Conselleria de Turisme i Esports, el Consell Insular de Mallorca, i l’Agència de 
Turisme de les Illes Balears, per a la redacció del Pla d'Intervenció en Àmbits 
Turístics de l'Illa de Mallorca». Igualment els dos membres designats seran els qui 
formaran part de la Mesa de contractació en els termes prevists en la clàusula 4 d) 
de l’esmentat conveni. 

2. Notificar aquest nomenament a les persones assenyalades i a l’Agència de 
Turisme de les Illes Balears, per al seu coneixement i als efectes de constituir 
l’esmentada Comissió de seguiment i la Mesa de contractació. 

 

La Sra. GARRIDO (PSOE) anuncia que el seu Grup votarà en contra d’aquest punt llevat que s’accepti 
la proposta perquè un dels membres de la Comissió sigui un representant de l’oposició. 

Tot seguit manifesta que Consell de Mallorca fa més de dos anys que té l’obligació de redactar el PIAT 
però l’assumpte sempre havia quedat relegat a què hi hagués un acord amb el Govern de les Illes 
Balears. A més a més, en el Debat de Política General de fa 2 anys es va aprovar una proposta de 
resolució en el sentit de crear-ne una comissió de seguiment que estaria integrada per tots els membres 
del Ple. 

Per tot això, fa notar que el seu Grup no entén aquest nomenament de dos membres del Partit Popular 
com a representants del Consell de Mallorca en aquesta comissió de seguiment. 

El Sr. ROVIRA (conseller executiu d’Urbanisme i Territori) explica que aquesta comissió no és cap 
organisme del qual hagin de formar part membres del Ple perquè és un organisme de treball pactat, a 
través d’un conveni, amb el Govern de les Illes Balears. 

Considera que ni el ROC ni el Codi ètic no obliguen a incorporar-hi cap membre de l’oposició. S’hi 
han de nomenar dos representants que seran els responsables de treure endavant el projecte des del 
Departament d’Urbanisme i Territori i, per tant, no té cap sentit que membres de l’oposició estiguin 
presents en aquest grup de treball. 

La Sra. GARRIDO adverteix que sempre té sentit que l’oposició estigui present i més quan s’han de 
marcar les línies rectores del que serà l’ordenament turístic d’aquesta illa. 

A part d’això, recorda que el Partit Popular, per unanimitat, va votar a favor d’una proposta del PSOE 
per tal de crear aquesta comissió on es decidiran quines seran les línies de l’ordenament turístic i, per 
tant, sol·licita que hi estiguin representats tots els grups polítics. 

A més a més, cal tenir en compte que el Partit Popular passarà a l’oposició el proper més de juny i 
suposa que hi voldran tenir representació. 

El Sr. ROVIRA contesta que el Grup Socialista tendrà representació, com la resta de grups, en l’òrgan 
propi del Consell de Mallorca que s’encarregui d’estudiar aquest tema però no així en l’òrgan de treball 
amb el Govern de les Illes Balears que s’encarrega de la tramitació del document que s’haurà de dur a 
aprovació inicial al Ple del Consell de Mallorca. 

Considera que està clar en quins òrgans s’ha compromès l’equip de govern perquè hi participi 
l’oposició que són els òrgans propis de treball del Consell de Mallorca, i en quins òrgans l’oposició no 
hi té cap responsabilitat perquè no tendria cap sentit que hi estigués representada. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per devuit vots a favor (PP), deu vots en 
contra (PSOE) i quatre abstencions (MÉS per Mallorca). 
 
S’incorpora la Sra. Soler Torres. 
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VICEPRESIDÈNCIA DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PUNT 5. REC DE VICEPRESIDÈNCIA DE CULTURA, PATRIMONI I 
ESPORTS: 
A) IMPORT: 197.107,22 € 
 

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

1. S'han presentat factures corresponents a béns i serveis prestats amb destí a la 
Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports durant els anys 2011 i 2014. 
 

2. S'ha emès informe jurídic i informe d'Intervenció General núm. ref. REC 20/15 de 
data 17       de febrer de 2015, que figuren al corresponent expedient. 
 

3. La disposició addicional 19 del TRLCSP imposa a l’administració l’exigència de 
responsabilitat de caràcter patrimonial derivada de les actuacions en matèria de 
contractació de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques, 
afegint que, “la infracció o aplicació indeguda dels preceptes que conté aquesta llei 
per part del personal al servei de les administracions públiques, quan hi hagi almenys 
negligència greu, constitueix falta molt greu de la que la seva responsabilitat 
disciplinària s’exigirà de conformitat amb la normativa específica en la matèria”. 
 

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

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

6. D’acord amb les bases d’execució, correspon a la consellera executiva d’Hisenda i 
Funció Pública l’ordenació del pagament.  
Per tot això, el vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports proposa al Ple que adopti 
el següent 
 

ACORD 

 

1. Resoldre la discrepància, plantejada en relació al que informa la Intervenció 
General, a favor del centre gestor sobre l’aprovació del reconeixement extrajudicial de 
crèdits corresponent als exercicis 2011 i 2014 de la Vicepresidència de Cultura, 
Patrimoni i Esports. 
 
2. Aprovar el reconeixement extrajudicial dels crèdits que se detallen a la relació 
adjunta, que fan un total de CENT NORANTA-SET MIL CENT SET EUROS AMB 
VINT-I-DOS CÈNTIMS (197.107,22 €) IVA inclòs (Base imposable: 162.509,88 € / 
IVA 21%: 34.061,30 €, IVA 10%: 535,21 €, IVA 4%: 0,83 €, IRPF 21%: 189,00 €). 
 

La disposició addicional 19 del TRLCSP imposa a l’administració l’exigència de 
responsabilitat de caràcter patrimonial derivada de les actuacions en matèria de 
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contractació de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques, 
afegint que, “la infracció o aplicació indeguda dels preceptes que conté aquesta llei 
per part del personal al servei de les administracions públiques, quan hi hagi almenys 
negligència greu, constitueix falta molt greu de la que la seva responsabilitat 
disciplinària s’exigirà de conformitat amb la normativa específica en la matèria”. 
 

3. Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions de les factures incloses a la relació 
adjunta, per import total de CENT NORANTA-SET MIL CENT SET EUROS AMB 
VINT-I-DOS CÈNTIMS (197.107,22 €) IVA inclòs (Base imposable: 162.509,88 € / 
IVA 21%: 34.061,30 €, IVA 10%: 535,21 €, IVA 4%: 0,83 €, IRPF 21%: 189,00 €), 
contretes per la Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports segons el següent 
detall: 
 
 

  
CODI 

RELACIÓ CENTRE/SERVEI IMPORT RC 

1 F/2014/8 POLIESPORTIU SANT FERRAN 5.903,09 € 220150000348 

2 F/2014/9 PROMOCIÓ ESPORTIVA 39.726,45 € 220150000347 

3 F/2014/10 MEDICINA ESPORTIVA  658,24 € 220150000346 

4 F/2014/102 PATRIMONI HISTÒRIC 147.994,86 € 220150000352 

5 F/2014/104 
SERVEIS ADM. CULTURA I 

PATRIMONI 
932,88 € 220150000331 

6 F/2014/120 CENTRE SC INCA 829,71 € 220150000337 

7 F/2014/121 CENTRE SC MANACOR 1.061,99 € 220150000338 
 

 

4. Atesa l’existència de crèdit adequat i suficient al pressupost de l’exercici 2015, les 
despeses aprovades amb els codis de relació F/2014/8, F/2014/9, F/2014/10, 
F/2014/102, F/2014/104, F/2014/120 i F/2014/121 s’imputaran a les següents 
aplicacions pressupostàries: 
 
 

CODI RELACIÓ APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES 

F/2014/8 2014 20 34200 22100 ........5.903,09 € 

F/2014/9 
2014 20 34101 22706 ........1.089,00 € 
2014 20 34101 22707 ......38.637,45 € 

F/2014/10 
2014 20 34003 22002 ...........258,94 € 
2014 20 34003 22003........... 399,30 € 

F/2014/102 

2014 20 33620 20200 .....143.269,02 € 
2014 20 33620 22001 .............21,56 € 
2014 20 33620 22706 ........3.812,41 € 
2014 20 33620 22100 ...........891,87 € 

F/2014/104 2014 20 33128 20300 ...........932,88 € 

F/2014/120 2014 20 33701 22100 ...........829,71 € 

F/2014/121 2014 20 33702 22100 ........1.061,99 € 

 

5. Proposar a la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública l’ordenament dels 
pagaments. 
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La Sra. PRESIDENTA sol·licita als grups l’oposició si tenen cap inconvenient en tractar, de manera 
conjunta, tots els punts de reconeixements extrajudicials de crèdits i, atès que tothom hi està d’acord, 
anuncia que se veuran conjuntament els punts núm. 5, 12, 13, 15, 17, 19 i 20. 

La Sra. ROIG (consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública) explica que es duen a aprovació 
diverses propostes de reconeixement extrajudicial de crèdit de diferents departaments que sumen un 
total de devers 2.190.000 €, els quals desglossa a continuació. 

De Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports són 197.000 €, de Presidència són 283.000 €, 
d’Urbanisme i Territori són 685.000 €, d’Hisenda i Funció Pública són 59.000 €, de Medi Ambient són 
254.000 €, de Benestar Social són 631.000 € i de Cooperació Local són 69.000 €. 

Puntualitza que el fet de presentar aquestes factures respon a distints motius. Algunes són per 
problemes d’aplicacions pressupostàries dins les partides. Altres, com són les de Benestar Social, són 
factures anteriors a l’adjudicació del contracte d’Endesa. Algunes altres són perquè les factures se 
varen presentar durant l’exercici 2015 però són despeses corresponents a l’any 2014 així com altres 
diferents motius com poden ser que hi ha factures antigues, algunes de les quals són de l’any 2004, per 
problemes d’adjudicació en el seu moment i que fins a hores d’ara no s’han pogut tramitar. 

Fa notar igualment que en la Comissió Informativa se va oferir una explicació detallada de les factures 
de cadascun dels departaments però, tot i això, assenyala que pot ampliar les explicacions en cas que se 
requereixi. 

La Sra. SÁNCHEZ (PSOE) comenta que durant aquesta legislatura els reconeixements extrajudicials 
de crèdits han estat un punt massa recurrent de l’ordre del dia. 

L’any 2012 es varen dur, per REC, a prop de 3 M€. L’any 2013 es varen superar els 4,5 M€, l’any 2014 
es va arribar fins als 8 M€ de reconeixements extrajudicials de crèdits i avui encara duen 2,2 M€ més. 

En el Ple d’avui són en total 22 punts de l’ordre del dia (perquè hi ha distints subapartats) de 
reconeixement extrajudicial de crèdit dels quals 8 van amb doble discrepància d’Intervenció General. 
En aquests casos la Intervenció General diu que aquestes factures no s’haurien de pagar ni tan sols per 
reconeixement extrajudicial de crèdit. 

Recorda, perquè és que quelcom que no s’ha d’oblidar, que el reconeixement extrajudicial de crèdit és 
un sistema in extremis per pagar factures quan aquestes factures s’han botat tot el procediment 
administratiu, sense cap garantia de legalitat, i sense que aquest pagament sigui una exempció de la 
possibilitat que hi hagi una responsabilitat administrativa per haver gestionat aquestes factures 
malament. 

Dels 22 punts de REC d’avui, 8 no entren ni dins aquest supòsit tan radical de reconeixement 
extrajudicial de crèdit perquè fins i tot la Intervenció General diu que no s’haurien de pagar aquestes 
factures per via de REC. 

Està convençuda que qualsevol membre de la sala ja s’imagina com anirà aquest debat, donat que se 
n’han fets molts sobre reconeixements extrajudicials de crèdits: l’oposició dirà que és escandalós 
aquest volum de factures via REC, la Sra. Roig entonarà un poc el “mea culpa”, llançarà pilotes fora 
amb arguments referits a la legislatura anterior i dient “i tu més”. 

Opina que val la pena aturar aquesta dinàmica dels REC perquè a la fi s’acabaran aprovant els 2,2 M€ 
sense cap conseqüència però creu que fa falta que se’n donin més explicacions. 

Tot això és greu encara que al Consell de Mallorca sempre hi ha hagut reconeixements extrajudicials de 
crèdits i sempre hi ha hagut circumstàncies per les quals s’aprovaven les factures sense seguir el 
corresponent procediment administratiu però sempre hi ha d’haver alguna explicació si bé és cert que 
hi ha algunes factures que, en comprovar-les, no els troben cap explicació tot i que vertaderament són 
poques. 

Matisa que no està dient que abans les coses se fessin bé sinó que aquesta legislatura, no només no s’ha 
fet cap passa endavant per millorar la gestió de les factures, sinó que s’hi han fetes passes enrere. 

A nivell de transparència i de legalitat en la tramitació dels expedients de despesa, la cosa ha empitjorat 
significativament. En la tramitació dels expedients de despesa, conforme a la legalitat, aquests 4 anys 
han estat 4 anys perduts i han estat un fracàs. 
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Aquesta legislatura hi ha hagut serioses dificultats per tramitar, dins el marc legal més bàsic, les 
factures ordinàries com les de seguretat, electricitat, neteja, concerts de menors, jardineria, 
subministraments a refugis i menjadors socials. 

Aquesta dificultat per tramitar les factures conforme a la legalitat és una conseqüència de la manca de 
recursos per mor de la reducció que el Partit Popular ha fet al Consell de Mallorca –i de la qual n’estan 
tant orgullosos– i de la manca de compromís amb el correcte funcionament d’aquesta institució. 

La sensació més profunda és de deixadesa i de manca de voluntat de fer una gestió administrativa amb 
rigor. Gestionar així és més car, relaxa la cultura de control i té la conseqüència d’entrar en una espiral 
que és molt perillosa. Gestionar així és dolent per a la imatge del Consell de Mallorca i per a la imatge 
del sector públic en general. 

Per això, sent conscients que una gran part d’aquestes factures, per justícia amb el tercer que les va 
emetre, s’han de pagar però, donat que el seu Grup no està d’acord amb el que ha passat durant aquests 
4 anys, votaran en contra d’aquests punts de l’ordre del dia. 

La Sra. ROIG comenta que duen una sèrie de punts de REC però, com que la Sra. Sánchez ha fet un 
balanç dels 4 anys d’aquesta legislatura, aleshores li han de permetre que ella també parli un poc dels 4 
anys d’aquesta legislatura. 

En aquest sentit assenyala que la Sra. Sánchez s’ha oblidat, en el balanç que ha fet, d’explicar el primer 
REC que l’actual equip de govern va dur a aprovació al Ple. El primer REC que varen dur a aprovació 
en aquesta legislatura va ser en el mes de novembre de 2011 i ascendia a un total de 4.600.000 € dels 
quals més d’1,2 M€ venien amb discrepàncies d’Intervenció General. 

No obstant això, l’equip de govern va dur aquell REC de factures que no havia gestionat perquè en el 
mes de juliol de 2011, quan varen prendre possessió les varen trobar amagades a dins un calaix però 
eren factures compromeses, els proveïdors tenien dret a cobrar-les, no s’havien duites a Ple i l’equip 
govern les hi va dur. 

Dins aquest balanç de legislatura que ha fet la Sra. Sánchez, resulta que no han mencionat precisament 
totes aquestes factures malgrat que anaven amb discrepàncies. 

L’any 2012, a part dels 12 M€ de REC que conta la Sra. Sánchez –on s’inclouen els 4,6 M€ que 
comentava abans–, es varen haver de dur més de 2 M€ de factures que ha hagut de tramitar l’actual 
equip de govern tot i que les factures no duien data de 2012 sinó anteriors. 

L’any 2014, l’equip de govern ha duit factures a Ple de dates que no se corresponien a aquesta 
legislatura i, per tant, quan la Sra. Sánchez en fa un balanç, cal que sigui un balanç real i també ha de 
tenir en compte tot el muntant d’aquestes altres factures que ha duit a Ple l’actual equip de govern per 
un sentit de responsabilitat. 

Recorda que en el darrer debat al respecte, li va dir a la Sra. Sánchez que li sabia greu haver de 
comprometre el vot dels consellers del Partit Popular per aprovar el pagament d’unes factures que 
tenien data anterior a la gestió de l’actual equip de govern. 

A més a més, la Sra. Sánchez pot comprovar que en els REC que duen avui encara hi ha factures que 
tenen data anterior a aquesta legislatura, factures que estan signades per persones que actualment són 
membres de l’oposició i que vénen amb discrepància, és a dir, són factures signades per membres del 
Grup Socialista però ara diuen que hi voten en contra encara que les havien compromeses. 

Està d’acord que se’n vulgui fer un balanç i refusa que li retreguin que parli d’herència perquè està 
parlant només de tot el que ha tramitat l’equip de govern només en aquesta legislatura. 

Certament la Sra. Sánchez té raó quan diu que s’ha de seguir el procediment administratiu establert i té 
raó quan diu que s’ha de procurar que cada vegada hi hagi menys REC però ha de reconèixer que, de 
vegades, són inevitables. 

En qualsevol cas, refusa que s’aprofiti intervenir al Ple per fer segons quins tipus d’acusacions quan 
resulta que avui encara s’han d’assumir despeses de factures que no tenen data d’aquesta legislatura. 

Per altra banda, nega que el motiu sigui una manca de recursos ja que sí que tenen recursos i tenen 
doblers per pagar els REC que avui duen a Ple però, ara bé, el REC que varen dur el mes de novembre 
de 2011 sí que havia problemes per pagar-lo i potser aquest és el motiu pel qual no l’hi havien duit 
abans. 
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La Sra. SÁNCHEZ fa constar que no li ha agradat el comentari sobre els calaixos perquè nega que hi 
hagués factures en els calaixos i puntualitza que les factures que no s’imputen al pressupost i llavors es 
duen via REC queden reflectides en la comptabilitat. 

Insisteix en què no li ha agradat aquest comentari perquè no vol que s’ataqui la transparència del 
Consell de Mallorca, l’estructura del qual, amb independència de qui el governi, funciona de manera 
legal –afortunadament– perquè hi ha funcionaris d’alt nivell que es dediquen a vetllar per aquesta 
legalitat i si avui duen aquests REC és precisament perquè s’han botat aquesta legalitat. 

Indica que, en la intervenció de la Sra. Roig, ha trobat a faltar l’assumpció de responsabilitats i li retreu 
que, durant aquests 4 anys, pronunciï el mateix discurs del “i tu més”, discurs que avui ja sobra. 

A continuació relata que s’ha mirat les factures d’aquests REC i també hi ha trobat factures, signades 
per persones de la bancada del Partit Popular, amb les quals no està d’acord, que no li agraden i que 
van amb discrepància. 

Així i tot, no vol entrar en el joc de fer acusacions perquè el tema és prou seriós com per fer un estudi 
abans d’acusar ningú d’una il·legalitat i no qüestionarà la seva honestedat com tampoc no qüestiona la 
de l’antic equip de govern. 

A la Sra. Roig li ha agradat molt, durant aquesta legislatura, treure factures i fer de l’anècdota una 
generalitat i donar una imatge, com a mínim, de corruptela però donar aquesta imatge i fer aquest 
discurs és del tot irresponsable. 

Adverteix que, si tengués qualque prova confirmada, ho diria de manera oberta però, donat que no en té 
proves ni tampoc no n’ha fet un estudi així com cal de les factures, no té cap sentit entrar a discutir què 
són o què deixen de ser aquestes factures. 

No obstant això, sí que vol posar de manifest que l’equip de govern fa un discurs de posar-hi ordre, de 
rigor, de transparència però creu que aquest discurs no se correspon, en absolut, amb la realitat ja que la 
situació, després de 4 anys de govern del Partit Popular, encara és pitjor que quan varen arribar al 
govern. 

Aclareix que la manca de recursos a què feia referència no és una manca de recursos per pagar les 
factures sinó la manca de recursos destinats a un compromís seriós amb la gestió d’aquest Consell de 
Mallorca. 

Ara s’hi gestiona pitjor, els expedients de despeses van desordenats, no segueixen el procediment 
administratiu fins i tot amb relació a les despeses més ordinàries, més previsibles i més repetitives i 
això és un fracàs. 

La Sra. ROIG reconeix que el discurs del Partit Popular d’ordre i de rigor no és simplement un discurs 
sinó que és el que fan i, per ordre, per rigor i per responsabilitat, duen avui aquests REC a Ple. 

És cert que d’aquí a poc temps hi haurà eleccions i, donat que el Partit Popular confia en seguir 
governant, segueixen una línia continuista i, a posta, duen a aprovació les factures pendents perquè els 
proveïdors puguin cobrar. 

En canvi, el que no fan, perquè no és gens rigorós, és deixar de tramitar els REC ja que, durant la 
passada legislatura, potser no els tenien dins un calaix però els devien tenir a damunt d’una taula ja que 
quan arribà el Partit Popular els REC estaven preparats per dur a aprovació i no els hi varen dur. 

Així doncs, la primera cosa que es varen trobar varen ser els REC que s’havien de dur a aprovació, fet 
que està constatat, ja que les factures les havien d’haver duit a Ple per donar-los curs i que els 
proveïdors poguessin cobrar però no s’hi varen dur i encara no s’ha donat cap explicació als proveïdors 
dels motius pels quals no donaren la cara sobre unes despeses a les quals s’havia compromès el Partit 
Socialista i que no dugueren a aprovació perquè els proveïdors poguessin cobrar. 

Assegura que no acusa ningú però, quan la Sra. Sánchez diu que l’actual equip de govern ha comès 
moltes irregularitat administratives i que no s’han seguit els processos adequats, cal que tengui en 
compte que, de moltes factures a què fa referència, els processos no els va tramitar el Partit Popular. 

De fet, encara a dia d’avui surten factures amb discrepàncies signades per l’anterior equip de govern 
però les tramiten igualment sense acusar ningú perquè és evident que qualcú va encarregar una feina als 
proveïdors i tenen dret a cobrar-la perquè el servei es va prestar, cosa que està comprovada. 
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Fa notar que ha estat el Grup Socialista el que, amb el seu discurs, ha acusat el Partit Popular de 
cometre il·legalitats i irregularitats però adverteix que la major irregularitat va ser trobar més de 4,5 M€ 
de factures pendents de pagar aturades perquè l’anterior equip de govern no les va dur a aprovació tot i 
que era la seva responsabilitat. 

Assevera que aquestes factures de les que parla no les varen dur a aprovació per dos motius. El primer 
motiu era que no volien donar la cara de la mala gestió que havien fet i el segon motiu era perquè els 
era igual dur-les-hi o no ja que tanmateix no tenien doblers per pagar-les. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova denou vots a favor (PP), deu vots en contra 
(PSOE) i quatre abstencions (MÉS per Mallorca). 
 
S’incorpora el Sr. Salom Munar. 
 

PUNT 6. PROPOSTA D’ACORD DE DEIXAR SENSE EFECTE L’ACORD 
D’INCOACIÓ DE 15 DE SETEMBRE DE 2008 I L’ACORD DE DIA 8 
D’ABRIL DE 2010 DE DECLARACIÓ COM A BÉ D’INTERÈS CULTURAL, 
AMB CATEGORIA DE MONUMENT, DEL SISTEMA HIDRÀULIC DE LES 
SÍQUIES DELS MOLINS DE SELVA, INCA I BÚGER EN EXECUCIÓ DE LA 
SENTÈNCIA NÚM. 276/2014, DE 30 DE SETEMBRE DE 2014 DICTADA PEL 
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU, NÚM. 2 DE PALMA DE 
MALLORCA (PO85/2011). 

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

La Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric a la 
sessió de 15 de setembre de 2008 va acordar la  incoació de l’expedient de declaració 
com a bé d’interès cultural, amb categoria de monument, del sistema hidràulic de les 
síquies dels molins de Selva, Inca i Búger. 
 
El 8 d’abril de 2010 el Ple del CIM va acordar la declaració com a bé d’interès 
cultural, amb categoria de monument, del sistema hidràulic de les síquies dels molins 
de Selva, Inca i Búger, amb la descripció i la delimitació que figuren a l’informe 
tècnic de data 27 d’agost de 2008 que forma part integrant de l’acord 
 
Atès que el Sr. José Morell Cotoner i la Sra. Pilar Morell Cotoner interposaren recurs 
contenciós administratiu contra l’acord d’incoació de la Comissió Insular d’Ordenació 
del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric de 15 de setembre de 2008 i contra 
l’acord de Ple de dia 8 d’abril de 2010 de declaració com a bé d’interès cultural, amb 
categoria de monument, del sistema hidràulic de les síquies dels molins de Selva, Inca 
i Búger. 
Atès que la sentència 276/2014, de 30 de setembre de 2014, del Jutjat Contenciós 
Administratiu, núm. 2 de Palma de Mallorca ha estimat el recurs contenciós 
administratiu interposat contra les resolucions impugnades i declara la nul·litat de les 
mateixes i la retroacció del procediment de declaració de bé d’interès cultural al 
moment de la seva incoació. 
 
Atès l’informe jurídic emès el 6 de febrer de 2015. 
 
Atès que la CIPH a la sessió de dia 24 de febrer de 2014 ha acordat elevar al Ple 
l’execució de la sentència esmentada. 
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En virtut de l’article 39 del Reglament Orgànic del Consell Insular de Mallorca, 
aprovat per acord del Ple de dia 2 de juliol de 2001 (BOIB núm. 102, de 15 d’agost de 
2001), modificat pels acords de Ple de 8 de març de 2004, per acord de 28 de juliol de 
2008, 13 d’octubre de 2011, 14 de febrer de 2013 i 9 d’octubre de 2014, la Comissió 
de Patrimoni Històric eleva al Ple la següent proposta d’ 

 
ACORD 
 
1r.- Executar, en els seus estrictes termes i pel que fa a l’àmbit de competència del Ple 
del Consell Insular de Mallorca, la sentència 276/2014, de 30 de setembre de 2014, 
del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Palma de Mallorca dins el procediment 
ordinari 85/2011. 
 
L’objecte del recurs contenciós administratiu va ser l’acord de la Comissió Insular 
d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric de 15 de setembre de 2008 
d’incoació i l’acord de Ple de dia 8 d’abril de 2010 de declaració com a bé d’interès 
cultural, amb categoria de monument, del sistema hidràulic de les síquies dels molins 
de Selva, Inca. 
 
La sentència 276/2014, de 30 de setembre de 2014, del Jutjat Contenciós 
Administratiu, núm. 2 de Palma de Mallorca estima el recurs interposat pels Sr. José 
Morell Cotoner i la Sra. Pilar Morell Cotoner contra la resolució de la Comissió 
Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric de 15 de setembre 
de 2008 d’incoació i l’acord de Ple de dia 8 d’abril de 2010 de declaració com a bé 
d’interès cultural, amb categoria de monument, del sistema hidràulic de les síquies 
dels molins de Selva, Inca i Búger, declarant la nul·litat de les resolucions impugnades 
i la retroacció del procediment de declaració de bé d’interès cultural al moment de la 
seva incoació. 

 
2n.- Deixar sense efecte l’acord de la CIOTUPH de dia 15 de setembre de 2008 
d’incoació de l’expedient de declaració com a bé d’interès cultural, amb categoria de 
monument, del sistema hidràulic de les síquies dels molins de Selva, Inca i Búger i 
l’acord del Ple del Consell Insular de Mallorca de dia 8 d’abril de 2010 de declaració 
com a bé d’interès cultural, amb categoria de monument, del sistema hidràulic de les 
síquies dels molins de Selva, Inca i Búger 
 
3r.- Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el Butlletí 
Oficial de l’Estat i anotar-ho al Registre Insular de Béns d’Interès Cultural de 
Mallorca i comunicar-ho a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears perquè 
procedeixi a la seva anotació al Registre de Béns d’Interès Cultural de les Illes 
Balears i a la vegada comuniqui al Registre General de Béns d’Interès Cultural de 
l’Estat les inscripcions i anotacions que es realitzin. 
 
4t.- Donar trasllat d’aquest acord als interessats, al Jutjat Contenciós Administratiu, 
núm. 2 de Palma de Mallorca, per conducte de l’Assessoria Jurídica del Consell 
Insular; així com als Ajuntaments de Selva, Inca i Búger.” 
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5è.- Els efectes d’aquest acord són els que genèricament estableix la Llei 12/1998, de 
21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears i la normativa concordant.  

 

La Sra. PRESIDENTA indica que se debatran conjuntament els punts 6 i 7 i explica les dues propostes.  

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

Anuncia l’abstenció del seu Grup a ambdues propostes i tot seguit ho explica. 

En el cas del punt 6, retreu que es tracti d’una qüestió purament tècnica, pel fet de no haver estat 
notificat un dels afectats. 

En el cas del punt 7, retreu la transcendència que ha tengut pel fet que el Consell de Mallorca hagi 
resolt la qüestió fora de termini.  

Fa avinent que no s’haurien de repetir aquestes situacions, però la realitat és que pels motius que ha 
explicat s’han perdut ambdós procediments contenciosos administratius.  

Diu que no culpa ningú, i fa notar que ambdós casos pertanyen a legislatures diferents, amb governs de 
diferents colors polítics, però allò que sí demana –perquè ho considera important, i perquè el president 
s’hi va comprometre, en la Comissió de Patrimoni– és que se compleixi l’esmentat compromís, en el 
sentit de tornar incoar expedient d’aquests dos mateixos béns d’interès cultural, al més aviat possible, 
per tal que se puguin presentar a la propera Comissió de Patrimoni.  

Demana que consti expressament aquesta petició en l’acta del Ple d’avui. 

El Sr. DALMAU (PSOE) intervé a continuació. 

Assenyala que en la reunió de la Comissió de Patrimoni, el seu Grup se va expressar en aquest mateix 
sentit. Indica que hauria volgut que, aprofitant que avui se presentaven al Ple aquestes dues propostes 
(punts 6 i 7), també s’haguessin presentat ambdues noves incoacions dels expedients respectius com a 
BIC, un cop feta la readaptació a la nova realitat que expressen les sentències judicials.  

Torna a dir que avui era el dia adequat per complir les dues sentències judicials i, alhora, iniciar les 
esmentades incoacions dels dos expedients com a BIC.  

El Sr. ROTGER (vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports) intervé tot seguit.  

Fa notar que, evidentment, no es tracta d’entrar en el fons de la qüestió, en aquests dos punts, atès que 
allò que pertoca és acatar el compliment de dues sentències judicials, referides a dos expedients incoats 
anteriorment.  

Recorda que la postura del Consell de Mallorca davant aquestes qüestions ha estat mantenir en tot 
moment la legalitat dels acords adoptats, per mitjà del seu personal tècnic, i que aquesta és la raó de les 
propostes, atès que ambdues sentències indiquen que no s’ha fet així, i que presenten importants 
defectes de forma; en el cas del punt 6, per no haver-se notificat a un dels afectats com a propietari 
d’un terreny limítrof amb una síquia i pel que fa al punt 7, pel fet que l’expedient va durar 21 mesos i 
14 dies.  

És obvi que es tracta de defectes de forma, però fa notar que el tribunal no entra a jutjar el valor de la 
pròpia declaració de cadascun dels expedients.  

Afirma que és evident que, tal i com se va parlar en la reunió de la Comissió de Patrimoni, el seu 
personal tècnic treballa per poder dur endavant la tramitació d’aquests dos expedients amb totals 
garanties d’iniciar un procediment formal del tot correcte.  

El Sr. FONT insisteix a demanar al Sr. Rotger si veu possible que se pugui presentar la nova incoació 
dels dos expedients esmentats a la propera reunió de la Comissió de Patrimoni.  

El Sr. ROTGER respon que se’n fa la valoració oportuna, i que s’estudia la jurisprudència que existeix 
sobre aquestes qüestions perquè se puguin resoldre al més aviat possible.   

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). 
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PUNT 7. PROPOSTA D’ACORD DE DEIXAR SENSE EFECTE L’ACORD 
DEL PLE DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA DE DIA 6 DE FEBRER 
DE 2006 DE DECLARACIÓ COM A BÉ D’INTERÈS CULTURAL, AMB 
CATEGORIA DE MONUMENT, DEL MONESTIR DE LA REAL DE PALMA 
EN EXECUCIÓ DE LA SENTÈNCIA NÚM. 307/2014, DE 6 DE NOVEMBRE 
DE 2014 DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU, NÚM. 2 
DE PALMA DE MALLORCA (PO 90/2006). 

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

El 22 d’abril de 2004 la Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i 
Patrimoni Històric va acordar incoar l’expedient de declaració com a bé d’interès 
cultural, amb categoria de monument, del Monestir de la Real. 

 
El 6 de febrer de 2006 el Ple va declarar com a bé d’interès cultural, amb categoria de 
monument, el Monestir de la Real, la descripció i la delimitació del qual figuren a 
l’informe tècnic de data .30/03/2004 que forma part integrant de l’acord. 
 
L’any 2006 es va interposar recurs contenciós administratiu (PO90/2006 Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 2 de Palma per l’entitat Asociación Vecinos del Secar 
de la Real) i acumulats el PO 91/2006 (Jutjat contenciós administratiu núm. 1 de 
Palma interposat per la Congregació dels Sagrats Cors del Monestir de la Real) i el 
PO 115/2006 (Jutjat contenciós administratiu núm. 1 de Palma interposat per l’entitat 
ESPACIOS VERDES MONASTERIO DE LA REAL SL). S’interposen contra 
l’acord de Ple de 6 de febrer de 2006 que va declarar com a bé d’interès cultural, amb 
categoria de monument, el Monestir de la Real. 
 
El 6 de novembre de 2014 es dicta la sentència 307/2014 des del Jutjat Contenciós 
Administratiu, núm. 2 de Palma de Mallorca la qual estima parcialment el recurs 
interposat i declara la nul·litat de l’acord de declaració per caducitat del termini legal 
per resoldre, ja que aquest és de 20 mesos i varen transcorre 21 mesos i 14 dies. 
 
Atès l’informe jurídic emès el 6 de febrer de 2015. 
 
Atès que la CIPH a la sessió de dia 24 de febrer de 2014 ha acordat elevar al Ple 
l’execució de la sentència  
 
En virtut de l’article 39 del Reglament Orgànic del Consell Insular de Mallorca, 
aprovat per acord del Ple de dia 2 de juliol de 2001 (BOIB núm. 102, de 15 d’agost de 
2001), modificat per acord de Ple de 8 de març de 2004, per acord de 28 de juliol de 
2008, per acord de 13 d’octubre de 2011, per acord de 14 de febrer de 2013 i per 
acord de 9 d’octubre de 2014, la Comissió Insular de Patrimoni Històric eleva al Ple 
la següent proposta d’ 

 
ACORD 
 
“1r.- Executar, en els seus estrictes termes i pel que fa a l’àmbit de competència del 
Ple del Consell Insular de Mallorca, la sentència 307/2014, de 6 de novembre de 
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2014, del Jutjat Contenciós Administratiu, núm. 2 de Palma de Mallorca dins el 
procediment ordinari 90/2006 i acumulats (PO 91/2006 i PO 115/2006). 
 
L’objecte del recurs contenciós administratiu va ser l’acord de Ple de dia 6 de febrer 
de 2006 de declaració com a bé d’interès cultural, amb categoria de monument, del 
Monestir de la Real. 
 
La sentència 307/2014, de 6 de novembre de 2014, del Jutjat Contenciós 
Administratiu, núm. 2 de Palma de Mallorca estima parcialment el recurs interposat 
per l’entitat Espacios Verdes Monasterio de la Real SL, contra l’acord de Ple de dia 6 
de febrer de 2006 de declaració com a bé d’interès cultural, amb categoria de 
monument, del Monestir de la Real, declarant la nul·litat de l’acord de declaració de 
bé d’interès cultural, amb categoria de monument, per caducitat del termini legal per 
resoldre. 

 
2n.- Deixar sense efecte l’acord del Ple del Consell Insular de Mallorca de dia 6 de 
febrer de 2006 de declaració com a bé d’interès cultural, amb categoria de monument, 
del Monestir de la Real del terme municipal de Palma de Mallorca. 

Els efectes d’aquest acord són els que genèricament estableix la Llei 12/1998, de 21 
de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears i la normativa concordant.  

 
3r.- Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el Butlletí 
Oficial de l’Estat i anotar-ho al Registre Insular de Béns d’Interès Cultural de 
Mallorca i comunicar-ho a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears perquè 
procedeixi a la seva anotació al Registre de Béns d’Interès Cultural de les Illes 
Balears i a la vegada comuniqui al Registre General de Béns d’Interès Cultural de 
l’Estat les inscripcions i anotacions que es realitzin. 
 
4t.- Donar trasllat d’aquest acord als interessats, al Jutjat Contenciós Administratiu, 
núm. 2 de Palma de Mallorca, per conducte de l’Assessoria Jurídica del Consell 
Insular; així com als Ajuntament de Palma, a la CAIB, Ibsalut, UTE HOSPITAL DE 
SON DURETA, a l’Asociación de vecinos del Secar de la Real, a la Sirenita 10 SL, a 
la Congregación de Misioneros de los Sagrados Corazones, a Espacios Verdes 
Monasterio de la Real SL.”  

 

El debat d’aquest punt s’ha fet conjuntament amb l’anterior (punt 6).  

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 8. PROPOSTA D’ACORD DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ 
NOMINATIVA  DE  L’EXP. NÚM. 11/15 PER AL DESENVOLUPAMENT 
DEL PROGRAMA “L’ESPORT PER A L’EDAT ESCOLAR A MALLORCA”,  
PEL PERÍODE COMPRÈS ENTRE EL 31/10/2014 I EL 30/10/2015 I 
D’APROVACIÓ DEL TEXT DEL CONVENI REGULADOR. 

La Sra. PRESIDENTA indica que se tractaran conjuntament els punts 8, 9 i 10. 
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El Sr. MAS (secretari general) intervé per advertir que hi ha una esmena, que s’hauria 
de votar prèviament perquè s’incorpori a l’acord.  

La Sra. PRESIDENTA demana quina és, aquesta esmena, atès que ella no la té. Vol 
saber qui l’ha presentada. 

A continuació proposa que, si sembla bé a la Corporació del Ple, se deixin de moment 
pendents els tres punts indicats, perquè se puguin fer mentrestant els aclariments 
necessaris i se pugui avançar el debat dels punts següents del Ple.  

 

PUNT 9. PROPOSTA D’ACORD DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ 
NOMINATIVA DE L’EXP. NÚM. 14/15 PER AL DESENVOLUPAMENT DEL 
PROGRAMA “L’ESPORT PER A L’EDAT ESCOLAR A MALLORCA” PEL 
PERÍODE COMPRÈS ENTRE EL 31/10/2014 I EL 30/10/2015 I 
D’APROVACIÓ DEL TEXT DEL CONVENI REGULADOR. 

Es tracta més endavant. 

 

PUNT 10. PROPOSTA D’ACORD DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ 
NOMINATIVA DE L’EXP. NÚM. FS 018/15 PER AL DESENVOLUPAMENT 
DEL PROGRAMA “L’ESPORT PER A L’EDAT ESCOLAR A MALLORCA” 
PEL PERÍODE COMPRÈS ENTRE EL 31/10/2014 I EL 30/10/2015 I 
D’APROVACIÓ DEL TEXT DEL CONVENI REGULADOR. 

Es tracta més endavant. 

 

PUNT 11. CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA DE 18.000,00 € 
A FAVOR DEL GREMI DE LLIBRETERS DE MALLORCA PER DUR A 
TERME LA SETMANA DEL LLIBRE EN CATALÀ. 

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

Antecedents 

1. El president del Gremi de Llibreteres de Mallorca va presentar en el Registre 
general del Consell de Mallorca, dia 11 de febrer de 2015, la sol·licitud de subvenció 
de  18.000 € per dur a terme la Setmana del Llibre en Català.  

 

2. En el Pla estratègic de subvencions de l’any 2015 es recull una subvenció 
nominativa a favor de l’associació esmentada amb un import de 18.000 € a càrrec de 
la partida 20.33400.48911 en el sentit següent: 

 
«Gremi de Llibreters de Mallorca 
»Les atribucions competencials del Consell esmentades més amunt permeten a la 
Direcció Insular de Cultura i Patrimoni concedir una aportació econòmica al Gremi de 
Llibreters de Mallorca per subvencionar l’edició anual de la Setmana del Llibre en 
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Català, una subvenció que ajuda, alhora, a fomentar la lectura en català i posa a 
l’abast del públic el fons de les editorials de literatura i les novetats editorials en la 
nostra llengua de tot tipus de gèneres. Les activitats d’aquesta associació 
contribueixen, també, a fomentar l’ús de la llengua catalana en el camp de l’edició 
amb l’estímul que representa per a la producció literària, teatral, d’estudis històrics, 
socials i científics dins l’àmbit de l’illa de Mallorca.» 

3. En els pressuposts d’enguany hi ha crèdit adequat i suficient en la partida 
assenyalada per atendre la concessió de la subvenció nominativa de 18.000 € a favor 
del Gremi de Llibreters de Mallorca d’acord amb la RC amb el núm. de referència 
22015/1661. 

4. La directora insular de Cultura i Patrimoni va justificar, mitjançant la memòria 
pertinent, la concessió d’una subvenció nominativa de 18.000 € a favor del Gremi de 
Llibreters de Mallorca per dur a terme  la Setmana del Llibre en Català. 

5. El substitut de la cap del Servei Jurídic Administratiu ha informat favorablement 
sobre els aspectes jurídics de la concessió de la subvenció nominativa de 18.000 € a 
favor del Gremi de Llibreters de Mallorca. 
 
6. El secretari tècnic d’aquest departament va proposar la concessió d’una subvenció 
nominativa de 18.000,00 € a favor de l’entitat esmentada. 
 
7. La Intervenció General va fiscalitzar de conformitat la proposta esmentada. 
 
Per tant, elev al Ple del Consell de Mallorca, després del dictamen de la Comissió 
Informativa General i de Comptes, la proposta d’acord següent  
 
Proposta d’acord 
 

1. Aprovar i iniciar l’expedient relatiu a la concessió d’una subvenció nominativa de 
18.000,00 € a favor del Gremi de Llibreters de Mallorca, titular del NIF G-07112139, 
per dur a terme la Setmana del Llibre en Català i, consegüentment, autoritzar una 
despesa de 18.000 € a càrrec de la partida pressupostària 20.33400.48911 (núm. de 
referència 22014/1661). 

2. Concedir una subvenció nominativa de 18.000 € a  favor del Gremi de Llibreters de 
Mallorca, per donar suport al projecte cultural ressenyat en l’apartat anterior i, 
consegüentment, disposar una despesa de 18.000 € a favor de l’entitat assenyalada, a 
càrrec de la partida pressupostària 20.33400.48911 (núm. de referència 22014/1661). 

3. Aprovar el conveni adjunt amb el Gremi de Llibreters de Mallorca per establir les 
bases reguladores de la concessió de la subvenció nominativa esmentada. 

4. Notificar aquest acord a les persones interessades. 

 

CONVENI ENTRE EL CONSELL DE MALLORCA I EL GREMI DE 
LLIBRETERS DE MALLORCA 

Palma,  ...... de ........ de 2015 
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REUNITS 

Reunits, d’una part, el Sr. Joan Rotger Seguí, vicepresident de Cultura, Patrimoni i 
Esports del Consell de Mallorca, amb NIF S0711002F, que actua en nom i 
representació del Consell de Mallorca, i, de l’altra, el Sr. Antoni Sureda Mut, amb 
DNI núm. 42.999.039-X, president del Gremi de Llibreters de Mallorca, amb NIF 
núm. G07112139, que actua en nom i representació del Gremi de Llibreters de 
Mallorca. 

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat jurídica i d’obrar plena i 

DIUEN 

Que són objectius comuns del Consell de Mallorca i del Gremi de Llibreters, entre 
d’altres, fomentar i estimular el coneixement i la divulgació de l’edició de la 
producció literària, teatral, històrica social i científica dins l’àmbit de l’illa de 
Mallorca. 

Que en el Ple del Consell de Mallorca de......de....de 2015 es va acordar establir un 
conveni entre el Consell de Mallorca, mitjançant la Vicepresidència de Cultura, 
Patrimoni i Esports i el Gremi de Llibreters de Mallorca. 

I, per dur-lo a terme, 

CONVENEN 

1. Objecte de la subvenció 

El Consell de Mallorca, mitjançant la Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports 
atorga una subvenció nominativa de 18.000,00 € a favor del Gremi de Llibreters de 
Mallorca per donar suport a la XXVI edició de la Setmana del Llibre en Català. 

Temporalització del projecte:  

Des de l’1/01/2015 fins al 25/04/2015 

El pressupost total del projecte cultural de 2015 del Gremi de Llibreters de Mallorca 
és de 25.700 €.  

2. Naturalesa del projecte 

La subvenció que s’atorga mitjançant aquest conveni és de caràcter voluntari i 
eventual, i es pot anul·lar, revocar i reintegrar en tot moment per les causes previstes 
en la llei o en aquestes clàusules; no genera cap dret a l’obtenció d’altres subvencions 
en anys posteriors i no es pot al·legar com a precedent. És compatible amb altres 
ajudes o subvencions o recursos que pugui rebre l’entitat beneficiària per al mateix 
projecte, sempre que el còmput total no superi el pressupost d’execució del projecte. 

La subvenció objecte d’aquest conveni té la consideració d’import cert, sense fer cap 
referència a un percentatge o fracció del pressupost del projecte cultural subvencionat, 
per la qual cosa el fet de concedir aquesta subvenció implica l’obligatorietat de fer el 
projecte cultural subvencionat i, consegüentment, l’entitat beneficiària ha de cercar 
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altres fonts de finançament o bé aportar-hi fons propis per dur-ne a terme l’execució 
de la totalitat del pressupost.  

3. Dotació pressupostària 

L’import de la subvenció esmentada s’imputa a la partida 20 33400 48911 “Conveni 
Gremi de Llibreters de Mallorca/Setmana del Llibre en Català”, d’acord amb el 
número de referència 22015001661. 

4. Despesa subvencionable. Pressupost del projecte i pressupost subvencionable 

1. En principi, per definició i d’acord amb el que estableix l’article 31 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, és despesa subvencionable i, 
consegüentment, forma part del pressupost inicial del projecte cultural, la que respon 
a la naturalesa d’aquest, és estrictament necessària per planificar, preparar, coordinar, 
executar i difondre el projecte, està legalment justificada amb factures o altres 
documents que l’acreditin, la temporalització dels quals ha de coincidir amb la de la 
durada del projecte que no pot tenir, en cap cas, una temporalització superior a 12 
mesos. Per això, la data dels justificants es computa en virtut de la durada del projecte 
o, com a màxim, en els 12 mesos anteriors a l’acabament de l’execució del projecte i 
fins a aquesta data com a límit. (Als efectes de l’establert en aquest paràgraf, s’entén 
que la data d’acabament de l’execució del projecte es correspon amb el darrer dia que 
es realitza l’activitat subvencionada.) 

No obstant això, es poden admetre les factures que s’hagin emès, amb posterioritat, a 
la temporalització esmentada en el paràgraf anterior, sempre que, d’una banda, 
s’hagin emès abans de dia 1 de maig de 2015 i, de l’altra, que el lliurament de béns o 
la prestació de serveis, objecte de la factura, s’hagi efectuat en la temporalització 
assenyalada en la clàusula primera esmentada.  

D’altra part, atès que la subvenció d’aquest conveni té per objecte el projecte que es 
recull en la primera clàusula primera sense entrar a determinar, en concret, quin tipus 
de despeses del pressupost s’imputen a la subvenció, es permet que les despeses 
subvencionables del pressupost del projecte es puguin compensar entre elles. 

A més dels requisits establerts en aquesta clàusula, només es pot considerar, com a 
despesa realitzada i, per tant, subvencionable, aquella que s’hagi pagat abans de la 
finalització del termini de presentació de la justificació de la subvenció. La forma 
d’acreditar aquest pagament així com el termini esmentat es regulen en la clàusula 
vuitena. En aquest sentit, el lliurament al creditor d’un efecte mercantil garantit per 
entitat financera o entitat asseguradora, també te la consideració de despesa pagada. 

2. En tot cas, no són despeses subvencionables i, per tant, no formen part ni del 
pressupost subvencionable ni del pressupost del projecte: 

- Les despeses que no compleixen els requisits esmentats en l’apartat 1. 

- Les despeses l’import de les quals s’ha adquirit a un preu superior al valor de 
mercat. 

- Les despeses financeres, les d’assessoria jurídica o financera, les despeses 
notarials i registrals, les despeses pericials per realitzar el projecte subvencionat i 
les d’administració específiques si no hi estan directament relacionades i no són 
indispensables per preparar-lo ni dur-lo a terme. 
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- Els interessos deutors dels comptes bancaris, els interessos, els recàrrecs i les 
sancions administratives i penals, i les despeses de procediments judicials. 

- Els imposts indirectes, quan són susceptibles de recuperació o compensació, ni els 
imposts personals sobre la renda. 

No formen part del pressupost subvencionable, atesa la naturalesa del crèdit 
pressupostari referit en la clàusula tercera, tot i que formen part del pressupost del 
projecte, les inversions i les obres, la compra d'equipaments o de qualsevol altre bé 
inventariable de naturalesa similar. 

c) Sobre la despesa subvencionable, s’han de tenir en compte les particularitats 
següents: 

- Quan l’import de la despesa subvencionable supera les quantitats establertes en la 
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic per al contracte menor, 
el beneficiari ha de demanar, com a mínim, 3 ofertes a diferents proveïdors abans de 
contreure el compromís per fer l’obra, prestar el servei o lliurar el bé, llevat que, per 
les especials característiques, no hi hagi en el mercat un nombre suficient d’entitats o 
empreses que ho puguin efectuar, o llevat que la despesa ja s’hagi fet amb anterioritat 
a la sol·licitud de la  subvenció. L’elecció d’una de les ofertes, que s’han de presentar 
amb la justificació de la subvenció, s’ha de fer en virtut de criteris d’eficiència i 
economia; en cas contrari, quan l’oferta seleccionada no ha estat la més avantatjosa 
econòmicament (art. 31.3 de la Llei 38/2003), se n’ha de presentar una memòria 
justificativa. 

- Quan el document justificatiu de la despesa s’ha emès a través de mitjans telemàtics, 
l’entitat beneficiària hi ha d’adjuntar una declaració responsable sobre el fet que 
l’import total justificat o, si escau, la part imputada a la subvenció no s’ha fet servir ni 
es farà servir per justificar altres subvencions. 

5.  Procediment. Òrgans d’instrucció, fiscalització, resolució i ordenament del 
pagament 

La instrucció correspon a la Secretaria Tècnica de la Vicepresidència de Cultura, 
Patrimoni i Esports, que du a terme tots els actes de tràmit necessaris per vetlar pel 
compliment dels requisits de la subvenció, a més d’exercir les facultats previstes en 
l’article 24 i concordants de la Llei 38/2003, general de subvencions, i les que 
s’esmenten en aquest conveni. L’òrgan instructor, quan ha comprovat, d’una banda, la 
documentació presentada per l’entitat beneficiària, sia a l’hora de presentar la 
sol·licitud inicial sia a l’hora de justificar la subvenció i, d’altra banda, si està al 
corrent del compliment de les obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb les 
obligacions del Consell de Mallorca, ha de dictar la proposta d’acord de concessió 
corresponent. 

La Intervenció General del Consell de Mallorca s’encarrega de la fiscalització prèvia de 
la documentació presentada pel beneficiari, així com de les propostes fetes per la 
Secretaria Tècnica.  

El Ple del Consell de Mallorca és l’òrgan que acorda la concessió de la subvenció i 
l’aprovació del conveni. El vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports dicta la 
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resolució de reconeixement de l’obligació i, finalment, la consellera executiva del 
Departament d’Hisenda i Funció Pública o el conseller/la consellera que la substitueix 
ordena l’abonament de l’obligació reconeguda, és a dir, el pagament de la subvenció. 

El termini màxim de resolució d’aquest procediment és de 3 mesos, comptadors a partir 
del dia d’entrada en el Registre general de la sol·licitud de subvenció del beneficiari. 

6. Beneficiaris 

Els beneficiaris han de complir les obligacions establertes en les disposicions 
normatives aplicables: les de l’article 14 de la Llei 38/2003, de 28 de desembre, per la 
qual aprova el text refós de la Llei de subvencions; les de l’article 10 del Reglament 
de subvencions i ajudes econòmiques del Consell de Mallorca, aprovat pel Ple del 
Consell de Mallorca de 26 de juliol de 2001 (BOIB núm. 132, de 3 de novembre de 
2001); les recollides en aquestes clàusules, i la resta de normativa aplicable.   

En tot cas, els beneficiaris han de: 

 

� Dur a terme el projecte cultural subvencionat en les mateixes condicions i amb les 
mateixes característiques que es va presentar o, si escau, amb les modificacions 
prèviament comunicades. 

 

� Acreditar davant el Consell de Mallorca, tal com estableixen les clàusules 
d’aquest conveni, que s’ha duit a terme el projecte cultural subvencionat i, si 
escau, s’han complert els requisits o les condicions que la concessió de la 
subvenció determina. 

 

� Comunicar a l’òrgan que ha concedit la subvenció, en qualsevol moment o, en tot 
cas, en justificar-la, l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, recursos o ingressos 
que financin el projecte cultural subvencionat. 

 

� Sotmetre’s a les actuacions posteriors de comprovació i control financer que 
duguin a terme el Consell de Mallorca i la resta d’òrgans competents, i aportar la 
informació que li requereixin en l’exercici d’aquestes actuacions. 

 

� Deixar constància de la percepció i l’aplicació de la subvenció en la seva 
comptabilitat o en els llibres de registre que ha de dur l’entitat beneficiària d’acord 
amb la normativa vigent i, en cas de no tenir obligació de dur-la, en la 
documentació que la substitueixi. 

 

� Acreditar, com es determina en aquest conveni i abans de redactar la proposta de 
concessió, que està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb 
la Seguretat Social. 
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� Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons percebuts, incloent-hi 
els documents electrònics, mentre puguin ser objecte d’actuacions de comprovació i 
control. 

� Dur a terme les mesures de difusió adients per fer públic el suport econòmic del 
Consell de Mallorca al projecte cultural subvencionat. En aquest sentit, la difusió 
s’ha de fer a través dels mitjans que siguin adequats d’acord amb la naturalesa del 
projecte. Si es fan fulletons, cartells o qualsevol altre material imprès, s’hi ha 
d’incloure la imatge corporativa de la Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i 
Esports del Consell de Mallorca o del Consell de Mallorca.  

� Reintegrar els fons percebuts en els supòsits prevists en l’article 37 de la Llei 
general de subvencions i en el capítol I del Títol III del Reglament de la dita Llei. 

7. Subcontractació 

D’acord amb l’art. 29 de la LGS s’entén que el beneficiari subcontracta quan concerta 
amb tercers l’execució total o parcial de l’activitat que és l’objecte de la subvenció. 
Per tant , no s’entén compresa dins el terme subcontractació, la contractació 
d’aquelles despeses compromeses amb diferents proveïdors en les quals hagi 
d’incórrer el beneficiari per realitzar el projecte per si mateix, sempre que no siguin 
un element principal o essencial de l’activitat que constitueix el seu objecte social.  

L’entitat beneficiària pot subcontractar el projecte cultural subvencionat, objecte de la 
sol·licitud, fins al 100 % del seu import, d'acord amb els requisits establerts en els 
articles 29 de la Llei 38/2003, 68 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s'aprova el reglament de la Llei 38/2003 general de subvencions, i els que s’indiquen 
a continuació.  

Requisits: 

a)   L’entitat beneficiària ha de presentar amb la factura justificativa de la 
subcontractació, la documentació següent: 

1.   Una declaració responsable del subcontractista sobre els fets següents:  

- Que no incorre en cap de les prohibicions establertes a l’art. 13 LGS. 

- Que no ha rebut cap subvenció per dur a terme l’activitat objecte de la contractació. 

- Que no se li ha denegat una sol·licitud de subvenció en la mateixa convocatòria per 
no reunir els requisits per ser-ne beneficiari o per no haver assolit l’avaluació 
suficient.  

- Que no és un intermediari o assessor en els quals els pagaments es defineixin com 
un percentatge del cost total de l’operació, llevat que el pagament estigui justificat 
amb referència al valor del mercat de treball efectuat o dels serveis prestats. 

2. Documentació acreditativa o justificativa sobre els aspectes següents:  
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- els motius pels quals es dur a terme la subcontractació i que respon a criteri 
d’eficàcia i d’eficiència i,  

- si escau, el valor afegit que el fet de la subcontractació aporta a l’activitat 
subvencionada. 

b) Quan l’activitat concertada amb terceres persones excedeixi del 20 % de l’import 
de la subvenció i aquest import sigui superior a 60.000 €, la subcontractació 
estarà sotmesa al compliment dels requisits següents: 

1. Que el contracte es faci per escrit, una vegada rebuda la autorització de l’òrgan 
concedent de la subvenció (art. 29.3 LGS). 

2.  Que l’entitat presenti una sol·licitud d’autorització per subcontractar amb la 
documentació següent: 

- La documentació mencionada als punts 1 i 2 de l’apartat a). 

- La proposta de formalització de la subcontractació. 

- La documentació acreditativa de la personalitat del subcontratista 

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

1. Persones o entitats sotmeses a alguna de les prohibicions de l’article 13 de la 
Llei 38/2003. 

2. Persones o entitats que han percebut altres subvencions per fer l’activitat 
objecte de contractació. 

3. Intermediaris o assessors els honoraris dels quals es defineixen com un 
percentatge de cost total de l’operació, llevat que el pagament estigui justificat amb 
referència al valor de mercat del treball efectuat o dels serveis prestats. 

4. Persones o entitats vinculades amb l’entitat beneficiària, llevat que la 
contractació s’efectuï d’acord amb les condicions normals de mercat i l’autoritzi 
prèviament l’òrgan que concedeix la subvenció en els termes que estableix la clàusula. 
(S’ha de tenir en compte, en aquest cas, l’article 68.2 del Reial decret 887/2006, que 
defineix les circumstàncies en què es considera que hi ha vincle amb l’entitat 
beneficiària.) 

No obstant això, es pot subcontractar a favor de les persones o les entitats vinculades 
a l’entitat beneficiària, d’acord amb l’apartat 4 de la lletra c), amb la prèvia 
autorització de l’òrgan concedent de la subvenció, sempre que es presenti aquesta 
documentació: 

I) Sol·licitud de l’entitat beneficiària per subcontractar amb persones vinculades, 
indicant el tipus de vinculació existent. (En el cas que la subcontractació  concertada 
vagi excedir del 20 % de l’import de la subvenció i aquest import sigui superior a 
60.000 €, s’ha de presentar, a més, la proposta de formalització de la subcontractació, 
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ja que aquesta s’ha de materialitzar a través d’un contracte escrit i, la documentació 
acreditativa de la personalitat del subcontratista). 

II) La subcontractació s’ha de dur a terme en condicions normals de mercat i, en 
aquest sentit, l’entitat beneficiària ha d’haver demanat 3 pressuposts sobre l’activitat 
que vol subcontractar, i, posteriorment, en la justificació ha de presentar la factura de 
la subcontractació i els altres 2 pressuposts rebutjats. 

III) Una declaració del subcontractista sobre els fets següents:  

- Que no incorr en cap de les prohibicions establertes a l’art. 13 LGS. 

- Que no ha rebut cap subvenció per dur a terme l’activitat objecte de la contractació. 

- Que no se li ha denegat una sol·licitud de subvenció en la mateixa convocatòria per 
no reunir els requisits per ser-ne beneficiari o per no haver assolit l’avaluació 
suficient.  

- Que no és un intermediari o assessor en els quals els pagaments es defineixin com 
un percentatge del cost total de l’operació, llevat que el pagament estigui justificat 
amb referència al valor del mercat de treball efectuat o dels serveis prestats. 

IV) Documentació acreditativa o justificativa sobre els aspectes següents:  

- els motius pels quals es dur a terme la subcontractació i que respon a criteri 
d’eficàcia i d’eficiència, 

- si escau, el valor afegit que el fet de la subcontractació aporta a l’activitat 
subvencionada, i 

- impossibilitat de dur a terme l’activitat suvencionada. 

8. Justificació i pagament de la subvenció 

D’acord amb el que recullen els articles 34.3 de la LGS i 88.1 del RLGS, l’abonament 
de la subvenció, que es fa mitjançant transferència bancària, s’ha de dur a terme una 
vegada que l’entitat beneficiària ha justificat, tal com s’estableix en aquesta clàusula, 
la realització del projecte cultural subvencionat. 

 

L’entitat beneficiària, abans de rebre el pagament de la subvenció, ha d’acreditar que 
està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social davant de l’Administració de l’Estat, i amb les obligacions tributàries del 
Consell de Mallorca, així com que no és deutora per una resolució de procedència de 
reintegrament.  

 

Pel que fa a les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, ha de presentar el 
certificat administratiu corresponent; no obstant això, l’entitat beneficiària pot 
substituir aquests certificats per una declaració responsable en els casos següents:  
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a) Quan l’import de la subvenció concedida no supera els 3.000,00 € (art. 24.4 del 
Reial decret 887/2006, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, general 
de subvencions;  

b) Quan l’entitat beneficiària és una Administració pública, els seus organismes, 
entitats públiques o una fundació del sector públic (art. 24.6 del Reial decret 
887/2006);  

c) Quan l’entitat beneficiària no està obligada a presentar les declaracions o els 
documents relatius a les obligacions tributàries i de la Seguretat Social (art. 22.1 
del Reial decret 887/2006). 

Pel que fa al compliment de les obligacions amb el Consell de Mallorca, l’acredita, 
d’ofici, la Tresoreria de la institució i, en relació amb el fet que el beneficiari no és 
deutor per una resolució de reintegrament ho fa, d’ofici, el centre gestor a través de 
l’òrgan instructor. 

Documentació justificativa: La justificació de la realització del projecte cultural 
subvencionat, de la consecució dels objectius de la subvenció, així com del 
compliment de les condicions que determina, si escau, l’acte de concessió de la 
subvenció, s’ha de dur a terme d’acord amb els articles 72 i 73 del Reial decret 
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, general 
de subvencions (BOE núm. 176, de 25 de juliol de 2006), a través d’un compte 
justificatiu, que integren la memòria tècnica i econòmica següent:   

A) Memòria tècnica 

És la documentació amb la qual el beneficiari demostra que ha fet el projecte cultural 
subvencionat, tal com el va presentar inicialment o amb la introducció dels canvis 
que, prèviament, ha comunicat al departament. 

Així, la memòria està integrada per la documentació següent: 

�  Memòria explicativa de l’activitat feta: comentari i avaluació dels resultats 
obtinguts i de tots els aspectes rellevants. Si no ha executat la totalitat del projecte per 
causes alienes o de força major, la memòria n’ha d’exposar les causes i ha d’explicar 
la resta del projecte fet. 

� Un exemplar, si escau, de la publicitat escrita i gràfica relativa a l’activitat 
subvencionada, en què hi ha de constar el patrocini de la Vicepresidència de Cultura, 
Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca, o simplement del Consell de Mallorca, 
mitjançant el logotip de la institució. 

� Qualsevol altra documentació que li requereixin a l’efecte de comprovar la 
realització del projecte cultural. 

B) Memòria econòmica:  

És la documentació que dóna compte de les despeses d’execució del projecte realitzat 
i de les distintes fonts per finançar-lo. Aquesta memòria consta dels documents 
següents. 

� Annex I: Declaració responsable de la realització del projecte cultural 
subvencionat i del seu pressupost d’execució, a la qual s’ha d’adjuntar la relació 
detallada i equilibrada dels ingressos que l’han finançat i de les despeses que 
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corresponen sense cap dubte al projecte cultural subvencionat (art. 30.2 de la LGS i 
art. 72.2 del RLGS). 

� Relació de les despeses i dels ingressos del projecte cultural subvencionat. La 
relació de despeses s’ha d’estructurar d’acord amb les partides del pressupost 
presentat i ha d’indicar les dades següents de les factures o dels documents 
acreditatius: la denominació del proveïdor i el seu CIF, el número, l’import, la data 
d'emissió i la de pagament, el concepte de la factura o del document similar. La 
relació d’ingressos ha d’assenyalar les ajudes, les subvencions, els ingressos o els fons 
propis que han finançat el projecte subvencionat, amb indicació de l’import i la 
procedència. En cas que no hi hagi altres ingressos que financin el projecte, s’ha 
d’adjuntar una declaració responsable sobre aquesta circumstància. 

� Una declaració responsable de l’entitat beneficiària sobre el fet que la 
despesa justificada no té un valor superior al de mercat (art. 31.1 i 33 de la Llei 
38/2003) (annex 1). 

� Les factures originals o d’altres documents amb valor probatori equivalent 
amb validesa en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, justificatius 
de les depeses del pressupost subvencionable executat, que han d’estar expedides a 
nom de l’entitat beneficiària i abonades pel beneficiari i, a més, han de tenir tots els 
requisits que exigeix el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que s’aprova 
el reglament que regula les obligacions de facturació. Així, es poden citar, entre 
d’altres, com a exemple i sempre que siguin escaients: 

• Dades fiscals identificatives de proveïdor i del destinatari 

• Data i número de factura  

• Concepte de la despesa 

• Retenció fiscal i/o IVA (si correspon)  

• El preu unitari sense l’impost de les operacions descrites en el concepte de la 
factura. 

Quan l’operació documentada en la factura estigui exempta o no subjecta a l’impost o 
quan el subjecte passiu de l’impost sigui el destinatari de l’operació facturada, s’hi ha 
de fer constar. O s’hi ha d’incloure una referència a les disposicions corresponents de 
la Directiva 2006/112/CE, de 28 de novembre, o als preceptes corresponents de la Llei 
de l’impost. 

Notes: 1. Els justificants de les despeses del projecte s’han de presentar de forma 
ordenada, és a dir, s’han d’agrupar en el mateix ordre establert en la relació 
de despeses que s’adjunta a l’annex 1. 

 

2. El pagament dels justificats s'ha de dur a terme a través dels mitjans que s'indiquen 
a continuació i, la documentació que l'acredita ha de presentar les característiques 
següents:  
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A) Pagament a través de transferència bancària o d’ingrés en compte bancari. 

En aquest cas, s’ha d’adjuntar la documentació següent: 

- Còpia de l’ordre de la transferència bancària o del document d’ingrés bancari.  
Aquests  documents han de recollir les dades següents: el concepte de la transferència 
o de l’ingrés que ha de permetre identificar el justificant a què s'imputa el pagament, 
la data del document, l’import i, les dades de l’ordenant i del destinatari, que han de 
coincidir amb el beneficiari i amb l’emissor de la factura, respectivament i, 

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

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

 B) Pagament mitjançant xec o pagaré nominatiu : 

L’entitat beneficiària ha de aportar tots aquests documents: 

- Còpia del xec o pagaré nominatiu, emès a nom del proveïdor que emet la factura, 
sempre que estigui vençut. 

- Certificat o document de l’entitat bancària en què es faci constar aquestes dades: el 
número de xec, el seu import, la identificació de qui el cobra i la data de cobrament 
(no és necessari presentar l’extracte del compte corrent si el certificat de l’entitat 
bancària inclou també la identificació del número de compte en què s’ha carregat el 
xec i el titular del compte, que ha de coincidir amb el beneficiari de l’ajuda). 

 - Extracte del compte corrent del beneficiari de l’ajuda en el qual figuri el càrrec 
d’aquest xec o pagaré.  

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

C) Pagament a través de pagarés, lletres de canvi o similars. 

En aquest supòsit, l’acreditació del pagament s’ha de fer a través d’aquest document: 

Certificat o document de l’entitat bancària que contengui: el titular i el número de 
compte en què s’ha carregat l’efecte mercantil, el lliurador i el lliurat de la lletra de 
canvi, el beneficiari, el concepte pel qual es fa l’efecte mercantil, l’import de la lletra 
de canvi i la data d’emissió de la lletra i del seu abonament per part del lliurat. 

No obstant això, si en el detall del càrrec bancari del pagament en qüestió es recullen 
les dades que s'esmenten en el paràgraf anterior bastarà presentar aquest detall del 
càrrec bancari.  

D) Pagament mitjançant targeta de crèdit. 
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Aquest tipus de pagament s’ha d’acreditar amb els documents següents: 

- Resguard del pagament amb targeta 

- Certificat o document de l’entitat bancària en què com a mínim consti el titular i el 
número del compte corrent en què es carrega el pagament de la targeta,  el beneficiari, 
el concepte pel qual es fa la transferència i l’import i data de l’operació.  

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

E) Pagament mitjançant domiciliació bancària. 

En aquest cas, s’ha d’adjuntar aquests documents: 

- Notificació bancària del càrrec  

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

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

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

4. Si el pagament es fa en divises, l’entitat beneficiària ha d’aportar l’equivalència del 
canvi oficial en euros que correspongui a la data del pagament del document 
justificatiu de la despesa. 

 

5. Limitació:  S’admet el pagament en efectiu únicament quan l’import dels 
justificants no superi els 100,00 € (IVA exclòs). Per acreditar aquest pagament en 
metàl·lic en el justificant hi ha de figurar: 

 - l’expressió “Rebut ” o “Pagat” o d’altre similar (si l’expressió esmentada no figura 
damunt el justificant, s’ha d’indicar la despesa que és objecte de pagament en 
metàl·lic) 

- la signatura i segell del proveïdor  

No obstant això, per als pagaments en metàl·lic fets amb anterioritat a la signatura del 
conveni, s’ha d’acceptar, com acreditació de la seva verificació, qualsevol mitjà 
admès en Dret. 
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6. En el cas de què s'hagin de retornar les factures o els justificants originals, a petició 
de l’entitat beneficiària, s'hi ha de estampillar, la data de concessió de la subvenció 
així com l'import del justificant que s'imputa a la subvenció).  

� Una declaració responsable de l’entitat beneficiària sobre el fet de si 
recupera o compensa l’IVA (art. 31.8 de la Llei 38/2003) (annex 1) 

� Les 3 ofertes de diferents proveïdors o, en el seu cas, una memòria 
justificativa sobre l’oferta seleccionada, si es compleixen els requisits de la 
clàusula quarta. 

� La documentació relativa a la subcontractació que s’ha de presentar 
d’acord amb allò establert a la clàusula setena del conveni.  

� Qualsevol altra documentació que li requereixen per comprovar la 
justificació econòmica del projecte cultural. 

Termini de presentació: L’entitat beneficiària ha de presentar la documentació 
justificativa, recollida en aquesta clàusula al més aviat possible i, en tot cas, el 
darrer dia per presentar-la és el 15 de juny de 2015, en qualsevol terminal del 
Registre general del Consell (Centre Cultural la Misericòrdia: plaça de l’Hospital, 
4; seu del Consell: Palau Reial, 1; Llar de la Joventut: General Riera, 111, i Llar 
de la Infància: General Riera, 113, de Palma), així com en els llocs establerts en 
l’apartat 4 de l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, 
modificada per la Llei 4/1999. 

Si la sol·licitud s’envia per correu, s’ha de presentar a Correus amb el sobre obert 
perquè la segellin o, en tot cas, perquè segellin el sobre mateix, a fi d’acreditar que 
s’ha enviat dins el termini esmentat en el paràgraf anterior. No obstant això, si 
aquesta documentació no entra en el Registre general dins els 10 dies naturals 
següents a l’acabament del termini de presentació de la documentació justificativa, 
no s’ha d’admetre en cap cas. 

9. Pagament fraccionat i bestreta   

L’entitat beneficiària, sens perjudici d’allò establert en la clàusula anterior, pot 
sol·licitar una bestreta de  la subvenció, així com l’abonament de pagaments 
fraccionats: 

a) Pagaments fraccionats: A mesura que s’executa el projecte cultural subvencionat, si 
escau, el beneficiari pot demanar l’abonament de pagaments a compte de la subvenció 
que corresponen al ritme d’execució del projecte i per un import corresponent a la part 
proporcional de la subvenció justificada (art. 34.4 de la Llei 38/2003, general de 
subvencions, i art. 88.1 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei 38/2003, general de subvencions). 

Límit: L’entitat beneficiària pot sol·licitar l’abonament de pagaments fraccionats fins 
al 90 % de l’import de la subvenció. En cas d’haver rebut una bestreta de la 
subvenció, aquesta també computa a l’efecte del percentatge anterior.  



 34

Garantia: No s’exigeix  la constitució de cap garantia per a l’abonament de pagaments 
fraccionats. 

Documentació que s’ha de presentar: En aquests casos de pagaments fraccionats, s’ha 
d’adjuntar, a més de les factures corresponents: 

 

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

- Una memòria tècnica parcial 

- Material gràfic per difondre les activitats realitzades  

- Una relació de despeses i ingressos degudament signada pel beneficiari 

 

a) Pagaments anticipats (bestretes): L’entitat beneficiària, si no disposa de 
recursos propis suficients per finançar la realització del projecte cultural, pot 
sol·licitar una bestreta de la subvenció abans del termini disposat per justificar-la 
(art. 34.4 de la Llei 38/2003, general de subvencions; art. 88.2 del Reial decret 
887/2006, pel qual s’aprova el Reglament d’aquesta Llei, i base d’execució 26.2 
dels pressuposts de 2015 del Consell de Mallorca).   

Límit: L’entitat beneficiària pot demanar una bestreta de fins al 50 % de l’import de la 
subvenció, per la qual cosa ha de constituir les garanties que s’estableixen en el 
paràgraf següent. 

Garantia: L’entitat beneficiària ha de constituir una garantia mínima del 120 % de 
l’import de la bestreta sol·licitada, mitjançant un aval bancari, davant la Tresoreria del 
Consell de Mallorca. 

No obstant això, d’acord amb les bases d’execució dels pressuposts del Consell de 
Mallorca, la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública pot atorgar, 
excepcionalment i sempre que les entitats beneficiàries siguin ajuntaments o entitats 
sense ànim de lucre, una bestreta de fins al 50 % de l’import de la subvenció sense 
l’obligació de constituir l’aval bancari, amb l’informe favorable previ del centre 
gestor de la despesa. 

10. Absència o deficiències de la documentació justificativa de la subvenció 

Si la persona física o jurídica beneficiària no presenta la documentació establerta en la 
clàusula vuitena, se li ha de requerir perquè la presenti en el termini improrrogable de 
15 dies, comptadors des de l’endemà de rebre la notificació d’aquest requeriment (art. 
70.3 del RLGS). 

Si la documentació justificativa té deficiències, l’òrgan instructor ha de requerir 
l’entitat beneficiària perquè les esmeni en el termini de 10 dies, comptadors des de 
l’endemà de rebre la notificació del requeriment (art. 71.2 del RLGS). 

D’altra part, si la persona física o jurídica beneficiària no adopta les mesures de 
difusió adients per donar publicitat al finançament públic del projecte, d’acord amb 
l’art. 31.3 b) del RLGS, l’òrgan instructor li’n farà requeriment perquè les adopti en 
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un termini no superior a 15 dies, amb l’advertiment de les conseqüències que es poden 
derivar de no adoptar-les en aplicació de l’article 37 de la LGS. 

10. Inspecció i comprovació 

El Consell de Mallorca pot, per una banda, auditar tant econòmicament com 
tècnicament, el programa cultural objecte de la subvenció, i, per altra banda, 
inspeccionar i comprovar les activitats culturals que hagi subvencionat, sense 
perjudici de les competències que puguin correspondre a altres organismes o 
institucions.  

11. Revocació i reintegrament de la subvenció 

1. Si l’entitat beneficiària incompleix les obligacions contemplades en les clàsules del 
conveni o en el reglament de subvencions i ajudes econòmiques del Consell de 
Mallorca, o incorre en alguna de les causes de l’article 37 de la Llei 38/2003, o altera 
les condicions o aspectes i característiques rellevants del projecte, que s’hagin pogut 
tenir en compte per concedir la subvenció, els òrgans competents del Consell han de 
revocar la concessió de la subvenció.  En conseqüència, l’entitat beneficiària perdrà el 
dret a cobrar-la o, si ja l’ha cobrada, l’ha de reintegrar, d’acord amb el que estableixen 
l’article 40.1 de la LGS i l’article 13.2 del RLGS.   

 

2. No obstant això, si l’entitat beneficiària ha complert de forma significativa amb les 
seves obligacions, si de la documentació justificativa presentada es dedueix que ha 
tingut voluntat de compliment  i que s’aproxima de forma significativa a l’assoliment 
de les finalitats de la subvenció, s’ha de dur a terme una revocació parcial de la 
concessió de la subvenció i, consegüentment, la pèrdua del dret a cobrar-la íntegrament, 
d’acord amb l’aplicació dels criteris de gradació següents: 

a) En el cas d’execució parcial del projecte, que ha de suposar, com a mínim, l’execució 
del 50 % de les activitats d’aquest o de l’activitat planificada (quan el projecte només 
estigui integrat per una activitat i aquesta sigui susceptible de dividir-se en unitats 
d’execució amb una naturalesa i identitat pròpia), la revocació parcial subvenció inicial 
s’ha de fer en funció de l’import de la subvenció inicial no justificat, sempre que 
l’entitat hagi especificat l’aplicació de la subvenció inicial entre les diferents activitats 
del projecte o unitats d’execució, sia en la documentació inicial sia abans de la 
justificació de la subvenció o en el moment de presentar-la, com a conseqüència del 
requeriment de l’òrgan instructor. 

b) En el cas que s’hagi executat totalment el projecte cultural, la revocació parcial de 
la subvenció inicial s’ha de fer en funció de l’import de la subvenció inicial no 
justificat o justificat incorrectament. 

3. En el cas que l’import total de la suma de la subvenció més la resta d’altres ajuts, 
subvencions, ingressos o fons propis, amb què es finança el projecte cultural, superi el 
pressupost d’execució d’aquest, l’import de la revocació parcial de la subvenció ha de 
ser la quantitat que excedeix del pressupost executat. 

12è. Sancions 
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L'incompliment d'aquestes clàusules i de la resta de la normativa vigent en matèria de 
subvencions està sotmès al règim d'infraccions i sancions del títol IV de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a la resta de la normativa que 
hi sigui d'aplicació. 

13è. Control financer 

El beneficiari s’ha de sotmetre a les actuacions de comprovació i control financer tant 
del Consell de Mallorca com de la Sindicatura de Comptes o de la resta d’organismes 
que estableixi l’ordenament jurídic. 

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

 

14è. Règim jurídic 

 

La subvenció nominativa, objecte d’aquest conveni, es regeix per aquest conveni; per 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18 de 
novembre de 2003); el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el 
reglament de la Llei 38/2003 general de subvencions (BOE núm.176, de 25 de juliol 
de 2006); el Reglament de subvencions i ajudes econòmiques del Consell de 
Mallorca, aprovat pel Ple del Consell de Mallorca de 26 de juliol de 2001 (BOIB núm. 
132 de 3 de novembre de 2001); la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada 
per la Llei 4/1999; la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars; el Reglament 
orgànic del Consell de Mallorca, aprovat pel Ple del Consell de Mallorca de 8 de març 
de 2004 i modificat el 13 d’octubre de 2011 (BOIB núm. 158, de 20 d’octubre de 
2011); el Decret d’organització del Consell de Mallorca aprovat el 15 de juliol de 
2011 (BOIB núm. 111, de  21 de juliol), modificat el  10 d’octubre de 2011  (BOIB 
núm. 159,  22 d’octubre),  el 15 de març de 2012 (BOIB núm. 48, de  3 d'abril), el 11 
d'abril de 2012 (BOIB núm. 59, de dia 26 d'abril)  i el 25 d’abril de 2014 (BOIB núm. 
59, d’1 de maig de 2014); l'Ordenança vigent de procediment administratiu del 
Consell de Mallorca, aprovada pel Ple del Consell de Mallorca de 2 de maig de 1995 
(BOIB de 10 d’agost de 1995) i modificada per la Llei 4/1999 i la resta de la 
normativa que hi sigui d'aplicació. 

17è. Vigència i acabament del conveni 

La vigència d’aquest conveni s’inicia a la seva signatura i finalitza el 15 de juny de 
2015. 

 

El vicepresident de Cultura, Patrimoni             El President del Gremi de  

i Esports del Consell de Mallorca                     Llibreters de Mallorca 

 

Juan Rotger Seguí                                              Antoni Sureda Mut                                                                        
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Nota: D’acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal, us informam que: 

1. Les dades personal obtingudes en la tramitació d’aquesta subvenció  s'incorporaran 
en els fitxers de dades personals, inscrits en l'Agència Espanyola de Protecció de 
Dades, del qual és responsable el Consell de Mallorca. En aquest sentit, les dades 
obtingudes del beneficiari s’integren per una banda, en el fitxer “Registre General” 
que serveix per registrar l’entrada i sortida de documents i, per altra banda, en el fitxer 
“”Acords i Resolucions” que té com a finalitat, entre d’altres, els procediments 
administratius. 

2. Cessions previstes de les dades: no se'n preveuen. 

3. L'òrgan administratiu davant del qual podeu exercitar, si escau, els drets d'accés, 
rectificació, cancel·lació, oposició i els altres que reconegui la Llei orgànica 15/1999, 
és la Presidència del Consell de Mallorca, carrer del Palau Reial núm. 1, 07001 
Palma. 

 

ANNEX I 

DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE LA REALITZACIÓ DEL PROJECTE 
CULTURAL  SUBVENCIONAT I DEL SEU PRESSUPOST 

 

___________________________________________, com a representant de l’entitat 
______ 

_______________________________________________,amb el NIF 
__________________ 

_________, en relació a la subvenció concedida pel Departament de Vicepresidència de 
Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca  per dur a terme el projecte 
_______________________________________________________________________
_______________ . 

Declar sota la meva responsabilitat: 

1.- Que l'esmentat projecte s’ha realitzat. 

2.- Que la relació de despeses i d'ingressos que integren el pressupost executat del 
projecte assenyalat ha estat la que s'hi adjunta. 

Nota: 1. La relació de despeses, que s'ha d'estructurar d'acord amb les partides del 
pressupost presentat, ha d'indicar les següents dades de les factures o documents 
acreditatius: la denominació del proveïdor i el seu CIF, el número, l’import, la data 
d'emissió i la de pagament dels justificants pertinents, i el concepte de la factura o del 
document similar; la  relació d'ingressos ha d'assenyalar les ajudes, les subvencions, 
els ingressos o els fons propis que han finançat el projecte subvencionat, indicant-ne 
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l'import i la procedència; 2. Aquesta relació de despeses i ingressos ha d’anar signada 
pel beneficiari. 

3. Que les despeses relacionades, l’import total de les quals és de .....................€,  
corresponen sense cap dubte al projecte cultural subvencionat i no tenen un valor 
superior al de mercat . 

4.- Que el beneficiari/entitat beneficiària en relació a l’IVA suportat en la despesa 
subvencionable de l’execució del projecte i, d’acord amb l’article 31.8 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions: 

� No recupera ni compensa l’IVA suportat de la despesa subvencionable 

� Sí recupera o compensa l’IVA suportat de la despesa subvencionable 

5. Que la subvenció atorgada pel Consell de Mallorca s’ha aplicat a la finalitat per a la 
qual es va concedir i que no supera -amb les subvencions i altres ingressos concurrents- 
el cost del projecte subvencionat. 

6. Que s’adjunten la totalitat dels justificants del pressupost d’execució del projecte 
cultural subvencionat i que, si és el cas, la resta de documentació relativa al projecte 
cultural resten a disposició del Consell de Mallorca i de la Sindicatura de Comptes, a 
la seu d’aquesta entitat, situada en _________________________________________ 

_______________________________________  . 

 

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

Anuncia el vot favorable del seu Grup a la proposta.  

Considera imprescindible que el Consell de Mallorca continuï participant de la Setmana del Llibre en 
Català, per la repercussió que té en el sector i en la ciutadania de Mallorca. 

Assenyala que la quantitat assignada li sembla petita, atès que l’ajuda al Gremi de Llibreters hauria de 
ser més important. Tot i això, òbviament, votaran a favor de la subvenció nominativa.  

Per acabar, observa que aquesta aprovació se fa quan l’activitat ja està pràcticament acabada. Per 
aquest motiu, fa notar que s’hauria de vigilar que les subvencions se concedeixin abans de la realització 
de l’activitat, perquè és clar que el Gremi de Llibreters ha hagut d’actuar pel seu compte i córrer el risc 
econòmic que suposa, sense tenir cap garantia ferma en forma de document que garantís aquesta 
subvenció.  

El Sr. ROTGER (vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports) intervé tot seguit. 

Afirma que és evident, el compromís de l’actual equip de govern del Consell de Mallorca amb la 
cultura d’aquesta illa.  

Recorda que ha continuat donant suport al Gremi de Llibreters i fins i tot ha obert les portes de l’edifici 
del Centre Cultural de La Misericòrdia, del qual cedeix tots els espais convenients per dur endavant la 
Fira del Llibre en Català.  

També recorda que aquesta fira enguany ha tengut com a centre la figura de Ramon Llull, de la qual 
cosa n’estan també ben satisfets.  

Per acabar, torna fer avinent al Sr. Font que l’actual equip de govern ha fet costat en tot moment al 
Gremi de Llibreters.  

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

 
PUNT 12. REC DE DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA: 
A) IMPORT: 29.580,44 €. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu de Presidència: 
 
1. S'han presentat factures corresponents a subministraments i serveis prestats amb 
destí al Departament de Presidència durant l’any 2014, emeses l’any 2014, que no han 
seguit el procediment legalment establert. 
 
2. S'han emès informes justificatius, jurídics i d'Intervenció General número de 
referència  REC 21.2/15, de data 20 de febrer de 2015, que figuren al corresponent 
expedient. 
 
3. És procedent el reconeixement de la despesa per tal d'evitar l'enriquiment injust que 
suposaria no pagar a tercers els drets adquirits davant la corporació i obligar als 
particulars a haver de recórrer davant els tribunals de justícia per el cobrament dels 
seus crèdits. 
 
4.El Departament de Presidència del Consell de Mallorca va iniciar l’expedient per a  
l’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits de despeses corresponents als 
exercicis 2014. En aquest sentit es va sotmetre  l’expedient a la fiscalització 
preceptiva prèvia de la Intervenció General i va ser fiscalitzat de disconformitat, 
posant de manifest, entre altres, les següents deficiències essencials: ““... de que no es 
justifica suficientment cada tipus de despesa, ... , no s’informa sobre garanties que 
precedeixen o causa de dispensa motivada de les mateixes, no es justifica que les 
unitats utilitzades són les estrictament necessàries per a l’execució de la prestació i no 
s’acredita que els preus aplicats són correctes i adequats a mercat o es contenen en 
quadres de preus aprovats ...”. 
 
5. El Departament de Presidència ha plantejat discrepància a la Intervenció General 
del Consell tal i com es preveu a la base d’execució 56 del vigent pressupost i la 
Intervenció General ha considerat que persisteixen les objeccions de l’informe de 
disconformitat emès. 

 
6. A més, consta a l’expedient certificats de reserva de crèdit. 
 
7. D’acord amb la legislació vigent, correspon al Ple del Consell de Mallorca el 
reconeixement extrajudicial de crèdits, expedient que, amb caràcter previ, haurà de 
dictaminar la Comissió Informativa corresponent. 
 
8. D’acord amb les bases d’execució, correspon a la consellera executiva d’Hisenda i 
Funció Pública l’ordenació del pagament.  
 
Per tot això, propòs al Ple adopti el següent 
 

A C O R D 
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1r. Resoldre la discrepància plantejada entre el Departament de Presidència i la 
Intervenció General a favor del centre gestor en relació a l’expedient d’aprovació del 
reconeixement extrajudicial de crèdits de despeses corresponents a l’exercici 2014. 
 
2n. Aprovar el reconeixement extrajudicial del crèdits a favor dels tercers que es 
detallen a cada una de les relacions adjuntes, per un import total de VINT-I-NOU 
MIL CINC-CENTS VUITANTA EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS 
(29.580,44), desglossat de la següent manera: import base 24.486,37 €; IVA 5.094,07 
€, contretes pel Departament de Presidència. 
 
3r. Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions de les factures presentades a favor 
dels tercers que es detallen a cada una de les relacions adjuntes, per import total de 
VINT-I-NOU MIL CINC-CENTS VUITANTA EUROS AMB QUARANTA-
QUATRE CÈNTIMS (29.580,44),  desglossat de la següent manera: import base 
24.486,37 €; IVA 5.094,07 €, contretes pel Departament de Presidència segons el 
següent detall: 
 

  
CODI 

RELACIÓ PROGRAMA BASE IVA IMPORT RC 

1 F/2014/122 Raixa  11.061,84 €    2.322,99 € 13.384,83 € 220150000244 

2 F/2014/138 
Servei Informació 
Turística 

519,86 € 106,52 € 626,38 € 220150000783 

3 F/2014/133 
Òrgans de Govern 
Presidència 

 3.922,72 €    781,55 € 4.704,27 € 
220150000242 
220150000192 

4 F/2014/135 Secretaria General      43,85 €    9,21 € 53,06 € 220150000193 

5 F/2014/132 
Assessoria 
Jurídica 

14,59 € 3,06 € 17,65 € 220150000194 

6 F/2014/136 Parc Mòbil 16,53 € 3,47 € 20,00 € 220150000195 

7 F/2014/152 Servei Informàtica 1.620,10 € 337,03 € 1.957,13 € 220150000325 

8 F/2014/153 Servei Informàtica 126,08 € 26,48 € 152,56 € 220150000326 

9 F/2014/154 Servei Informàtica 880,00 € 184,80 € 1.064,80 € 220150000329 

10 F/2014/137 
Gabinet de 
Premsa 

6.280,80 € 1.318,96 € 7.599,76 € 220150000167 

  
  

 
  

IMPORT 
TOTAL 

29.580,44 €   

 
3r. Atesa l’existència de crèdit adequat i suficient al pressupost de l’exercici 2015, les 
despeses aprovades amb els codi de relació relacionades en el punt anterior 
s’imputaran a les aplicacions pressupostàries que figuren al document RC de cada 
expedient.   
 
4r. Proposar a la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública l’ordenament dels 
pagaments. 
 
 

S’ha debatut en el punt núm. 5. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova denou vots a favor (PP), deu vots en contra 
(PSOE) i quatre abstencions (MÉS per Mallorca). 
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PUNT 12. REC DE DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA: 
B) IMPORT: 6.686,88 € 
 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu de Presidència: 
 
1. S'han presentat factures corresponents a serveis prestats amb destí al Departament 
de Presidència durant l’any 2014 i 2015, emeses l’any 2015, que no han seguit el 
procediment legalment establert. 
 
2. S'han emès informes justificatius, jurídics i d'Intervenció General número de 
referència  REC 25.2/15, de data 18 de febrer de 2015, que figuren al corresponent 
expedient. 
 
3. És procedent el reconeixement de la despesa per tal d'evitar l'enriquiment injust que 
suposaria no pagar a tercers els drets adquirits davant la corporació i obligar als 
particulars a haver de recórrer davant els tribunals de justícia per el cobrament dels 
seus crèdits. 
 
4. D’acord amb la legislació vigent, correspon al Ple del Consell de Mallorca el 
reconeixement extrajudicial de crèdits, expedient que, amb caràcter previ, haurà de 
dictaminar la Comissió Informativa corresponent. 
 
5. D’acord amb les bases d’execució, correspon la consellera executiva del 
Departament d’Hisenda i Funció Pública l’ordenació del pagament.  
 
Per tot això, propòs al Ple adopti el següent 
 

A C O R D 
 
1r. Aprovar el reconeixement extrajudicial del crèdits a favor dels tercers que es 
detallen a cada una de les relacions adjuntes, per un import total de SIS MIL SIS-
CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS (6.686,88), 
contretes pel Departament de Presidència, desglossat de la següent manera: import 
base 5.526,35 €; 21% d’IVA 1.160.53 €. 
 
2n. Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions de les factures presentades a favor 
dels tercers que es detallen a cada una de les relacions adjuntes, per import total de 
SIS MIL SIS-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-VUIT 
CÈNTIMS (6.686,88), contretes pel Departament de Presidència, desglossat de la 
següent manera: import base 5.526,35 €; 21% d’IVA 1.160.53 €, segons el següent 
detall: 
 

  
CODI 

RELACIÓ PROGRAMA BASE IVA IMPORT RC 

1 F/2015/1 Raixa  4.051,35 €    850,78 € 4.902,13 € 220150000178 

2 F/2015/2 
DI Relacions 
Institucionals 

1.475,00 € 309,75 € 1.784.75 € 220150000179 
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IMPORT 
TOTAL 

6.686,88 €   

 
3r. Atesa l’existència de crèdit adequat i suficient al pressupost de l’exercici 2015, les 
despeses aprovades amb els codi de relació relacionades en el punt anterior 
s’imputaran a les aplicacions pressupostàries que figuren al document RC de cada 
expedient.   
 
4r. Proposar a la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública l’ordenament dels 
pagaments. 
 
 

S’ha debatut en el punt núm. 5. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova denou vots a favor (PP), deu vots en contra 
(PSOE) i quatre abstencions (MÉS per Mallorca). 
 
 
PUNT 12. REC DE DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA: 
C) IMPORT: 50.952,02 €. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu de Presidència: 
 
ANTECEDENTS: 
 
1. S'han presentat factures corresponents a subministraments i serveis prestats amb 
destí al Departament de Presidència durant els anys 2010, 2011 i 2013, emeses els 
anys 2011 i 2013, que no han seguit el procediment legalment establert. 
 
2. S'han emès informes jurídics, justificatius i informe d'Intervenció General núm. ref. 
REC 153.5/14, de data 12 de febrer de 2015, que figuren al corresponent expedient. 
 
3. És procedent el reconeixement de la despesa per tal d'evitar l'enriquiment injust que 
suposaria no pagar a tercers els drets adquirits davant la corporació i obligar als 
particulars a haver de recórrer davant els tribunals de justícia per el cobrament dels 
seus crèdits. 
 
4. El Departament de Presidència del Consell de Mallorca va iniciar l’expedient per a  
l’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits de despeses corresponents als 
exercicis 2010, 2011 i 2013. En aquest sentit es va sotmetre  l’expedient a la 
fiscalització preceptiva prèvia de la Intervenció General i va ser fiscalitzat de 
disconformitat, posant de manifest, entre altres, les següents deficiències essencials: 
““...no s’acredita l’adequació de preus vigents de mercat, no s’ha informat sobre 
garanties que procedeixin o causes de dispensa motivada de les mateixes, no s’ha 
justificat que les unitats utilitzades són les estrictament necessàries per a l’execució de 
la prestació, el crèdit no resulta adequat, les subvencions no són objecta de REC, no 
s’ha justifica adequadament tota la despesa i s’ha de conformar pertinentment la 
totalitat de les factures ...”. 
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5. El Departament de Presidència ha plantejat discrepància a la Intervenció General 
del Consell tal i com es preveu a la base d’execució 56 del vigent pressupost i la 
Intervenció General ha considerat que persisteixen les objeccions de l’informe de 
disconformitat emès. 
 
6. A més, consta a l’expedient certificats de reserva de crèdit. 
 
7. D’acord amb la legislació vigent, correspon al Ple del Consell de Mallorca el 
reconeixement extrajudicial de crèdits, expedient que, amb caràcter previ, haurà de 
dictaminar la Comissió Informativa corresponent. 
 
8. D’acord amb les bases d’execució, correspon a la consellera executiva de 
d’Hisenda i Funció Pública l’ordenació dels pagaments. 
 
 
Atès l’abans exposat, l’Hble. Sr. conseller executiu del Departament de Presidència, 
en ús de les atribucions que li són conferides per la legislació vigent, proposa al Ple de 
la corporació que adopti el següent  
 

A C O R D: 
 
1r. Resoldre la discrepància plantejada entre el Departament de Presidència i la 
Intervenció General a favor del centre gestor en relació a l’expedient d’aprovació del 
reconeixement extrajudicial de crèdits de despeses corresponents a l’exercici 2015. 
 
2n. Aprovar el reconeixement extrajudicial del crèdits a favor dels tercers que es 
detallen a cada una de les relacions adjuntes, per un import total de CINQUANTA 
MIL NOU-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB DOS CÈNTIMS (50.952,02), 
contretes pel Departament de Presidència. 
 
3r. Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions de les factures presentades a favor 
dels tercers que es detallen a cada una de les relacions adjuntes, per import total de 
CINQUANTA MIL NOU-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB DOS 
CÈNTIMS (50.952,02),  contretes pel Departament de Presidència segons el següent 
detall: 
 

  
CODI 

RELACIÓ PROGRAMA   BASE IVA TOTAL  RC  

1 F/2014/5 
Relacions 
Institucionals 

  3.000,00 €           0,00 €      3.000,00 € 220150000168 

2 F/2014/6 
Òrgans de Govern de 
Presidència 

32.900,00 €    5.922,00 €    38.822,00 € 220150000184 

3 F/2014/112 Diada de Mallorca       306,75 €         55,22 €         361,97 € 220150000185 

4 F/2014/113 DI de Projectes       225,27 €         47.31 € 272.58 € 220150000186 

5 F/2014/116 Gabinet de Premsa    7.046,45 €    1.449,02 € 8.495,47 € 220150000187 

    IMPORT  TOTAL    50.952,02 €   

 
 
3r. Atesa l’existència de crèdit adequat i suficient al pressupost de l’exercici 2015, les 
despeses aprovades amb els codi de relació relacionades en el punt anterior 
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s’imputaran a les aplicacions pressupostàries que figuren al document RC de cada 
relació F.   
 

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

S’ha debatut en el punt núm. 5. 

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

 

PUNT 12. REC DE DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA: 
D) IMPORT 56.241,41 €. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu de Presidència: 
 
 ANTECEDENTS: 
 
1. S'han presentat factures corresponents a subministraments i serveis prestats amb 
destí al Departament de Presidència durant els anys 2006 a 2011, 2013 i 2014, emeses 
l’any 2014, que no han seguit el procediment legalment establert. 
 
2. S'han emès informes jurídics, justificatius i informe d'Intervenció General núm. ref. 
REC 124.5bis/14 de data 13 de febrer de 2015, que figuren al corresponent expedient. 
 
3. És procedent el reconeixement de la despesa per tal d'evitar l'enriquiment injust que 
suposaria no pagar a tercers els drets adquirits davant la corporació i obligar als 
particulars a haver de recórrer davant els tribunals de justícia per el cobrament dels 
seus crèdits. 
 
4. El Departament de Presidència del Consell de Mallorca va iniciar l’expedient per a  
l’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits de despeses corresponents als 
exercicis 2006 a 2011, 2013 i 2014. En aquest sentit es va sotmetre l’expedient a la 
fiscalització preceptiva prèvia de la Intervenció General i va ser fiscalitzat de 
disconformitat, posant de manifest, entre altres, les següents deficiències essencials: 
“... no s’ha informat que les unitats són les estrictament necessàries per a l’execució 
de la prestació i no s’ha conformat adequadament ...”. 
 
5. El Departament de Presidència ha plantejat discrepància a la Intervenció General 
del Consell tal i com es preveu a la base d’execució 56 del vigent pressupost i la 
Intervenció General ha considerat que persisteixen les objeccions de l’informe de 
disconformitat emès. 
 
6. A més, consta a l’expedient certificats de reserva de crèdit. 
 
7. D’acord amb la legislació vigent, correspon al Ple del Consell de Mallorca el 
reconeixement extrajudicial de crèdits, expedient que, amb caràcter previ, haurà de 
dictaminar la Comissió Informativa corresponent. 
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8. D’acord amb les bases d’execució, correspon a la consellera executiva de 
d’Hisenda i Funció Pública l’ordenació dels pagaments. 
 
Atès l’abans exposat, l’Hble. Sr. conseller executiu del Departament de Presidència, 
en ús de les atribucions que li són conferides per la legislació vigent, proposa al Ple de 
la corporació que adopti el següent  
 
A C O R D: 
 
 
1r. Resoldre la discrepància plantejada entre el Departament de Presidència i la 
Intervenció General a favor del centre gestor en relació a l’expedient d’aprovació del 
reconeixement extrajudicial de crèdits de despeses corresponents a l’exercici 2015. 
 
2n. Aprovar el reconeixement extrajudicial del crèdits a favor dels tercers que es 
detallen a cada una de les relacions adjuntes, per un import total de CINQUANTA-
SIS MIL DOS-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-UN 
CÈNTIMS (56.241,41), contretes pel Departament de Presidència. 
 
3r. Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions de les factures presentades a favor 
dels tercers que es detallen a cada una de les relacions adjuntes, per import total de 
CINQUANTA-SIS MIL DOS-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB 
QUARANTA-UN CÈNTIMS (56.241,41), contretes pel Departament de Presidència 
segons el següent detall: 
 

  
CODI 

RELACIÓ PROGRAMA   BASE 21 % IVA RC  

1 F/2014/115 Raixa  16.468,91 €    3.458,47 € 220150000188 

3 F/2014/118 Assessoria Jurídica  17.450,00 €    3.664,50 € 220150000189 

4 F/2014/117 Gabinet de Premsa  12.561,60 €    2.637,93 € 220150000190 

 
 IMPORT TOTAL 

DESGLOSSAT 
 46.480,51 €    9.760,90 €  

    IMPORT TOTAL    56.241,41 €   
 
 
3r. Atesa l’existència de crèdit adequat i suficient al pressupost de l’exercici 2015, les 
despeses aprovades amb els codi de relació relacionades en el punt anterior 
s’imputaran a les aplicacions pressupostàries que figuren al document RC de cada 
relació F.   
 
4r. Proposar a la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública l’ordenament dels 
pagaments. 
 

S’ha debatut en el punt núm. 5. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova denou vots a favor (PP), deu vots en contra 
(PSOE) i quatre abstencions (MÉS per Mallorca). 
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PUNT 12. REC DE DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA: 
E)IMPORT: 816,75 €. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu de Presidència: 
1. S'ha presentat una factura corresponent a un servei prestat amb destí al 
Departament de Presidència durant l’any 2013 i emesa l’any 2014, que no ha pogut 
seguir el procediment legalment establert. 
 
2. S'ha emès informe justificatiu, jurídic i d'Intervenció General número de referència  
REC 130.4/14, de data 12 de febrer de 2015, que figuren al corresponent expedient. 
 
3. És procedent el reconeixement de la despesa per tal d'evitar l'enriquiment injust que 
suposaria no pagar a tercers els drets adquirits davant la corporació i obligar als 
particulars a haver de recórrer davant els tribunals de justícia per el cobrament dels 
seus crèdits. 
 
4. D’acord amb la legislació vigent, correspon al Ple del Consell de Mallorca el 
reconeixement extrajudicial de crèdits, expedient que, amb caràcter previ, haurà de 
dictaminar la Comissió Informativa corresponent. 
 
5. D’acord amb les bases d’execució, correspon a la consellera executiva del 
Departament d’Hisenda i Funció Pública l’ordenació del pagament.  
 
Per tot això, propòs al Ple adopti el següent 
 
A C O R D 
 
1r. Aprovar el reconeixement extrajudicial del crèdits a favor del tercer que es detalla 
a la relació adjunta, per un import total de VUIT-CENTS SETZE EUROS AMB 
SETANTA-CINC CÈNTIMS (816,75),  contreta pel Departament de Presidència, 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 00.92430.22609, desglossat de la següent 
manera: import base 675,- €; 21% d’IVA 141,75 €. 
 
2n. Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions de la factura presentada a favor 
del tercer que es detalla a la relació adjunta, per import total de VUIT-CENTS SETZE 
EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS (816,75), contreta pel Departament de 
Presidència, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 00.92430.22609, desglossat de la 
següent manera: import base 675,- €; 21% d’IVA 141,75 €, segons el següent detall: 
 

1 F/2014/4 DI Relacions Institucionals 816,75 € 220150000183 

    TOTAL 816,75 €   
 
 
3r. Atesa l’existència de crèdit adequat i suficient al pressupost de l’exercici 2015, la 
despesa aprovada amb el codi de relació relacionada en el punt anterior s’imputarà a 
l’aplicació pressupostària que figura al document RC de l’expedient.   
 
4r. Proposar a la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública l’ordenament del pagament. 
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S’ha debatut en el punt núm. 5. 

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

 

PUNT 12. REC DE DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA: 
F) IMPORT: 26.660,34 €. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu de Presidència: 
 
1. S'han presentat factures emeses l’any 2014, corresponents a despeses corrents que 
provenen del anys 2013 i 2014, referents a serveis prestats amb destí a la Direcció 
Insular de Projectes adscrita al Departament de Presidència, que no han seguit el 
procediment legalment establert. 
 
2. S'ha emès informes justificatius, informes jurídic i informe d'Intervenció General, 
número de referència 158.3/14 de data 13 de febrer de 2015, que figuren al 
corresponent expedient. 
 
3. És procedent el reconeixement de la despesa per tal d'evitar l'enriquiment injust que 
suposaria no pagar a tercers els drets adquirits davant la corporació i obligar als 
particulars a haver de recórrer davant els tribunals de justícia per el cobrament dels 
seus crèdits. 
 
4. D’acord amb la legislació vigent, correspon al Ple del Consell de Mallorca el 
reconeixement extrajudicial de crèdits, expedient que, amb caràcter previ, haurà de 
dictaminar la Comissió Informativa corresponent. 
 
5. D’acord amb les bases d’execució, correspon a la consellera executiva d’Hisenda i 
Funció Pública l’ordenació dels pagaments.  
 
Per tot això, propòs al Ple adopti el següent 
 
A C O R D 
 
1r. Aprovar el reconeixement extrajudicial del crèdits a favor dels tercers que es 
detalla a la relació adjunta, per un import total de VINT-I-SIS MIL SIS-CENTS 
SEIXANTA AMB TRENTA QUATRE  (26.660,34) EUROS, contreta pel 
Departament de Presidència, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 
00.92060.21600 i 00.92040.21600, desglossat de la següent manera: import base 
22.033,34 €; 21% d’IVA 4.627,- €. 
 
2n. Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions de les factures presentades a favor 
dels tercers que es detallen a la relació adjunta, per import total de VINT-I-SIS MIL 
SIS-CENTS SEIXANTA AMB TRENTA QUATRE (26.660,34) EUROS, contreta 
pel Departament de Presidència, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 
00.92060.21600 i 00.92040.21600, desglossat de la següent manera: import base 
22.033,34 €; 21% d’IVA 4.627,- €, segons el següent detall: 
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CODI 

RELACIÓ 
CENTRE IMPORT RC 

1 F/2014/119 Servei d’informàtica (DI Projectes) 26.660,34 € 
220150000176 
220150000177 

  Total 26.660,34€  

 
3r. Atesa l’existència de crèdit adequat i suficient al pressupost de l’exercici 2015, les 
despeses aprovades amb el codi de relació relacionats en el punt anterior s’imputaran 
a les aplicacions  pressupostàries que figuren als documents RC.   
 
4r. Proposar a la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública l’ordenament dels 
pagaments. 
 

S’ha debatut en el punt núm. 5. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova denou vots a favor (PP), deu vots en contra 
(PSOE) i quatre abstencions (MÉS per Mallorca). 
 
 
PUNT 12. REC DE DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA: 
G) IMPORT: 112.977,84 € 
 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu de Presidència: 
 
Antecedents: 
 
1. S'han presentat factures corresponents a subministraments i serveis prestats amb 
destí al Departament de Presidència durant l’any 2014, emeses l’any 2014, que no han 
seguit el procediment legalment establert. 
 
2. S'han emès informes justificatius, jurídics i d'Intervenció General número de 
referència  REC 39/15, de data 23 de febrer de 2015 i núm. de ref. REC 39.2/15, de 
data 26 de febrer de 2015, que figuren al corresponent expedient. 
 
3. És procedent el reconeixement de la despesa per tal d'evitar l'enriquiment injust que 
suposaria no pagar a tercers els drets adquirits davant la corporació i obligar als 
particulars a haver de recórrer davant els tribunals de justícia per el cobrament dels 
seus crèdits. 
 
4. El Departament de Presidència del Consell de Mallorca va iniciar l’expedient per a  
l’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits de despeses corresponents als 
exercicis 2014. En aquest sentit es va sotmetre  l’expedient a la fiscalització 
preceptiva prèvia de la Intervenció General i va ser fiscalitzat de disconformitat, 
posant de manifest, entre altres, les següents deficiències essencials: ““...el crèdit no 
resulta adequat per pagar la despesa de publicitat de l’IEHM, no s’informa sobre 
garanties que precedeixen o causa de dispensa motivada de les mateixes, no es 
justifica que les unitats utilitzades són les estrictament necessàries per  a l’execució de 
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la prestació  i  que no existeix impediment o limitació de la imputació de la despesa al 
Pressupost de l’exercici corrent, en relació amb la resta de necessitats i atencions de 
l’aplicació durant tot l’exercici, i no s’ha conformat adequadament ...”. 
5. El Departament de Presidència ha plantejat discrepància a la Intervenció General 
del Consell tal i com es preveu a la base d’execució 56 del vigent pressupost i la 
Intervenció General ha considerat que persisteixen les objeccions de l’informe de 
disconformitat emès. 
6. A més, consten  a l’expedient certificats de les reserves de crèdit. 
 
7. D’acord amb la legislació vigent, correspon al Ple del Consell de Mallorca el 
reconeixement extrajudicial de crèdits, expedient que, amb caràcter previ, haurà de 
dictaminar la Comissió Informativa corresponent. 
 
8. D’acord amb les bases d’execució, correspon a la consellera executiva del 
Departament de d’Hisenda i Funció Pública l’ordenació dels pagaments. 
 
Per tot això, propòs al Ple adopti el següent: 
 
A C O R D 
 
1r. Resoldre la discrepància plantejada entre el Departament de Presidència i la 
Intervenció General a favor del centre gestor en relació a l’expedient d’aprovació del 
reconeixement extrajudicial de crèdits de despeses corresponents a l’exercici 2014. 
 
2n. Aprovar el reconeixement extrajudicial del crèdits a favor de DI 7, SL (CIF: B 
07649825) que es detalla a la relació adjunta F/2014/156 , per l’import total de 
112.977,84 euros,  desglossat de la següent manera: import base 93.370,12 €; IVA 
19.607,72 €, contretes per Comunicació del Departament de Presidència. 
 
3r. Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions de les factures presentades a favor 
de  DI 7, SL (CIF: B 07649825) que es detalla a la relació adjunta F/2014/156 , per 
l’import total de 112.977,84 euros,  desglossat de la següent manera: import base 
93.370,12 €; IVA 19.607,72 €, contretes per Comunicació del Departament de 
Presidència segons el següent detall per programes: 
 

CODI 
RELACIÓ PROGRAMA BASE IVA 

IMPORT 
total  

Base + IVA 
RC 

COOPERACIÓ I AD. LOCAL  33.580,56 7.051,92 40.632,48 220150000813 

MEDI AMBIENT 1.524,00 320,04 1.844,04 220150000908 

CULTURA I PATRIMONI 1.859,00 390,39 2.249,39 220150000909 

DIADA DE MALLORCA 6.482,40 1.361,30 7.843,70 220150000910 

CARRETERES DEL CONSELL 46.642,88 9.795,00 56.437,88 220150000911 

RELA. INSTITUCIONALS 500,00 105,00 605,00 220150000912 

F/2014/156 

GABINET DE PREMSA 2.781,28 584,07 3.365,35 220150000913 

  IMPORTS TOTALS 93.370,12 €  19.607,72 € 112.977,84 €   
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3r. Atesa l’existència de crèdit adequat i suficient al pressupost de l’exercici 2015, les 
despeses aprovades amb el codi de relació F/2014/156 s’imputaran a les aplicacions 
pressupostàries que figuren als documents RC de cada programa que es detallen en el 
punt anterior 
 
4r. Proposar a la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública l’ordenament dels 
pagaments. 
 

S’ha debatut en el punt núm. 5. 

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

DEPARTAMENT D’URBANISME I TERRITORI 

 
PUNT 13. REC DE DEPARTAMENT D’URBANISME I TERRITORI: 
A) IMPORT: 36.816,00 €. 

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

1. L’empresa Acciona Ingenieria SA ha presentat una factura    amb destí al 
departament  d’Urbanisme i Territori (Direcció Insular  de  Carreteres)  i no han pogut  
seguir el procediment legalment establert. 

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

3. La disposició addicional dinou  del  TRLCSP estableix la responsabilitat 
patrimonial de les autoritats i personal al servei de les administracions públiques 
derivades de les seves actuacions afegint que, “la infracció o aplicació indeguda dels 
preceptes que conté aquesta llei per part del personal al servei de les administracions 
públiques, quan hi hagi almenys negligència greu, constitueix falta molt greu de la 
que la seva responsabilitat disciplinària s’exigirà de conformitat amb la normativa 
específica en la matèria”. 

4. Es procedent el reconeixement de la despesa per tal d’evitar l’enriquiment injust 
que suposaria no pagar a tercers els drets adquirits davant la corporació. 

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

Per tot això i en virtut de les competències que em confereix la legislació vigent règim 
local i d’acord amb la base 27 de les d’execució del pressupost de 2015 en relació a la 
competència del reconeixement extrajudicial de crèdits, el Conseller executiu 
d’Urbanisme i Territori  proposa al Ple de la Corporació que adopti el següent : 
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ACORD 

1.- Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit que se detallen a la relació 
adjunta per import de 36.816,00.€ 

2. Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació de la factura núm. 2011-601 de data 17 
de juny de 2011 d’Acciona Ingenieria SA per import total de 36.816,00€ €, contret pel 
Departament d’Urbanisme i Territori (Direcció Insular de  Carreteres) ,  a favor de les 
persones físiques o jurídiques que consten a la relació adjunta. 

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

4. Notificar aquest Acord a Intervenció General. 

 

S’ha debatut en el punt núm. 5. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova denou vots a favor (PP), deu vots en contra 
(PSOE) i quatre abstencions (MÉS per Mallorca). 
 
 
PUNT 13. REC DE DEPARTAMENT D’URBANISME I TERRITORI: 
B) IMPORT: 173.730,18 €. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu d’Urbanisme i Territori: 
 

Fets 

1. L’empresa Melchor Mascaró SA  ha presentat una factura    amb destí al 
departament  d’Urbanisme i Territori (Direcció Insular  de  Carreteres)  i no han pogut  
seguir el procediment legalment establert. 

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

3. La disposició addicional dinou  del  TRLCSP estableix la responsabilitat 
patrimonial de les autoritats i personal al servei de les administracions públiques 
derivades de les seves actuacions afegint que, “la infracció o aplicació indeguda dels 
preceptes que conté aquesta llei per part del personal al servei de les administracions 
públiques, quan hi hagi almenys negligència greu, constitueix falta molt greu de la 
que la seva responsabilitat disciplinària s’exigirà de conformitat amb la normativa 
específica en la matèria”. 

4. Es procedent el reconeixement de la despesa per tal d’evitar l’enriquiment injust 
que suposaria no pagar a tercers els drets adquirits davant la corporació. 

5. S’ha remès la documentació pertinent a Intervenció general per a la seva 
fiscalització. 
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Per tot això i en virtut de les competències que em confereix la legislació vigent règim 
local i d’acord amb la base 27 de les d’execució del pressupost de 2015 en relació a la 
competència del reconeixement extrajudicial de crèdits, el Conseller executiu 
d’Urbanisme i Territori  proposa al Ple de la Corporació que adopti el següent : 

ACORD 

1.- Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit que se detallen a la relació 
adjunta per import de 173.730,18 .€ 

2. Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació de la factura núm.  1502001 de data 23 
de febrer de 2015 de Melchor Mascaró SA CIF A07045248 per import total de 
173.730,18  €, contret pel Departament d’Urbanisme i Territori (Direcció Insular de  
Carreteres) ,  a favor de les persones físiques o jurídiques que consten a la relació 
adjunta. 

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

4.. Notificar aquest Acord a Intervenció General. 

 

S’ha debatut en el punt núm. 5. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova denou vots a favor (PP), deu vots en contra 
(PSOE) i quatre abstencions (MÉS per Mallorca). 
 
 
PUNT 13. REC DE DEPARTAMENT D’URBANISME I TERRITORI: 
C) IMPORT: 246.509,45 €. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu d’Urbanisme i Territori: 
 

Fets 

1. S’ha presentat una factura  amb destí al departament  d’Urbanisme i Territori 
(Direcció Insular  de  Carreteres)  i no han pogut  seguir el procediment legalment 
establert. 

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

3. La disposició addicional dinou  del  TRLCSP estableix la responsabilitat 
patrimonial de les autoritats i personal al servei de les administracions públiques 
derivades de les seves actuacions afegint que, “la infracció o aplicació indeguda dels 
preceptes que conté aquesta llei per part del personal al servei de les administracions 
públiques, quan hi hagi almenys negligència greu, constitueix falta molt greu de la 
que la seva responsabilitat disciplinària s’exigirà de conformitat amb la normativa 
específica en la matèria”. 
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4. Es procedent el reconeixement de la despesa per tal d’evitar l’enriquiment injust 
que suposaria no pagar a tercers els drets adquirits davant la corporació. 

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

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

ACORD 

1.- Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit que se detallen a la relació 
adjunta per import de 246.509,45.€ 

2. Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació de la factura  inclosa a la relació 
adjunta per import total de de 246.509,45.€ €, contret pel Departament d’Urbanisme i 
Territori (Direcció Insular de  Carreteres) ,  a favor de les persones físiques o 
jurídiques que consten a la relació adjunta. 

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

4. Notificar aquest Acord a Intervenció General. 

 

S’ha debatut en el punt núm. 5. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova denou vots a favor (PP), deu vots en contra 
(PSOE) i quatre abstencions (MÉS per Mallorca). 
 
 
PUNT 13. REC DE DEPARTAMENT D’URBANISME I TERRITORI: 
D) IMPORT: 2.857,57 €. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu d’Urbanisme i Territori: 
 

Fets 

1. S’han presentat factures i abonaments  amb destí al departament  d’Urbanisme i 
Territori (Direcció Insular  de  Carreteres)  i no han pogut  seguir el procediment 
legalment establert. 

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

3. La disposició addicional dinou  del  TRLCSP estableix la responsabilitat 
patrimonial de les autoritats i personal al servei de les administracions públiques 
derivades de les seves actuacions afegint que, “la infracció o aplicació indeguda dels 
preceptes que conté aquesta llei per part del personal al servei de les administracions 
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públiques, quan hi hagi almenys negligència greu, constitueix falta molt greu de la 
que la seva responsabilitat disciplinària s’exigirà de conformitat amb la normativa 
específica en la matèria”. 

4. Es procedent el reconeixement de la despesa per tal d’evitar l’enriquiment injust 
que suposaria no pagar a tercers els drets adquirits davant la corporació. 

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

Per tot això i en virtut de les competències que em confereix la legislació vigent règim 
local i d’acord amb la base 27 de les d’execució del pressupost de 2015 en relació a la 
competència del reconeixement extrajudicial de crèdits, el Conseller executiu 
d’Urbanisme i Territori  proposa al Ple de la Corporació que adopti el següent : 

ACORD 

1.- Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit que se detallen a la relació 
adjunta per import de 2.857,57.€ 

2. Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació de les factures i abonaments de la 
relació adjunta per import total de de 2.857,57 .€ €, contret pel Departament 
d’Urbanisme i Territori (Direcció Insular de  Carreteres) ,  a favor de les persones 
físiques o jurídiques que consten a la relació adjunta. 

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

4. Notificar aquest Acord a Intervenció General. 

 

S’ha debatut en el punt núm. 5. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova denou vots a favor (PP), deu vots en contra 
(PSOE) i quatre abstencions (MÉS per Mallorca). 
 
 
PUNT 13. REC DE DEPARTAMENT D’URBANISME I TERRITORI: 
E) IMPORT: 221.445,42 € 
 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu d’Urbanisme i Territori: 
Per acord de Consell Executiu de data 20 de maig de 2011, s’adjudicà l’encomana de 
gestió a l’Empresa de Tranformacion Agraria SA (TRAGSA), amb CIF A-28476208, 
pel tractament paisatgístic i ambiental de l’entorn de Son Reus, per un import total de 
349.678,18 €. 
 
Atès l’acord de Consell Executiu de data 2 de novembre de 2011 on s’aprovà el 
projecte d’execució d’obra, amb un pressupost final de 349.615,11 € i es modifica el 
termini d’execució de l’obra, ampliant-lo a 3 mesos a comptar des de la data de 
replanteig de les obres. 
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Atesa la resolució de 3 de desembre de 2012 on es va reconèixer i liquidar l’obligació  
de la factura núm. F163120101 de 21 de gener de 2012, a favor de Empresa de 
Tranformacion Agraria SA (TRAGSA), amb CIF A-28476208, per un import total de 
85.192,50 €, IVA inclòs, corresponent a la 1ª Certificació pel tractament paisatgístic i 
ambiental de l’entorn de Son Reus, a càrrec d’aplicació pressupostaria 
55.15140.62180 del pressupost de despeses de l’any 2012. 
 
Atès que el crèdit ha estat incorporat al vigent pressupost del Departament 
d’Urbanisme i Territori de l’any 2015 a l’aplicació pressupostaria 55.15140.62190. 
per import de 264.485,68.-€ (AD220110014324), 
 
Atès que la  Empresa de Tranformacion Agraria SA (TRAGSA), amb CIF A-
28476208, ha presentat la factura núm. F520713026 de 19 d’abril de 2013, per un 
import total de 221.445,42 €, IVA al 21% inclòs,   pel tractament paisatgístic i 
ambiental de l’entorn de Son Reus, que no ha seguit el procediment 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 per el cobrament dels 
seus crèdits. 
 
Atesa la memòria justificativa, i l’informe d’Intervenció General que figuren al 
corresponent expedient. 
 
Atès que hi ha crèdit adequat i suficient al pressupost de despeses per a l’any 2015 per 
fer front a la totalitat de les despeses. 
 
Atès que d’acord amb la legislació vigent, i d’acord amb la base 27 d’execució del 
pressupost del Consell de Mallorca, correspon al ple del Consell de Mallorca el 
reconeixement extrajudicial de crèdits i amb caràcter previ haurà de dictaminar la 
Comissió Informativa corresponent. 
 

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

 
ACORD 
 
1. Aprovar el reconeixement extrajudicial d’un crèdit per un import total de DOS-
CENTS VINT-I-UN MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB 
QUARANTA-DOS CENTIMS (221.445,42 €), dels quals 183.012,74 € corresponen a 
la base imposable i 38.432,68 € al 21% d’IVA, pel tractament paisatgístic i ambiental 
de l’entorn de Son Reus, a càrrec d’aplicació pressupostaria 55.15140.62190 del 
pressupost de despeses de l’any 2015. (AD220110014324), d’acord amb el que 
disposen les base 27 de les d’execució del pressupost pel 2015 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, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la  Llei de Contractes del Sector Públic  
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2.-Reconèixer i liquidar l’obligació que es deriva de la factura núm. F520713026 de 
19 d’abril de 2013, a favor de Empresa de Tranformacion Agraria SA (TRAGSA), 
amb CIF A-28476208, per un import total de de DOS-CENTS VINT-I-UN MIL 
QUATRE-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-DOS 
CENTIMS 221.445,42 €, dels quals 183.012,74 € corresponen a la base imposable i 
38.432,68 € al 21% d’IVA, pel tractament paisatgístic i ambiental de l’entorn de Son 
Reus, a càrrec d’aplicació pressupostaria 55.15140.62190 del pressupost de despeses 
de l’any 2015 (AD220110014324). 
 
3.- Proposar que s’ordeni el pagament de la factura a la qual es fa referència en el punt 
anterior.”. 
 

S’ha debatut en el punt núm. 5. 

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

 

PUNT 14. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA D’ACTIVITATS 
DE L’ANY 2014, DE L’AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT 
URBANÍSTICA I TERRITORIAL DE MALLORCA. 

Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu d’Urbanisme i Territori: 
 
Atesa l’elaboració de la Memòria d’activitats de l’any 2014, de l’Agència de protecció 
de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca 
 
Atès que el Consell de Direcció de l’Agència en data 27 de febrer de 2015, va adoptar 
l’acord d’aprovació de la Memòria d’activitats de l’any 2014, amb caràcter previ a 
l’aprovació que correspon al Ple de Consell Insular de Mallorca, el Conseller Executiu 
d’Urbanisme i Territori eleva al Ple del Consell Insular de Mallorca la següent  
 
 
PROPOSTA D’ACORD 
 
 
1r.- Aprovar la Memòria d’activitats de l’any 2014, de l’Agència de protecció de la 
legalitat urbanística i territorial de Mallorca, que figura com a annex. 
 
2n.- Comunicar el present acord al ajuntaments amb competències delegades.  

 

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

Recorda que ja se va explicar de forma exhaustiva la Memòria de l’Agència de Protecció de la 
Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca en el sí de l’òrgan de direcció de l’ADU. Per aquesta raó, 
avui només en farà un breu resum.  

Indica que ha quedat constància que durant 2014 s’ha produït un descens de l’activitat infractora, 
basada en la disminució de les denúncies. Evidentment, si hi ha menor activitat hi ha menys denúncies.  

S’ha notat un equilibri respecte a l’any 2013, amb unes denúncies més, però molt poques. 
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Aquesta situació ha fet que s’incrementi la tasca d’inspecció pròpia del personal tècnic de l’ADU, raó 
per la qual han augmentat els expedients oberts d’ofici.  

La diferència important respecte als anys anteriors, quan la crisi econòmica encara no havia afectat el 
sector de la construcció a Mallorca, és aquesta: la reducció de les accions il·legals en sòl rústic. 

Quant a la imposició i a la recaptació de sancions, s’ha observat un equilibri entre uns anys i altres. La 
recaptació efectiva d’aquestes sancions depèn de la situació en què es trobin els expedients; 
majoritàriament, i de forma habitual, no se cobra res que no hagi passat pel jutjat. Observa que és molt 
complicat, aconseguir el pagament d’una sanció en via administrativa i disciplinària i normalment 
acaben en un procediment contenciós, sobretot els de major quantia.  

Per aquestes raons, les diferències que s’observen en les recaptacions entre uns anys i altres depèn de la 
situació administrativa o judicial dels expedients. 

Tot i això, és possible establir una mitjana d’ingressos a l’ADU, que se situa entre els 600.000 € i els 
700.000 €. Posa com exemple els 300.000 € recaptats l’any 2013, els 700.000 € l’any 2014 o fa dos 
anys, quan se varen recaptar més d’1,5 M€.   

Reitera que tot depèn del tipus de sancions que s’imposen, de la quantia de les grans sancions, de la 
possibilitat de tancar definitivament un expedient per la via judicial i que permeti cobrar, però també de 
si l’infractor té o no té patrimoni que li permeti assumir el pagament d’aquestes sancions.  

Assenyala que no s’ha fet cap reducció del pressupost de l’ADU en tota la legislatura, sinó que s’ha 
mantingut la mateixa assignació del Consell de Mallorca des del seu inici, la qual cosa ha permès que 
l’ADU hagi funcionat de forma acceptable. Evidentment, podria tenir més personal i més recursos 
econòmics, com qualsevol organisme de qualsevol administració, però opina que amb la dotació que té 
compleix les funcions i les obligacions que té encomanades. 

Assegura que s’assumeix el compromís de cobrir una sèrie de places vacants, com demostra la propera 
convocatòria que se presentarà. D’aquesta forma, se recuperaran algunes de les places que han quedat 
vacants a l’ADU, per jubilació o per altres causes.  

Finalment, es posa a disposició dels Grups polítics per si necessiten alguna informació complementària.  

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

Fa notar al Sr. Rovira que ja tornen a estar en la mateixa situació que li retreia fa dos anys, pel que fa a 
la Memòria de l’ADU. Assenyala que, en comptes d’avançar, van reculant any rera any.  

Assenyala que possiblement se podrien repetir avui els mateixos arguments que ja varen exposar els 
tres Grups polítics en el Ple durant els anys 2013 i 2014, quan es tractava aquest mateix punt de l’ordre 
del dia. Pot semblar un poc avorrit, però demostra –al seu parer– la seva incapacitat política per 
escoltar i cercar algun tipus d’aproximació a les propostes que li han plantejat des dels Grups de 
l’oposició pel que fa al funcionament de l’ADU.  

Fa avinent que el Sr. Rovira s’ha limitat a dir no de forma repetida a tot quan se li ha suggerit, però ell 
no ha proposat, alhora, cap tipus de mesura per millorar l’ADU, tot i ser ben necessari fer-ho, amb vista 
a fomentar que s’hi incorporin més ajuntaments.  

Indica que el Sr. Rovira sembla satisfet pels resultats que presenta en la Memòria de Gestió de l’ADU i, 
una vegada més, intenta amagar les pobres xifres de gestió que presenta amb un únic argument: la 
baixada de l’activitat constructora i la crisi econòmica, que és ben evident.  

Recorda al Sr. Rovira que els seus caps polítics –el Sr. Rajoy i el Sr. Bauzá– ja afirmaven, als inicis de 
2014, que la crisi s’havia acabat i que els indicadors de l’activitat econòmica anaven disparats cap 
amunt. En conseqüència li demana, què hi ha de cert, de tot plegat, quina és la realitat a dia d’avui.  

Assenyala que allò que és cert que augmenta són les activitats en els diversos despatxos professionals 
especialistes en matèria d’infraccions urbanístiques i legalitzacions, que ara ja s’anuncien a les totes per 
internet. 

Tot i això, la realitat és molt caparruda, de forma que les xifres són les que són, independentment de 
l’habilitat habitual amb la que el Sr. Rovira les vulgui donar. El cert és que el proper mes d’abril se 
compliran sis anys de la creació de l’ADU i una bona part d’aquest període ja haurà transcorregut sota 
el mandat de l’actual equip de govern.  
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Diu que, a més a més, aquest organisme no compleix els objectius per als quals va ser creat i fa notar 
que se va crear amb el vot unànime de tots els Grups polítics que tenen representació en el Ple.  

Reconeix que potser no tota la responsabilitat és del Sr. Rovira, però també és cert que els membres del 
Partit Popular en el Govern de les Illes Balears no ajuden gens, especialment el Sr. Company, amb la 
nova Llei del sòl, una llei que no innova res, que no delimita clarament les competències entre el 
Consell de Mallorca i els ajuntaments i que podria dir-se que premia la gent infractora en matèria 
urbanística passant per la caixa del Tresor Públic.  

Observa que és una tàctica d’anar creant amnisties per a determinades irregularitats, que aconsegueixen 
que algunes persones, generalment les que tenen més recursos o formen part dels poderosos grups de 
pressió, desisteixin d’anar pel camí de la legalitat urbanística i esperin la propera amnistia urbanística 
per resoldre el seu problema; aquesta és l’autèntica política de disciplina urbanística que practica el 
Partit Popular. 

Diu que també és cert el que manifestava un alt càrrec de confiança del PP, en una entrevista publicada 
en el diari ARA Balears el dia 8/3/2015, en el sentit que els ajuntaments no cedeixen les competències 
en matèria de disciplina urbanística. Comenta que aquest mateix alt càrrec deia també que aquest fet 
permetia als batles comandar molt; sobre aquesta afirmació, diu que no creu que sigui tan certa. 

Potser que aquesta cessió de competències dels ajuntaments repercutís significativament en els seus 
ingressos, perquè deixarien d’ingressar uns doblers per raó de les infraccions, però el cert és que si 
s’observen les liquidacions de pressupost que presenten finalment els ajuntaments es demostra que 
tampoc no és així.  

En conseqüència, pensa que hi ha altres motius pels quals els ajuntaments no cedeixen al Consell de 
Mallorca les seves competències urbanístiques, un dels quals potser que no obtenen “beneficis”, una 
participació en les quantitats que recapta aquesta institució. Per aquest motiu considera que seria 
positiu parlar amb els responsables dels ajuntaments, per tal que a partir de la coordinació oportuna 
s’organitzés algun tipus de jornada tècnica per revisar quin ha estat fins ara el funcionament de l’ADU i 
per fer propostes de caire positiu per millorar-lo Alhora, s’hauria d’estudiar algun canvi en els seus 
estatuts, si fos necessari.  

Diu que coincideix amb el Sr. Rovira en el sentit que l’ADU hauria de ser el més autosuficient 
possible. Considera que, evidentment, els recursos per al seu funcionament han d’estar garantits, per bé 
que pensa que la situació actual de l’ADU és insostenible; no és possible que només tengui sis 
ajuntaments i que el primer que va cedir les competències al Consell de Mallorca ja l’hagi abandonada, 
l’any passat.  

Opina que és molt important que, entre tots, s’expliqui correctament quina és la importància de la 
disciplina urbanística. Certament, no és un tema que doni vots, però és molt necessari, perquè el 
territori de Mallorca és petit i s’ha d’anar amb molta cura amb els usos que se li donen.  

Considera que, en les actuals circumstàncies, cal fer un reconeixement exprés de la tasca que du a 
terme el personal de l’ADU. Comenta que a la relació de llocs de feina hi té 25 places, de les quals n’hi 
ha 19 que estan dotades.  

Per acabar, expressa aquesta felicitació, en nom del seu Grup, al personal de l’ADU, perquè considera 
que la bona notícia és que malgrat les circumstàncies actuals, està funcionant. D’altra banda, també 
considera una bona notícia el fet que no hagi abandonat l’ADU cap altre ajuntament.  

El Sr. ROVIRA intervé tot seguit. 

Diu que vol fer dos comentaris al Sr. Colom.  

En primer lloc, observa que li sembla bé que, atès que és període de precampanya electoral, el Grup 
Socialista desitgi criticar les actuacions polítiques del Sr. Company en el Parlament de les Illes Balears, 
però li fa notar que el Ple del Consell de Mallorca no és el fòrum adequat per fer-ho. 

Assenyala que allò que permet el sistema de legalitzacions que preveu la Llei del sòl en la corresponent 
disposició transitòria és legalitzar tot allò contra el que ni els ajuntaments ni l’ADU poden actuar.  

Queda ben clar que, en cas de qualsevol il·legalitat que s’hagi comès en sòl rústic i que pugui ser 
objecte d’un expedient de legalització extraordinari, cap ni una d’aquestes il·legalitats pot ser objecte 
d’un expedient de disciplina urbanística. És a dir, si un particular aconsegueix que l’ajuntament 
legalitzi la seva edificació entre els marges que permet la Llei del sòl actual és pel fet que és impossible 
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que l’ajuntament o l’ADU li hagués pogut tancar un expedient sancionador; precisament, perquè són 
les qüestions prescrites i contra les quals no es pot actuar.  

Consegüentment, li sembla bé que el Sr. Colom no comparteixi allò que determina l’actual Llei del Sòl, 
perquè és una qüestió opinable, però li fa avinent que no té res a veure amb l’ADU ni amb el Consell 
de Mallorca.  

Torna a dir que aquests expedients de legalització no tenen res a veure ni amb la disciplina urbanística, 
ni amb el Consell de Mallorca, ni amb l’ADU ni amb la disciplina urbanística dels ajuntaments, perquè 
en la seva totalitat, malauradament, han prescrit i, en conseqüència, no s’hi podrà actuar mai en contra, 
dins els marges de la llei.  

Entén que el Sr. Colom faci sermons polítics en contra del Govern de les Illes Balears però no entén 
perquè ho relaciona amb l’ADU.  

En segon lloc, pel que fa al comentari sobre el seu càrrec de confiança en l’ADU, el refusa i recorda al 
Sr. Colom que no és el “seu” càrrec de confiança, sinó el “nostre” càrrec de confiança, el de tots, entre 
d’altres qüestions perquè si segueix com a director de l’ADU en funcions és perquè cap dels partits 
polítics representats en el Ple han aconseguit arribar a un acord per nomenar un altre responsable.  

Per aquesta raó, és la persona que actualment compleix les funcions de director de l’ADU, d’acord a 
l’opinió de tots els Grups polítics que formen part de l’esmentada agència i de tots els seus membres 
representats en el Ple del Consell de Mallorca. És per aquesta raó que la seva opinió mereix tot el 
respecte.  

Tot i això, puntualitza que discrepa de l’opinió del director de l’ADU i de la del Sr. Colom en el sentit 
que té molt clar que un dels motius més importants de la no integració d’ajuntaments en l’ADU és que 
no interessa que una agència que funciona bé, en la qual s’obren expedients i s’apliquen multes, entri a 
actuar en determinats aspectes de disciplina urbanística en determinats municipis. Torna a dir que ho té 
claríssim.  

Afirma que l’ADU treballa bé i que existeixen determinats municipis en els quals no interessa que 
aquesta hi entri per actuar en matèria de disciplina urbanística. És per aquesta raó que determinats 
ajuntaments se reserven aquesta competència. Reitera que aquest és un motiu fonamental pel qual no 
entren a formar part de l’agència.  

Considera que un altre motiu fonamental en el mateix sentit és perquè no han estat capaços de tramitar 
els seus expedients i pretenen que ho faci l’ADU.  

Fa avinent que, davant aquesta situació, l’agència i el Consell de Mallorca, durant aquesta legislatura i 
també durant l’anterior, han tengut molt clar que no admeten que s’aportin expedients si no han estat 
iniciats i acabats per l’ajuntament; si un ajuntament va obrir un expedient, també l’ha de tancar.  

Assenyala que allò que no és correcte és intentar eludir la responsabilitat política i administrativa pel 
que fa als expedients de disciplina urbanística. Destaca que és aquest, el motiu pel qual durant aquesta 
legislatura no s’han pogut incorporar determinats ajuntaments; l’ADU no ha volgut assumir expedients 
iniciats per aquests ajuntaments, però no tancats.  

Destaca que aquest criteri no l’ha inventat ell, sinó que és el que ha aplicat l’ADU, des de la seva 
creació, moment en què no governava el Partit Popular.   

Per acabar diu que coincideix amb el Sr. Colom a agrair al personal de l’ADU l’esforç que fa, perquè 
és indubtable que la seva no és una tasca agradable i, tot i això, la fa amb molta professionalitat i amb 
una enorme dignitat. Reconeix que les persones sancionades reben el tractament més correcte i 
professional possible.  

El Sr. COLOM intervé tot seguit. 

Destaca que ambdós coincideixen únicament pel que fa a l’agraïment al personal de l’ADU per la seva 
bona feina.  

Manté tot el que ha dit sobre la Llei del sòl i reitera que és un mal exemple perquè beneficia d’alguna 
manera la gent infractora de la normativa urbanística.  

Fa avinent que tenien altres solucions, com ara deixar les edificacions fora d’ordenació urbanística. 

Pel que fa a la qüestió del director de l’ADU, observa que el Sr. Rovira és qui té la responsabilitat de 
l’agència, és qui comanda, mentre que ell es troba a l’oposició.  
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Insisteix a recordar al Sr. Rovira que és ell qui té l’expedient obert. Assenyala que només han tengut 
dues reunions i, des de fa dos anys, no han tornat parlar d’aquest tema. Per aquest motiu li sembla 
improcedent que vulgui compartir amb ell la responsabilitat pel fet que hi hagi aquesta direcció a 
l’ADU.  

El Sr. ROVIRA tanca el debat. 

Assenyala que, atès que no hi va haver manera d’aconseguir una majoria de vots per fer una proposta i 
tampoc era possible arribar a un acord pel que fa als noms proposats, és obvi que no hi ha res més de 
què parlar. Si no hi ha majoria, no hi ha proposta i si no hi ha proposta, no hi ha canvi; és aquesta, la 
situació actual.  

Indica que si durant aquesta legislatura en què hi havia possibilitats d’arribar a un acord en aquest sentit 
no ha estat possible, durant la propera legislatura s’hauran de reiniciar les negociacions per determinar 
en quina direcció se situa l’ADU, amb l’acord oportú de tots els Grups polítics del Ple.  

En aquest sentit adverteix que, per raó de les majories que s’exigeixen per actuar dins l’agència, és més 
fàcil nomenar la presidenta del Consell de Mallorca que nomenar el director de l’ADU.  

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 15. REC DE DEPARTAMENT D’HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA: 
A) IMPORT: 59.079,33 € 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva d’Hisenda i Funció 
Pública: 
 

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

Atesos els informes del secretari tècnic d’Hisenda i Funció Pública de 9 de febrer de 
2015. 

Atès l’informe de fiscalització prèvia núm. 41/15, de 27 de febrer de 2015. 
 
Per tot això i en virtut de les competències que em confereix la legislació vigent règim 
local i d’acord amb la base 26 de les d’execució del pressupost d’enguany en relació a 
la competència del reconeixement extrajudicial de crèdits, la consellera executiva 
d’Hisenda i Funció Pública  proposa al Ple de la Corporació que adopti el següent : 

ACORD 

1er.- Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit de les factures incloses a les 
relacions F detallades a continuació:  
DEPARTAMENT D’HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

PARTIDA 
PRESSUPOSTÀRIA 

DESCRIPCIÓ 
CODI 

RELACIÓ 
IMPORT 

RECURSOS HUMANS  (FUNCIÓ PÚBLICA) 10.92060  F/2014/155 1.494,65 
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SERVEIS GRALS. CENTRALS 10.92020  F/2014/151 21.427,67 

MAJORDOMIA I PARC MÒBIL 10.92010  F/2014/142 590,12 

SERVEI TRESORERIA 10.93410  F/2014/146 957,48 

INTERVENCIÓ GENERAL 10.93100  F/2014/145 144,93 

SERVEIS TÈCNICS 10.92030  F/2014/148               
54,76 

SERVEIS GRALS. LA MISERICÒRDIA 10.92021  F/2014/149 1.162,73 

SERVEIS GRALS. LLAR INFÀNCIA 10.92022  F/2014/143           
3.998,83 

SERVEIS GRALS. LLAR JOVENTUT 10.92023  F/2014/141 2.073,19 

SERVEIS GRALS. ASSEGURANCES 10.34200.22402  F/2014/150 87,00 

SERVEIS GENERALS I PATRIMONI 10.17200.22701 

10.33128.22701 

10.33128.22701 

10.33220.22700 

10.33440.22701 

10.33701.22701 

10.33702.22701 

10.34200.22701 

10.92020.22701 

10.92021.22701 

10.92022.22701 

Svei.  seguretat Medi Ambient  

Svei.  seguretat  S.A. Cultura i 
Patrimoni 

Svei.  seguretat S.A. Cultura i 
Patrimoni 

Svei. neteja edifici Krekovic 

Svei.  seguretat Raixa 

Svei.  neteja CSC Inca 

Svei. Segurtat CSC Manacor 

Svei.  seguretat Poliesportiu San 
Ferran 

Svei. seguretat Sveis. Grals oficines 
centrals 

Svei. seguretat svei. grals. Ed. La 
Misericòrdia 

Svei. seguretat Sveis. Grals edifici Llar 
Infància 

F/2014/147 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     26.946,32 

SERVEI D’HISENDA 10.93120  F/2014/144 141,65 

   TOTAL 59.079,33 

per un import màxim de 48.825,89 (QUARANTA-VUIT MIL VUIT-CENTS VINT-
I-CINC EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS) més 10.253,44 € (DEU MIL 
DOS-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-QUATRE 
CÈNTIMS) en concepte d’IVA 21%, fent un total de 59.079,33 € (CINQUANTA-
NOU MIL SETANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS). 

La disposició addicional 19 de la TRLCSP imposa a l’administració l’exigència de 
responsabilitat de caràcter patrimonial derivada de les actuacions en matèria de 
contractació de les autoritats i del personal al servei de les Administracions públiques, 
afegint que, “la infracció o aplicació indeguda dels preceptes que conté aquesta Llei 
per part del personal al servei de les administracions públiques, quan hi hagi almenys 
negligència greu, constitueix falta molt greu la responsabilitat disciplinària de la qual 
s’exigeix de conformitat amb la normativa específica en la matèria. 

2on.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació a favor de les persones físiques o 
jurídiques que consten a les relacions adjuntes amb càrrec a les operacions RC’s núm. 
220150000350, 220150000482, 220150000340, 220150000344, 220150000343, 
220150000349, 220150000399, 220150000341, 220150000339, 220150000351, 
220150000345 i 220150000342. 

3er.- Proposar que s’ordeni el pagament a favor de les persones físiques o jurídiques 
que consten a les  relacions adjuntes. 
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S’ha debatut en el punt núm. 5. 

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

PUNT 16. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚM. 6 DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE LA 
CORPORACIÓ DE L'EXERCICI DE 2015 PER CRÈDIT EXTRAORDINARI 
(CE 02/2015). 

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

Atesa la sol·licitud de modificació de crèdits per Crèdit Extraordinari de la 
Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports, de data 27 de febrer de 2015. 

Vista la provisió de la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública que subscriu, 
de 27 de febrer de 2015, d’incoació d’un expedient de modificació de crèdits en el 
Pressupost propi del Consell de Mallorca corresponent a l’exercici de 2015, a 
l’objecte de poder atendre algunes despeses, les aplicacions a les quals s’havien 
d’imputar no s’havien incloses en el pressupost de 2015 o no tenien crèdit suficient 
atenent les necessitats que s’especifiquen a les memòries corresponents i de les quals 
n’hi ha constància en els antecedents de l’expedient. 

Vist que la Intervenció d’aquest Consell Insular ha emès el dictamen preceptiu, on 
consten les operacions de modificacions de crèdits que es proposen per atendre les 
despeses esmentades, i d’acord amb allò que es preveu en els articles 177 i 180 del 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDLEG 2/2004, de 
5 de març, concordant amb els articles 35 a 38  i 40 a 42 del RD 500/1990, de 20 
d’abril i amb la base 10 de les d’execució del pressupost per a 2015, la consellera 
d’Hisenda i Funció Pública proposa al Ple de la Corporació que adopti el següent  
 
A C O R D 

PRIMER.-  Aprovar l’expedient núm. 6 de modificació de crèdits en el pressupost 
propi de 2015, d’acord amb el següent detall: 
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· CRÈDIT EXTRAORDINARI (CEX.02/2015)

Aplicació Descripció Import

20 33400 78901 ASSOCIACIÓ PREMSA FORANA P/INFRAESTRUCTURES 2015 20.000,00

TOTAL CRÈDIT EXTRAORDINARI 20.000,00

FONTS DE FINANÇAMENT DEL CRÈDIT EXTRAORDINARI

· Baixes per anul·lació

Aplicació Descripció Import

20 33400 48901 ASSOCIACIÓ PREMSA FORANA P/FOMENT LLENGUA CATALANA 2015 20.000,00

TOTAL FONT FINANÇAMENT P/CRÈDIT EXTRAORDINARI 20.000,00

EXPEDIENT NÚM. 6 MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE 2015

 
 

Per la qual cosa queda anivellat el Pressupost. 

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

 

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

 

DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT 

 
PUNT 17. REC DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT: 
A) IMPORT: 113.898,31 € 
 
Es dóna compte de la consellera executiva de Medi Ambient:  
 
1.S'han presentat factures corresponents a béns i serveis prestats amb destí al 
departament de Medi Ambient durant els  anys 2013 i 2014. 
 
2. S'ha emès informe jurídic i informe d'Intervenció General núm. ref.     de data       , 
que figuren al corresponent expedient. 
 
3. La disposició addicional 19 del TRLCSP imposa a l’administració l’exigència de 
responsabilitat de caràcter patrimonial derivada de les actuacions en matèria de 
contractació de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques, 
afegint que, “la infracció o aplicació indeguda dels preceptes que conté aquesta llei 
per part del personal al servei de les administracions públiques, quan hi hagi almenys 
negligència greu, constitueix falta molt greu de la que la seva responsabilitat 
disciplinària s’exigirà de conformitat amb la normativa específica en la matèria”. 
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4. És procedent el reconeixement de la despesa per tal d'evitar l'enriquiment injust que 
suposaria no pagar a tercers els drets adquirits davant la corporació i obligar als 
particulars a haver de recórrer davant els tribunals de justícia per el cobrament dels 
seus crèdits. 
 
5. D’acord amb la legislació vigent, correspon al Ple del Consell de Mallorca el 
reconeixement extrajudicial de crèdits, expedient que, amb caràcter previ, haurà de 
dictaminar la Comissió Informativa corresponent. 
 
6. D’acord amb l’art. 6 d) 3 del Decret d’Organització del Consell, correspon a la 
Consellera Executiva d’Hisenda i Funció Pública l’ordenació del pagament  
 
Per tot això, propòs al Ple adopti el següent 

 
ACORD 

1er.- Estimar les al·legacions del Departament de Medi Ambient indicades a l’informe 
de fiscalització 30.2/15, conseqüentment, resoldre a favor d’aquest Departament la 
discrepància entre la Intervenció i el Departament de medi ambient, amb relació a 
l’expedient de Reconeixement Extrajudicial de Crèdit de les relacions de factures que 
es relacionen seguidament. 

2on.- Aprovar el reconeixement extrajudicial dels crèdits que se detallen favor dels 
tercers que figuren a les relacions comptables que s’adjunten  identificades amb el 
núm. F/2014/123, F/2014/125, F/2014/126, F/2014/127, F/2014/128, F/2014/129 , 
F/2014/131 per un import total de cent tretze mil vuit-cents noranta-vuit  euros amb 
trenta-un cèntims dels quals cent nou mil sis-cents vuitanta-un euros amb quaranta-
dos cèntims corresponen a la base imposable, quatre mil dos-cents setze euros amb 
vuitanta-nou cèntims a la quota d’IVA deduïble i amb una retenció de IRPF de mil 
set-cents trenta-nou euros amb vuitanta-cinc cèntims, quedant un líquid  de cent dotze 
mil cent cinquanta-vuit euros amb quaranta-sis cèntims    ( import total de 113.898,31 
€ dels quals 109.681,42 € corresponen a la base imposable, 4.216,89 a la quota 
d’I.V.A. deduïble i amb una retenció de IRPF de 1.739,85 € quedant un líquid de 
112.158,46 €), segons el que estableix la disposició addicional 19 del TRLCSP la qual 
imposa a l’administració l’exigència de responsabilitat de caràcter patrimonial 
derivada de les actuacions en matèria de contractació de les autoritats i del personal al 
servei de les administracions públiques, afegint que, “la infracció o aplicació indeguda 
dels preceptes que conté aquesta llei per part del personal al servei de les 
administracions públiques, quan hi hagi almenys negligència greu, constitueix falta 
molt greu de la que la seva responsabilitat disciplinària s’exigirà de conformitat amb 
la normativa específica en la matèria”. 

3er. Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions que se detallen a favor dels 
tercers que figuren a les relacions comptables que s’adjunten  identificades amb el 
núm. F/2014/123, F/2014/125, F/2014/126, F/2014/127, F/2014/128, F/2014/129 , 
F/2014/131 per un import total de cent tretze mil vuit-cents noranta-vuit  euros amb 
trenta-un cèntims dels quals cent nou mil sis-cents vuitanta-un euros amb quaranta-
dos cèntims corresponen a la base imposable, quatre mil dos-cents setze euros amb 
vuitanta-nou cèntims a la quota d’IVA deduïble i amb una retenció de IRPF de mil 
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set-cents trenta-nou euros amb vuitanta-cinc cèntims, quedant un líquid  de cent dotze 
mil cent cinquanta-vuit euros amb quaranta-sis cèntims    ( import total de 113.898,31 
€ dels quals 109.681,42 € corresponen a la base imposable, 4.216,89 a la quota 
d’I.V.A. deduïble i amb una retenció de IRPF de 1.739,85 € quedant un líquid de 
112.158,46 €), contretes pel departament de Medi Ambient segons el següent detall: 

 

 

4t. Atesa l’existència de crèdit adequat i suficient al pressupost de l’exercici 2015, les 
despeses aprovades amb codi de relació esmentats al punt anterior s’imputaran a les 
aplicacions pressupostàries següents: 

 

50.17920.21000      50.15103.22104  
50.17920.22699      50.15103.22105 

 50.15103.22110 
50.17200.21400      50.15103.22699 
50.17200.22101      50.15102.20200 
50.17200.22609      50.15102.20300 
50.17200.22004      50.15102.21200 
50.17200.22201      50.15102.22110 
50.17200.23120      50.15102.62300 
50.15105.22105      50.33630.20200 
50.15105.20300      50.33630.22100 
50.15105.22102      50.33630.22101 
50.15103.21200      50.17232.22614 

  
CODI 
RELACIÓ 

CENTRE   IMPORT RC  

1 F/2014/123 FINQUES PÚBLIQUES      2.859,87 € 220150000406 

2 F/2014/125 MEDI AMBIENT 
     8.581,48 € 

     1..042,55 € 

220150000416 

220150000415 

3 F/2014/126 REFUGI MULETA      6.226,46 € 220150000402 

4 F/2014/127 REFUGI SON AMER    14.194,49 € 220150000403 

5 F/2014/128 MALLORCA I LA MAR    45.853,99 € 220150000407 

6 F/2014/129 REFUGI TOSSALS VERDS 
     2.086,26 € 

     1.720,00 € 

220150000401 

220150000400 

7 F/2014/131 SERVEI DE CAÇA    27.116,32 € 220150000405 

    109.681,42 €  
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50.15103.22100      50.17232.22706 
50.15103.22102      
 
5è. Proposar a la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública l’ordenament dels 
pagaments. 
 

S’ha debatut en el punt núm. 5. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova denou vots a favor (PP), deu vots en contra 
(PSOE) i quatre abstencions (MÉS per Mallorca). 
 
 
PUNT 17. REC DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT: 
B) IMPORT: 141.909,38 € 
 
Es dóna compte de la consellera executiva de Medi Ambient:  
 
Atès que diverses empreses han presentat factures corresponents a reparacions 
subministraments i obres realitzats durant els exercicis 2011, 2013 i 2014, amb destí a 
l’INSTITUT  DE L'ESPORT HÍPIC DE MALLORCA, les quals s’han d’imputar al 
pressupost de l’exercici corrent, com a conseqüència de tenir la data de venciment del 
servei a facturar incorrecta, no haver seguit el procediment legalment establert o per 
no tenir la cobertura pressupostària necessària. 

 
1. S'han presentat factures corresponents a béns i serveis prestats amb destí a l’Institut 
de l’Esport Hípic de Mallorca durant els anys 2011, 2013 i 2014. 
 
2. S'ha emès informe jurídic de data 13 de febrer de 2015, que figuren al corresponent 
expedient. 
 
3. Atès l’informe de l’administrador de l’Institut de l’Esport Hípic de data 2 de febrer 
de 2015. 
 
4. La disposició addicional dinou de la TRLCSP imposa a l’administració l’exigència 
de responsabilitat de caràcter patrimonial derivada de les actuacions en matèria de 
contractació de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques, 
afegint que, “la infracció o aplicació indeguda dels preceptes que conté aquesta llei 
per part del personal al servei de les administracions públiques, quan hi hagi almenys 
negligència greu, constitueix falta molt greu de la que la seva responsabilitat 
disciplinària s’exigirà de conformitat amb la normativa específica en la matèria”. 
 
5. És procedent el reconeixement de la despesa per tal d'evitar l'enriquiment injust que 
suposaria no pagar a tercers els drets adquirits davant la corporació i obligar als 
particulars a haver de recórrer davant els tribunals de justícia per el cobrament dels 
seus crèdits. 
 
6. L’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca va iniciar l’expedient per a  l’aprovació del 
reconeixement extrajudicial de crèdits de despeses corresponents als exercicis  2011, 
2013 i 2014. En aquest sentit es va sotmetre  l’expedient a la fiscalització preceptiva 
prèvia de la Intervenció General i va ser fiscalitzat de disconformitat.   
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7.  Atès l’informe de l’administrador e.f. de data 25 de febrer de 2015, l’Institut de 
l’Esport Hípic de Mallorca que planteja aplicar el procediment de discrepància, tal i 
com es preveu a la base d’execució 56 del vigent pressupost. 
 
8. A més, consta a l’expedient: 
- Informe justificatiu de l’administrador e.f. de l’I.E.H.M., de data 2 de febrer de 2015  
- Informe jurídic signat pel Secretari Delegat de l’IEHM, Antoni Benlloch Ramada, 
de data 13  de febrer de 2015. 
- Informe discrepància de l’administrador e.f. de l’I.E.H.M., de data 25 de febrer de 
2015. 
- Certificats de reserva de crèdit. 
 
9. D’acord amb la legislació vigent, correspon al Ple del Consell de Mallorca el 
reconeixement extrajudicial de crèdits, expedient que, amb caràcter previ, haurà de 
dictaminar la Comissió Informativa corresponent. 

 
Per tot això i en virtut de les competències que em confereix la legislació vigent de 
règim local i d’acord a la base 27 de les d’execució del pressupost, en relació a la 
competència del reconeixement extrajudicial de crèdits, el President de l’Institut de 
l’Esport Hípic de Mallorca proposa a la Junta Rectora de l’Institut de l’esport Hípic de 
Mallorca, que elevi al Ple del Consell de Mallorca, que l’adopció del següent   
ACORD 
 
1er. Resoldre la discrepància plantejada entre l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca i 
la Intervenció General a favor del centre gestor en relació a l’expedient d’aprovació 
del reconeixement extrajudicial de crèdits de despeses corresponents als exercicis 
2011, 2013 i  2014. 

 
2on. Aprovar el reconeixement extrajudicial dels crèdits que es detallen a les relacions 
adjuntes per import total de CENT QUARANTA- UN MIL NOU-CENTS NOU 
EUROS AMB TRENTA VUIT-CENTIMS (141.909,38 € ). 
 
3er. Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions de les factures incloses a les 
relacions adjuntes, per import total de CENT QUARANTA- UN MIL NOU-CENTS 
NOU EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS (141.909,38 € ), contretes per 
l’INSTITUT  DE L’ESPORT HIPIC DE MALLORCA segons el següent detall: 

 
 CODI RELACIÓ IMPORT RC 

1 F/2014/1 34.216,50 € 220150000018 
2 F/2014/2 660,66 € 220150000018 
3 F/2014/3 100.816,02 € 220150000018 (Cap.II) 

220150000014 (Cap.II) 
220150000015 
(Cap.VI) 

4 F/2014/4 6.216,20 € 220150000016 (Cap.II) 
220150000017(Cap.II-
23) 

 TOTAL 141.909,38 €  
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4rt. Atesa l’existència de crèdit adequat i suficient al pressupost de l’exercici 2015, les 
despeses aprovades amb codi de relació,  F/2014/1,  F/2014/2,  F2014/3,  F/2014/4, 
s’imputaran a les aplicacions pressupostàries d’aplicació als pressupost de l’exercici 
2015. 

5e. Proposar al President de l’INSTITUT DE L’ESPORT HIPIC DE MALLORCA 
l’ordenament dels pagaments. 

 

S’ha debatut en el punt núm. 5. 

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

PUNT 18. PROPOSTA D’APROVACIÓ D’ENTRADA EN SERVEI DE LES 
MILLORES DE LA PLANTA DE SELECCIÓ D’ENVASOS. 

Es dóna compte de la consellera executiva de Medi Ambient:  
 
Atès l’acord del Ple del Consell de Mallorca de 10 de juliol de 2014, en què s’aprova 
el projecte de millores a la planta de selecció d’envasos lleugers per import de 
635.696,53.-euros (base imposable de 525.369,03€ + 110.327,50€ (IVA 21%)), amb 
núm. de visat 135.346 del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Balears, de 3 de 
desembre de 2013, amb informe favorable d’Intervenció General de 28 de maig de 
2014 i els informes tècnics i econòmics pertinents. 
 
Atesa l’Acta de comprovació de finalització d’obres del projecte corresponent a 
“Millores a la planta de selecció d’envasos” de 6 d’octubre de 2014, signada per part 
del director facultatiu de les obres, del director general de Tirme, SA i de l’enginyer 
industrial i inspector del Servei de residus urbans de Mallorca. 
 
Atès l’escrit de l’empresa concessionària, amb registre d’entrada núm. 31.683, de 10 
d’octubre de 2014, on es sol·licita l’entrada en servei definitiva de les millores a la 
planta de selecció d’envasos.  
 
Atès l’informe favorable de l’enginyer industrial i inspector del Servei de residus 
urbans de Mallorca de 3 de desembre de 2014 a l’entrada en servei definitiva de les 
millores a la planta de selecció d’envasos.  
 
Atès l’informe jurídic del cap del Servei Jurídic DIR de 21 de gener de 2015. 
 
Atès l’informe d’Intervenció General de 23 de febrer de 2015. 
 
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 
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1.- Aprovar l’entrada en servei definitiva de les millores a la planta de selecció 
d’envasos i, per tant, la incorporació de la inversió  per import de 635.696,53.-euros 
(base imposable de 525.369,03€ + 110.327,50€ (IVA 21%)) al càlcul de la tarifa de 
residus urbans com a INE (Inversió específica). 

 

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

 

DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL 

PUNT 19. REC DE DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL: 
A) IMPORT: 226.772,49 € 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Benestar Social: 
 

1. Ateses les factures presentades corresponents a béns i serveis prestats amb destí a 
l’Institut Mallorquí d’Afers Socials durant els anys 2011,2012, 2013 i 2014 que no 
han seguit el procediment legalment establert o es inadequat pel tipus de despesa. 

2. La disposició addicional denou de la TRLCSP imposa a l’administració l’exigència 
de responsabilitat de caràcter patrimonial derivada de les actuacions en matèria de 
contractació de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques, 
afegint que, “la infracció o aplicació indeguda dels preceptes que conté aquesta llei 
per part del personal al servei de les administracions públiques, quan hi hagi almenys 
negligència greu, constitueix falta molt greu de la que la seva responsabilitat 
disciplinària s’exigirà de conformitat amb la normativa específica en la matèria”. 
 
3. És procedent el reconeixement de la despesa per tal d'evitar l'enriquiment injust que 
suposaria no pagar a tercers els drets adquirits davant la corporació i obligar als 
particulars a haver de recórrer davant els tribunals de justícia per el cobrament dels 
seus crèdits. 
 
4. D’acord amb la legislació vigent, correspon al Ple del Consell de Mallorca el 
reconeixement extrajudicial de crèdits, expedient que, amb caràcter previ, haurà de 
dictaminar la Comissió Informativa corresponent. 
 
5. S'ha emès informe jurídic i s’ha sotmès a fiscalització les factures que conformen 
l’expedient.  
 

6. D’acord amb les bases d’execució i els Estatuts de l’Institut Mallorquí d’afers 
Socials, correspon al director gerent l’ordenació del pagament  

Per tot això, propòs al Ple adopti el següent 
 

ACORD 

1r. Aprovar el reconeixement extrajudicial dels crèdits que se detallen a la relació 
adjunta, que fan un total de DOS-CENTS VINT-I-SIS MIL SET-CENTS SETANTA-
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DOS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS (226.772,49€) d’acord amb el 
detall de la relació adjunta.  

2n. Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions a favor dels tercers que s’inclouen 
a la relació adjunta,  amb càrrec a les aplicacions de l’exercici 2014 que s’hi indiquen,  
per  import total de DOS-CENTS VINT-I-SIS MIL SET-CENTS SETANTA-DOS 
EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS (226.772,49€) 

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

 

S’ha debatut en el punt núm. 5. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova denou vots a favor (PP), deu vots en contra 
(PSOE) i quatre abstencions (MÉS per Mallorca). 
 
 
PUNT 19. REC DE DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL: 
B) IMPORT: 259.681,80 €. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Benestar Social: 
 

1. Ateses les factures presentades corresponents a béns i serveis prestats amb destí a 
l’Institut Mallorquí d’Afers Socials durant els anys  2012, 2013 i 2014 que no han 
seguit el procediment legalment establert o es inadequat pel tipus de despesa. 

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

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

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

5. S'ha emès informe jurídic i s’ha sotmès a fiscalització les factures que conformen 
l’expedient.  

6. D’acord amb les bases d’execució i els Estatuts de l’Institut Mallorquí d’afers 
Socials, correspon al director gerent l’ordenació del pagament  

Per tot això, propòs al Ple adopti el següent 
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ACORD 

1r. Aprovar el reconeixement extrajudicial dels crèdits de les factures que se detallen 
a la relació adjunta, que fan un total de DOS-CENTS CINQUANTA-NOU MIL SIS-
CENTS VUITANTA-UN  AMB VUITANTA CÈNTIMS (259.681,80€). 

2n. Autoritzar, disposar i reconèixer les de les factures que s’inclouen a la relació 
adjunta,  amb càrrec a les aplicacions de l’exercici 2014 que s’hi indiquen,  per  
import total de DOS-CENTS CINQUANTA-NOU MIL SIS-CENTS VUITANTA-
UN  AMB VUITANTA CÈNTIMS (259.681,80€). 

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

 

S’ha debatut en el punt núm. 5. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova denou vots a favor (PP), deu vots en contra 
(PSOE) i quatre abstencions (MÉS per Mallorca). 
 
 
PUNT 19. REC DE DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL: 
C) IMPORT: 29.524,89 € 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Benestar Social: 

1 Ateses les factures presentades corresponents a béns i serveis prestats amb destí a 
l’Institut Mallorquí d’Afers Socials durant els anys 2013 i 2014 que no han seguit el 
procediment legalment establert o es inadequat pel tipus de despesa. 

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

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

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

5. S'ha emès informe jurídic i s’ha sotmès a fiscalització les factures que conformen 
l’expedient.  

6. D’acord amb les bases d’execució i els Estatuts de l’Institut Mallorquí d’afers 
Socials, correspon al director gerent l’ordenació del pagament  

Per tot això, propòs al Ple adopti el següent 
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ACORD 

1r. Aprovar el reconeixement extrajudicial dels crèdits de les factures que se detallen 
a la relació adjunta, que fan un total de VINT-I-NOU MIL CINC-CENTS VINT-I-
QUATRE  AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS (29.524,89€). 

2n. Autoritzar, disposar i reconèixer les de les factures que s’inclouen a la relació 
adjunta,  amb càrrec a les aplicacions de l’exercici 2014 que s’hi indiquen,  per  
import total de VINT-I-NOU MIL CINC-CENTS VINT-I-QUATRE  AMB 
VUITANTA-NOU CÈNTIMS (29.524,89€). 

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

 

S’ha debatut en el punt núm. 5. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova denou vots a favor (PP), deu vots en contra 
(PSOE) i quatre abstencions (MÉS per Mallorca). 
 
 
PUNT 19. REC DE DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL: 
D) IMPORT: 56.902,46 € 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Benestar Social: 
 

1 Ateses les factures presentades corresponents a béns i serveis prestats amb destí a 
l’Institut Mallorquí d’Afers Socials durant els anys 2010, 2013 i 2014 que no han 
seguit el procediment legalment establert o es inadequat pel tipus de despesa. 

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

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

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

5. S'ha emès informe jurídic i s’ha sotmès a fiscalització les factures que conformen 
l’expedient.  
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6. D’acord amb les bases d’execució i els Estatuts de l’Institut Mallorquí d’afers 
Socials, correspon al director gerent l’ordenació del pagament  

Per tot això, propòs al Ple adopti el següent 
 

ACORD 

1r. Aprovar el reconeixement extrajudicial dels crèdits de les factures que se detallen 
a la relació adjunta, que fan un total de CINQUANTA-NOU MIL NOU-CENTS DOS 
AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS (56.902,46€). 

2n. Autoritzar, disposar i reconèixer les de les factures que s’inclouen a la relació 
adjunta,  amb càrrec a les aplicacions de l’exercici 2015 que s’hi indiquen,  per  
import total de CINQUANTA-NOU MIL NOU-CENTS DOS AMB QUARANTA-
SIS CÈNTIMS (56.902,46€). 

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

 

S’ha debatut en el punt núm. 5. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova denou vots a favor (PP), deu vots en contra 
(PSOE) i quatre abstencions (MÉS per Mallorca). 
 
 
PUNT 19. REC DE DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL: 
E) IMPORT: 61.841,99 € 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Benestar Social: 

1 Ateses les factures presentades corresponents a béns i serveis prestats amb destí a 
l’Institut Mallorquí d’Afers Socials durant els anys 2013, 2014 i 2015 que no han 
seguit el procediment legalment establert o es inadequat pel tipus de despesa. 

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

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

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

5. S'ha emès informe jurídic i s’ha sotmès a fiscalització les factures que conformen 
l’expedient.  
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6. D’acord amb les bases d’execució i els Estatuts de l’Institut Mallorquí d’afers 
Socials, correspon al director gerent l’ordenació del pagament  

7. Atenent l’informe de disconformitat d’Intervenció Delegada (06.15 REC-05.15 
FMP) de data 18 de febrer de 2015, un cop esmenades les deficiències detectades. 

Per tot això, propòs al Ple adopti el següent 
 

ACORD 

1r. Aprovar el reconeixement extrajudicial dels crèdits de les factures que se detallen 
a la relació adjunta, que fan un total de SEIXANTA-UN MIL VUIT-CENTS 
QUARANTA-UN EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS (61.841,99€). 
2n. Autoritzar, disposar i reconèixer les de les factures que s’inclouen a la relació 
adjunta,  amb càrrec a les aplicacions de l’exercici 2015 que s’hi indiquen,  per  
import total de SEIXANTA-UN MIL VUIT-CENTS QUARANTA-UN EUROS 
AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS (61.841,99€). 

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

 

S’ha debatut en el punt núm. 5. 

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

 

DEPARTAMENT DE COOPERACIÓ LOCAL 

PUNT 20. REC DE DEPARTAMENT DE COOPERACIÓ LOCAL: 
A) IMPORT: 69.186,19€ 
 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu de Cooperació Local: 
 

Ateses les factures presentades per diversos proveïdors en relació a serveis i 
subministraments prestats als exercicis 2012, 2013 i 2014  al departament de 
Cooperació Local, segons es detalla a les relacions de factures F/2014/15 i F/2014/11, 
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 13 de febrer de 2015 del cap de servei del 
Servei de Bombers de Mallorca i l’informe jurídic de data 16 de febrer de 2015 del 
cap de servei de la Secretaria Tècnica, Unitat d’Emergències així com els informes 
justificatius de cada una de les factures, emesos en data 10 de febrer de 2015, pel cap 
dels Serveis Administratius de Cooperació Local, i l’informe de fiscalització de la 
Intervenció General que figuren al corresponent expedient. 
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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 2015 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, la secretària tècnica d’Urbanisme i Territori, i de Cooperació Local 
proposa al conseller executiu de Cooperació local que elevi al Ple la següent proposta 
d’ 

ACORD 

1. Aprovar el reconeixement extrajudicial d’un crèdit de SEIXANTA-NOU MIL 
CENT VUITANTA-SIS EUROS AMB DENOU CÈNTIMS (69.186,19€) que 
corresponen a CINQUANTA-SET MIL CENT SETANTA-VUIT EUROS AMB 
SEIXANTA-SET CÈNTIMS (57.178,67€), de base imposable, i DOTZE MIL 
SET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS  (12.007,52€), que es 
corresponen al 21% de l’IVA a càrrec del pressupost de 2015 del Departament de 
Cooperació Local, d’acord amb el que disposa la base 27 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 les relacions F/2014/11 i F/2014/15  annexes a aquesta 
proposta, i més concretament: 
 

 
PROGRAMA 

 
 

 
RC.DEFINITIVA 

 
 

 
APLICACIÓ 

PRESSUPOSTÀRIA 
 

 
IMPORT 

 

13600.- BOMBERS 
DE MALLORCA 

220150000414 
220150000413 
220150000229 

65.13600.22699 
65.13600.62300 
65.13600.62500 

48.415,46€ 
  1.034,11€ 
18.888,23€ 

94310.-
COOPERACIÓ I 
ADMINISTRACIÓ 
LOCAL 

 
 220150000324 

 
65.94310.22606 

 

 
    848,39€ 



 76

 
 

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

VUITANTA-SIS EUROS AMB DENOU CÈNTIMS (69.186,19€) que 
corresponen a CINQUANTA-SET MIL CENT SETANTA-VUIT EUROS AMB 
SEIXANTA-SET CÈNTIMS (57.178,67€), de base imposable, i DOTZE MIL 
SET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS  (12.007,52€), que es 
corresponen al 21% de l’IVA, a càrrec del pressupost de 2015 del Departament de 
Cooperació Local, a favor dels tercers detallats a les relacions F/2014/11 i 
F/2014/15. 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 les relacions adjuntes F/2014/11 i 
F/2014/15 a favor dels tercers que hi figuren a dita relació, per un import total de 
SEIXANTA-NOU MIL CENT VUITANTA-SIS EUROS AMB DENOU 
CÈNTIMS (69.186,19€) que corresponen a CINQUANTA-SET MIL CENT 
SETANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS (57.178,67€), de 
base imposable, i DOTZE MIL SET EUROS AMB CINQUANTA-DOS 
CÈNTIMS  (12.007,52€), que es corresponen al 21% de l’IVA a càrrec del 
pressupost 2015 del Departament de Cooperació Local. 
 

4. Notificar aquest acord al Departament de Cooperació Local.  
 
 

S’ha debatut en el punt núm. 5. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova denou vots a favor (PP), deu vots en contra 
(PSOE) i quatre abstencions (MÉS per Mallorca). 
 
 
II) PART DE CONTROL 
 
PUNT  21. DECRETS I RESOLUCIONS A DONAR-NE COMPTE. 
 
a) Relació de decrets i resolucions adoptats des de la darrera sessió plenària. 
 
S’ajunta com annex la relació de decrets i resolucions. 
 
Es donen per assabentats. 
 
 
b) Relació de decrets adoptats els anys 2013-2014, que no varen ser inclosos en 
relacions anteriors. 
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DEPARTAMENT DATA 
DECRET 

TEMA COMENTARI DESTINATARI IMPORT 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/01/13 ALTRES APROVACIÓ EXPEDIENT 1 DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 
PRESSUPOST DEL CONSELL DE 
MALLORCA TR01/2013 

CONSELL DE 
MALLORCA 

57849,92 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/03/13 ALTRES APROVACIÓ EXPEDIENT NUM. 2 
DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 
PRESSUPOST DEL CONSELL DE 
MALLORCA ROM01/2013 

CONSELL DE 
MALLORCA 

145090561,23 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/03/13 ALTRES EXPEDIENT 1 DE MODIF. DE 
CRÈDITS DE LA APLU (GC01/2013) 

AGÈNCIA 
PROTECCIÓ 
LEGALITAT 
URBANÍSTICA 

452060,09 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/03/13 ALTRES APROVACIÓ EXPEDIENT NUM. 3 
DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DEL 
PRESSUPOST DEL CONSELL DE 
MALLORCA TR02/2013 

CONSELL DE 
MALLORCA 

28924,96 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/04/13 ALTRES APROVACIÓ EXPEDIENT NUM. 4 
DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN 
EL PRESSUPOST DEL CONSELL DE 
MALLORCA ROM02/2013 

CONSELL DE 
MALLORCA 

2582370,33 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/05/13 ALTRES APROVACIÓ EXPEDIENT NUM. 6 
DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN 
EL PRESSUPOST DEL CONSELL DE 
MALLORCA TR03/2013 

CONSELL DE 
MALLORCA 

220000,00 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/05/13 ALTRES APROVACIÓ EXPEDIENT NUM. 5 
DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 
PRESSUPOST DEL CONSELL DE 
MALLORCA ROM03/2013 

CONSELL DE 
MALLORCA 

74733105,47 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/08/13 ALTRES APROVACIÓ EXP. 8 DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS PER 
TRANSFERÈNCIA PRESSUPOST 
2013 TR04/2013 

CONSELL DE 
MALLORCA 

161718,71 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/10/13 ALTRES EXPEDIENT 14 DE MODIF. DE 
CRÈDITS (GC01/2013) 

CONSELL DE 
MALLORCA 

48134,00 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14/10/13 ALTRES EXPEDIENT 16 DE MODIF. DE 
CRÈDITS (TR06/2013) 

CONSELL DE 
MALLORCA 

360000,00 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12/11/13 ALTRES APROVACIÓ EXP. 18 DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL 
PRESSUPOST DEL CONSELL DE 
MALLORCA 2013 (TR07/2013) 

CONSELL DE 
MALLORCA 

20620,28 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/12/13 ALTRES EXPEDIENT 19 DE MODIFICACIÓ 
DE CRÈDITS PRESSUPOST 2013 
(TR08/2013) 

CONSELL DE 
MALLORCA 

183000,00 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/12/13 ALTRES EXPEDIENT 4 DE MODIFICACIÓ DE 
CRÈDITS (GC02/2013) 

INSTITUT DE 
L'ESPORT HÍPIC DE 
MALLORCA 

747873,60 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/12/13 ALTRES EXPEDIENT 3 DE MODIFICACIÓ DE 
CRÈDITS (GC01/2013) 

INSTITUT DE 
L'ESPORT HÍPIC DE 
MALLORCA 

100000,00 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15/10/14 MODIFICACIÓ 
DE CRÈDITS 

EXPEDIENT 19 DE MODIFICACIÓ 
DE CRÈDITS (TR07/2014) 

CONSELL DE 
MALLORCA 

425000,00 

 
Es donen per assabentats. 
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PUNT 22. DONAR COMPTE DE L’INFORME SOBRE EL COMPLIMENT 
DEL COLI ÈTIC DE BON GOVERN PER PART DEL CONSELL DE 
MALLORCA. 
 
Es dóna compte del següent informe: 
 
Antecedents 
 
El punt 6.2.a del Codi Ètic estableix que la Comissió de Transparència ha de fer un 
seguiment del compliment del Codi de Bon Govern per part de la institució i que, amb 
aquesta finalitat, semestralment elevarà un informe al Ple. 
 
En compliment de l’acord del ple de dia 11 de juliol de 2013, pel qual s’aprovà el 
Codi ètic de bon govern i transparència del Consell de Mallorca, s’han realitzat, entre 
d’altres, les actuacions que es descriuen a continuació. 
 
S’ha creat una entrada a la portada del web del Consell de Mallorca per accedir 
directament a la informació publicada sobre bon govern i transparència. 
 
Consideracions 
 
A continuació es farà un repàs punt per punt de les actuacions realitzades i de la 
informació publicada a la web. 
 
Mesures relacionades amb els membres de l’equip de govern, els representants 
polítics, els alts càrrecs i el personal de confiança. 
 
- 1a. Punt 2.1. Els membres i alts càrrecs de la corporació fan, a l’inici i al final de 
la legislatura, les declaracions de béns i d’activitats que els proporcionin o puguin 
proporcionar ingressos econòmics i causes de possible incompatibilitat, de 
conformitat amb la instrucció que va aprovar el Ple de 17 de maig de 2011. 
Acompanyen aquestes declaracions o bé les relatives a l’impost sobre la renda de 
les persones físiques corresponents als darrers dos anys per als nous consellers i les 
noves conselleres i als quatre darrers anys pels que ja ho eren; o bé els certificats 
tributaris de renda que expedeix l’Agència Tributària de l’Estat referits als 
mateixos períodes fiscals. 

 
Els membres de l’equip de govern, els alts càrrecs i els consellers electes del 
Consell van presentar les declaracions de béns i rendes i el registre d’interessos 
abans que es donàs publicitat a l’entrada del Codi ètic a la web del Consell de 
Mallorca. D’acord amb el Codi ètic s’haurà de presentar una nova declaració al final 
d’aquesta legislatura. 
 
Pel que fa a les declaracions relatives a l’impost sobre la renda de les persones 
físiques de l’equip de govern, els representants polítics i els alts càrrecs, indicar que 
les declaracions corresponents als exercicis 2011 i 2012 formen part de la 
documentació que consta a l’entrada del Codi ètic des de la seva publicació en el 
web del Consell de Mallorca. Les declaracions de l’exercici 2013 s’han anat penjant 
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en la web a mesura que s’han anat lliurant per part dels interessats i en aquest 
moment totes estan publicades. 

 
 
- 2a. Punt 2.2. Es publiquen en la web del Consell de Mallorca: 
 

o Punt 2.2.a). La relació de càrrecs de confiança i les seves retribucions. 
 

Es publica la relació de llocs de treball corresponent als càrrecs de confiança 
(personal eventual), en la qual hi consta, entre d’altra informació, el nom de la 
persona contractada, el lloc de treball que ocupa i les seves retribucions anuals.  
 
Aquesta relació de llocs de treball ha estat modificada en virtut de l’acord del Ple 
del Consell de Mallorca de dia 8 de gener de 2015, el qual també està publicat en la 
web. Aquest acord ha suposat que tots els llocs de treball corresponents al personal 
eventual estaran adscrits als Serveis Generals de Presidència. 
 

La darrera actualització que s’ha publicat a la web correspon a la relació de llocs de 
treball de dia 21 de gener de 2015. 

 
o Punt 2.2.b). La relació trimestral, elaborada per la Intervenció General, 

de les despeses de publicitat, protocol i representació dels membres de la 
corporació i dels alts càrrecs.  

 
En relació amb aquest apartat, assenyalar que quan es va publicar el Codi ètic en la 
web del Consell es va informar de l’import total de les despeses realitzades pel 
Consell de Mallorca, per departaments, amb càrrec a la aplicació 22601 (despeses 
de protocol i representació) durant els anys 2010, 2011, 2012 i 2013. 

 
Recentment s’ha publicat també l’import total de les despeses realitzades pel 
Consell de Mallorca, per departaments, durant l’any 2014 amb càrrec a l’aplicació 
esmentada. 

 
o Punt 2.2.c). Les compatibilitats concedides als membres corporatius, els 

alts càrrecs i el personal eventual.  
 

Es publica una relació en la qual hi consten les persones a les quals se’ls hi ha 
concedit la compatibilitat, si la compatibilitat es concedeix per activitats públiques 
o privades i la data del decret d’autorització de la compatibilitat. La relació de 
compatibilitats concedides a aquest de personal no s’ha modificat des de que es va 
publicar el Codi ètic en la web del Consell de Mallorca. 

 
o Punt 2.2.d). Les agendes institucionals i l’ús dels cotxes oficials. 
 
Agendes institucionals. A mesura que es remet informació sobre l’activitat 
institucional setmanal de la presidenta i els membres de l’equip de govern es va 
publicant a la web. 
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Ús dels cotxes oficials. Mensualment es publica la utilització que es fa dels cotxes 
oficials per part de la presidenta, els consellers executius i alts càrrecs del Consell 
de Mallorca. En aquest llistat es fa constar els membres de l’equip de govern i els 
alts càrrecs que han fet ús del cotxe oficial i el dia que l’han utilitzat. 

 
o Punt 2.2.e). El contingut dels registres a què es fa referència en l’apartat 

2.3 (registre de regals i registre de viatges). 
 

Pel que fa al registre dels regals que reben els membres corporatius i els alts càrrecs 
amb motiu de les seves funcions, indicar que en la web hi consten dos regals. El 
contingut d’aquest apartat no ha sofert cap canvi des de que es va publicar el Codi 
ètic en la web del Consell de Mallorca. 

 
Respecte al registre de viatges que fan els membres corporatius i els alts càrrecs i 
que abona la institució, assenyalar que la documentació aportada a través dels 
diferents departaments ofereix informació dels viatges i les despeses que s’han 
realitzat durant els viatges. Aquesta informació es va publicant a mesura que es 
facilitada pels departaments del Consell. 

 
- 3a. Punt 2.4. En tots els òrgans col·legiats, de caràcter resolutori, dels 
organismes i entitats dependents del Consell hi ha d’haver un representant de la 
Intervenció General i de la Secretaria General, amb veu i sense vot. 

 
En relació amb aquest punt, s’adjunta, com a annex núm. 1, un informe del Secretari 
General, de data 28 de gener de 2015, que fa referència a aquest punt i d’altres. 
Respecte a aquest apartat, l’esmentat informe assenyala el següent: 
 
“Aquest punt ha de ser objecte de regulació en el Reglament Orgànic i en els 
estatuts de les entitats descentralitzades. Això no obstant, en els organismes 
autònoms i consorcis hi ha un representant de la Secretaria General, que actua com a 
secretari de l’òrgan col·legiat, n’és una excepció el Consorci Eurolocal, ja que el 
secretari d’aquesta entitat és el titular de l’Ajuntament de Palma. Val a dir, que a 
l’Institut de l’Esport Hípic la interventora, o persona en qui delegui, ha d’assistir a 
les reunions de la Junta Rectora (art. 12 Estatuts). Pel que fa les reunions del 
Patronat del Teatre Principal, aquesta Secretaria va delegar la seva representació en 
el funcionari del Departament de Cultura, Sr. Juan Manuel Conde Moragues. Ara 
bé, el Patronat hauria d’acceptar aquesta assistència, ja que no està prevista en els 
Estatuts, i el funcionari també, ja que es tracta d’una entitat de dret privat.” 

 
 
En relació amb les mesures referents als grups polítics. 
 
- 4a. Punt 3.1. Es dóna publicitat en la pàgina web del Consell de Mallorca les 
assignacions econòmiques que reben els partits polítics que tenen representació al 
Ple de la corporació, amb especificació de la quantia que rep cada grup. 
 
A la web figura l’acord del Ple del Consell de Mallorca de 13 de febrer de 2014 en 
el quan es van aprovar les assignacions corresponents a l’any 2014. Està previst que 
les assignacions per a l’any 2015 s’aprovin en el Ple del mes de febrer de 2015. La 
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quantia que reben els partits polítics ha estat la mateixa des del principi de la 
legislatura, no ha variat.  

 
- 5a. Punt 3.2. Es fan públiques, en la pàgina web corporativa, les retribucions que 
rep el personal eventual adscrit a cada grup polític. 

 
S’ha publicat a la web del Consell de Mallorca la relació de llocs de treball 
corresponent al personal eventual adscrit als grups polítics. En aquest document hi 
consta el nom de les persones que ocupen aquests llocs, el tipus de lloc que ocupen 
(secretari-ària grups polítics o secretari-ària 2a grups polítics) i la retribució que 
correspon a cada tipus de lloc. La relació de llocs de treball que està publicada en la 
web és de dia 21 de gener de 2015. 

 
- 6a. Punt 3.3. Tots els grups polítics tenen dret a ser representats en els òrgans 
rectors col·legiats dels organismes i les entitats depenents del Consell, en la forma 
que es determini en els estatuts respectius 
 
En relació amb aquest punt, s’adjunta, com a annex núm. 1, un informe del Secretari 
General, de data 28 de gener de 2015, que fa referència a aquest punt i d’altres. 
Respecte a aquest apartat, l’esmentat informe assenyala el següent: 
 
“Aquest punt ha de ser objecte de regulació en el Reglament orgànic i en els estatuts 
de les entitats descentralitzades. Això no obstant, a l’Institut Hípic de Mallorca, a 
l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca, a la 
Fundació Museu Llorenç Villalonga, Pare Ginard i Blai Bonet, a la Fundació Teatre 
Principal hi ha un representant de cada un dels grups polítics. El Consell Rector de 
l’Institut Mallorquí d’Afers Socials els grups polítics no hi estan representats, però 
sí que ho estan en el Consell Assessor de Serveis Socials. Pel que fa al Consorci de 
les Tecnologies i de les Comunicacions de Mallorca, al Consorci Eurolocal i al 
Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial no hi estan representats els grups 
polítics, però la pròpia configuració dels consorcis, que són entitats associatives, 
dificulta que cada ens que hi participi pugui designar una pluralitat de membres.” 

 
- 7a. Punt 3.4. Es regula la compareixença en comissions informatives de directius 
d’organismes, empreses, patronats i serveis de la corporació. 

 
En relació amb aquest punt, s’adjunta, com a annex núm. 1, un informe del Secretari 
General, de data 28 de gener de 2015, que fa referència a aquest punt i d’altres. 
Respecte a aquest apartat, l’esmentat informe assenyala el següent: 
 
“Aquest punt ha de ser objecte de regulació en el Reglament Orgànic i en els 
estatuts de les entitats descentralitzades”. 

 
- 8a. Punt 3.5. Es garanteix la pluralitat en els mitjans d’informació del Consell de 
Mallorca, mitjançant un espai destinat als grups polítics que tenen representació en 
el Ple de la corporació en la pàgina d’inici del web d’aquesta administració. 

 
En la web del Consell de Mallorca els grups polítics presents al Ple disposen d’un 
espai en el qual publiquen informació relacionada amb l’activitat que duen a terme. 
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- 9a. Punt 3.6. Tots els consellers i les conselleres electes tenen dret a obtenir tots 
els antecedents, les dades o les informacions que estan en poder dels serveis de la 
corporació i són necessaris per dur a terme la seva funció. Amb aquesta finalitat, 
cada grup polític pot formular, mensualment, un màxim de quinze peticions, que ha 
d’atendre el conseller executiu o la consellera executiva competent en el termini 
d’un mes. 

 
S’adjunta, com a annex núm. 2, quadre informatiu relatiu a aquest apartat. 
 

 
En relació amb la informació i participació ciutadana:  
 
- 10a. Punt 4.1. Es crea, en la pàgina web corporativa, una “Bústia de la 
ciutadania”, per atendre queixes i suggeriments dels ciutadans i ciutadanes. 

 
S’ha creat una “Bústia de la ciutadania” amb un accés directe a la portada de la 
pàgina web corporativa, on s’atenen les queixes, les peticions d’informació i els 
suggeriments dels ciutadans i ciutadanes.  
 
Des de que es va implantar el nou programa de gestió de queixes i suggeriments, en 
el moment de rebre un avís de queixa, de suggeriment o una petició d'informació, el 
programa envia automàticament un missatge de rebuda. 
 
Quan un gestor del programa veu l'avís, el remet al Departament pertinent a fi de 
que es prepari una resposta. La resposta es remet al gestor, que l'envia al interessat. 
 
Des de el dia 1 del mes d'agost de 2014 fins el dia 31 de gener de 2015, s'han rebut 
205 avisos que, classificats pels mateixos interessats, són: 
- Peticions d'informació: 120 
- Queixes: 54 
- Suggeriments: 31 
 

La mitja d'avisos rebuts es de 1,1 avisos diaris. 
 
Segons els interessats el tipus de remitent es pot fer la següent classificació: 
- Anònim: 6 
- Empresa: 24 
- Particular: 175 

 
En els casos en que l'avís no correspon al Consell o es pot respondre directament, es 
dóna resposta des del propi gestor. Els altres es remeten als departaments o serveis 
corresponents: 
 
- Cooperació local: 1 
- Economia i hisenda: 4 
- Patrimoni: 5 
- Funció Pública: 9 
- IMAS: 11 
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- Carreteres: 9 
- Cultura: 22 
- Presidència: 44 
- Medi Ambient: 56 
- Urbanisme: 44 

 
Dels avisos remesos: 
Temps mig de remesa als departaments o serveis corresponents: 1,5 dies 
 
Respostes directes del gestor: 24 
 
Dels avisos resposts pels departaments o serveis: 
Temps mig de resposta: 11,8 dies 
 

 
- 11a. Punt 4.2. Es crea la Carta de Serveis del Consell de Mallorca. 
 
En aquests moments encara no s’ha creat la Carta de Serveis. 
 

- 12a. Punt 4.3. S’impulsa l’aplicació de la Llei d’accés electrònic dels ciutadans a 
l’administració, amb la destinació de recursos a la utilització de les tecnologies de 
la informació i el coneixement. 

 
En relació amb aquest punt, s’adjunta, com a annex núm. 3, un informe de la Cap 
de l’Oficina Jurídica, de data 9 de febrer de 2015, que fa referència a aquest apartat. 

 
- 13a. Punt 4.4. Es possibilita que les associacions inscrites en el Registre de 
Participació Ciutadana puguin intervenir en tots els punts de l’ordre del dia que 
afecten les competències del Consell. 

 
En relació amb aquest punt, s’adjunta, com a annex núm. 1, un informe del Secretari 
General, de data 28 de gener de 2015, que fa referència a aquest punt i d’altres. 
Respecte a aquest apartat, l’esmentat informe assenyala el següent: 
 
“Encara que el Reglament Orgànic no ha estat modificat, la Sra. Presidenta permet 
que les associacions inscrites puguin intervenir en tots els punts de l’ordre del dia” 
 

- 14a. Punt 4.5. Un cop acabades les sessions plenàries, es permet que el públic 
assistent pugui formular preguntes i precs, en la forma que es determini 
reglamentàriament. 
 
En relació amb aquest punt, s’adjunta, com a annex núm. 1, un informe del Secretari 
General, de data 28 de gener de 2015, que fa referència a aquest punt i d’altres. 
Respecte a aquest apartat, l’esmentat informe assenyala el següent: 
 
“Aquest punt encara no ha estat objecte de desplegament reglamentari” 
 

- 15a. Punt 4.6. Es dóna informació a través de la web corporativa. 
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o Punt 4.6.1.  Informació de caràcter econòmic. 
Trimestralment, relació de les ajudes i les subvencions que ha concedit el Consell 
de Mallorca, els seus beneficiaris i els criteris de concessió utilitzats, sempre amb 
respecte a les prescripcions de la Llei de protecció de dades i la privacitat de les 
persones. 
 
Respecte a aquest apartat, s’ha d’assenyalar que aquesta informació s’ha anat 
publicant a mesura que s’ha anat rebent des dels diferents departaments. La majoria 
han remès la informació una vegada ja s’havia publicat en el BOIB l’adjudicació de 
les diferents convocatòries públiques de subvencions dirigides a particulars i a 
administracions públiques. 

 
Els departaments del Consell de Mallorca que han publicat les ajudes i subvencions 
són els següents: 
 

� Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports. (Anys 2011, 2012, 2013 i 
2014). 

� Departament de Presidència (Juliol - desembre de 2011, anys 2012, 2013 i 
2014). 

• Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial (any 
2014) 

� Departament d’Urbanisme i Territori  (Anys 2012, 2013 i 2014). 
� Departament de Medi Ambient (Gener 2011- desembre 2013, any 2014). 
� Departament de Cooperació Local (anys 2012, 2013 i 2014). 

 
 
� Punt 4.6.1.a). Relació dels contractes menors superiors a 3000 euros, amb 

indicació de l’adjudicatari i l’import. 
 

Respecte a aquesta relació, indicar que la informació publicada en la web és la 
relació de contractes menors que es remet a la Sindicatura de Comptes anualment. 
En aquests moments hi figuren les relacions corresponents als anys 2011, 2012 i 
2013. Aquesta informació es remet a la Sindicatura dins del primer trimestre de 
cada any, per la qual cosa es preveu que dins el mes de març d’enguany es pugui 
publicar la relació corresponent a l’any 2014. 
 

� Punt 4.6.1.b). Relació dels contractes formalitzats, amb indicació de 
la quantia i el nom dels adjudicataris. 
 
Pel que fa a aquesta relació, es pot assenyalar bàsicament el mateix que en el 
paràgraf anterior. En el primer trimestre de cada any es remet a la Sindicatura de 
Comptes la relació de contractes formalitzats pel Consell de Mallorca. Ara estan 
publicades a la web les relacions corresponents als anys 2011, 2012 i 2013. La 
relació corresponent a l’any 2014 està previst que es publiqui dins del primer 
trimestre d’aquest any. 
 

� Punt 4.6.1.c). Llista de despeses, relacionades per departaments, de 
publicitat i propaganda en tots els mitjans de comunicació, incloent-hi l’import de 
la despesa total en cada mitjà. 
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S’ha publicat les relacions de facturació del Consell de Mallorca en matèria de 
publicitat en els mitjans de comunicació dels anys 2012 i 2013. En el text explicatiu 
es fa referència als mitjans en els quals s’ha publicat l’anunci que es factura. 
Recentment s’han publicat dos llistats, corresponents a l’any 2013, en un d’ells es 
reflexa la despesa total realitzada en cada mitjà i en l’altra la despesa realitzada per 
cada departament del Consell de Mallorca. 
 
 
A la web s’ha creat un nou apartat per anar publicant altra informació de caràcter 
econòmic no inclosa en el Codi ètic. La informació que s’ha publicat en aquest 
apartat és la següent: 
 

o Període mitjà de pagament global a proveïdors mensual. S’han publicat 
els mesos de setembre, octubre, novembre i desembre de 2014. 

o Pla de disposició de fons. 
o Informe de Intervenció de compliment d’obligacions trimestrals 

MINHAP (3r. trimestre 2014). 
 
 

o Punt 4.6.2.  Altres informacions: 
 

� Punt 4.6.2.a). Els treballs i els informes d’organismes relacionats amb 
el contingut d’aquest Codi ètic, com Transparència Internacional. 

 
 

Dins la web del Codi ètic hi ha un apartat referent l’organització Transparència 
Internacional. Es dóna resposta als indicadors fixats per l’esmentada organització 
en l’avaluació de transparència de les diputacions provincials per a l’any 2013. En 
aquests moments, dels 80 indicadors de transparència que figuren en l’esmentada 
avaluació corresponent a l’any 2013, es considera que es podria donar resposta a 
aproximadament un 80% dels indicadors. 
 

� Punt 4.6.2.b). La normativa pròpia, les memòries, els plans, les 
activitats i altres documents importants que ha aprovat la corporació. 
 
A la web del Consell de Mallorca hi ha diferents enllaços en els que s’informa de la 
normativa pròpia del Consell, així com altres de les matèries a les quals es fa 
referència en aquest apartat. 

 
 
Respecte a les mesures relacionades amb el personal de la corporació: 
 
- 16a. Punt 5.1. Es publica en la pàgina web corporativa: 
 
o Punt 5.1.a).  La RLT del Consell de Mallorca, dels seus organismes autònoms 
i dels ens depenents. 
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S’ha publicat la relació de llocs de treball del Consell de Mallorca, de l’Institut 
Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), de l’Agència de Disciplina Urbanística (ADU), 
del Consorci de la Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial, de l’Institut de l’Esport 
Hípic de Mallorca, del Teatre Principal i del Consorci TIC Mallorca. Aquesta 
informació es va actualitzant a mesura que es van produint modificacions en les 
RLT. 

 
o Punt 5.1.b).  Les compatibilitats concedides als funcionaris. 

 
Es publica una relació en la qual hi consten les persones a les quals se’ls hi ha 
concedit la compatibilitat, el tipus de personal (funcionari de carrera, interí o 
personal laboral), si la compatibilitat es concedeix per activitats públiques o 
privades i la data del decret d’autorització de la compatibilitat. La relació de 
compatibilitats concedides a aquest de personal s’ha anat actualitzant i les darreres 
modificacions s’han produït en el mes de desembre de 2014. 

 
 

- 17a. Punt 5.2. En els processos de selecció de personal el personal que forma 
part dels tribunals serà escollit per sorteig d’entre el funcionariat de carrera de la 
corporació que compleix els requisits que determina la legislació de funció pública 
aplicable. 
 
Per donar compliment a aquest apartat del Codi ètic, la consellera d’Hisenda i 
Funció Pública va dictar una resolució per la qual es va aprovar el sistema de sorteig 
per seleccionar als membres dels tribunals en els processos de selecció de personal 
per al Consell de Mallorca. En aquesta resolució s’estableixen els criteris d’acord 
amb els quals es farà la selecció. S’adjunta com a annex núm. 4 còpia de 
l’esmentada resolució de la consellera d’Hisenda i Funció Pública. 

 

El Sr. GARAU (PSOE) constata que tota la feina feta per tots els grups polítics envers el tema de la 
transparència i de dotar aquesta institució d’un codi ètic ha estat en general positiva i, vist el context 
actual, pensa que aquesta activitat s’ha de continuar durant les properes legislatures. 

Tot i això, opina que aquesta legislatura s’hi hagués pogut fer un poc més i potser encara són a temps 
per avançar en la transparència com, per exemple, amb relació al tema de l’ús dels vehicles oficials. 

També hi ha altres temes que considera que s’haurien de gestionar mitjançant un sistema més 
transparent com ara són les places de residències, les sol·licituds de rendes mínimes d’inserció, etc. 

Així doncs, encara queda tot un programa per desenvolupar –programa que altres països ja estan fent– 
per tal que la ciutadania conegui, amb exactitud, l’estat de tramitació dels expedients, l’estat dels 
serveis que s’estan prestant, etc. 

A part d’això, hi ha un altre assumpte, relacionat amb l’ètica política, amb el qual el Grup Socialista ha 
quedat molt insatisfet i és el tema de la transformació del ROC en dos aspectes fonamentals i que, a 
més a més, se donen amb total normalitat al Parlament de les Illes Balears. 

El primer aspecte és la possibilitat de tancar les mocions el grup proposant i el segon és la possibilitat 
de rèplica en el torn de preguntes. Aquests dos aspectes afegirien democràcia, donarien més valor al 
debat polític al Consell de Mallorca i tothom n’estaria més satisfet. 

Atès que falta poc per acabar la legislatura però encara s’han de celebrar dos o tres plens, tal vegada 
encara serien a temps de pactar aquests aspectes comentats i així concloure la legislatura amb un nou 
reglament orgànic més democràtic. 
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El Sr. JUAN (conseller executiu de Presidència) explica que el mateix Codi ètic, quan va ser aprovat 
per tots els grups polítics, donava una imatge de gran seriositat i que no va consistir només en la 
signatura, en un moment donat, d’un codi de bon govern sinó que feia referència a informes periòdics 
que s’elevarien a Ple, la qual cosa implica un alt grau de seguiment d’aquest Codi. 

Atès que aquest punt és donar compte de l’informe, vol aprofitar l’avinentesa per agrair que, en el seu 
moment, tots els grups polítics aprovassin aquest Codi ètic i de bon govern i així mateix agrair-li a la 
Comissió de Transparència –conformada per tots els grups polítics, la Secretaria General i la 
Intervenció General– que aprovàs per unanimitat (amb les observacions que ha esmentat el Sr. Garau 
que coincideixen amb les del Sr. Font) l’informe de seguiment. 

Destaca que és important que hi hagi unanimitat amb aquest tema i, tal i com assenyalava el Sr. Garau, 
és cert que s’hi ha fet molta de feina per tots els departaments, consellers i funcionaris ja que s’ha 
iniciat des de zero un procés de transparència que no se donava a cap altra administració fins i tot 
avançant-se a la Llei de transparència estatal en més d’un any. 

Concretament i en virtut d’aquesta llei, les administracions locals no tenen l’obligació de fer-ho fins a 
finals de 2015 però, en canvi, el Consell de Mallorca fa més d’un any que ho fa. 

Ressalta també que aquest és un punt de partida però un punt de partida de centenars o milers de 
documents que estan publicats en la pàgina web de la institució per tal que qualsevol ciutadà pugui 
consultar, amb total transparència, el que s’hi està fent i com s’estan gestionant els doblers, les 
subvencions, els contractes... en definitiva, els recursos d’aquest Consell de Mallorca. 

En conclusió, remarca que és una gran feina que la ciutadania reclamava perquè és una de les seves 
grans preocupacions que sempre es reflecteixen en les enquestes del CIS i tots els grups polítics han 
sabut donar resposta a aquesta demanda de la societat des d’aquesta institució i, per tot això, agraeix la 
unanimitat –encara que amb observacions– a l’hora d’aprovar l’informe de seguiment del Codi de 
transparència. 

Es donen per assabentats. 
 
 
MOCIONS IMPULSORES O DE TRÀMIT I DE CARÀCTER IDEOLÒGIC. 
 
PUNT 23. MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MÉS PER MALLORCA PER UN 
MILLOR TURISME. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
El motor econòmic de Mallorca, i de les Illes Balears en general, és i seguirà sent el 
turisme. En els darrers anys hem vist com, tot i l’augment del nombre de visitants que 
venen a Mallorca a passar les seves vacances, els indicadors de desigualtat social, 
precarietat laboral i pobresa continuen augmentat i no reflecteixen la bonança 
econòmica que en aquesta moments viu el sector turístic de la nostra comunitat. 
 
Mallorca ha d’avançar cap a la desestacionalització del turisme, i cap a un augment de 
la qualitat d’aquest. 
 
Per tot això exposat, el grup de consellers de MÉS per Mallorca insta al plenari de 
Consell de Mallorca a que prengui els següents 
 

ACORDS: 
 
1.- El ple del Consell de Mallorca constata que l’increment en el nombre de turistes 
anuals que visiten les nostres Illes no va acompanyat de millores en els indicadors de 
desigualtat, pobresa i precarietat. 
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2.- El ple del Consell de Mallorca insta el Govern a elaborar una estratègia per un 
millor turisme, feta des del diàleg i el consens amb el màxim d’agents socials i 
econòmics, i que posi la nostra principal indústria al servei d’un projecte de 
prosperitat compartida, a partir de reconversió del sector i l’establiment de sinèrgies 
amb altres sectors de l’economia productiva, com la indústria, l’agricultura i la 
innovació. 
 
3.- El ple del Consell de Mallorca insta el Govern a tractar tots els sectors econòmics 
per igual, sense que els interessos d’un sol sector passin per damunt dels de la resta ni 
s’afavoreixin la competència deslleial o l’especulació. 
 
4.- El ple del Consell de Mallorca insta el Govern a aprovar immediatament un 
Reglament d’aplicació de la Llei del Turisme que corregeixi els aspectes més 
desreguladors de la Llei del Turisme i compensi el tracte de favor al sector hoteler per 
damunt de la resta d’empreses turístiques. 
 
5.- El ple del Consell de Mallorca insta el Govern a obrir el debat social i econòmic 
sobre el paper del lloguer turístic, amb l’objectiu de regular aquesta activitat existent i 
inserir-la en 
l’estratègia turística de la comunitat. 
 
6.- El ple del Consell de Mallorca insta el Govern a desplegar una fiscalitat justa i 
responsable amb el nostre entorn, que gravi les externalitats del sector turístic i 
permeti la reinversió i restauració de les zones turístiques madures, en la perspectiva 
d’un turisme responsable i sostenible. 
 
7.- El ple del Consell de Mallorca insta el Govern a què estableixi mesures perquè els 
bons indicadors del negoci turístic es tradueixin en millores socials i laborals, com ara 
atorgant una puntuació raonable a l’augment de personal que hauria d’acompanyar 
l’augment de categoria dels establiments turístics, o la persecució del frau en la 
contractació. 
 
8.- El ple del Consell de Mallorca insta el Govern a regular el “tot inclòs” o pensió 
completa integral, establint condicions com ara l’obertura mínima de 9 mesos a l’any 
per als establiments que ofereixin aquesta mena de paquets; la introducció de quotes 
de producte local als menús; o la possibilitat d’incorporar serveis no hotelers als 
paquets turístics que beneficiïn les empreses de l’entorn. 
 
9.- El ple del Consell de Mallorca insta el Govern de les Illes Balears a què presenti 
un recurs davant el Tribunal Suprem per tal de paralitzar el procés de privatització 
d’AENA, pel que suposa tant d’espoli d’un servei públic fonamental per a les nostres 
Illes com de negació de qualsevol possibilitat de cogestionar els nostres aeroports. 
 
10.- El ple del Consell de Mallorca insta el Govern a cedir definitivament la promoció 
turística als Consells insulars, i a treballar conjuntament amb les institucions insulars 
perquè siguem una referència mediterrània i mundial del turisme sostenible, 
responsable i de qualitat. 
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La Sra. PRESIDENTA informa que la Unió d’Associacions de Mallorca ha sol·licitat intervenir al Ple 
en aquest punt i dóna la paraula al Sr. Francisco Fernández. 

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

“Què vol dir millorar el turisme? És un debat obert, d’actualitat ara que hi ha forces polítiques 
confrontades amb el sector hoteler que diuen que els hotelers hauran d’anar vius si ells arriben al poder 
institucional. 

Doncs bé, per nosaltres el debat no és aquest. Millorar no és sinònim de rendibilitat, de guanyar més. 
Evidentment, l’aposta és per la qualitat perquè, si no fos així, farien falta el doble de turistes per 
acomplir amb els interessos econòmics de tots els que viuen, a dia d’avui a Mallorca, del turisme i això 
és insostenible. 

Des del moment que s’opta per la qualitat i no per la massificació ja tenim un primer interès públic de 
tots, de Mallorca com a illa que desitja un turisme de qualitat i sostenible. 

Tenim una illa que ja és de tot menys una illa de la calma. 

Quan construïm una muntanya, s’esgota el recurs però, quan parlam de turisme, és una font inesgotable 
de recursos per a les Illes Balears. 

Les institucions no estan per dir-li a l’hoteler com ha de millorar el producte. Això és una qüestió 
privada de mercat. Les institucions públiques han de servir a una configuració i a una integració del 
negoci turístic amb la ciutadania. 

Mallorca no fa ni 100 quilòmetres de costa a costa. Per tant, si l’opció és turisme de qualitat, tota l’illa 
s’hi ha d’involucrar en aconseguir aquest turisme de qualitat. Aquí sí tenim un camí públic de millora 
de les instal·lacions de barriades i pobles de Mallorca perquè siguin atractius al turisme. Això sí és una 
feina pública en lloc d’opinar i dir-li a l’empresari turístic el que ha de fer. Les institucions públiques 
s’han de demanar, per primera vegada, què han de fer elles mateixes per millorar el turisme. 

Quan a un turista, que té una certa disponibilitat econòmica, se li diu què ha de fer a Mallorca, el més 
normal és que digui, amb aquest perfil, que ell farà el que voldrà quan estigui entre nosaltres. No vol 
condicionaments d’una excursió feta sinó que vol tenir opcions. 

Això posa en evidència que l’hoteler i el restaurador no compten amb una organització pública dels 
seus interessos els quals s’han de protegir perquè són el motor principal de la nostra economia, són ells 
els que estan marcant la diferència entre l’economia balear i l’economia en crisi d’altres indrets de la 
península on estan molt pitjor que nosaltres perquè no tenen aquest important actiu turístic. 

Hem de rompre el cercle viciós de servilisme del turisme a la política i de la política amb el turisme 
subvencionat i hem de rompre l’estacionalitat. Com es poden fer projectes de millora de la planta 
hotelera de Mallorca sí únicament volem el benefici net sense responsabilitats en la configuració de 
l’entorn d’aquesta planta hotelera en la distribució de les àrees de serveis públics? 

La clau no és gravar aquest turisme amb taxes, encarir el preu del servei al turista. Això és una qüestió 
de mercat i no s’ha d’interferir en el preu sinó que, com a entitats públiques, s’ha d’assegurar la 
reversió dels guanys hotelers cap a Mallorca en part, s’ha d’afavorir la inversió de l’hoteler primer a 
Mallorca perquè els beneficis hotelers responen a un sentit social nostre: estan fets a l’illa i els 
s’enduen defora. 

Quant de metres quadrats tenim a Mallorca de 5 estrelles, de 4 o de 3? Qualcú s’ho ha plantejat mai 
d’aquesta manera? Idò, ho haurem de fer si realment volem millorar i oferir qualitat de vida als 
mallorquins a l’hora que consolidam el nostre primer motor turístic sense amenaces 
d’intervencionisme.  

Moltes gràcies.” 

La Sra. CAMPOMAR (MÉS per Mallorca) explica que MÉS per Mallorca presenta aquesta moció 
perquè els nivells de desigualtat social, de pobresa, d’atur i de precarietat laboral indiquen que la 
situació econòmica de les Illes Balears és realment preocupant. 

Tothom és conscient que el turisme és el principal motor econòmic d’aquestes illes i, per tant, cal fer-hi 
molta de feina per millorar-ne la qualitat i aconseguir que els beneficis que reporta el turisme 
reverteixin en el benestar de la ciutadania. 
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Tot seguit mostra una gràfica, la qual diu que circula per les xarxes, on s’observa clarament que 
malgrat que el nombre de turistes vagi augmentant, el PIB de les Illes Balears va baixant i això denota 
que, per més turistes que venguin, empitjora el benestar dels ciutadans. 

De fet, en els últims 10 anys, el PIB de les Illes Balears ha passat d’estar entre els primers llocs en el 
rànquing de les comunitats autònomes a ocupar el lloc onzè i aquesta situació no pot continuar. 

Fa uns mesos, el Govern de les Illes Balears va presentar als hotelers un informe d’Exceltur que posava 
en evidència la dependència de l’economia balear del turisme atès que aproximadament un 45% del 
PIB balear se basa en el turisme. 

L’objectiu d’aquesta moció és que Consell de Mallorca faci una aposta per tal que el turisme redundi 
en benefici de tota la gent que viu a Mallorca i, per això, proposen els deu punts d’acord que detallarà a 
continuació. 

El primer punt és perquè el Ple del Consell de Mallorca constati les desigualtats existents atès que els 
índexs de pobresa i d’atur estan per damunt del 20% i, en el cas de l’atur juvenil, fins i tot s’arriba a 
gairebé un 50%. 

El segon punt determina que l’estratègia a seguir s’ha de basar en el diàleg i consens amb tots els 
agents socials i econòmics per crear un projecte de prosperitat compartida que eviti que les grans 
cadenes hoteleres vegin incrementats els seus beneficis mentre que el benestar social del ciutadans 
decreix, tal i com demostra la gràfica de què parlava abans així com els indicadors de pobresa, atur, 
desigualtat i precarietat laboral. 

El tercer punt pretén que el Govern de les Illes Balears tracti, a l’hora d’elaborar normatives i aplicar 
polítiques, tots els sectors per igual per evitar que en resulti beneficiat només un sector ja que, al final, 
s’afavoriria la competència deslleial i l’especulació. 

El quart punt afecta més directament el Consell de Mallorca i consisteix en instar a l’elaboració d’un 
reglament que desenvolupi la Llei de turisme que va aprovar el Govern de les Illes Balears per tal de 
compensar les diferències i garantir un tracte igualitari a tothom. 

El cinquè punt té per finalitat que s’afronti el tema dels lloguers turístics que són una realitat 
econòmica a molts d’indrets de Mallorca. Fins i tot, hi ha moltes famílies que compten amb un suport 
econòmic i han eludit els factors de precarietat i de desigualtat precisament gràcies a aquests lloguers 
turístics. Al respecte, es fa imprescindible obrir un debat social i econòmic perquè no poden obviar la 
seva existència. 

El sisè punt insta a establir una fiscalitat justa i responsable del nostre entorn ja que a les fires de 
turisme sempre se mostra la cara més bona de Mallorca com la serra de Tramuntana però s’amaguen 
les zones amb grans equipaments hotelers que fan que el nostre entorn estigui contínuament amenaçat i 
amb mancances de conservació. Un exemple d’això és que el Conselleria de Medi Ambient del Govern 
de les Illes Balears ha baixat quasi a zero el pressupost per a la conservació d’espais i recursos naturals. 

En la presentació de l’informe d’Exceltur, els hotelers es queixaven que els seus imposts no se 
reinvertien en el seu benefici o no en el percentatge que seria adequat. Per això, el Govern de les Illes 
Balears hauria de comptar amb un informe propi per conèixer les despeses que genera el turisme ja que 
el d’Exceltur no té en compte les infraestructures de sanejament, ni d’abastiment ni de residus i resulta 
difícil poder reinvertir els imposts si no se coneixen les despeses que s’han de fer. 

Un factor a tenir en compte és l’espoli fiscal de més 3.000 M€ anuals que se’n van de les Illes Balears i 
no hi tornen. Potser si no hi hagués aquest espoli fiscal, no seria necessari parlar de fiscalitats justes per 
afavorir la conservació i millora del nostre patrimoni i dels nostres recursos naturals així com cal. 

El setè punt vol establir mesures que tenguin una repercussió social i laboral i, per això, a l’hora de 
donar les categories als hotels, caldria mirar que també s’hi veiés reflectida quina ha de ser la millora 
de l’ocupació. 

El vuitè punt insta a regular el “tot inclòs o pensió completa integral”, que actualment no està regulat, i 
exigir-li a aquests establiments un poc més que als altres pel fet que són els que menys aporten al 
benefici comunitari atès que obvien l’oferta complementària i, per això, aquestes instal·lacions han de 
contribuir més a la desestacionalització i tenir més implicació social. 

El novè punt versa sobre és el tema de la privatització d’AENA i puntualitza que el més oportú hauria 
haver estat instar a recórrer aquesta privatització de la gestió dels aeroports. 
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La connectivitat de les Illes Balears és imprescindible i no la poden deixar en mans de l’especulació ja 
que els que inverteixen en AENA miren pels seus interessos legítims, la qual cosa és normal, però els 
ciutadans de les illes i els turistes no poden dependre dels guanys d’uns externs que potser aniran a 
paradisos fiscals. 

Dependre del sector privat, en matèria de gestió aeroportuària, és un acte suïcida i, per això, opina que 
el que s’hauria de fer és que les Illes Balears poguessin cogestionar els seus aeroports. 

Finalment, el desè punt determina que s’hauria de dur a terme el traspàs de la competència de Promoció 
Turística a tots els consells insulars i que aquests hi treballin conjuntament.  

La Sra. GÓMEZ (PSOE) anuncia, en primer lloc, que el Grup Socialista donarà suport a aquesta moció 
presentada per MÉS per Mallorca 

Tot seguit comenta que, si bé és cert que l’economia del futur passa per la diversificació dels diferents 
sectors, s’ha de reconèixer que el turisme és el sector clau que obre nous camps a tot un ventall de 
possibilitats a altres sectors de l’economia productiva com ara són la investigació, la innovació, la 
indústria, l’agricultura i la pesca. 

S’ha de fer un esforç conjunt per donar més valor als nostres productes turístics. S’ha de potenciar la 
diversificació així com la millora constant dels establiments hotelers, dels serveis complementaris, de 
l’entorn urbà i del paisatge natural. Ara bé, cal tenir-hi en compte tots els sectors i no posant els 
interessos d’uns per damunt dels interessos d’uns altres. 

És cert que les bones dades de la temporada turística no es tradueixen en una millora dels indicadors de 
precarietat laboral ni en un increment de l’ocupació ni en la disminució de la pobresa. 

Per tot això, el seu Grup està acord amb instar el Govern de les Illes Balears a prendre tota una sèrie de 
mesures que condueixin a la consolidació i a la millora del posicionament de Mallorca dins la 
Mediterrània i, a la vegada, tot això vagi lligat a la millora de les condicions de vida de la nostra gent. 

El Sr. JUAN (conseller executiu de Presidència) assenyala que aquesta és una moció molt extensa, amb 
molts de punts, i demana que li permetin que comenti el sentit de vot del Partit Popular a cada punt i 
n’expliqui els motius. 

Pel que fa al primer punt, que diu que el Consell de Mallorca constata que l’increment del nombre de 
turistes anuals que visiten les nostres illes no va acompanyat de millores en els indicadors de 
desigualtat, pobresa i precarietat, comenta que pensen que no és cert i, segons dades de l’EPA, en 2014 
el nombre d’aturats va baixar en 22.030 persones, és a dir, un 16,67%. 

De fet, la comunitat autònoma de les Illes Balears acumula ja 28 mesos seguits de descens de l’atur 
alhora que creix el nombre d’afiliats i la contractació indefinida de menors de 25 anys, un sector que en 
el conjunt de l’Estat espanyol frega gairebé el 50% d’atur. Així mateix també s’incrementen les altes en 
la Seguretat Social. 

Segons les dades que se poden deduir de la fira turística de Berlin, el proper estiu segurament es 
crearan uns 4.000 nous llocs de feina i, per això, el seu Grup no està d’acord amb què l’increment de 
visitants no estigui implicant una millora laboral i de condicions de feina així com dels indicadors de 
desigualtat i de pobresa. 

Respecte al segon punt, diu que hi votaran en contra perquè no hi estan d’acord. Aquest punt diu que el 
Consell de Mallorca insti el Govern de les Illes Balears a elaborar una estratègia per a un millor 
turisme, feta des del diàleg i el consens amb el màxim nombre d’agents socials i econòmics. 

En aquest sentit comenta que l’estratègia turística del Govern de les Illes Balears està definida en el Pla 
Integral de Turisme 2015-2025 i que el nostre model turístic també està definit en aquest pla integral. 

La reconversió hotelera ha començat des de l’aprovació de la Llei de turisme. S’hi han invertit més de 
500 M€ a les Illes Balears i, des del mes de gener i només a la Consellera de Turisme, hi ha 25 nous 
expedients de reforma d’establiments hotelers que suposaran una inversió de 30 M€. De fet, les Illes 
Balears estan captant el 22% de la inversió hotelera i és la quarta comunitat autònoma amb un major 
increment en la xifra de negocis d’indústria. 

Quant al punt tercer, recorda que diu que el Consell de Mallorca insta el Govern de les Illes Balears a 
tractar tots els sectors econòmics per igual i al respecte assegura que tots els sectors econòmics ja són 
tractats per igual. 
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Puntualitza que tant en l’elaboració de la Llei del turisme com en el seu reglament s’ha escoltat tothom 
i no és cert que el Govern de les Illes Balears afavoreixi només un sector ja que, per exemple, s’han 
aprovat altres lleis d’altres sectors com la Llei agrària, la Llei de mines, la Llei de comerç, etc. 

El decret de desenvolupament de la Llei de turisme, que està a punt d’aprovar-se, duu incorporades 
totes les aportacions no només dels hotelers sinó de totes les branques turístiques (guies, empreses de 
lloguer de cotxes, restauració) i el Govern de les Illes Balears té constància que tots els sectors n’estan 
satisfets i contents amb aquesta norma. 

Referent al quart punt, que diu que el Consell de Mallorca insta el Govern de les Illes Balears a aprovar 
immediatament un reglament d’aplicació de la Llei de turisme, comenta que el decret de 
desenvolupament de la Llei de turisme està en aquests moments pendent del dictamen del Consell 
Consultiu. 

Així mateix fa constar que el nou reglament ha estat consensuat amb tots els sectors igual que la llei i 
no pensa que sigui un decret que beneficiï únicament els hotelers i, per exemple, totes les inversions a 
què ha fet referència abans impliquen una gran millora per a un sector que han estat molt afectat per la 
crisi com és el de la construcció. 

En conseqüència, totes les reformes que s’estan fent als hotels gràcies a la Llei de turisme estan 
contribuint també a la millora d’altres sectors. 

El punt cinquè diu que el Ple del Consell de Mallorca insta el Govern de les Illes Balears a obrir un 
debat social i econòmic sobre el paper del lloguer turístic i anuncia que hi votaran en contra perquè 
l’activitat ja està regulada. El lloguer turístic està permès amb unes certes condicions. 

El punt sisè diu que el Ple del Consell de Mallorca insta el Govern de les Illes Balears a desplegar una 
fiscalitat justa i responsable amb el nostre entorn i també hi votaran en contra perquè ja s’estan 
reinvertint, en zones turístiques, els ingressos del Consorci de la Borsa d’Allotjaments Turístics. 

Concretament són gairebé 20 M€ els que s’hi estan reinvertint i algunes d’aquestes inversions s’estan 
fent en zones declarades madures com, per exemple, en el centre d’interpretació del puig de la Morisca 
a Santa Ponça, el soterrament dels contenidors i millora del carrer Bellamar a la Platja de Palma, la 
millora del bulevard de Magaluf, la millora del carrer Eucaliptus de Peguera i, a la vegada, el sector 
privat també hi està fent inversions importants. 

Així doncs, la fiscalitat ja està regulada en el Decret llei de zones madures i en el Decret de mesures 
desestacionalitzadores aprovat recentment. 

Sobre el punt setè, la redacció del qual diu que el Ple del Consell de Mallorca insta el Govern de les 
Illes Balears perquè els bons indicadors dels negocis turístics es tradueixin en millores socials i 
laborals, assenyala que, com deia abans, segons l’EPA hi ha 22.030 persones menys a l’atur que són un 
16,67% i que també creix el nombre d’afiliats a la Seguretat Social. 

Quant la preocupació de la Sra. Campomar envers una possible relació directa entre la categoria de 
l’hotel i el nombre de persones que hi fan feina, explica que, segons les estadístiques de la Federació 
Hotelera de Mallorca, els hotels de 5 estrelles tenen 1 treballador per cada 3,6 clients, els hotels de 4 
estrelles tenen 1 treballador per cada 5,8 clients, els de 3 estrelles tenen 1 treballador per cada 7,9 
clients, els de 2 estrelles tenen 1 treballador per cada 10,4 clients i els d’1 estrella tenen 1 treballador 
per cada 12,9 clients. 

Aquestes dades confirmen que hi ha un increment del nombre de treballadors en funció de cadascuna 
de les places hoteleres segons la categoria dels hotels. 

En el punt vuitè demanen que s’insti el Govern de les Illes Balears a regular el “tot inclòs o pensió 
completa integral” i anuncia que hi votaran en contra ja que existeix una demanda del “tot inclòs” però 
que, amb el canvi de model turístic que s’ha estat aplicant durant aquests anys i amb la Llei de turisme, 
ha començat a disminuir. 

Les dades contrastades assenyalen que l’any 2011 hi havia 75 establiments que oferien exclusivament 
el “tot inclòs”. L’any 2014 n’hi havia 54, és a dir, que l’oferta s’ha disminuït un 28% i, per primera 
vegada, se li exigeix al “tot inclòs” un mínim de qualitat i, a més a més, s’ha regulat l’obligació d’estar 
registrat, presentar un pla de qualitat i està prohibit treure menjar o beguda fora dels establiments. 

Quant al punt novè, anuncia que també hi votaran en contra però no hi entrarà a fons perquè l’assumpte 
ja se va debatre a través d’una moció que se va presentar sobre la privatització d’AENA. 
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Aleshores ja se va deixar clar que el capital privat era d’un 49% i el capital públic era d’un 51%, la qual 
cosa significa que no s’està privatitzant AENA. 

Finalment, amb relació al punt desè, manifesta que hi votaran en contra perquè la moció diu que s’insti 
el Govern de les Illes Balears a cedir, definitivament, la Promoció Turística als consells insulars però 
aquesta és una feina que ja està feta. 

Matisa que el Govern de les Illes Balears té voluntat de cedir la Promoció Turística als consells insulars 
i, de fet, ja ha formulat una proposta de la qual se sap que el Govern de les Illes Balears hi destinarà 
11,3 M€ l’any 2017 –un pressupost molt superior al de l’ATB a dia d’avui– a més d’establir-se unes 
fórmules de quotes fixes i quotes variables però aquest debat ja l’han tengut i, per això, no s’hi estendrà 
més. 

Per concloure, reitera que el Grup Popular votarà en contra dels 10 punts d’acord de la moció 
presentada per MÉS per Mallorca. 

La Sra. CAMPOMAR agraeix al Grup Socialista que voti a favor de la moció i lamenta que el Grup 
Popular voti en contra de tots els punts d’acord. 

Per altra banda assenyala que de les paraules del Sr. Juan s’entén que el Partit Popular està satisfet amb 
la situació i, en aquest sentit, li assegura que la ciutadania no hi està o, almanco, no hi està la gent que 
ella coneix. 

S’ha comentat que en la fira turística de Berlin es va dir que se crearien 4.000 llocs de feina i demana si 
s’estan referint a 4.000 llocs de feina a raó de 800 € mensuals i amb una jornada de 60 hores setmanals. 
S’assegura que han augmentat les afiliacions a la Seguretat Socials però no s’analitzen ni les hores ni el 
sou d’aquestes afiliacions. 

Tant la Sra. Palmer, delegada del Govern a les Illes Balears, com el Sr. Garcia, conseller d’Economia i 
Competitivat, anuncien que pugen les afiliacions a la Seguretat Social i que baixa la taxa d’atur però la 
realitat és la gent cobra menys i fa menys hores de feina però just damunt els papers però certament en 
fan més i aquest és el problema real i, en canvi, els hotelers no s’amaguen de dir a final de temporada 
expressions com que ha estat la millor temporada o que han guanyat més doblers que mai. 

El model que ha defensat el Sr. Juan no és model que defensa MÉS per Mallorca perquè no és un 
model beneficiós per a la ciutadania. El Partit Popular té per lema “per bon camí” però, amb relació a 
aquest assumpte, pensa que van per molt mal camí. 

El passat dimarts el Sr. Bauzá, president del Govern de les Illes Balears, va comparèixer davant el 
Parlament de les Illes Balears i, segons la premsa, va dir que el nombre de visitants no tenia res a veure 
amb el PIB. En aquest sentit li ha de donar la raó, encara que sigui per primera vegada, atès que el 
nombre de visitants no influeix en el PIB perquè només s’hi reflecteixen els beneficis de les grans 
cadenes hoteleres. 

Remarca que és d’això del que està parlant, és a dir, de les grans cadenes hoteleres i no dels petits 
hotels ni del sector de la restauració ni dels petits comerços de les zones turístiques, que ara viuen pitjor 
que mai donat que l’oferta complementària l’han deixada totalment de banda. 

Pel que fa al tema d’AENA, no està d’acord amb els arguments del Sr. Juan ja que opina que, encara 
que el 51% de capital sigui públic, a l’hora de decidir una inversió serà més difícil fer-la si tots no hi 
estan d’acord. De fet, hi ha decisions que no tenen a veure únicament amb els beneficis dels accionistes 
sinó que més aviat comporten un benefici social i aquestes no se podran fer. 

Ara ja s’ha perdut el control del aeroports i imagina si continua governant el Partit s’arribarà a perdre 
també el control dels ports perquè imagina que això és el que ja deuen estar preparant a nivell estatal. 

Per acabar, observa que el 90% de les actuacions que el Sr. Juan deia que ja estan en marxa són 
precisament actuacions que beneficien les grans cadenes hoteleres i això li fa pensar que el model 
turístic del PP només defensa i està a favor d’aquestes grans cadenes hoteleres. 

El Sr. JUAN observa que el pitjor camí que se seguia era quan es destruïen llocs de feina, cosa que es 
va produir durant la passada legislatura. 

Per altra banda, adverteix que no entrarà a valorar la qualitat dels llocs de feina perquè això ja formaria 
part d’una segona anàlisi però sí que vol destacar que en aquests moments almanco s’estan creant 
20.000 llocs de feina i això no pot ser mai anar per mal camí. El mal camí se seguia durant la passada 
legislatura –quan governaven els partits de l’oposició– i es destruïen milers de llocs de feina cada any. 
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Així mateix vol plantejar una reflexió atès que no vol tornar a debatre una altra vegada tot aquest tema. 
La reflexió és que li sap greu que utilitzin el Consell de Mallorca per fer-hi debats que no toquen, com 
un apèndix del Parlament de les Illes Balears i que tot el que allà s’ha debatut però que a l’oposició no 
li ha agradat el resultat, doncs ho tornin a plantejar al Consell de Mallorca. 

Fa palès que el Consell de Mallorca té la competència d’Informació Turística i d’ell depenen les 
oficines d’informació turística de l’aeroport, de la plaça de la Reina –que se reobrirà aviat– i del port de 
Palma. Per això, li sap greu que dels 10 punts d’acord de la moció, el primer sigui per constatar una 
desigualtat i els altres nou punts siguin per instar el Govern de les Illes Balears. 

Considera que, amb mocions com aquesta, el Grup MÉS per Mallorca li està restant importància al 
Consell de Mallorca atès que dels 10 acords que proposen, 9 són per instar el Govern de les Illes 
Balears. 

Pot entendre que MÉS per Mallorca tengui obsessió amb el Govern de les Illes Balears però els 
suggereix que no transmetin aquesta obsessió al Consell de Mallorca –que té el seu propi pes i la seva 
vàlua– i, per tant, seria més adient que li parlin de les oficines d’informació turística o sobre com s’ha 
d’elaborar un programa d’informació turística però no dur a debatre uns punts que són una constatació i 
els altres nou per instar el Govern de les Illes Balears, cosa que equival a restar importància a aquesta 
institució. 

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). 
 
Estan absents la Sra. Sànchez Grau i la Sra. Garrido Rodríguez. 
 
PUNT 24. MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MÉS PER MALLORCA DE 
SUSPENSIÓ DE LES MESURES REGULADORES DE L’ACTIVITAT DELS 
MONITORS I ENTRENADORS DE L’ESPORT BASE. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
El 30 de juliol de l’any passat el Consell Superior de l'esport va emetre el resultat de 
l'estudi que dóna compliment al mandat de la disposició addicional setzena de la« Llei 
14/2013 de suport als emprenedors i la seva internacionalització », en relació a la 
naturalesa jurídica i l'enquadrament en el camp d'aplicació de la Seguretat Social de 
l'activitat desenvolupada pels clubs i les entitats esportives sense ànim de lucre. 
 
De l'esmentat estudi destaca la consideració del caràcter laboral de les relacions entre 
els clubs i les entitats esportives i les persones que presten serveis retribuïts i, per tant, 
la naturalesa dels imports percebuts, independentment de la quantia. La proposta que 
realitza l'estudi és la regularització de les parts mitjançant el contracte a temps parcial. 
Només de manera excepcional es contempla la concurrència de relacions de 
voluntariat i, per tant, la no consideració de salari de les quantitats percebudes. 
 
La realitat, en canvi, és que el sistema esportiu balear se sustenta en gran part en 
l'esport de base, fillets i filletes que realitzen activitats esportives en horari no lectiu. 
El paper dels entrenadors, delegats i monitors dels equips no professionals és 
transcendental per a la supervivència de l'esport no professional, en la mesura que la 
seva dedicació és en gran part altruista i desinteressada. 
 
La majoria dels clubs esportius de les Illes poden cada dia obrir les portes i apropar 
l'esport a la ciutadania perquè compten amb la col·laboració desinteressada de molts 
voluntaris i voluntàries, que de manera altruista i amb grans dosis d'il·lusió i passió 
per l'esport fan possible que centenars de fillets i filletes puguin entrenar. Els recursos 
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d'aquests clubs solen ser bastant modestos i les retribucions del personal que 
col·labora es redueixen, en la majoria de vegades, a una aportació per a cobrir les 
despeses necessàries per realitzar l'activitat. Alguns estudis demostren que el nostre 
sistema esportiu es basa en un 70% amb el treball voluntari i un 30% amb el treball 
professional. 
 
La legislació actual entén el voluntariat com una relació simplement laboral, amb tot 
el que això implica d'alt cost administratiu, econòmic i burocràtic. A la Unió Europea, 
en canvi, s'estan implantant altres models, com l'anomenat “Pocket Money”, que 
permeten obtenir una remuneració simbòlica a qui dedica una part del seu temps a la 
formació d'esportistes amateurs. En aquest sentit creiem que s’hauria de treballar per 
adaptar i millorar la regulació d’aquest col·lectiu a partir dels nous models europeus, 
que reconeixen l'important paper del voluntariat i l'incentiven amb beneficis fiscals i 
de simplificació administrativa. 
 
L’aplicació imminent de les mesures de regularització implantades pel Govern de 
l’Estat generen greus perjudicis a la xarxa de clubs esportius, i fins i tot posen en 
perill la seva supervivència en molts casos. Entre d’altres perjudicis comportarà 
incrementar les despeses derivades de la pràctica esportiva de base gairebé en un 
50%; eliminar de cop la important funció social d'interès general que exerceixen els 
clubs de base -el que inevitablement conduirà a la desaparició de molts d'ells- o, en el 
millor dels casos, els abocarà a l'empobriment. L'efecte immediat de tot això serà 
l'augment de la desigualtat d'oportunitats en matèria esportiva, que limitarà i vetarà 
una part important de la població a no poder exercir el seu dret a l'esport en 
condicions d'igualtat per motius de renda. 
 
En definitiva, les conseqüències que es deriven del mandat de la disposició addicional 
setzena de la «Llei 14/2013 de suport als emprenedors i la seva internacionalització», 
són molt negatives per al nostre sistema esportiu i, concretament, per a l'esport de 
base i per als nostres joves. 
 
Per tot això exposat, el grup de consellers de MÉS per Mallorca insta al plenari de 
Consell de Mallorca a que prengui els següents 
 

ACORDS: 
 
1.- El ple del Consell de Mallorca insta el Govern de l’Estat a suspendre les mesures 
contemplades en l’estudi derivat de la disposició addicional setzena de la Llei 14/2013 
de suport als emprenedors i la seva internacionalització, en especial la que es refereix 
a la regularització via contracte parcial dels entrenadors i monitors dels equips no 
professionals, i a crear un règim especial i específic que s’adeqüi a la realitat 
esportiva. 
 
2.- El ple del Consell de Mallorca insta el Govern de l’Estat a aturar de forma 
immediata les inspeccions a l'esport base per al compliment a la disposició addicional 
dotzena i les mesures incloses en l’estudi del Consell Superior de l’esport (que havien 
de començar l'1 de novembre de 2014), i de les que es podrien derivar sancions 
socialment injustes i econòmicament inassumibles. 
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3.- El ple del Consell de Mallorca insta el Govern de l’Estat a estudiar i proposar 
diverses alternatives per a regular convenientment i d'acord amb la legalitat vigent en 
l'àmbit laboral i les peculiaritats de cada modalitat esportiva, les activitats 
remunerades que es realitzen en el si dels clubs i entitats esportives. Alhora s'insta 
també al Govern a crear un model de voluntariat, com per exemple el “pocket money” 
establert a la Unió Europea, amb l’objectiu de reconèixer la figura del voluntari i 
regularitzar la seva activitat en l’àmbit de la formació esportiva, a través dels clubs 
sense ànim de lucre. 
 
4.- El ple del Consell de Mallorca insta el Govern de l’Estat a impulsar un Pla de 
Suport Econòmic, Tècnic i Formatiu a l’Esport Base on hi hagi implicat tant el 
Consell Superior d'Esports i les comunitats autònomes, com les Federacions 
Esportives Nacionals i Autonòmiques i el teixit associatiu del sector. 
 
 

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

Explica que, pel que fa a les mocions que corresponen als punts 24, 29 i 31 de l’ordre del dia, i atès que 
tos els Grups polítics que conformen el Ple del Consell de Mallorca han presentat la seva moció sobre 
el mateix tema, han arribat a un acord en el sentit d’aprovar el text següent:  

“Primer. El Ple del Consell de Mallorca insta el Govern de l’Estat a suspendre l’aplicació de la Llei de 
suport a l’emprenedor, aturant les inspeccions a l’esport base de manera immediata i a plantejar una 
reforma de l’esmentada llei que compti amb la participació del Consell Superior d’Esports, com també 
de les comunitats autònomes i de les federacions esportives nacionals i autonòmiques, amb la finalitat 
de trobar una solució justa que no perjudiqui els clubs esportius. 

Segon. El Ple del Consell de Mallorca insta el Govern de l’Estat a estudiar altres possibilitats en 
l’aplicació de la Llei 14/2013 de suport a l’emprenedor, per tal de regular convenientment i d’acord a la 
legalitat vigent en l’àmbit laboral i les peculiaritats dels clubs esportius les activitats remunerades que 
es realitzen en el món de l’esport, ja sigui mitjançant un règim especial, mitjançant una llei de 
mecenatge o mitjançant iniciatives com el pocket money establert a la Unió Europea, en el sentit de 
promoure una legislació que asseguri un equilibri entre el compliment de les obligacions fiscals de les 
entitats esportives i les característiques d’entitats gestionades en molts de casos amb pocs recursos i 
amb treball voluntari.” 

Reitera que aquest seria el text aprovat per consens entre tots els Grups polítics. 

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

Demana al Sr. Fernández si desitja intervenir, tot i que els Grups polítics de la institució hagin arribat ja 
a un acord conjunt sobre les mocions a les quals se referirà, i aquest respon afirmativament. 

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

“Volem intervenir perquè és molt important, no només en el sentit d’unitat per introduir aquesta 
modificació, sinó també per saber què passa, perquè són qüestions que no afecten només el futbol base 
balear, sinó també a moltes entitats, fins i tot culturals, que es troben amb aquest mateix problema.  

I és que la nostra societat no és perfecta, i es troba en un limbe legal. Una d’elles és la del personal 
d’entitats sense ànim de lucre que fa lliurement una feina desinteressada però retribuïda mínimament 
per poder afavorir-la amb una compensació econòmica mínima per cobrir despeses i la seva dedicació. 

Això afecta el futbol base però també a moltes situacions pseudolaborals que es produeixen en la nostra 
societat. 

Vol dir que hom pensa que les coses funcionen fins que un dia t’adones que qualcú s’ha aixecat amb 
una idea que s’imposa, que se fa perquè sí, perquè el Consell Superior d’Esports ho diu, en contra de 
totes les federacions de futbol base, perquè la Seguretat Social cerca la manera de recaptar més per a 
l’erari públic. 
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Per aquest motiu estam molt agraïts pel fet que s’hagi arribat a un acord per unanimitat sobre el text 
definitiu d’aquestes mocions.  

No és manera de legislar imposant que “a partir d’avui tots blancs o tots negres” perquè això no duu 
enlloc més que a confrontar les institucions amb els sectors que veuen que la seva activitat pot anar-
se’n en orris amb aquesta mentalitat medieval d’imposts i més imposts. L’administració no ha de tenir 
aquesta intenció recaptadora en tot allò que fa.  

En primer lloc, per exemple, el seny. Si no cobram als clubs professionals el deute històric i els deixam 
fer futbol és perquè hem arribat al consens que el futbol professional té un interès públic. 

Se’n recorden, quan el Sr. Aznar i el Sr. Rodríguez Zapatero declaraven d’interès nacional els partits 
Barça-Madrid, la inversió pública de la televisió pública per a la Champions League? Vol dir que tot 
era per una declaració que ara no té cap conseqüència legal? 

Així doncs, què feim amb el futbol base? El que ha tengut la idea d’aprofitar el futbol base per fer 
recaptació, s’ha oblidat d’aquesta finalitat social, del que vol dir l’esport base per als al·lots i pares, del 
gran esforç d’aquestes entitats per sobreviure quan només se fixen en ells en parlar de pràctiques 
recaptadores. 

Qualcú ha pensat que aquí hi haurà molt a guanyar. Tanmateix, l’esport és un luxe. Qui deixa que el 
seu fill jugui a futbol és perquè té bona capacitat econòmica, deuen pensar en el Consell Superior 
d’Esports, i no s’ha vist que aquest al·lot no ha caigut en la droga o no està pel carrer cercant una feina 
que no trobaria gràcies a la mentalitat de gent que, com ell, no afavoreix les possibilitats de la nostra 
societat, sinó que en treu tot el que pugui sense retornar-li res. 

Confiam, de bon de veres, que aquesta concepció recaptadora envers el futbol base canviï 
completament, que no se dugui a terme perquè, si finalment s’imposa aquesta llei (encara que deixi 
oberta la sortida del voluntarisme, tot i que tampoc no ens sembla gens oportuna, perquè el mecenatge 
és molt més oportú legalment per als clubs de futbol base) veurem com moltes persones que s’hi 
dediquen en cos i ànima a canvi de 100 euros mensuals hauran de passar a fer unes feines que mai no 
podran estar retribuïdes d’acord al benefici social que ens aporten.  

Si l’administració hagués de tornar aquest profit invisible, que no es veu però que és un fet palpable a 
la nostra societat, no hi hauria fons públics per tornar el bé social que fan els clubs i entitats de base per 
a l’esport i la convivència. 

Moltes gràcies.” 

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

En primer lloc destaca que li sembla quasi un dia històric, el d’avui, pel fet que el Grup Popular del Ple 
del Consell de Mallorca vagi en contra d’un dels acords adoptats en el Congrés dels Diputats del 
Govern de l’Estat. Reitera que no s’ha vist en cap moment d’aquesta legislatura, un fet com aquest, o 
en tot cas s’ha dit en veu baixa.  

Diu que, en aquest cas no se sap si és perquè s’han vist venir la ruixada pel fet que d’aquí a dos mesos 
ja hi ha eleccions polítiques i allò que proposa aquesta llei és una autèntica bestiesa que fa malbé tot 
l’esport base de Mallorca –és a dir, per una qüestió purament electoralista– o si ho fan perquè 
comprenen que és una bestiesa, certament, que posa en perill tot l’esport base de tota la comunitat 
autònoma i de tot l’Estat espanyol. 

Considera una bona notícia l’acord al qual s’ha arribat, independentment del motiu pel qual ho faci el 
Partit Popular, a qui demana que utilitzi tots els seus mitjans perquè vagin endavant les reivindicacions 
allà on pertoqui per tal que no quedi en un acord institucional aprovat només en el Ple del Consell de 
Mallorca, la qual cosa el convertiria en paper banyat.  

Assenyala que ara seria un bon moment per demanar comptes als diputats de les Illes Balears, un dels 
quals és el portaveu del Partit Popular d’aquesta comunitat autònoma, perquè cal saber en què 
pensaven, exactament, quan varen votar a favor d’aquesta llei. Fa avinent que aquest diputat ha de 
donar les explicacions pertinents i informar públicament sobre què pensen fer en el Congrés dels 
Diputats, a partir de les declaracions que sobre aquesta qüestió han fet, unilateralment, tots els 
ajuntament, els consells insulars, etc. 

Torna a demanar en què pensava, qui va votar a favor, si ho feia per incrementar la guerra de xifres en 
la disputa sobre si es destruïen i es destrueixen llocs de feina en funció de si governa un o altre partit 
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polític. Diu que, tot plegat, li sembla molt absurd i si era aquesta la finalitat, fa notar que encara hi són 
a temps, de rectificar.  

Considera una bona notícia que el Ple del Consell de Mallorca se manifesti en contra d’aquesta llei i es 
mostri a favor de regularitzar la situació de la manera més profitosa per als nostres esportistes de base.  

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

En primer lloc, agraeix als portaveus del Grup Popular i del Grup MÉS per Mallorca la seva bona 
disposició per facilitar l’acord sobre la moció.  

Opina que si ha estat una qüestió fàcil de resoldre ha estat precisament perquè és de sentit comú i que, 
si s’ha arribat a aquesta situació només pot ser per dues causes, d’una banda el desconeixement que en 
té el Govern de l’Estat del món de l’esport i, d’altra banda, la seva insensibilitat envers aquest.  

Recorda que el Govern de l’Estat va tenir el cinisme d’afirmar que s’aprovava aquesta llei per donar 
seguretat als treballadors temporals. En canvi, en el Ple d’avui se fa allò que no va fer el Govern de 
l’Estat, és a dir, valorar la funció social del món de l’esport i molt especialment el de l’esport base.  

Destaca que no només treballa la part física, sinó també l’aprenentatge de valors, de regles i de rols. Per 
aquesta raó, l’acord d’avui representa un acte de solidaritat amb les persones voluntàries que atenen 
aquest sector, al qual se fa costat.  

Observa que no es tracta de renunciar a ordenar ingressos i despeses en el món esportiu, perquè la 
moció que ha presentat el Grup Socialista fa notar que hi ha mil maneres de fer-ho de forma més justa, 
sense crear un perjudici a entitats que se dediquen a formar persones, integrat bàsicament per persones 
voluntàries (entre un 70% i un 80%).  

Tot seguit explica com s’organitza i com se remunera la tasca que fan, per fer notar que si se retira una 
prestació per cobrir aquestes despeses, és clar que només podran participar com a voluntàries les 
persones que s’ho puguin permetre. 

Adverteix que l’aplicació d’aquesta llei tendria dues conseqüències dràstiques. La primera és la 
reducció de personal voluntari i el tancament de molts de clubs que fan una funció social 
importantíssima, perquè veurien incrementades les seves despeses o no podrien fer front a les que ja 
mantenen actualment. És obvi que s’ha de protegir un àmbit que és tan fràgil.  

Per acabar, indica que la moció del seu Grup coincideix amb la proposta de llei enregistrada en el 
Parlament de les Illes Balears, que han presentat els mateixos Grups que tenen representació en el 
Consell de Mallorca amb la intenció d’instar el Govern de l‘Estat a aturar l’aplicació d’aquesta llei i a 
iniciar converses amb els sectors implicats amb vista a regular d’una altra manera el sector esportiu.  

El Sr. ROTGER tanca el debat. 

Mostra la total coincidència del Grup Popular amb el contingut íntegre d’aquesta moció, i no només per 
obligació –per raó de la competència en matèria esportiva que té el Consell de Mallorca– sinó també 
per vocació i pel convenciment que l’esport base és el present i el futur i que ha de predominar per 
damunt de tot la tasca social importantíssima que fa, en tots els pobles i barris de Mallorca. 

Assegura que la voluntat del Consell de Mallorca és aconseguir que qualsevol nin i nina de Mallorca 
pugui tenir accés a la pràctica de l’esport, regulat i amb unes persones competents, de característiques 
tècniques ben constatades. Aquesta regulació incideix positivament en l’objectiu que se pretén, i el 
Consell de Mallorca fa costat a la societat mallorquina en aquest sentit, per la qual cosa entén que el 
text d’aquesta llei no condueix a una aplicació autèntica dels valors esmentats. 

Torna a dir que la moció que s’aprovarà expressa clarament el parer del Partit Popular sobre aquesta 
qüestió. 

D’altra banda, diu que el Govern balear ja va expressar al secretari d’estat d’Esports, en una carta, 
aquest mateix parer i va indicar la necessitat d’enllestir una tasca d’estudi i de modificació d’aquesta 
normativa, per fer compatibles la regulació legal amb les finalitats que s’han expressat i amb el 
manteniment de tota la xarxa social i dels clubs esportius que funcionen actualment.  

Per acabar, reitera tots els aspectes que conformen la petició que se fa al Govern de l’Estat i el parer del 
Partit Popular sobre aquesta qüestió.  

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
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Està absenta la Sra. Soler Torres. 

 
 
PUNT 25. MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MÉS PER MALLORCA SOBRE 
L’ELECTRIFICACIÓ COMPLETA DE LA LÍNIA FERROVIÀRIA PALMA-
MANACOR/SA POBLA. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
Actualment la línia de tren només està electrificada entre Palma i l’Enllaç. A partir 
d’aquest punt els viatgers estan obligats a canviar a un tren de gasoil. Les molèsties a 
l’hora de fer el transbordament són evidents: s’ha de passar  d’un tren a un altre 
carregant amb tots els objectes personals, bosses, senalles, infants amb cotxet... S’ha 
de suportar el vent, la pluja i el fred sense cap lloc on resguardar-se. Només hi ha una 
petita marquesina quasi descoberta i un únic banc en tota l’andana. Hi ha majors 
dependents, amb mobilitat reduïda que tenen dificultats per esperar drets. La mala 
imatge que es dóna és lamentable. Els turistes en prenen fotos.  
 
Per altra banda, els trens de gasoil són més petits i es disposa de menys espai. Aquests 
trens estan bruts i mal mantinguts, sovint amb pintades exteriors que dificulten la 
visió a l’exterior. Hi ha deficiències en el sistema de ventilació i el baf i mala olor és 
insuportable. Només hi ha personal de seguretat a l’estació intermodal. 
 
L’electrificació de la línia fins a Manacor i Sa Pobla exigeix una petita inversió 
econòmica en comparació amb el cost de les línies per a AVE de la península, amb 
grans estacions a petites localitats.  
 
És un greuge comparatiu que la línia estigui electrificada únicament des de Palma fins 
a l’Enllaç i no arribi fins a Manacor i Sa Pobla. 
 
Per tot això exposat, el grup de consellers de MÉS per Mallorca insta al plenari de 
Consell de Mallorca a que prengui els següents 
 
ACORDS: 
 
1. El Ple del Consell de Mallorca insta al Govern de les Illes Balears a que cerqui 
el finançament necessari per electrificar el tram de la línia fèrria des de l’Enllaç a 
Manacor i des de l’Enllaç a Sa Pobla. 
 
2. El Ple del Consell de Mallorca insta al Govern de les Illes Balears a que 
executi aquesta electrificació. 
 
 

El Sr. FONT (MÉS per Mallorca) comenta que, segons el parer de MÉS per Mallorca, aquesta moció 
únicament pretén traslladar al Ple del Consell de Mallorca el pensament d’una bona part dels 
mallorquins i mallorquines que són usuaris del tren de Mallorca. 

Durant aquesta legislatura el tren, com a mitjà de transport públic, ha patit la manca total i absoluta 
d’inversions per a la millora del servei per part del govern del Sr. Bauzá. 
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Cal recordar que es va paralitzar automàticament, a l’entrada del nou govern, el conveni que estava 
signat amb el govern de l’Estat per al finançament del tren fins a Artà tot estant les obres en procés 
d’execució i també pel que fa a l’electrificació entre l’estació de s’Enllaç i Manacor. 

Manifesta, tot seguit, que no entrarà a discutir la conveniència o no d’haver continuat les obres del tren 
fins a Artà perquè no és assumpte que s’hagi de debatre en aquest Ple ja que la qüestió és que els 
usuaris del tren dels pobles al voltant de Manacor pateixen una situació completament injusta. 

La situació és injusta perquè, per exemple, des de Petra a fins a s’Enllaç (estació ubicada fora vila on es 
bifurquen les línies cap a Manacor i cap a sa Pobla) els usuaris viatgen amb un tren dièsel que circula 
per una única via i, en canvi, des de s’Enllaç fins a Palma se viatja amb trens elèctrics. 

La diferència entre un tren dièsel i un tren elèctric és enorme. Els trens dièsel són els grans oblidats 
quant a manteniment per part dels Serveis Ferroviaris de Mallorca. Són uns trens més petits que els 
altres, els vagons no tenen una bona ventilació i, en segons quins moments com, per exemple, durant 
l’estiu, resulta molt desagradable viatjar-hi. A més a més, són uns combois molt més incòmodes, més 
renouers i amb les vies en un pitjor estat de manteniment. 

MÉS per Mallorca entén que tots els ciutadans d’aquella comarca, usuaris del tren, tenen els mateixos 
drets que tots els usuaris de la línia d’Inca a Palma i pensa que el Govern de les Illes Balears hauria de 
prioritzar el respectar aquests drets i tirar endavant amb l’electrificació de la línia fèrria des de s’Enllaç 
fins a Manacor. 

Sigui per la raó que sigui, la realitat és que el Govern de les Illes Balears no ho ha fet però no hi valen 
excuses com la manca de doblers perquè tothom sap que a nivell de l’Estat espanyol (l’actual govern 
del PP i l’anterior del PSOE) s’han gastat vertaderes barbaritats de línies d’AVE que no duen 
passatgers i vertaderes barbaritats en aeroports pels quals no passen viatgers però, mentrestant, a 
Mallorca li planyen els doblers que siguin necessaris per electrificar un petit tram d’una línia de tren. 

Així doncs, és ben hora que tots facin pinya, facin costat a la ciutadania de Mallorca, mirin per aquesta 
ciutadania tenint en compte que ciutadans de Mallorca tant ho són els d’Inca, com els de Manacor, 
Sineu, Petra o qualsevol altre poble de l’illa i votin a favor d’aquesta moció que no fa més que demanar 
que el Govern de les Illes Balears cerqui el finançament necessari per executar les obres d’electrificació 
de la línia fèrria en el tram comprès entre s’Enllaç i Manacor. 

El Sr. DALMAU (PSOE) anuncia que el seu Grup votarà a favor d’aquesta moció tot i que vol fer-hi 
un parell de puntualitzacions. 

Per començar, fa notar que està cansat de sentir que el govern d’Espanya no inverteix a les Illes Balears 
el que tocaria i potser sí que és cert que hi ha un dèficit important de finançament; finançament que els 
partits de la bancada de l’oposició sempre han defensat i lluitat a Madrid. 

Remarca que aquesta qüestió ha de quedar clara perquè no vol que se fiqui dins el mateix sac el Grup 
Socialista i el Grup Popular que no ha defensat res quant a finançament ni infraestructures de les 
nostres illes. 

En parlar de finançament, s’està parlant també del conveni ferroviari que varen signar la passada 
legislatura el Sr. Antich i el Sr. Rodríguez Zapatero per un import total de 440 M€ per a inversions 
ferroviàries a Mallorca. 

Això vol dir que la passada legislatura hi havia un govern que apostava per la modernització de la 
xarxa ferroviària, apostava per fer-la a arribar a més indrets de Mallorca i, sobretot, apostava pel 
transport públic. 

Ressalta que aquesta és la gran diferència amb l’actual legislatura en què ni el govern del Consell de 
Mallorca ni el de comunitat autònoma no han cregut en la necessitat de continuar apostant pel transport 
públic i han deixat morir tota una infraestructura ferroviària com és la xarxa de Serveis Ferroviaris de 
Mallorca que està en pitjors condicions que no hi estava ja que no hi ha hagut cap tipus d’inversió ni de 
manteniment. 

A més a més, s’han perdut 4 anys en l’aposta per fer arribar el tren a indrets on és necessari, 
modernitzar la xarxa electrificant les línies fins a Manacor i sa Pobla. 

Reitera que el Grup Socialista està a favor d’aquesta moció i assenyala que, quan intervengui l’equip de 
govern, seria desitjable que no insisteixin en l’argument repetitiu de si el debat toca o no toca fer-se al 
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Consell de Mallorca ja que, al cap i a la fi, aquesta és la institució dels mallorquins tant pel que fa a les 
competències que ostenta la institució com les que no. 

Per això, anuncia que al Ple del Consell de Mallorca continuaran debatent assumptes malgrat que no 
toqui debatre’ls aquí perquè, al final, els consellers del Consell de Mallorca hi són per defensar el bé 
públic i hi són perquè han estat triats per la ciutadania per defensar els seus interessos amb 
independència de les competències que hagi assumit aquesta institució. 

Fa constar que ja n’hi ha prou de dir que un determinat debat o un altre no toca fer-se al Consell de 
Mallorca perquè la institució no en té les competències. La realitat és que al Consell de Mallorca han 
estat molt incompetents en matèries que eren de la seva competència i, de les que no ho són, no volen 
ni parlar-ne. 

Finalment, assenyala que aquest tema dóna per fer un debat prou interessant perquè afecta la ciutadania 
de Mallorca i, tal com deia abans, o s’aposta pel transport públic o no s’hi aposta. 

El Sr. JUAN (conseller executiu de Presidència) mostra el seu acord amb el fet que els ciutadans de 
Mallorca tenen els mateixos drets i que els usuaris del tren tenen els mateixos drets tant si viatgen des 
d’Inca a Palma com si ho fan des de sa Pobla o Manacor. 

Anuncia que el Grup Popular votarà a favor d’aquesta moció i puntualitza que el Govern de les Illes 
Balears té com a principal prioritat, pel que fa als Serveis Ferroviaris de Mallorca, l’electrificació de la 
xarxa fins al final de les dues línies. 

Per acabar, diu que no entrarà a debatre temes del passat i es ratifica en el fet que està completament 
d’acord amb la moció, que hi votaran a favor i que tots els ciutadans tenen els mateixos drets i, per tant, 
els usuaris del tren no han de canviar de comboi en un determinada estació i no han de patir segons 
quines incomoditats. 

El Sr. FONT intervé per agrair el suport del Grup Popular i del Grup Socialista a aquesta moció, per 
manifestar la satisfacció de MÉS per Mallorca i per observar que de la votació d’aquesta proposta s’ha 
de deduir que la propera legislatura, tant si governa el Partit Popular com si ho fan unes altres forces 
polítiques, s’electrificarà, com a mínim, la línia fèrria entre l’estació de s’Enllaç fins a Manacor, la qual 
cosa és una gran notícia. 

El Sr. DALMAU mostra la seva satisfacció pel fet que ara el Ple de Consell de Mallorca pugui instar el 
Govern de les Illes Balears atès que abans, en el debat d’una altra moció, no el podia instar.  

Finalment posa de manifest que aquesta actitud de rectificació del Ple del Consell de Mallorca cap a 
millor li fa sentir-se’n prou satisfet i content. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
Estan absents el Sr. Ferrà Martorell, el Sr. Crespí Deyà, la Sra. Roig Catany, la Sra. 
Ginard Mesquida, la Sra. Soler Torres i, el Sr. Rotger Seguí, el Sr. Vidal Vidal. 
 
PUNT 26. MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MÉS PER MALLORCA RELATIVA 
A LA GRATUÏTAT DEL TÚNEL DE SÓLLER QUAN EL COLL (MA 11ª) 
ESDEVINGUI INTRANSITABLE. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
El Coll de Sóller (carretera Ma 11A) va estar tancat al trànsit rodat durant dos dies a 
causa de la forta nevada que caigué la primera setmana de febrer a la serra de 
Tramuntana.  
 
Afortunadament, els residents a la Vall disposen d’una via alternativa per accedir al 
poble sense alteracions importants de trajecte, però la Ma-11 és l’única via de 
pagament, de peatge, que hi ha en tot Mallorca: el túnel de Sóller. Amb l’accés pel 
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coll de Sóller tancat per motius climatològics, el pas pel túnel és l’única alternativa 
funcional obligada. 
 
Davant aquesta circumstància, MÉS per Mallorca considera que és imprescindible que 
el túnel sigui gratuït en els supòsits de situacions extraordinàries que afectin el trànsit 
rodat com, per exemple, la nevada com la del mes passat que obligà al tancament de 
la Ma-11A. 
 
De la mateixa manera, totes les vegades que s’hagi de tallar la Ma-11A  ja sigui per 
manteniment, celebració de proves esportives, o altres circumstàncies extraordinàries, 
és de lògica que el trànsit, que  llavors esdebé obligat per les circumstàncies a fer-se 
pel túnetl, Ma-11, hagi de poder-se fer de manera gratuïta. 
 
Per tot això exposat, el grup de consellers de MÉS per Mallorca insta al plenari de 
Consell de Mallorca a que prengui els següent 
 
ACORD 
 
El Ple del Consell de Mallorca consiera necessari que s’arbitrin les mesures 
necessàries per tal de permetre el pas gratuït de tots els vehicles pel túnel de Sóller en 
aquelles circumstàncies en que la Ma-11ª no sigui transitable, qualsevol que en sigui 
la causa d’aquesta circumstància. 
 
 

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: 

Bona, molt bona, és la moció que presenta MÉS per Mallorca relativa a la gratuïtat del túnel de Sóller, 
quan el Coll de Sóller esdevengui intransitable.  

És una incoherència descomunal, una vertadera injustícia que la gent de Mallorca (i més ara, en temps 
de crisi galopant) s’hagin de ‘rascar les butxaques’ per poder utilitzar el túnel de Sóller quan unes 
situacions extraordinàries impedeixin circular per el Coll de Sóller.  

És de sentit comú que l’equip de govern del Partit Popular en el Consell de Mallorca té l’obligació de 
considerar-ho i d’aplicar les alternatives legals per esmenar aquesta gravíssima i antisocial, una 
injustícia contra les persones treballadores.  

Una alternativa podria ser que aquest pagament fos a càrrec del mateix Consell de Mallorca. Ara bé, la 
nostra entitat encara va més lluny, atès que la nostra opinió és que totes les persones de Mallorca, 
sempre, puguin utilitzar aquest túnel de forma totalment gratuïta. I consideram que seria una bona idea 
rescatar el túnel de Sóller; sí, el rescat seria la solució ideal.  

I parlant del túnel de Sóller, assenyalarem que és el peatge més car de tot l’Estat espanyol. Com és 
possible, que l’actual equip de govern del Consell de Mallorca, del Partit Popular, no faci res per 
impedir aquest abús? 

També és el túnel més perillós de tot Europa. És un únic tub pel qual circulen els vehicles en dos 
sentits, i no disposa de via addicional per fugir, en cas d’emergència.  

Per acabar, direm que el nostre túnel és un dels més coneguts de tot l’Estat pel famós cas del cobrament 
de cinquanta milions de pessetes de comissions il·legals (llegiu la sentència 1/97 de 24 de juliol de 
1997 del Tribunal Superior de Justícia de Balears, per veure’n tots els detalls). 
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Els mallorquins destacam per ser els més tolerants amb les coses mal fetes. A un altre lloc, ja s’hauria 
constituït una plataforma pro ‘Torna els doblers que no són teus’, amb la finalitat que el partit polític 
que se’n va apropiar els torni. Fins aleshores, aquest delicte no hauria de prescriure.  

Tot i que aquest delicte hagi prescrit, la moral i la decència obliga a restituir els doblers. Els partits 
polítics i les persones amb responsabilitats socials han de donar exemple al poble.  

Moltes gràcies.” 

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

Recorda que aquesta mateixa moció ja s’havia presentat per via d’urgència en el darrer Ple de la 
institució. 

Explica que es tracta d’una proposta que hauria de figurar en el plec de clàusules administratives que 
regeixen la concessió del túnel de Sóller, tal i com es troba expressada en moltes altres concessions 
d’aquest estil, de forma que quan la carretera alternativa al túnel de Sóller sigui intransitable s’haurien 
de poder obrir les barreres del túnel esmentat perquè la gent pugui passar de forma gratuïta.  

Evidentment, no és el que pretén el Grup MÉS per Mallorca, amb vista al futur, atès que aspira a 
eliminar el peatge, per tal d’aconseguir que sigui gratuït. Observa que aquest peatge és l’únic a 
Mallorca, pel que fa a infraestructures d’aquest estil.  

Recorda que el seu Grup ja ha presentat diverses mocions al Ple, en aquest mateix sentit: demanar el 
rescat d’aquesta concessió.  

Assenyala que l’empresa concessionària del túnel de Sóller no se pot lucrar com ho fa quan la carretera 
alternativa esdevé impracticable, com ara si se produeix una nevada com la del passat mes de febrer, o 
una esllavissada com la que s’ha patit en una part de la carretera (puntualitza que, en aquest cas, hagués 
quedat bloquejada en els dos sentits, per la qual cosa no diu que sigui aquest cas concret), o 
esllavissades a la carretera Ma-11A (Coll de Sóller), o un acte esportiu com ara un ral·li, unes carreres, 
una pujada cronometrada en bicicleta, etc.  

Fa notar que és obvi que aquestes circumstàncies condicionen el trànsit i la gent es veu obligada a 
desviar-se cap a les barreres del túnel de Sóller.  

Assegura que la proposta no és ni una capbuitada ni cap idea “il·luminada”, atès que el fet d’obrir les 
barreres és el que se fa a molts d’altres indrets d’Espanya. A Catalunya, fins i tot per a manifestacions 
del tipus “No volem pagar”, hi va haver un aixecament de barreres a les vies d’accés als peatges, per 
evitar col·lapses del trànsit.  

Reitera que se demana una cosa que és de justícia, i ho torna explicar.  

Tot seguit demana què pot suposar per al Consell de Mallorca aprovar la petició, des del punt de vista 
econòmic: una setmana o dues més de concessió. Fa notar que la manera de gestionar-ho novament la 
deixen a càrrec del Sr. Rovira, com a conseller d’Urbanisme i Territori, i només se demana que se 
disposin les mesures necessàries per tal de permetre el pas gratuït pel túnel de Sóller quan no és 
possible l’ús de l’altra via alternativa. 

Torna a dir que la proposta és únicament aquesta que ha explicat detalladament i reitera els arguments 
que la fonamenten.  

Pel que fa al plec de clàusules administratives que regeixen la concessió del Túnel de Sóller, assenyala 
que si hi consta aquest supòsit, s’hauria d’exigir que se compleixi i, si no hi consta, s’hi hauria de fer 
constar. En cas que hi consti, l’obligació del Consell de Mallorca és exigir-ne el compliment i, si no fos 
així, el Grup MÉS per Mallorca insisteix a demanar que se prenguin les mesures oportunes per 
aconseguir-ho.  

Fa notar que una conversa amb els responsables de l’empresa concessionària pot ajudar a resoldre 
aquesta qüestió, atès que no s’hauria de fer molt sovint, però és clar que nevades sí que n’hi ha, i 
esdeveniments esportius i esllavissades també. 

Per les raons que ha explicat, el seu Grup sotmet la proposta a la consideració del Ple.  

El Sr. COLOM (PSOE) intervé tot seguit. 

Anuncia el vot favorable del seu Grup a la moció, atès que com ja s’ha explicat, el túnel de Sóller és 
l’única alternativa de comunicació viària que existeix entre Palma i Sóller o entre Sóller i la resta de 
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Mallorca quan se produeixen aquest tipus de circumstàncies meteorològiques, esportives o 
d’emergència.  

Considera que aquesta petició no representa un cost econòmic important per a l’empresa 
concessionària, per la qual cosa convendria que el conseller d’Urbanisme i Territori del Consell de 
Mallorca en fes un estudi previ, amb vista a aconseguir les mesures alternatives de què ha parlat la Sra. 
Palou.  

Per indicació dels seus companys de Grup polític, aprofita per demanar si en el contracte de concessió 
s’estableix alguna mesura relativa a les circumstàncies d’emergència. Fa notar que s’hauria d’esbrinar 
si hi consta alguna clàusula que permeti activar la gratuïtat en aquests casos. 

Per acabar, aprofita per recordar que el seu Grup polític també està en contra del sistema de peatge.   

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

Assegura que estan estudiant la forma concreta d’adoptar aquest tipus de mesures.  

Diu que explicarà una proposta alternativa i que se podran comprometre a tenir alguna solució pensada, 
amb vista al proper Ple, tot i que prèviament vol fer una sèrie de comentaris sobre aspectes que s’han 
de tenir ben presents.  

En primer lloc, s’ha de considerar que actualment circulen pel túnel de Sóller ciutadans –la mitjana dels 
quals no sobrepassa el 30%– que paguen la totalitat del cost del peatge, sense dret a percebre cap tipus 
de subvenció.  

En segon lloc, indica que durant el passat mes de febrer les persones no residents a Sóller que varen 
pagar la totalitat del cost de la tarifa varen representar el 31,40%. 

Atès que dins la sala de Plens s’escolten comentaris de fons que discrepen d’aquesta aportació de 
dades, el Sr. Rovira fa avinent que dóna com a dades de mostra les referides al mes en què neva, no les 
del mes d’agost, evidentment, perquè el motiu del debat són les circumstàncies extraordinàries durant 
les quals la carretera del Coll de Sóller pugui estar tancada.  

Insisteix a referir-se als mesos en què fa mal temps (gener, febrer i març) i reitera que enguany la 
mitjana d’ús del túnel de Sóller per part de persones no residents ronda el 30%.  

Comenta que, segons dades que ha aportat la pròpia empresa concessionària, els dies del passat mes de 
febrer en què se va veure afectada la carretera (dijous 5, divendres 6 i dissabte 7) les diferències d’ús 
del túnel respecte als altres dos caps de setmana del mateix mes són insignificants. Destaca que, a més 
a més, hi ha menys trànsit pel túnel el cap de setmana que ha esmentat que els altres dos caps de 
setmana següents (del 12, 13 i 14 i del 19, 20 i 21). 

Torna a dir que no només no se va incrementar el trànsit durant els dies que indica la Sra. Palou, sinó 
que se va reduir. 

En conseqüència, s’ha d’admetre que el tancament del Coll de Sóller per motiu de la nevada no va 
provocar un increment del trànsit de vehicles en el túnel de Sóller, sinó tot el contrari. Únicament el 
diumenge, quan ja s’havia obert la carretera del Coll de Sóller, hi va haver més trànsit pel túnel de 
Sóller, però no pel motiu que ha explicat la Sra. Palou sinó precisament perquè la gent anava a Sóller 
(suposadament als embassaments de Cúber i del Gorg Blau) amb la intenció de veure la neu.  

Reitera els arguments anteriors, per rebatre els de la Sra. Palou.  

Comenta que queda demostrat que hi circula molt poca gent, per la carretera del Coll de Sóller. En 
conseqüència, adverteix que fer gratuït el pas pel túnel de Sóller per a les poques persones que utilitzen 
la carretera esmentada pot provocar determinades situacions, que explica tot seguit.  

En primer lloc, el Consell de Mallorca hauria de pagar allò que ara paguen les persones que reben una 
subvenció del Govern balear, per la qual cosa paguen a l’empresa concessionària els preus més baixos 
de la tarifa. D’aquesta forma, deixaria de subvencionar-ho el Govern balear i ho subvencionaria el 
Consell de Mallorca.  

Fa notar que si el Consell de Mallorca li diu a aquesta empresa que aixequi les barreres per a tothom, 
que és el que demana la moció, se provocaria la necessitat d’indemnitzar l’empresa concessionària per 
tothom que passàs.  
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En aquest sentit, qüestiona també qui controlaria allò que s’ha de pagar exactament a aquest empresa. 
És clar que s’hauria d’establir un mecanisme amb l’empresa per estudiar com s’hauria de fer en cada 
cas i n’explica exemples concrets per fer evidents les incoherències que se poden presentar.  

Pel que fa a les dades que tenen del trànsit, referides a un mes de febrer, és possible calcular que el 
cost, d’un sol dia, seria d’aproximadament 18.000 € i podria arribar fins als 30.000 € en funció del dia 
que sigui. I precisament, si passa un cap de setmana, previsiblement el cost s’acosti més als 30.000 € 
que als 18.000 €.  

D’altra banda, pel que fa als problemes legals derivats de poder pagar, s’hauria de veure si l’informe de 
la Intervenció del Consell de Mallorca permetria fer aquest pagament. Consegüentment, considera que 
abans d’adoptar un acord de Ple, s’ha de saber si aquesta mesura seria viable.  

També fa avinent a la Sra. Palou que a Sóller s’hi pot arribar per quatre llocs diferents, un d’ells és el 
túnel de Sóller, l’altre és el Coll de Sóller, i la Ma-10 pels dos costats, tot i reconèixer que és cert que si 
fa mal temps aquesta darrera carretera, pel costat del Mirador de ses Barques sol tenir els mateixos 
problemes que la del Coll de Sóller. 

Per les raons que ha explicat, i per no haver de votar en contra de la moció, proposa per aquesta un text 
alternatiu, en el sentit que el text que s’aprovi definitivament sigui aquest:  

“El Departament d’Urbanisme demanarà els informes a la Secretaria Tècnica de Carreteres del 
Departament d’Urbanisme i a la Intervenció Delegada d’Urbanisme i Territori per tal de plantejar 
quines actuacions se podrien fer relatives a aquestes circumstàncies meteorològiques, climatològiques o 
de causa major.”  

Diu que, si aquest text concret és acceptat, el Grup Popular votaria a favor de la moció. 

Fora d’aquest acord, expressa el compromís de tenir preparats, d’avui al proper Ple, els informes amb 
les dades que permetin valorar la viabilitat tècnica i sobretot econòmica i legal de vincular aquest 
pagament i establir, alhora, les condicions oportunes, per mitjà de converses amb els responsables de 
l’empresa concessionària.  

La Sra. PALOU intervé tot seguit. 

Agraeix al Sr. Rovira el to de la seva explicació.  

També li agraeix la proposta i, alhora, en fa una altra, en el sentit de deixar la moció damunt la taula i 
parlar-ne en el proper Ple, quan ja tendrà els documents de què ha parlat i serà possible concretar-ne 
detalls, basats en xifres reals. 

Li diu que, mentrestant, poden estar en contacte per poder matisar tot allò que sigui necessari per 
aconseguir-ho.  

El Sr. ROVIRA diu que li sembla perfecta, la nova proposta.  

Es deixa damunt la taula. 
 
Estan absent el Sr. Salom Munar i el Sr. Coll Canyelles. 
 
PUNT 27. MOCIÓ CONJUNTA DEL GRUP SOCIALISTA I GRUP MÈS PER 
MALLORCA SOBRE LA MORATÒRIA DE GRANS SUPERFÍCIES. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
Atès que fa uns dies es va signar un acord entre el Govern i el Consell de Mallorca 
respecte a l’elaboració del Pla Director d’Equipaments Comercials. 
 
Atès que el nostre Grup ha reiterat la petició de que el Consell elaborés el Pla 
Director, i sense que fins ara no hagués pres un compromís formal. 
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Atès que, ahir dia 10 de febrer,  la PIMEM  va sol·licitar en aquest Consell  una 
moratòria en la tramitació i concessió de noves llicències per superfícies comercials 
de més de 700 metros quadrats. 
 
Per tot això, el GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA i el Grup 
MÉS PER MALLORCA presenten pel seu debat i aprovació al proper Ple del Consell 
de Mallorca la següent MOCIÓ:  
 
El Consell de Mallorca, a través del Departament d’Urbanisme i Territori,  suspendrà 
cautelarment la concessió de llicències de grans superfícies fins que el Pla Director 
d’Equipaments Comercials no sigui realista i estigui aprovat per aquesta institució.  
 

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: 

Ja n’hi ha prou, de grans superfícies comercials a Mallorca! Ja n’hi ha prou, d’escanyar el petit i mitjà 
comerç mallorquí! Ja n’hi ha prou, que el Govern balear i el Consell de Mallorca, sota la nefasta batuta 
del Partit Popular, facin ‘la maça i el cullerot’ al tradicional i familiar comerç de la nostra estimada 
roqueta.  

Causa una pena enorme i una tremenda nostàlgia veure com es van tancant diàriament més i més 
comerços mallorquins, petits i mitjans. Horroritza, per exemple, passejar per Palma i contemplar locals 
comercials, altre temps emblemàtics, amb el cartell de ‘Se traspassa’, ‘Es lloga’ o ‘Es ven’.  

Nombrosos comerços de molta anomenada de Palma, per culpa de les grans superfícies, arriben a la 
seva fi i tanquen portes. En citarem uns quants exemples: La Filadora, tenda de roba ben arrelada a 
Mallorca; Can Miquel de sa Pelleteria, que va assortir de dolços les gents de Ciutat des del segle XVI; 
Ca la Seu, una cistelleria de referència en el casc antic de Palma; Casa Fubor, que després de seixanta 
anys d’especialització en la venda de calces va tancar l’any 2006; Calzados Dados, Can Ribas, 
Almacenes Sant Miquel, etc. 

Les grans superfícies s’ho mengen tot, i condueixen cap al caos, a la desfeta, a l’hecatombe el nostre 
petit i mitjà comerç. I ja ha arribat l’hora de frenar els peus a les grans superfícies. Ni una més! 

La nostra entitat fa costat del petit i el mitjà comerç mallorquí, de forma incondicional, disposada a 
entrar en la més gran de les batalles, democràticament, convertint-nos en els paladins, al capdavant del 
tot; ens ho jugarem tot, a diversos nivells, enfrontant-nos al descobert a aquest cavernós Partit Popular 
de les Illes Balears que s’ha convertit, pels seus propis mèrits, en el botxí implacable, en el fosser del 
sagrat comerç familiar mallorquí.  

La moció conjunta que presenten avui el Grup Socialista i MÉS per Mallorca per sol·licitar la suspensió 
cautelar de la concessió de llicències de grans superfícies mereix que li facem costat i l’equip de govern 
del Partit Popular del Consell de Mallorca té l’obligació, perquè sí, d’aprovar la moció. En cas contrari, 
ens veuríem davant la imperiosa necessitat de sol·licitar la seva dimissió. 

Moltes gràcies.” 

La Sra. GARRIDO (PSOE) explica que els plans directors sectorials es regeixen per la Llei 14/2000 
d’ordenació del territori i aquesta llei com la Llei del sòl disposen la suspensió de llicències en el 
moment en què se tramita l’instrument de planejament i el pla director ho és. 

També l’article 17 de la Llei d’ordenació del territori preveu la norma territorial cautelar i la seva 
funció és assegurar, cautelarment, la viabilitat i l’eficàcia dels instruments d’ordenació del territori com 
és el cas del Pla Director Sectorial d’Equipaments Comercials. 

La recent Llei de sòl autonòmica també determina en l’article 50 que es pot acordar, amb el fi 
d’estudiar la formació o la reforma dels instruments de planejament, la suspensió de la tramitació, 
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l’aprovació i l’atorgament de tota casta d’autoritzacions i llicències urbanístiques per àrees o usos 
determinats, és a dir, allò que el seu Grup ara reclama al Ple. 

El Consell de Mallorca disposa, per tant, dels instruments jurídics necessaris per fer efectiva una 
mesura cautelar, que és una proposta que fa la PIMEM així com també la fan els grups polítics de 
l’oposició. 

Recorda que aquesta és una mesura que, el passat 10 de febrer, el portaveu del Partit Popular va 
reclamar donat que va comparèixer al registre del Consell de Mallorca acompanyant la PIMEM. S’hi 
va fer una foto amb PIMEM i amb la resta de grups polítics i, llevat que no sabés què demanava i 
llavors el renyassin, en aquell moment s’estava reclamant la suspensió cautelar. 

L’instrument adient per dur endavant aquesta suspensió cautelar és la norma territorial cautelar, que té 
caràcter normatiu i que, a més a més, determina la prevalença del seu contingut sobre el planejament 
municipal. A part això, aquesta mesura no té perquè coincidir amb el que després podria ser la redacció 
del futur Pla Director Sectorial d’Equipaments Comercials. 

L’única condició que té aquesta mesura cautelar és que hi hagi una proporcionalitat entre la mesura 
cautelar que se planteja i el fi que se persegueix. En aquest cas, el seu Grup entén que sí que hi ha una 
proporcionalitat entre la mesura plantejada i la finalitat que se persegueix. 

La mesura és la suspensió de llicències de grans superfícies de més 700 m2 (la Llei de comerç del PP 
determina que una gran superfície és la que té 700 m2) que és totalment proporcionada amb la finalitat 
d’ordenar tot l’equipament comercial de l’illa de Mallorca i els usos que se’n farà arreu de l’illa. 

Puntualitza que l’any 2010, el Consell de Menorca va dictar una norma territorial cautelar precisament 
abans d’iniciar el tràmit de redacció del seu Pla Director Sectorial d’Equipaments Comercials. 

Recalca que en el moment en què s’iniciïn aquestes tramitacions –i són tramitacions noves perquè, en 
el cas de Mallorca, no existeix cap pla d’equipaments–, l’actuació adequada és establir una mesura 
cautelar que impedeixi, de manera ràpida, que la gent comenci a demanar llicències i permeti redactar, 
d’acord amb els terminis que pertoquen, el Pla Director. 

En canvi, el Consell de Mallorca ha fet tot el contrari ja que, a so de bombo i platerets, ha anunciat que 
s’ha signat un protocol per a la redacció del Pla Director Sectorial d’Equipaments Comercials (perquè 
diuen que no tenen doblers i que l’ha de pagar el Govern de les Illes Balears) però sense prendre cap 
tipus de mesura cautelar. 

Això implica que la gent que tengui intenció de fer algun tipus d’equipament comercial i que disposi 
d’un sòl, doncs corri a demanar les llicències o modificacions de planejament per instal·lar grans 
superfícies arreu de Mallorca. 

Els 4 anys d’aquesta legislatura han estat nefasts per al petit comerç de Mallorca però no per a les grans 
superfícies perquè, de fet, ara mateix en construeixen dues i ben a prop una de l’altra. 

Considera que l’equip de govern ven fum i es limita a fer-se fotos, fotos que perjudiquen el petit 
comerç com també el perjudica la Llei de comerç que ha aprovat el Partit Popular. 

Per totes aquestes raons, el Grup Socialista creu que és totalment peremptòria l’adopció d’aquesta 
mesura cautelar i entenen que el Consell de Mallorca té les competències i els mitjans per prendre-la i, 
si no ho fa, és perquè no li dóna la gana. 

La Sra. CAMPOMAR manifesta, en primer lloc, que tant per part de la Unió d’Associacions de 
Mallorca com per part del Grup Socialista s’ha comentat la necessitat de què se dicti una moratòria. 

Tot seguit recorda que MÉS per Mallorca sempre ha defensat la redacció d’un Pla Director Sectorial 
d’Equipaments Comercials i ho ha fet a través de més de 3 mocions i d’una esmena que presentaren a 
una altra moció presentada pel Grup Socialista. 

Malgrat totes aquestes iniciatives, el Partit Popular només hi ha votar una vegada a favor però, així i 
tot, no hi ha fet res fins fa devers un any, quan s’acostaven les eleccions, que va signar un acord amb el 
Govern de les Illes Balears. 

El Pla Director Sectorial d’Equipament Comercials és molt important perquè ha de definir moltes coses 
i ha de determinar quines són les activitats, quins han de ser equipaments municipals que s’han de fer, 
quines són les zones comercials, etc. perquè cal tenir en compte que les grans superfícies no només 
afecten el municipi on s’ubiquen sinó que afecten els municipis dels voltants. 
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El seu Grup pensa que aquesta moratòria és imprescindible però abans cal que l’equip de govern faci 
un primer gest per demostrar que se pren el tema de manera seriosa. Aquest primer gest és fer 
l’aprovació inicial del Pla Director Sectorial d’Equipaments Comercials però sembla que el Partit 
Popular encara no hi ha fet res. 

De l’única actuació que tenen coneixement és de la signatura d’un acord amb el Govern de les Illes 
Balears per dur a terme la redacció d’aquest Pla però suposa que també hi ha d’haver alguna actuació 
administrativa formal d’inici del tràmit d’aquesta redacció per tal de poder dictar la moratòria. 

A part d’això, s’ha de tenir en compte que la Llei turística aprovada pel Govern de les Illes Balears ha 
perjudicat el petit comerç de les zones turístiques atès que li permet als grans establiments hotelers la 
instal·lació de botigues pràcticament sense cap dels requeriments que han d’acomplir altres comerços 
de zones turístiques. 

Per concloure, recorda que l’equip de govern sempre ha dit que aquest Pla Director Sectorial 
d’Equipaments Comercials no s’elaborava per una manca de pressupost i, en aquest sentit, adverteix 
que la seva aprovació inicial no depèn d’una qüestió pressupostària i que, a més a més, si hi ha 
voluntat, hi poden trobar el finançament adequat, per la qual cosa espera que el Grup Popular voti a 
favor d’aquesta moció. 

El Sr. ROVIRA (conseller executiu d’Urbanisme i Territori) s’adreça en primer lloc a la Sra. 
Campomar i li diu que, per fer una aprovació inicial del Pla Director Sectorial d’Equipaments 
Comercials, abans cal elaborar un document perquè se pugui aprovar inicialment, el qual ha de tenir les 
mateixes característiques que tengui el document que s’aprovi definitivament. 

Adverteix, emperò, que una altra cosa és començar un expedient i, per fer-ho, el Consell de Mallorca 
ha arribat a un acord amb el Govern de les Illes Balears perquè aporti la quantitat econòmica adequada 
per poder realitzar el Pla Director Sectorial d’Equipaments Comercials i això és el que s’ha anunciat, és 
a dir, la signatura d’un protocol per poder posar en marxa la redacció d’aquest Pla Director Sectorial.  

Considera, per tant, que l’equip de govern estan fent les passes adequades per poder tancar aquest tema 
amb la major agilitat possible i amb el compromís del Govern de les Illes Balears que tot el que se faci, 
amb relació al Pla Director Sectorial, es farà de comú acord treballant conjuntament amb el sector, els 
ajuntaments –que són els més interessats ja que el Pla afectarà els seus planejaments– i, sobretot, el 
Consell de Mallorca que és el responsable d’aprovar-lo. 

Quant a l’efecte crida, observa que l’està provocant l’oposició des del moment que no fan altra cosa 
que reclamar una norma territorial cautelar contínuament des de fa mesos i ressalta que, en cas de 
produir-se una allau de sol·licituds de llicències per un efecte crida, no és arran d’un anunci del Govern 
de les Illes Balears i del Consell de Mallorca de la signatura d’una acord sinó que seria per les 
incomptables peticions que ha fet l’oposició, durant els darrers mesos, perquè se dicti una norma 
territorial cautelar de suspensió de llicències. 

A més a més, opina que l’única cosa que pretén l’oposició amb el Pla Director Sectorial d’Equipaments 
Comercials és que se dicti una norma territorial cautelar i no perquè tenguin cap interès per aquest Pla. 

Per això, posa de manifest que l’equip de govern no entrarà en aquest joc i seguirà amb la seva feina i 
converses amb el Govern de les Illes Balears per intentar tenir, al més aviat possible, un conveni en 
marxa amb l’aportació econòmica definida i el contingut del Pla Director Sectorial d’Equipaments 
Comercials. 

En el moment que tot això sigui una realitat, serà quan se’n prendran les decisions oportunes quant al 
contingut del Pla i amb relació a les suspensions que, evidentment, ha de comportar aquest Pla però 
sempre que no vagin en contra del contingut del document. 

Per acabar, recorda que la moratòria que hi va haver en aquesta comunitat autònoma la va aixecar el 
govern del Pacte de Progrés i la seva consellera del PSM, Sra. Francisca Vives. 

La Sra. GARRIDO li indica al Sr. Rovira que, si vol, li pot tornar a explicar què és una norma 
territorial cautelar i el convida a consultar les actes d’aquest Ple per comprovar que el seu Grup no ha 
reclamat, en cap moment, una norma territorial cautelar i que aquesta és la primera vegada que ho fan. 

Si més no, és cert que el Grup MÉS per Mallorca sí que ha reclamat, en més d’una ocasió durant la 
legislatura, la redacció del Pla Director Sectorial d’Equipaments Comercials, petició que no tengut 
massa bona acollida per part del Grup Popular. 
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La norma territorial cautelar pretén assegurar, en aquest moment i mentre es plantegen els criteris del 
Pla Director Sectorial, que les llicències que se demanin avui no vagin en detriment ni en perjudici de 
les mesures que s’adoptin amb el Pla Director Sectorial. 

Aclareix que el seu Grup no vol que se’n pregui una mesura territorial cautelar simplement sinó que 
pretén que se redacti el Pla Director Sectorial d’Equipaments Comercials. 

Ara bé, entenen que, prèviament a la redacció del Pla Director Sectorial, és imprescindible que se dicti 
una norma territorial cautelar perquè, en cas contrari, l’efecte crida l’estarà fent l’equip de govern. 

En aquest sentit, observa que l’equip de govern és especialista en donar-li a l’oposició les culpes de tot 
i, en aquest cas, els atribueix la culpa de l’efecte crida que ha generat l’equip de govern amb els seus 
anuncis de fum i amb les fotos que se fan. 

A continuació recorda que la moratòria d’equipaments comercials, que es va aixecar la passada 
legislatura, va ser per l’aplicació de la directiva de serveis i per aplicació de la transposició de la llei 
que elaborà el govern de l’Estat. Així doncs, va ser una obligació legal i, si no hagués estat així, potser 
hauria estat vigent durant tot el govern del Pacte de Progrés però segur que, en arribar el Partit Popular, 
l’hagués aixecada. 

La Sra. CAMPOMAR lamenta que, una vegada més, per part del Partit Popular tot quedi en només 
paraules, es limiti a donar excuses i maquillar la situació com, per exemple, és el cas de la foto de la 
Sra. Salom amb els representants del petit comerç que no és més que maquillatge electoral. 

Refusa, per altra banda, que el Sr. Rovira s’escudi en què ella no hagi emprat la terminologia 
administrativament correcta perquè ben segur que sap perfectament què ha de fer per començar els 
tràmits d’una moratòria però el que passa és que no la volen fer ja que per prendre l’acord d’inici de 
l’expedient no fan falta doblers i tampoc no volen redactar el Pla Director Sectorial d’Equipaments 
Comercials. 

Recorda que, en el debat d’una de les mocions que el seu Grup va presentar referent a aquest tema, el 
Sr. Rovira va dir –perquè se li va escapar o, potser, ho va dir conscientment– que podria ser que el Pla 
Director Sectorial que fessin tal vegada no seria el que voldria MÉS per Mallorca. 

Totes les accions de l’equip de govern posen en evidència que la seva intenció no és protegir el petit 
comerç i pensa que, si el seu mandat fos més llarg, tal vegada farien el Pla Director Sectorial però 
perquè els ho demandarien les grans superfícies atès que ja n’hi ha tantes que competeixen entre elles 
mateixes. 

La situació real és que el petit comerç està ferit de mort i si enreden més aquest assumpte pot passar 
que ja no hi haurà res a fer o costarà molt surar-lo. 

Per això, pensa que hi ha d’haver unanimitat amb aquest tema i no limitar-se a les paraules i donar les 
culpes a l’oposició. El Pla Director Sectorial és una demanda que el sector reclama des de principis de 
legislatura però, de moment, l’equip de govern no hi ha donat cap resposta. 

Cal tenir en compte que els petits i mitjans comerços són els que generen estabilitat econòmica a la 
nostra comunitat ja que són els que creen ocupació estable i donen feina a més famílies, molt més que 
no fan les grans cadenes hoteleres ni les grans superfícies. 

No obstant això, l’equip de govern de Consell de Mallorca no hi actua, ja sigui per negligència en el 
compliment de les seves funcions o per ignorància encara que, segons el seu parer, estan més a prop de 
la negligència que no de la ignorància. 

El Sr. ROVIRA comenta que el PIAT semblava que era un invent però se’n va signar un protocol. 
Semblava que no el farien però se’n va signar un conveni. Semblava que el PIAT no seria una realitat i 
aviat es licitarà la seva redacció, la qual cosa vol dir que sí que l’han fet i la pròxima legislatura se’n 
podrà aprovar el document. 

Igualment pareixia que no havien de començar mai a redactar un Pla Director Sectorial d’Equipaments 
Comercials però, que des de l’aprovació de la Llei de comerç de desembre de 2009, tampoc no el varen 
fer malgrat que varen comptar amb 2 anys per començar-lo, cosa que sí feren tant a Eivissa com a 
Menorca, tot i que els comerciants demandaven el mateix que demanden ara. 

En canvi, l’actual equip de govern s’ha interessat per cercar el finançament adient per elaborar-lo, ha 
arribat a un acord amb el Govern de les Illes Balears, ha signat el protocol, signarà el conveni i 
començaran a redactar-lo. 
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A més a més, recorda les paraules glorioses de la Sra. Vives, consellera del PSM, en el Ple de desembre 
de 2009 que literalment deia: “A partir de l’entrada en vigor –referint-se a la Llei de comerç– s’aixeca 
la moratòria de grans establiments comercials vigent fins al dia d’avui. Les grans cadenes, que fins ara 
no es podien instal·lar a les Illes Balears, ara ho podran fer i això pot representar un impuls econòmic 
important. Ara s’anul·len les previsions existents de manera que, a partir de l’entrada en vigor de la 
nova llei, no existirà cap prohibició per raó de superfície.” 

Aquestes paraules demostren que hi estaven d’acord, avalaven l’aixecament de la moratòria i atorgaren 
la potestat als consells insulars per fer un Pla Director Sectorial d’Equipaments Comercials però el de 
Mallorca no hi va fer res i ara, el govern del Partit Popular, sí que iniciarà la redacció d’aquest Pla. 

Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per dotze vots a favor (PSOE i MÉS per 
Mallorca), cap abstenció i setze vots en contra (PP). 
 
Estan absents el Sr. Coll Canyelles, el Sr. Alemany Cladera, el Sr. Rotger Seguí, la 
Sra. Terrassa Ventanyol i el Sr. Mulet Campins. 
 
PUNT 28. MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA 
SOBRE LA PRESTACIÓ DE LA RENDA MÍNIMA D’INSERCIÓ. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Atès que el passat mes de juliol vàrem aprovar per unanimitat una moció presentada 
pel nostre Grup, en la que es va aprovar que:  
 
1.- El  Consell de Mallorca es compromet a acceptar i abonar, en el termini màxim de 
3 mesos, totes les demandes de les persones que tenen un  dret  contrastat pels serveis 
socials municipals a la prestació de la Renda Mínima d’Inserció, d’acord amb la 
normativa vigent. 
 
2.- El Consell de Mallorca es compromet a prorrogar la prestació de RMI a totes les 
persones individuals i grups familiars que ho necessitin, previ informe  dels 
treballadors socials  municipals. 
 
3.- El Consell de Mallorca es compromet a sol·licitar a la comissió interinsular del  
Govern Balear  l’aportació econòmica necessària per cobrir els costos de totes les 
demandes de RMI, fins que les persones i famílies puguin  trobar una sortida a la seva 
situació de crisi. 
 
Atès que, fruit d’aquest acord, el passat 2014 es va tancar l’any amb més de 1.200 
titulars beneficiaris de la RMI i una despesa de més de 7.800.000 euros. 
 
Atès que, en el pressupost de l’IMAS del 2015, hi ha consignada una partida  de 
només 6.543.817 €, i que el Govern ha rebaixat 2M€ en els seus pressupostos la 
partida de RMI.  
 
Atès que el Govern és el qui té el deure de finançar les despeses d’aquesta prestació 
econòmica, i el Consell de gestionar-la. 
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Atès que la situació de la greu crisi econòmica afecta a milers de famílies  que es 
troben  en risc d’exclusió i que, malgrat la seva voluntat de superació de les 
dificultats, no troben cap oportunitat per millorar. 
 
Atès que, per aquest any, la despesa de RMI pot arribar perfectament als 8 milions 
d’euros, i que el deute del Govern amb el Consell pot arribar, a finals del 2015, 
comptant el deute del 2014 i el que es generarà el 2015, a més de 6 milions d’euros. 
 
Per tot això, el GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA presenta pel 
seu debat i aprovació al proper Ple del Consell de Mallorca la següent MOCIÓ:  
 

1. El  Consell de Mallorca es compromet a  fer una modificació de crèdit per  tal 
d’incrementar en 2 milions d’euros  la partida de la prestació de la Renda 
Mínima d’Inserció, i no trobar-se així sense pressupost, el que limitaria les 
demandes de la població més vulnerable de Mallorca. 

 
2. El Consell de Mallorca es compromet a exigir al Govern Balear  l’aportació 

econòmica  necessària per cobrir els costos de totes les prestacions de RMI, les 
executades en el 2014, i les que s’executaran el 2015.  

 
 

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

Indica que la despesa destinada l’any 2014 a la Renda Mínima d’Inserció (RMI) ha estat de 8 M€, 
aproximadament i que per a la mateixa partida el pressupost aprovat per a 2015 és d’uns 6,5 M€.  

Fa notar que les necessitats no han minvat, que hi ha molta gent amb grans necessitats, per la qual cosa 
és previsible que aquesta despesa, l’any 2015, se situarà entre els 8 M€ i els 9 M€. De fet, ja és molt 
elevada la dels dos primers mesos d’aquest any (entre 800.000 € cada mes), per la qual cosa el cost 
anual se situaria entre els 9 M€ i els 10 M€.  

També s’ha de considerar una altra circumstància, atès que per aquest any el Govern balear ha deixat 
de posar 2 M€ dins el seu pressupost destinat a l’RMI.  

Si a aquests fets s’hi afegeix el fet que és el Govern balear qui té la responsabilitat final de finançar 
l’RMI, és evident que cal recordar que el Consell de Mallorca no va cobrar l’any passat allò que havia 
de pagar el Govern balear, aquest any tornarà a deixar de percebre 2 M€ més i és possible que a final 
d’any el dèficit per al pressupost del Consell de Mallorca sigui dels esmentats 2 M€ més el deute del 
Govern balear, que es troba en torn dels 6 M€.  

Consegüentment, la proposta és ben clara: fer una modificació de crèdit al més aviat possible i afegir 2 
M€ a la partida d’RMI per tal de no aturar els processos de sol·licitud.  

Adverteix que si no se fa així el gerent de l’IMAS comença a aturar sol·licituds –ja ho va fer el passat 
Nadal– perquè no té doblers a la partida.  

Per acabar, reitera el sentit de la moció i torna a recordar la necessitat de reclamar al Govern balear que 
pagui la quantitat que li pertoca per aquest concepte.  

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

En primer lloc, esmenta la decisió del Govern balear de retirar la seva aportació de 2 M€ destinada a 
l’RMI amb la intenció de crear una nova línia de finançament per contractar persones d’un perfil 
determinat (més grans de 45 anys i diverses condicions més). Adverteix que els pressuposts municipals 
se varen aprovar amb l’acord que aquesta quantitat que el Govern balear retirava seria aportada per 
aquesta institució. 
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Tot i ser legítima la decisió del Govern balear en aquest sentit, cal demanar-se si és oportuna. Observa 
que no sempre coincideix que les persones beneficiàries de l’assignació del Govern balear siguin les 
necessitades d’RMI, raó per la qual l’únic que s’ha fet és “desvestir un sant per vestir-ne un altre”.  

Opina que el Consell de Mallorca podria haver fet el mateix, habilitar una partida per contractar 
persones necessitades de l’RMI, però no ho ha fet. Retreu que no s’hagi fet absolutament res, d’ençà 
que el Govern balear va retirar al Consell de Mallorca aquesta aportació, i la Comunitat Autònoma de 
les Illes Balears ja té els seus pressuposts aprovats, però aquesta convocatòria encara no és vigent.  

Adverteix que la campanya electoral se centrarà en xifres –com ja s’ha pogut comprovar en el Ple 
d’avui– i per aquest motiu s’han de fer algunes consideracions, com ara el fet que moltes persones que 
es troben en situació d’atur no hi consten, a les llistes oficials de l’atur, i fins i tot els propis beneficiaris 
de l’RMI han deixat de percebre qualsevol altre tipus de prestació i pensen que anar a l’oficina del 
SOIB per segellar la seva targeta no els aporta cap benefici ni un, per la qual cosa no ho consideren 
tampoc cap obligació.  

Pensa que els exemples anteriors demostren clarament que s’ha d’anar ben alerta, amb les xifres que se 
faran públiques durant la campanya electoral, perquè no reflecteixen la realitat social actual.  

Fa avinent que allò que li semblaria un escàndol és que el Govern balear vagi retardant l’aplicació 
d’aquest decret i l’aturi fins que comenci la campanya electoral, precisament per poder dir que ja no 
són 20.000 sinó 25.000, i fer-ho amb uns doblers que provenen de l’RMI. Diu que s’ha de recordar, 
aquest fet, perquè seria un escàndol si succeís, si s’utilitzàs gent que prové de l’atur, sense cap tipus de 
prestació pels motius que sigui, i que se faci per motius purament electorals.  

Observa que ho volia dir, tot i que aquesta qüestió no afecti del tot la moció.  

Torna a qüestionar si serà suficient la partida de 2 M€ que ha disposat el Consell de Mallorca per a 
l’RMI pel fet que el Govern balear li retirava la seva aportació, atès que de la intervenció anterior del 
Sr. Garau se’n desprèn que és clar que no ho serà suficient per fer front a totes les demandes que se 
poden produir.  

Per tot el que ha explicat, anuncia el vot favorable a la moció del Grup Socialista.  

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

Discrepa de les intervencions anteriors, pel fet que s’han basat únicament en probables fets del futur. 

Tot seguit assenyala que a ella en particular i també al Consell de Mallorca, en general, els aniria molt 
bé que s’aprovàs aquesta moció. Se refereix al segon punt, perquè va bé tot el que sigui demanar, 
incrementar, aconseguir fer una modificació de crèdit. Recorda que ja n’han fet moltes altres, quan ha 
estat necessari.  

Fa notar que, al seu parer, no és aquesta la qüestió. Es mostra convençuda que la seva feina en el Ple és 
debatre una moció amb responsabilitat, i situar-se en el moment concret en què ens trobam. Per aquesta 
raó reitera al Sr. Garau el retret que li ha fet a l’inici de la seva intervenció. 

Diu que no negarà en cap moment les dificultats que va tenir aquest equip de govern per tancar el 
pressupost de 2011, perquè no sabien com podien atendre les demandes que rebien dels municipis.  

Recorda les desavinences inicials amb determinats municipis, o les disconformitats d’alguns municipis 
sobre tramitacions, les demores en alguns expedients, etc. i destaca que actualment la situació ja no és 
aquesta, per la qual cosa demana al Sr. Garau que li permeti situar el debat d’aquesta moció en el 
present, i no en simples possibilitats futures, com fa ell i que li permeti també explicar quina és la 
situació real, a dia d’avui.  

Accepta que és cert, que s’han gastat 8 M€ en RMI, però aquestes aportacions no s’han fet per manca 
de crèdit disponible per fer front a les RMI, sinó que el Grup Popular ha apostat per donar un impuls i 
arribar a atendre més gent d’aquella a la qual se podria arribar, però no ha estat un tocar desesperat a la 
porta de la consellera, con a l’inici de legislatura. Ara ja no és així, i el Departament de Prestacions, 
que el Sr. Garau coneix prou bé, gestiona l’RMI com pertoca. 

Diu al Sr. Garau i al Sr. Ensenyat que a ella la molesta que li parlin en els termes en què ho han fet, tot i 
que reconeix que possiblement no farien aquests plantejaments si el moment actual no fos el que és.  

Fa avinent que gestionar l’RMI no significa únicament pagar unes prestacions a unes persones, que 
provenen d’uns expedients dels serveis socials municipals, sinó també fer un acompanyament laboral a 
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aquestes persones, fer possible que puguin trobar una feina i sortir d’aquest sistema de prestacions per 
anar en una altra direcció.  

També fa notar que abans de tancar els pressuposts del Govern balear i els del Consell de Mallorca, 
se’n parla, d’aquestes qüestions, per tancar del tot les actuacions necessàries.  

Observa que als partits de l’oposició no els agrada sentir que la nostra comunitat autònoma és la que 
experimenta un major augment de contractació, en relació a la resta, però és aquesta la realitat. Opina 
que el Govern balear va optar per una mesura que és la millor per lluitar contra l’exclusió social: 
possibilitar una feina, i és en aquesta línia que ha actuat el SOIB.  

Argumenta tot allò que té de positiu, que el Govern balear hagi aplicat aquesta política d’ocupació 
laboral i en destaca el seu caràcter de prevenció, si funciona, atès que totes les persones a qui atén ja no 
van a parar a l’RMI.  

D’altra banda fa avinent que, gràcies a la bona gestió econòmica que ha fet el Consell de Mallorca 
durant aquest exercici pressupostari, ara té disponibilitat per aportar a l’RMI la quantitat que abans hi 
destinava el Govern balear i, atès que manté amb la societat el compromís d’atendre aquest sector, dota 
convenientment la partida necessària. Per aquest motiu, s’hauria de reconèixer aquesta iniciativa com 
una prova de l’autonomia que té el Consell de Mallorca.  

Destaca que aquest és un acte de bona gestió i que s’ha actuat amb lleialtat institucional. Assegura que 
se sent orgullosa, d’haver fet aquesta gestió i valora especialment que la situació econòmica de la 
institució li ho hagi permès.  

Per les raons que ha explicat, no entén quin és el motiu de les queixes i de les incerteses que han 
expressat el Sr. Garau i el Sr. Ensenyat. Els recorda que, tot i que el pressupost sigui suficient fins a 
final d’any i se faci una gestió acurada dels fons disponibles, també existeix el compromís del Consell 
de Mallorca de destinar als serveis socials els romanents de partides pressupostàries o els doblers que 
se recuperin dels jutjats per raó dels casos de corrupció.  

Fa avinent que, si és el cas, se destinaran aquestes partides a les actuacions que se consideri més 
convenients i, mentrestant, aniran fent camí.  

Per acabar, es mostra convençuda que és correcta, la política laboral del Govern balear, com ho és 
també la gestió de l’RMI que ha fet l’IMAS. Reitera que s’ha fet en el temps previst i en la forma 
escaient i que s’ha donat la resposta correcta als usuaris que provenen d’Atenció Primària dels Serveis 
Socials municipals.  

Per les raons que ha explicat, anuncia que el Grup Popular votarà en contra d’aquesta moció.  

El Sr. GARAU intervé en torn de rèplica. 

Agraeix al Grup MÉS per Mallorca el seu suport a la moció. 

Diu a la Sra. Cirer que és obvi que ara ja és difícil capgirar la dinàmica de la seva gestió. Li recorda que 
durant el mes de gener ha gastat més de 800.000 € en RMI i el mes de febrer devers 830.000 €. Diu que 
l’import total per a l’any 2015 és de 5.195.000 €. 

Tot seguit ho compara amb les xifres extretes de les memòries anuals dels anys següents:  

. Any 2011     5.690.000 €  

. Any 2012     5.195.000 € 

. Any 2013     6.048.000 €  

. Any 2014     8.000.000 € 

Fa notar a la Sra. Cirer que a les persones titulars de l’RMI se’ls dóna la prestació per com a mínim mig 
any o un any, de forma que compromet el pressupost a mig termini durant quatre o cinc mesos i que, si 
aleshores hi ha el mateix gerent actual, farà el mateix que va fer el passat mes d’octubre; per bé que 
rebés telefonades dels ajuntaments, advertia que no enviassin més sol·licituds d’RMI perquè el crèdit 
s’havia acabat.    

Li dóna l’enhorabona per haver impulsat la decisió de concedir més ajudes d’RMI, tot i que la realitat 
demostraria que per atendre aquestes necessitats s’hauria de duplicar la quantitat de 8 M€, com 
demostra la quantitat mitjana del conjunt de les comunitats autònomes. Assegura que la CAIB és la que 
presenta un nivell més baix.  
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Adverteix a la Sra. Cirer que no deixin un forat econòmic, perquè degut a la dinàmica de gestió que 
segueix l’IMAS pel que fa a l’RMI ja ho veu venir, que deixarà una dinàmica d’RMI per 9 o 10 M€ 
anuals amb un pressupost de 6,5 M€. Li torna a demanar que ho eviti, per no haver de repetir en els 
debats aquest tipus de retrets.  

Quant al pla del Govern balear, opina que està molt bé, però s’ha de veure com funciona. Defineix 
aquest projecte com un “futurible”. Diu que es tracta d’un pacte amb els sindicats laborals per 
contractar 1.111 persones. Fa notar que no sap d’on surt, aquesta xifra, i que qui les ha de contractar 
són els ajuntaments i els consells insulars, i ell no té cap notícia en el sentit que s’hagi pres cap mesura 
per contractar cap persona usuària d’RMI.  

Comenta que l’Ajuntament de Palma ha adoptat un acord per unanimitat per tal de destinar 1 M€ a 
aquest tipus de contractació, i tampoc no s’ha signat el conveni ni se sap com se farà; ho defineix també 
com a “futurible”.  

Diu que no s’ho creu, que els ajuntaments de Mallorca contractaran persones d’RMI durant els propers 
tres o quatre mesos. Tot i això, fa notar que no és un mal pla si responen adequadament tant els 
ajuntaments com els consells, però per bé que la Sra. Cirer admeti aquest pla, també ha de saber que 
existeixen altres possibilitats. 

Assenyala que allò que no és correcte és que la Sra. Cirer perdoni al Govern balear la seva 
responsabilitat de pagar tot l’import necessari per atendre les necessitats d’RMI, perquè aquest és un 
compromís clar, una responsabilitat del Govern balear. És clar que si l’IMAS disposa d’aquesta 
quantitat, 2 M€, els podrà destinar a altres inversions necessàries, d’altres programes de caire social.  

Torna advertir a la Sra. Cirer que no deixi un forat econòmic referit a l’RMI, ni un deute pendent per 
negociar de forma complicada amb el Govern balear, perquè ja és prou sabut que quan aquest deute es 
fa gran, també es molt més difícil gestionar-lo. 

Li demana que faci el favor d’aprovar aquesta moció, perquè és molt sensata i del tot raonable.  

Finalment, reitera que per explicar-la no ha fet suposicions futures sense fonament, perquè només cal 
observar la dinàmica de pagament de cada mes; si l’IMAS paga mensualment 800.000 € no és 
previsible que d’aquí a dos mesos en pagui només 500.000 € o 600.000 €. Insisteix a destacar que és 
aquesta, la realitat.  

El Sr. ENSENYAT intervé tot seguit. 

Assenyala que el seu Grup valora molt positivament que el Consell de Mallorca aporti els 2 M€ que 
deixa d’abonar el Govern balear. Considera que és d’agrair, i que ho dirà allà on pertoqui fer-ho. Cosa 
diferent és que no li sembli bé la forma d’actuar del Govern balear, perquè ha eliminat la seva aportació 
al Consell de Mallorca amb el pretext de gestionar-ho directament, tot i ser obvi que no destina aquesta 
quantitat a atendre persones usuàries d’RMI sinó a contractacions de persones més grans de 45 anys, 
que es trobin en situació d’atur des de fa més de dos anys i que no tenguin cap tipus de prestació.  

A més a més, els ajuntaments hi hauran d’aportar una quantitat de les seves arques municipals. És clar 
que el Govern balear no assumirà el 100% del cost, sinó el 70% o el 80%. 

Torna a dir que no tenen perquè ser persones usuàries d’RMI, perquè és sabut que si en una unitat 
familiar hi ha una persona que està cobrant algun tipus de prestació l’altra persona no té cap tipus de 
dret a cobrar la RMI. 

Per bé que el seu Grup valora molt positivament l’esforç econòmic del Consell de Mallorca, fa avinent 
que se parla de l’RMI com si fos la solució a tots els mals i com si s’hagi fet “un ou de dos vermells” i 
s’haurien de veure i acceptar les coses tal com són, reconeixent que hi ha actuacions que s’haurien 
d’haver fet i no ha estat així.  

Certament, la millor RMI és aquella que no s’ha de cobrar, perquè la persona té feina, i fa notar que 
precisament hi ha moltes maneres d’evitar que aquesta persona hagi d’acudir als serveis socials per 
cobrar-la i una d’elles és la formació.  

Fa notar que s’han mantingut els tallers d’ocupació que hi havia (Son Amer, Raixa, etc.) però és un 
escàndol que s’hagin hagut de retornar molts fons econòmics de la Unió Europea destinats a formació 
perquè ningú no els ha demanat. Afirma que una gestió oportuna en aquesta direcció hauria pogut 
servir perquè molta gent no hagués d’acudir als serveis socials.  
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Assegura que el que ha exposat el Sr. Garau no és desgavellat, ni molt manco. Fa notar que més 
endavant n’hi haurà, d’ocasions per discutir sobre allò que s’ha fet o no s’ha fet i el que s’hauria pogut 
fer, però ja arribarà el moment. Diu que, amb aquesta intervenció, només ha pretès assenyalar aquests 
matisos.  

La Sra. CIRER tanca el debat. 

Admet que no és desgavellat, el que ha explicat el Sr. Garau. Fa avinent que ella no ha donat la seva 
opinió, durant la seva intervenció, sobre la mesura que ha adoptat el Govern balear, sinó que ha tengut 
una actitud respectuosa basada en la lleialtat institucional.  

Assenyala que aquesta partida econòmica del Govern balear no va destinada a persones usuàries 
d’RMI, sinó precisament a prevenir que la gent n’hagi de fer ús, per la qual cosa se facilita l’accés a un 
lloc de feina. Ho reitera, per advertir el Sr. Garau i el Sr. Ensenyat que no té sentit que diguin que és 
una partida destinada a les persones usuàries d’RMI.  

Assegura que s’hi farà feina, com se’n fa des del servei de Prestacions, amb programes de formació –
cofinançats per el SOIB– que ajuden moltes persones a sortir del sistema d’RMI perquè ja tenen una 
feina.  

Tot seguit fa notar també que, gràcies al fet que el Govern balear paga –situació molt diferent a la que 
tenia l’equip de govern de la legislatura anterior– s’han pogut cancel·lar préstecs anticipadament, la 
qual cosa ha permès incrementar la partida destinada a RMI. Observa que no és perquè no fos suficient, 
sinó un suplement extraordinari que s’ha afegit per millorar la gestió de l’RMI.  

Fa notar que el Sr. Garau s’ha capficat en la seva petició d’aconseguir un augment d’un 10% a la 
partida de Serveis Socials i que, si no se proposa en aquests termes en un pacte amb una entitat 
determinada, no cedeix el més mínim, en aquest sentit.  

Per aquest motiu, posa un exemple tot seguit, que tant el Sr. Garau com el Sr. Ensenyat entendran 
perfectament. Observa que si haguessin aplicat aquest augment del 10% a la partida d’RMI que va 
deixar el Sr. Garau en el pressupost de 2011, quan ell va estar al capdavant de l’IMAS, aquesta mateixa 
assignació no hagués arribat tan sols als 5 M€ per al pressupost de 2015.  

Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per onze vots a favor (PSOE i MÉS per 
Mallorca), cap abstenció i denou vots en contra (PP). 
 
Estan absents el Sr. Font Massot, el Sr. Colom Adrover i  el Sr. Ferrà Martorell. 
 
PUNT 29. MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA 
PER A LA DEFENSA DELS CLUBS ESPORTIUS DE BASE. 
 

Substituït per punt 24. 
 
 
PUNT 30. MOCIÓ DEL GRUP POPULAR DEL CONSELL DE MALLORCA 
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DEL 8 DE MARÇ, DIA INTERNACIONAL 
DE LA DONA. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
El Dia Internacional de la Dona, que es commemorà el 8 de març a tot el món, posa 
en relleu la Declaració i Plataforma d’Acció de Beijing, un full de ruta històric, 
subscrit per 189 governs fa vint anys i que va establir l’agenda per a la materialització 
dels drets de les dones.  
 
Si bé els assoliments han estat molts des de llavors, les bretxes que encara persisteixen 
són nombroses i profundes. 
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Ara és el moment de defensar les conquestes de les dones, reconèixer desafiaments i 
posar més atenció als drets de les dones i a la igualtat de gènere, per motivar totes les 
persones a fer la part que els correspongui. La Plataforma d’Acció de Beijing s’enfoca 
en dotze esferes d’especial preocupació, i imagina un món en el qual totes les dones i 
les nines puguin exercir les seves opcions, com ara participar en la política, educar-se, 
obtenir un ingrés, i viure en societats lliures de violència i discriminació. 
 
La Plataforma d’Acció de Beijing assenyala les esferes, els àmbits crítics, que els 
governs, les Nacions Unides i els grups de la societat civil han d’assumir per fer dels 
drets humans de les minories una realitat: la dona i la pobresa, l’accés desigual a 
l’educació, la falta d’accés i l’accés desigual als sistemes de salut, la violència contra 
la dona, els diversos aspectes de la vulnerabilitat de la dona en els conflictes armats, la 
desigualtat en les estructures econòmiques, la desigualtat en el poder i la presa de 
decisions, la manca de mecanismes institucionals diversos per millorar l’avenç de la 
dona, la falta de respecte i la protecció inadequada quant als drets humans, la 
subrepresentació de la dona en els mitjans de comunicació, la desigualtat en la gestió 
dels recursos naturals i en la protecció del medi ambient i, finalment, la discriminació 
i la violació de les nines. 
 
La igualtat de gènere no ha d’esser un desig per el futur, sinó una realitat per avui i del 
nostre present. 
 
Des de la nostra responsabilitat al Consell de Mallorca realitzam actuacions per 
eliminar poc a poc aquesta desigualtat, sabent que és una tasca diària i constant de 
l’exercici de les polítiques de gènere, sempre és pot fer una passa més. 
 
Es per tot això que es proposa l’adopció del següent:  
 
ACORD 
 
1.- El Consell de Mallorca continuarà la feina de coordinació amb l´IBD i el suport als 
Ajuntaments per tal de seguir treballant per erradicar la desigualtat entre els homes i 
les dones. 
  
2.- El Consell de Mallorca promourà programes de prevenció als centres escolars per 
tal de concienciar als joves del valor de viure a una societat igualitària. 
  
3.- El Consell de Mallorca durà a terme formació específica sobre corresponsabilitat i 
conciliació de la vida laboral i familiar, per tal d´igualar les oportunitats laborals i la 
dedicació a les tasques de la llar de tots els membres de la família. 
 
 

La Sra. GARCIA (PP) assenyala que, per començar la seva intervenció, vol constatar que és una 
llàstima no haver pogut presentar una proposta de declaració institucional però els antecedents d’anys 
anteriors els han fet recapacitar i el Grup Popular ha decidit presentar aquesta moció per a la qual li 
agradaria comptar amb el màxim de suport. 

L’exposició de motius és molt àmplia, molt genèrica i s’hi recull part de les declaracions tant de 
l’Institut Balear de la Dona com de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies per tal de donar-li 
un sentit més plural a la moció. 
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Així doncs, els tres punts d’acord proposats responen a qüestions que s’han de treballar des del Consell 
de Mallorca. Són punts que ja s’han encetat inicialment però en els quals volen incidir i, per tant, 
consideren que constitueixen un compromís totalment assumible. 

Puntualitza, sobre el segon punt d’acord referent a la col·laboració amb els centres escolars, que una 
vegada finalitzat el programa IRENE, el Consell de Mallorca ha considerat que s’ha continuar fent 
feina amb la població jove i l’IMAS ho farà en col·laboració amb la Fundació Rana per lluitar contra 
l’abús a la població juvenil. 

La Sra. CANO (PSOE) anuncia que el Grup Socialista s’abstendrà en la votació d’aquesta moció 
perquè considera que està conformada per vaguetats i generalitats que no es comprometen a res. 

Tot seguit fa constar que, a aquestes altures de legislatura, el Grup Popular no té gens de credibilitat 
amb relació a aquesta matèria i, aprofitant que més endavant interpel·larà la Sra. Cirer, llavors podran 
debatre el tema amb més exhaustivitat. 

La Sra. PALOU (MÉS per Mallorca) indica que, tot seguint la línia anunciada per la Sra. Cano, el Grup 
MÉS per Mallorca intervé just per anunciar la seva abstenció en la votació d’aquesta moció. 

La Sra. GARCIA manifesta que no li ha sorprès l’abstenció dels grups l’oposició perquè ja va veure 
que no havien presentat cap moció amb relació a aquest tema. 

A continuació recorda que el passat dia 8 es va celebrar el Dia Internacional de la Dona i constata que 
el Ple del Consell de Mallorca ha perdut el bon costum de fer una declaració institucional amb motiu 
d’aquesta celebració. 

Observa, per altra banda, que l’oposició també ha perdut el bon costum de presentar una moció o fer 
unes declaracions sobre un tema tan important com són les dones i, fins i tot, no només es limiten a no 
presentar-ne mocions sinó que s’abstenen de votar la moció del Grup Popular o, almanco, de fer-hi 
aportacions. 

Vol deixar constància que els grups de l’oposició sempre han presumit de preocupar-se molt per les 
polítiques de la dona però, a l’hora de la veritat, demostren que ho fan tant: moltes paraules però pocs 
fets perquè, encara que sí que en parlen, quan governen, no n’incrementen el pressupost, no fan plans 
d’igualtat –l’únic Pla d’Igualtat és de l’any 2006 fet pel Partit Popular, que ara en prepara un de nou– i 
les seves polítiques queden en no res. 

Recorda l’única Llei de la dona que hi ha en aquesta comunitat autònoma també la va fer el Partit 
Popular i s’aprovà amb el vot en contra del Grup Socialista però ben segur que més endavant, en fer la 
interpel·lació, la Sra. Cano s’omplirà la boca parlant de polítiques d’igualtat i polítiques de dones. 

Mentrestant, la Sra. Cano acusa el Partit Popular de no tenir credibilitat i, per això, li demana quina 
credibilitat hi té el Grup Socialista vist que, quan governa, no hi fa absolutament res. 

Finalment, reitera que no li ha sorprès l’abstenció dels grups de l’oposició i recalca que el Grup 
Popular, amb molt d’orgull, celebra un any més el Dia Internacional de la Dona amb les propostes 
d’aquesta moció. 

La Sra. PALOU fa constar que, amb la intervenció de la Sra. Garcia, queda més reafirmada la posició 
de MÉS per Mallorca i la seva abstenció en la votació d’aquesta moció. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per setze vots a favor (PP), cap vot en contra i 
onze abstencions (PSOE i MÉS per Mallorca) 
 
Estan absents la Sra. Salom Coll, el Sr. Crespí Deyà, el Sr. Salom Fullana, el Sr. Font 
Massot, la Sra. Sànchez Grau i el Sr. Coll Canyelles. 
 
PUNT 31. MOCIÓ DEL GRUP POPULAR DEL CONSELL DE MALLORCA 
ENVERS L’APLICACIÓ DE LA LLEI DE L’EMPRENEDOR. 
 

Substituït per punt 24. 
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INTERPEL·LACIONS 
 
PUNT 32. INTERPEL·LACIÓ QUE FORMULA LA SRA. SILVIA CANO 
JUAN A LA SRA. CATALINA CIRER ADROVER SOBRE 
“INCOMPLIMENTS EN MATÈRIA D’IGUALTAT”. 
 
Es dóna compte de la següent interpel·lació: 
 
SILVIA CANO JUAN, com a consellera del GRUP SOCIALISTA AL CONSELL 
DE MALLORCA, d’acord amb el que preveu l’art. 75 del Reglament Orgànic, 
formula, per al proper Ple ordinari, a la Consellera Executiva del Departament de 
Benestar Social, la Sra. Catalina Cirer Adrover, la següent interpel·lació. 
 
 
TEMA: INCOMPLIMENTS EN MATÈRIA D’IGUALTAT 
 
 
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 els INCOMPLIMENTS EN MATÈRIA D’IGUALTAT.  
 

La Sra. CANO (PSOE) explica que ha presentat una interpel·lació en lloc d’una moció perquè, a finals 
de legislatura i després de moltes ocasions de debatre el tema i presentar propostes, s’ha adonat que era 
inútil fer-ho i s’ha estimat més passar directament a la interpel·lació per tal de fer un balanç de 
legislatura i, sobretot, per evidenciar que el Grup Socialista pensa que no tenen molt a celebrar, com 
deia la Sra. Garcia, sinó molt pel que lluitar. 

A continuació comenta que fa uns dies escoltava la Sra. Llinàs, directora de l’Institut Balear de la 
Dona, fent un discurs triomfalista sobre les polítiques aplicades durant aquesta legislatura però res més 
lluny de la realitat: ni l’Institut Balear de la Dona ni la secció d’Igualtat de l’IMAS no han estat a 
l’altura de les circumstàncies. 

Això no obstant, ella se centrarà en parlar del Consell de Mallorca i en analitzar perquè aquesta 
institució no ha estat a l’altura de les circumstàncies. 

Just en començar el govern del Partit Popular, es va desmantellar l’anterior Direcció Insular d’Igualtat 
(resten sense consellera d’Igualtat i sense directora d’Igualtat) i, un any després a través d’un decret 
d’organització, es crea l’actual secció d’Igualtat de l’IMAS, és a dir, que se passa d’una direcció insular 
a una petita secció a dins l’IMAS. 

Adverteix que aquesta decisió és una gran contradicció ja que eliminen una Direcció Insular d’Igualtat 
sota l’argument que el Consell de Mallorca no en té les competències però, per altra banda, mantenen 
una petita secció perquè saben que han de gestionar determinades polítiques com, per exemple, la 
gestió de l’article 27 en la qual és totalment competent el Consell de Mallorca com en moltes altres que 
estan definides en l’Estatut d’Autonomia. 

A més a més, han mantengut aquesta secció d’Igualtat per sota mínims atès que està conformada per 
una administrativa i un tècnic i llavors contracten, de manera puntual, agents d’igualtat per fer formació 
tècnica als ajuntaments. 

Tot i això, s’ha de reconèixer la professionalitat d’aquest personal perquè han fet lluir les poques coses 
que s’hi han fet malgrat la falta total d’iniciativa política i compromís polític del govern d’aquesta 
institució amb les dones i amb la lluita contra les desigualtats. 

Observa que mai no ha vist la presidenta del Consell de Mallorca reunir-se amb els col·lectius de 
dones, amb les persones que ho passen més malament, amb les dones víctimes de violència de gènere 
però, en canvi, sí que l’ha vista moltíssimes vegades reunida amb els caçadors. 
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Per altra banda, nega que l’equip de govern hagi fet més amb menys sinó que, senzillament, ha fet 
menys. El darrer pressupost socialista d’Igualtat va ser d’1,3 M€ i el primer pressupost del Partit 
Popular fou de 79.000 €.  

El darrer pressupost del PP, el de 2015, està encara molt allunyat dels recursos que fan falta per fer les 
polítiques necessàries tot i que els recursos són fonamentals, tant com ho és la voluntat política però no 
hi han trobat ni recursos ni voluntat política. 

El fet que durant l’any 2014 només es va convocar una sola vegada el Consell de la Dona ja ho diu tot 
i, a més a més, aquest Consell de la Dona s’ha desvirtuat. 

Tampoc no hi ha hagut cap convocatòria de subvencions perquè se facin polítiques d’igualtat als 
municipis, per a les entitats feministes, per promocionar des del Consell de Mallorca les polítiques 
d’igualtat als pobles, que és la seva funció. 

Quan el Partit Popular va entrar a governar aquesta institució, va trobar 18 municipis que s’havien 
adherit al Pla d’Igualtat Insular del Consell de Mallorca, pla que va desenvolupar el Grup Socialista. 

En aquest sentit, planteja que li agradaria saber –i li agradaria equivocar-se– quants de municipis s’han 
adherit, durant aquesta legislatura, al Pla Marc d’Igualtat del Consell de Mallorca perquè, segons li 
consta, no se n’hi ha adherit cap. 

És fàcil trobar-hi pretexts perquè així han fet durant tota la legislatura. Varen dir s’havien d’adherir al 
Pla d’Igualtat del Govern de les Illes Balears però, mentrestant, han deixat el Pla d’Igualtat del Consell 
de Mallorca a un calaix. 

Han trencat les dinàmiques de feina interna obviant tota la feinada feta, en matèria de pressuposts, 
sobre la perspectiva de gènere. Les dinàmiques de promoure la igualtat a nivell intern i de formació del 
tècnics costen molt i, per això, sap greu que després no tenguin continuïtat. 

Igualment acusa el govern del PP d’haver suprimit jornades locals d’igualtat, que se varen convertir en 
un referent del municipalisme i per les que varen passar dones de tots els colors polítics. 

Avui el Grup Popular ha presentat una moció dient que s’ha de promoure la igualtat als centres escolars 
però precisament ha estat l’actual equip de govern el que s’ha carregat les iniciatives als instituts. 

El programa IRENE (un programa que prové de Madrid, del Ministeri Sanitat, Serveis Socials i 
Igualtat) és del tot insuficient i és senzillament una línia d’actuació més per prevenir l’assetjament 
sexual i l’abús sexual però insisteix que és insuficient.  

En canvi, el Consell de Mallorca tenia programes específics que abastaven una població escolar de més 
de 10.000 alumnes però el Grup Popular els va aturar i, per això, no accepta que ara diguin que volen 
continuar impulsant determinats programes quan varen eliminar els que hi havia. 

Un acord que s’ha pres durant aquesta legislatura és la comissió contra l’explotació sexual, que s’havia 
de fer a la part forana, però només es va convocar una vegada i llavors no se’n va saber res més.  

També s’acordà promoure la igualtat als municipis turístics i prevenir la imatge degradant de les dones, 
com a reclam comercial, tal i com ha passat a Magaluf, però tampoc no s’hi ha fet absolutament res. 

Assegura que voldria sentir la Sra. Cirer parlar, com ha fet la directora de l’Institut Balear de la Dona, 
sobre la darrera sentència de Barcelona –sentència que li sembla vergonyosa– que considera la 
prostitució com una activitat laboral. 

Assenyala que des del Grup Socialista poden afirmar que aquesta ha estat una legislatura perduda, que 
està liquidada –no han presentat cap moció sobre el tema perquè no volen perdre el temps–, que la 
tragèdia és que el menfotisme que s’ha demostrat aquí, s’ha demostrat per tot arreu amb el resultat que 
Espanya hagi caigut 10 llocs en l’informe sobre bretxa de gènere que realitza el Fòrum Econòmic 
Mundial i tot com a fruit d’unes determinades polítiques: austeritat, retalls, manca de voluntat i manca 
de visió. 

La Sra. CIRER (consellera executiva de Benestar Social) manifesta, en primer lloc, que li agradaria 
matisar que el títol de la interpel·lació és “Incompliments en matèria d’Igualtat” i més aviat hauria 
d’haver estat “Per què no heu fet el que jo pens que és bo en matèria d’Igualtat?” o “Per què no heu 
duit a terme el programa del Partit Socialista en matèria d’Igualtat al Consell de Mallorca?” 

La resposta, en aquest cas, seria molt senzilla i és que l’època de govern del Partit Socialista va acabar i 
ara la responsabilitat de govern la té un altre equip polític que té una línia política d’actuació ben 
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diferent a la del Partit Socialista, cosa que quedà clara des del primer moment de plantejar 
l’organització d’aquesta institució. 

Adverteix que la Sra. Cano posa a damunt la taula una sèrie de qüestions a mode de retrets però que en 
realitat són incompliments del programa electoral del Partit Socialista perquè, com és evident, l’equip 
de govern és del Partit Popular i durà endavant les polítiques d’Igualtat que consideri oportunes, que 
siguin competència d’aquesta institució i de la manera en què creu que s’han de fer, és a dir, en 
col·laboració amb les altres administracions i, sobretot, amb l’Institut Balear de la Dona que és una 
institució suprainsular que gestiona les polítiques d’Igualtat. 

Certament la Sra. Cano li pot retreu el que vulgui i en podràn discutir perquè és evident que l’equip de 
govern del Partit Popular no duu a terme tot allò que feia –i com ho feia– el Partit Socialista però això 
no és un incompliment del seu full de ruta o de la seva feina en matèria d’Igualtat. 

Recorda que, en un altre Ple, ja li va dir que prescindir d’una Direcció Insular d’Igualtat no havia estat 
una equivocació sinó una decisió política i observa que pot entendre que a la Sra. Cano no li agradi 
aquesta política perquè, si li agradàs, segurament estaria asseguda a la bancada del Partit Popular. 

Està convençuda que la Sra. Cano creu en les polítiques del Grup Socialista i reconeix que li sap greu 
no haver dur a terme algunes coses. Un tema que hi havia pendent era treballar amb les dones recluses 
però ara ja l’han començat, encara que amb retard. 

Té la sensació que quan la Sra. Cano li parla de temes d’Igualtat, vol atacar el Partit Popular per ser 
com és o per viure la igualtat de la manera que la viu i al respecte comenta que no se vol sentir ni 
atacada ni confrontada en aquest sentit perquè són dues línies distintes d’actuació i això ha de quedar 
clar. 

Cada vegada que s’ha parlat del tema de les dones, també ha de quedar clar que cada partit polític té la 
seva línia d’actuació i d’enfocar el tema i les polítiques d’igualtat que s’han de dur terme i de la 
mateixa manera passa amb relació al tema econòmic, al tema de carreteres, etc. 

Assegura que el Partit Popular viu i plantejar aquestes polítiques d’una manera que pensen que és la 
correcta mentre que el Grup Socialista les viu i les planteja d’una altra manera que també pensen que és 
la correcta. 

Per altra banda, li agraeix a la Sra. Cano que, en la seva intervenció, hagi valorat molt la feina dels 
tècnics de l’IMAS que treballen a Igualtat perquè realment són uns grans col·laboradors que coneixen 
molt bé la seva feina i que, a més a més, ja la feien durant l’anterior legislatura; per tant, no pot tenir 
més que paraules d’agraïment per la feina d’aquests treballadors. 

Afegeix que amb aquesta feina, en col·laboració amb altres institucions, es duen a terme les actuacions 
que consideren que s’han de fer com són la gestió d’ajudes contra la violència de gènere, el servei de 
coordinació amb la teleassistència mòbil per a dones que han patit violència fent intermediació amb 
Creu Roja, la col·laboració amb els ajuntaments per fer formació i per impulsar els seus plans 
d’igualtat, les accions commemoratives de distints dies que se celebren contra la violència de gènere i 
el Dia Internacional de les Dones, l’escola genèrica per la igualtat, etc. 

Quant al programa IRENE, que va ser un programa estatal, potser sí que s’hi han posat tard però perquè 
han prioritzat altres actuacions i ara ha arribat el moment de mantenir aquesta iniciativa als centres 
escolars. 

Una altra cosa que creu que és important –la qual cosa reconeix que és un incompliment– és que, a 
hores d’ara, no tenguin aprovat el Pla d’Igualtat que el Grup Socialista va deixar enllestit però sense 
aprovar. 

No obstant això, el Partit Popular pensa que val la pena, donat que l’Institut Balear de la Dona té 
avançat el Pla d’Igualtat autonòmic, esperar a la seva aprovació –que serà durant aquest mes de març– 
per tal que el Consell de Mallorca pugui adaptar el seu a un pla més genèric que és l’autonòmic. 

La Sra. CANO li confirma a la Sra. Cirer que, efectivament, no compartiran mai la mateixa sensibilitat 
perquè, entre d’altres coses, la sensibilitat es reflecteix, en primer lloc, al pressupost. 

En aquest sentit, reitera que el darrer pressupost d’Igualtat del Grup Socialista va ser d’1,3 M€ i el 
pressupost d’Igualtat de 2015 del Partit Popular, tot i que ha augmentat respecte a anys anteriors, 
encara està 1 M€ per sota del que s’hi destinava la passada legislatura i remarca que amb més recursos 
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es poden fer més coses i més polítiques i, per això, creu que la sensibilitat es demostra a nivell 
pressupostari. 

Hi ha determinats elements objectius que són instruments per afavorir la igualtat i que s’executen amb 
independència de color polític que governi perquè són eines. De la mateixa manera que un pla director 
és per impulsar polítiques, també ho és un Pla d’Igualtat. 

S’ha optat per esperar a tenir el Pla d’Igualtat del Govern de les Illes Balears i potser sigui una decisió 
sensata però, mentrestant, no considera que fos adient invalidar el Pla d’Igualtat del Consell de 
Mallorca que just estava pendent d’aprovar-se pel Ple ja que estava tancat amb els agents sindicals del 
Consell de Mallorca i amb tots els departaments. 

En aquest sentit destaca la gran feina que s’hi va fer la passada legislatura a nivell interdepartamental, 
feina que no estat operativa durant el govern del Partit Popular tot i que era un element objectiu de 
feina interna, com també ho són el Pla d’Igualtat o la coordinació municipal que són espais per poder 
compartir amb els regidors i regidores la manera d’impulsar polítiques d’igualtat. 

La realitat és que el Partit Popular no hi creu ni a nivell de les Illes Balears ni a nivell estatal ja que la 
reforma de les administracions locals precisament ha declarat impròpies aquest tipus de polítiques. 

Es reafirma en què és una qüestió de sensibilitat però també hi compten algunes qüestions objectives 
com són els instruments que els professionals tenen a l’abast per poder aplicar aquestes polítiques. 

Les competències estatutàries són molt clares: Igualtat, Dona i Conciliació. Al respecte demana per què 
es varen deixar de fer polítiques de conciliació i d’usos del temps quan resulta que el Consell de 
Mallorca es va adherir a una xarxa europea d’usos del temps. 

És cert que el Consell de Mallorca no té competències en matèria d’Ocupació però sí en té d’altres per 
promoure la coresponsabilitat, per fer campanyes de sensibilització i de prevenció, campanyes per tal 
que els homes i les dones comparteixin responsabilitats, etc. 

El vertader quid de la desigualtat està en l’assumpció dels rols i de la cura dels espais privats que 
s’assignen a les dones i, en aquest sentit, hi havia una línia de feina que s’ha deixat completament 
aturada. 

Per acabar, fa notar que probablement sigui el darrer debat que tengui aquesta legislatura amb la Sra. 
Cirer en matèria d’Igualtat i vol constatar que les dades són molt dolentes i que s’ha retrocedit molt a 
nivell econòmic, laboral, de precarietat, de conservadorisme quant a les llibertats –amb el retrocés que 
implica la Llei de l’avortament que s’ha reformat per la porta de darrere– i tot això té un segell que es 
diu Partit Popular. 

La Sra. CIRER indica que moltes coses de les quals parla la Sra. Cano com les campanyes de 
sensibilització i espais per compartir amb els regidors són actuacions que es duen a terme i assegura 
que existeix una relació amb els ajuntaments per a la formació del seu personal. 

La Sra. Cano reclama més pressupost i li recorda que ja li ha explicat que el Grup Socialista actua 
d’una manera i el Partit Popular actua d’una altra manera. 

Quant al comentari sobre que no comparteixen la sensibilitat, explica que la sensibilitat no és un valor 
objectiu i no està d’acord amb l’afirmació que la sensibilitat es reflecteix al pressupost perquè creu que 
hi ha moltes altres formes de compartir la sensibilitat. 

En aquest sentit, podria retreure que el Grup Socialista no comparteix la sensibilitat del Partit Popular 
des del moment que s’han abstingut en la votació d’una moció sobre qüestions molt simples de les 
quals li parla ara la Sra. Cano com el tema d’usos del temps o la conciliació de la vida personal i 
professional. 

Insisteix en ressaltar que el Grup Socialista s’ha abstingut en la votació de l’esmentada moció tot 
obviant la sensibilitat del Partit Popular mentre que la Sra. Cano sol·licita que se respecti la del Grup 
Socialista. 

Per concloure, remarca que avui la Sra. Cano i tot el Grup Socialista han tengut l’oportunitat de 
respectar la sensibilitat del Partit Popular a través d’una moció però no l’han volguda respectar.  
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PUNT 8. PROPOSTA D’ACORD DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ 
NOMINATIVA  DE  L’EXP. NÚM. 11/15 PER AL DESENVOLUPAMENT 
DEL PROGRAMA “L’ESPORT PER A L’EDAT ESCOLAR A MALLORCA”,  
PEL PERÍODE COMPRÈS ENTRE EL 31/10/2014 I EL 30/10/2015 I 
D’APROVACIÓ DEL TEXT DEL CONVENI REGULADOR. 

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

ANTECEDENTS: 

Atesa la sol·licitud de subvenció nominativa formulada per la FEDERACIÓ DE 
PATINATGE  DE LES ILLES BALEARS, davant la Direcció Insular d’Esports.  

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

Atès l'informe jurídic de data  27 de gener de 2015.  

Atès l’informe de fiscalització prèvia núm. ref. FS-11/15 de data  12 de febrer de 
2015.  

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

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

ACORD 

Primer.- APROVAR la concessió d’una subvenció per un import de 12.258,30 €,  a 
favor de la FEDERACIÓ DE PATINATGE DE LES ILLES BALEARS amb NIF- G 
07155179, per al desenvolupament del programa l’esport per a l’edat escolar a 
Mallorca (patinatge), durant el període comprés entre el 31/10/2014 i el 30/10/2015. 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de  12.258,30 €, 
amb càrrec a la partida pressupostària  20 34101 48924 del pressupost de despeses del 
Consell de Mallorca de l’exercici 2015 (RC núm.  920150000319) a favor de la 
FEDERACIÓ DE PATINATGE DE LES ILLES BALEARS,  amb NIF- G 07155179. 

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

Quart.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat interessada i a la Intervenció 
General. 

 

Conveni entre el Consell de Mallorca i la FEDERACIÓ DE PATINATGE DE LES 
ILLES BALEARS, als efectes del desenvolupament del programa “l’Esport per a 
l’Edat Escolar a Mallorca” (patinatge), pel període comprés entre el 31 d’octubre de 
2014 i el 30 d’octubre de 2015. 
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 Palma,  XXXX  

REUNITS 

D’una part l’Hble. Sr. Joan Rotger Seguí, vicepresident de Cultura, Patrimoni i 
Esports del Consell de Mallorca, amb NIF S0711002F i amb domicili al carrer Palau 
Reial 1, 07001 de Palma. 

I d’altra el Sr.  Sebastian Rico Pons com a President de la FEDERACIÓ  DE 
PATINATGE DE LES ILLES BALEARS,  (CIF G 07155179)  i domicili en Avda 
Uruguay, 3, 07010 PALMA.  

ACTUEN 

La primera, en nom i representació del Consell de Mallorca. 

La segona, en la condició de President de la FEDERACIÓ DE PATINATGE 
DE LES ILLES BALEARS, en nom i representació d’aquesta Federació. 

Ambdues parts es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica per a aquest acte. 

 

MANIFESTEN 

Primer.- Que el Consell de Mallorca té atribuïdes les competències en matèria 
d’esports per la Llei 6/1994, de dia 13 de desembre, d’atribució de competències dels 
consells insulars en matèria de patrimoni històric, de promoció sociocultural, 
d’animació sociocultural, de dipòsit legal de llibres i d’esports. 

Segon.- Que el Consell de Mallorca dóna suport al desenvolupament del 
programa “L’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca”, nivell bàsic per a la promoció 
de la pràctica de l’exercici físic per part de la població, l’objectiu del qual és 
promoure la pràctica d’activitats físiques i esportives de nivell tècnic mig-alt amb 
caràcter predominantment competitiu, fora de l’horari lectiu, a més d’aconseguir el 
desenvolupament integral del nin/a mitjançant la realització d’aquestes activitats, 
adaptades al seu nivell i edat. 

Tercer.- Que la FEDERACIÓ DE PATINATGE DE LES ILLES BALEARS, 
en endavant, la Federació, és una entitat privada sense ànim de lucre, l’objecte de la 
qual és, d’acord amb els seus estatuts, el foment i la pràctica física i esportiva d’àmbit 
federatiu. 

Quart.- Que la Federació ha presentat al Consell de Mallorca una sèrie 
d’activitats esportives adreçades a nins i nines en edat escolar de caràcter no 
obligatori, i ha demanat una subvenció al Consell de Mallorca per dur a terme 
aquestes activitats. 

Cinquè.- Que el dia xxxxxx el Ple del Consell de Mallorca va acordar atorgar a 
la FEDERACIÓ DE PATINATGE DE LES ILLES BALEARS una subvenció 
nominativa de  12.258,30 €, per al desenvolupament del programa “l’Esport per a 
l’Edat Escolar a Mallorca” (patinatge), pel període comprés entre el 31 d’octubre de 
2014 i el 30 d’octubre de 2015. 
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Per tal d’instrumentar la subvenció esmentada i d’optimitzar el 
desenvolupament de l’activitat desenvolupada en l’àmbit del programa “l’Esport per a 
l’Edat Escolar a Mallorca” (patinatge), pel període comprés entre el 31 d’octubre de 
2014 i el 30 d’octubre de 2015, acorden formalitzar el present CONVENI conforme a 
les següents clàusules: 

 

CLÀUSULES 

1. Objecte 

L’objecte d’aquest conveni és el programa “L’Esport per a l’Edat Escolar a 
Mallorca”, dins l’àmbit territorial de l’illa de Mallorca, d’acord amb el projecte 
d’activitats i el pressupost que ha presentat la Federació i que acompanya a la 
sol·licitud de subvenció.  
La programació d’activitats, pel període  comprès entre el 31/10/2014 i el 30/10/2015 
de la FEDERACIÓ  DE PATINATGE DE LES ILLES BALEARS del programa 
“L’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca”, és la següent:  

 
 

Esdeveniment Data inici Data final 
Campionat de Mallorca Patinatge artístic 
categoria  élite 

23/01/2015 25/01/2015 

Campionat Mallorca Grup shows patinatge 
artístic  

25/01/215  25/01/2015 

Curs reciclatge i Formació patinadors i 
tècnics  

27/02/2015 1 /03/2015 

Campionat de Mallorca primavera aptitud 
lliure  

10/04/2015 12/04/2015 

Campionat Mallorca patinatge artístic 2a 
prova élite  

11 a 24/04/2015 12 a 25/04/2015 

Campionat Mallorca iniciació patinatge 
artístic  

24/04/2015 26/04/2015 

Campionat Mallorca grup shows pat.artístic 
2a. Prova  

19/06/2015 21/06/2015 

Campionat Mallorca estiu aptitud escola  19/06/2015 21/06/2015 
Campionat Mallorca estiu aptitud lliure  26/06/2015 27/06/2015 
XVI Trofeu Consell de Mallorca M/F 
absoluto  

26/06/2015 28/06/2015 

Curs reciclatge i Formació patinadors i 
tècnics  

10/07/2015 12/07/2015 

 
 

 El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 12.258,30 € amb càrrec a 
l’aplicació  pressupostària 20 34101 48924 del vigent pressupost de despeses del 
Consell de Mallorca per a les activitats objecte del present conveni, realitzades per la 
Federació, durant el període comprés entre el 31/10/2014 i el 30/10/2015. 
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2.- Condicions específiques per a l’exercici de l’activitat subvencionada 

2.1- La Federació accepta la unificació entre les activitats federatives i de l'esport 
per a l'edat escolar a Mallorca, en els termes següents: 

a) L'acord afecta les categories de nins i nines en edat escolar. (6 fins 16 
anys) 

b) Les activitats d'aquestes edats tindran, a tots els efectes, la consideració 
d'esport en edat escolar. 

2.2- DRETS D'INSCRIPCIÓ: Els drets d'inscripció es podran aplicar a fons 
perdut fins a un màxim de 8 euros per llicència, o 150 euros per club d’acord amb les 
previsions de la Convocatòria Anual del Programa de l’ Esport per a l’Edat Escolar a 
Mallorca.  

Els drets d'inscripció s'abonaran a la Federació o a la seva delegació insular a 
Mallorca. 

La Federació donarà compte d’aquests drets d’inscripció al Consell de 
Mallorca. 

2.3.- VALIDESA ESPORTIVA DE L'ACTIVITAT: L'activitat, que serà l'única 
convocada per a aquestes categories a l'àmbit de Mallorca, tindrà doble validesa com 
a campionat unificat (federatiu/escolar). Aquesta doble validesa es reflectirà en 
qualsevol informació i convocatòria al respecte, havent de figurar a la documentació 
les inscripcions següents: 

 

El Consell de Mallorca       La  Federació de patinatge de les  
ILLES  BALEARS  

 

2.4.- INSCRIPCIÓ AL PROGRAMA DE L’ESPORT PER A L’EDAT ESCOLAR A 

MALLORCA: se seguiran els procediments establerts a l’apartat 14 de l’Acord de 
Funcionament del Programa de l’Esport per a l’Edat Escolar “Documentació, 
comprovació, tramitació i terminis de presentació de la informació necessària per a 
inscriure equips i esportistes a les activitats del Programa”. 

2.5.- La Federació, té l’obligació de recopilar les actes i els resultats, i 
d’establir setmanalment les classificacions, havent d’exposar públicament tota aquesta 
informació així com de presentar-la si es requereix a la secció d’Esport Federat de la 
Direcció Insular d’Esports. Així mateix s’haurà d’informar al personal tècnic de la 
secció d’Esport Federat dels acords presos pel comitè de competició i l’assemblea 
general sempre que afectin l’acord de funcionament del programa de l’Esport per a 
l’Edat Escolar a Mallorca.  

2.6.- La Federació es compromet a respectar i complir l’acord de 
Funcionament del programa “ L’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca”, a més a més 
de totes les consideracions que la Direcció Insular d’Esports del Consell de Mallorca 
faci al respecte. 

2.7.-Qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals o d'altres estarà 
presidit pels representants del Consell de Mallorca. 
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Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s'atendrà al que especifica la 
clàusula anterior havent, d'incloure en qualsevol document, roba esportiva, cartell, 
publicació i/o opuscle els anagrames actualitzats del Consell de Mallorca i els 
d'aquelles entitats amb les quals el Consell de Mallorca hagi firmat conveni 
d'esponsorització i col·laboració en el programa de "L'Esport per a l'Edat Escolar a 
Mallorca". 

2.8.- El Consell de Mallorca podrà convocar, amb caràcter de promoció i com 
a jocs esportius les activitats que consideri oportunes i gaudirà de la col·laboració de 
la Federació. 

2.9.- Totes les activitats que corresponguin al programa de l’Esport per a 
l’Edat Escolar a Mallorca, es regiran pel disposat en aquest conveni i, estaran 
subjectes, a les decisions de la Federació i del Consell de Mallorca. 

 
3.- Finançament de les activitats 

3.1.- El Consell de Mallorca, dotarà a la Federació, amb la quantitat de 
12.258,30 €, destinats al pagament de les despeses que generi el desenvolupament de 
les activitats, que corresponen als esdeveniments que a continuació es detallen, 
corresponents al període comprès entre el 31/10/2014 i el 30/10/2015: 

Cost total Activitat pel període comprès entre el 31/10/2014 i el 30/10/2015:  
24.700 € 

Subvenció Consell de Mallorca:   12.258,30  € 

% subvencionat del projecte:           49,6275 % 
 

Esdeveniment 
Nº 

esdev. 

Transport 

 

Organit/ 

Gestió 
Arbitratge  Material Cost Esdev. Total 

Campionat de 
Mallorca Patinatge 
artístic categoria  élite 

2 800 
500 2000 200 3.500 7.000 

Trofeu Consell de 
Mallorca patinatge 
artistic,categoria 
absoluta  

1 800 500 2000 200 3.500 3.500 

Campionat de 
Mallorca Iniciació 
Patinatge artístic  

1 800 500 2000 200 3.500 3.500 

Grup shows  2 400 200 1000 100 1.700 3.400 

Curs reciclatge, 
formació patinadors i 
tècnics  

2 400 400 --- --- 800 1.600 

Campionat Mallorca 
aptitud   

3 600 500 600 200 1900 5.700 

   TOTAL DESPESES 
           

24.700€ 

 

3.2.- El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 12.258,30 € amb càrrec a 
l’aplicació  pressupostària 20 34101 48924 (document RC 920150000319) del 
pressupost de despeses del Consell de Mallorca per a l’any 2015. 
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3.3.- La unitat mòdul comptable serà l’ESDEVENIMENT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses 
generades amb motiu del desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de: 

 

� Transport, correspon al transport i trasllat dels jutges que duen a 
terme les competicions, a més del material esportiu i d’oficina 
necessari pel correcte desenvolupament dels esdeveniments. 

� Gestió, correspon al personal de secretaria, personal de 
competició, personal de muntatge i desmuntatge d’instal·lació i 
membres comitè patinatge. Personal necessari a les 
competicions. 

� Arbitratge, despeses que fan referència al personal encarregat 
de l’arbitratge de l’esdeveniment (jutges àrbitres, jutge 
assistent, delegat federatiu...) 

� Material, despeses de material d’oficina. 

 

3.4.- Tot el personal col·laborador tècnic i professional, relacionat amb les 
activitats esmentades, serà a càrrec de la Federació, que assumirà totes les obligacions 
socials, laborals i tributàries que derivin d'aquestes prestacions i que, en cap cas, 
suposarà una relació laboral o professional amb el Consell de Mallorca. 

Així mateix, la Federació serà responsable davant terceres persones de les 
activitats relacionades en aquest conveni. 

3.5.- A requeriment del Consell de Mallorca, en el termini de 24 hores, la 
Federació facilitarà la documentació que acrediti l'estructura i cobertura de la plantilla 
de personal, en general o per centres de treball. En tot cas, el Consell de Mallorca 
podrà sol·licitar que s'adjunti fotocòpia de l'imprès corresponent a l'últim ingrés 
reglamentari a la seguretat social i/o, quan escaigui, el document acreditatiu del 
pagament de l'última quota meritada en el règim de l'assegurança autònoma. 
Igualment i en les mateixes condicions facilitarà la documentació que acrediti haver 
efectuat les corresponents retencions i pagaments relatius a l'impost sobre la renda de 
les persones físiques dels treballadors que l'empresa hagi assignat a la prestació del 
servei. 

4.- Subcontractació 

4.1. - La federació pot subcontractar la totalitat de la realització del projecte 
esportiu d’acord amb el previst als articles 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions i l’article 68.1 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel 
qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre i el previst a aquest 
punt 4: 

4.2.-Quan l’activitat concertada amb terceres persones excedeixi del 20 % de 
l’import de la subvenció i aquest import sigui superior a 60.000,00 €, la 
subcontractació estarà sotmesa al compliment dels requisits següents: 

a) Que el contracte es faci per escrit. 
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b) Que l’entitat concedent de la subvenció l’autoritzi prèviament, en la forma 
que determinin les bases reguladores (art. 29.3 de la Llei 38/2003). En 
aquest sentit s’autoritza a la federació beneficiària a dur a terme la 
subcontractació, en el cas que s’ultrapassin els límits esmentats, si acredita 
el compliment dels requisits següents: 

c) Un informe justificatiu del motiu de la subcontractació. 

d) El document en què s’ha formalitzat el servei subcontractat. 

e) Una declaració responsable conforme l’entitat no està sotmesa a cap dels 
supòsits de vinculació amb la persona o entitat subcontractada prevists a 
l’article 68.2 del Reial decret 887/2006. 

4.3. - D’acord amb ‘article 29.7 de la Llei 38/2003, la federació no pot 
concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb: 

a) Persones o entitats sotmeses a alguna de les prohibicions previstes a l’art. 
13 de la Llei 38/2003. 

b) Persones o entitats que hagin percebut altres subvencions per a la 
realització de l’activitat objecte de contractació. 

c) Intermediaris o assessors els honoraris dels quals es defineixen com un 
percentatge de cost total de l’operació, llevat que el pagament estigui 
justificat amb referència al valor de mercat del treball efectuat o dels 
serveis prestats. 

d) Persones o entitats vinculades amb la federació, llevat que la contractació 
s’efectuï d’acord amb les condicions normals de mercat i s’obtingui 
l’autorització prèvia de l’òrgan concedent de la subvenció en els termes 
que estableixin les bases (S’ha de tenir en compte, en aquest cas, l’article 
68.2 del Reial decret 887/2006 que defineix les circumstàncies en què es 
considera que hi ha vincle amb l’entitat beneficiària). 

e) Persones o entitats sol·licitants d’ajuda o subvenció en la mateixa 
convocatòria i programa que no hagin obtingut subvenció perquè no 
compleixin els requisits o no assoleixin la valoració suficient. 

 

4.4.- S’autoritza el supòsit de subcontractació a favor de persones o 
entitats vinculades a l’entitat beneficiària recollit en l’apartat 4.3.d), sempre que 
es faci d’acord amb els termes següents: 

a) Quan l’activitat concertada amb la persona o entitat vinculada excedeix el 
20% de l’import de la subvenció i aquest és superior a 60.000 €, la 
subcontractació s’ha d’estipular per escrit mitjançant contracte. 

b) La subcontractació ha d’obeir a criteris d’eficàcia i eficiència en l’execució 
del projecte subvencionat. La federació ha de reflectir aquest criteris en la 
memòria presentada en justificar l’ajut. 

c) La federació ha d’indicar la vinculació amb la persona o entitat 
subcontractada en el contracte que signi amb aquesta o en la memòria 
justificativa de la subvenció. 
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d) La subcontractació s’ha de dur a terme en condicions normals de mercat i, 
en aquest sentit, la federació ha d’haver demanat 3 pressuposts sobre 
l’activitat que vol subcontractar, per la qual cosa ha de presentar la factura 
definitiva de la subcontractació efectuada, a més dels 2 pressuposts 
rebutjats. 

 

5.- Despeses subvencionables 

5.1.- Es consideren despeses subvencionables, als efectes del present conveni, 
aquelles que de manera indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat 
subvencionada, i s’efectuïn durant el període comprés entre el dia 31 d’octubre de 
2014 i el 30 d’octubre de 2015.  

En cap cas el cost d’adquisició de les despeses subvencionables pot ser 
superior al valor de mercat. 

5.2.- Es considera despesa subvencionable aquella que respongui a la 
naturalesa del projecte esportiu subvencionat. Aquestes despeses s’hauran d’haver 
abonat abans de la finalització de l’any natural en que es concedeix la subvenció.  

 
5.3.- Quan l'import de la despesa subvencionable superi les quanties 

establertes en la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic per al 
contracte menor  (fins a  18.000,00€  per a contractes de serveis i subministraments), 
el beneficiari haurà de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, 
amb caràcter previ a la contracció de la prestació del servei o el lliurament del bé, 
llevat que per les seves especials característiques no existeixi en el mercat suficient 
nombre d'entitats que els realitzin, prestin o subministrin, o llevat que la despesa 
s'hagués realitzat amb anterioritat a la subvenció. L’elecció de l’oferta presentada, 
s’ha de fer d’acord amb els principis d’eficiència i economia, i s’ha de justificar 
expressament en una memòria l’elecció quan no recaigui en la proposta econòmica 
més avantatjosa. 

5.4.- Les despeses financeres, les despeses d’assessoria jurídica o financera, 
les despeses notarials i registrals, i les despeses pericials per a la realització del 
projecte subvencionat i les d’administració específiques són subvencionables si estan 
directament relacionades amb l’activitat subvencionada i són indispensables per a 
l’adequada preparació o execució d’aquesta. 

5.5.- En cap cas no són despeses subvencionables: 

a) Els interessos deutors dels comptes bancaris. 

b) Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals. 

c) Les despeses de procediments judicials. 

d) Despeses d’adquisició de béns inventariables. 

Els tributs són despesa subvencionable quan el beneficiari de la subvenció els 
abona de manera efectiva. 
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En cap cas no es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes 
quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni els impostos personals 
sobre la renda. 

6.- Justificació de la subvenció 

6.1. – La justificació de la subvenció es realitzarà a través de mòduls. La unitat 
mòdul comptable serà l’ESDEVENIMENT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses generades 
amb motiu del desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de:  

- Transport 
- Organització i Gestió 
- Arbitratge 
- Material  

             6.2 - La realització d’activitats es justificarà mitjançant una certificació 
federativa dels esdeveniments realitzats en la qual es detallaran els esdeveniments, 
data, horari, lloc / instal·lació i nombre de participants. 

6.3 - Quan les activitats hagin estat finançades, a més de la subvenció, amb fons 
propis o altres subvencions o recursos, s’haurà d’acreditar en la justificació 
l’import, la procedència  i l’aplicació d’aquest fons a les activitats subvencionades. 

6.4 - L’import esmentat al punt 3.1 d’aquest conveni, s’abonarà a la Federació 
amb la presentació prèvia dels justificants d'haver realitzat l’activitat subvencionada. 

Si la despesa justificada és inferior a l’import del pressupost presentat es reduirà 
proporcionalment la subvenció concedida. 

6.5- Terminis i forma de presentació de la documentació justificativa de la 
subvenció. 

  
La documentació justificativa de les activitats subvencionades es presentarà 

d’una vegada, pel total de l’activitat subvencionada i desenvolupada. 
En el cas que les activitats subvencionades (establertes a la clàusula 1 del 

conveni) s’haguessin desenvolupat (totes) amb anterioritat a la data de la signatura 
d’aquest conveni, la justificació s’haurà de presentar en el termini de 10 dies hàbils  
comptadors des del dia següent al de la signatura del conveni (si el darrer dia fos 
dissabte o inhàbil, el termini esmentat s’ajorna fins al dia hàbil següent). 

Si la signatura d’aquest conveni es produís abans de finalitzar les activitats 
subvencionades (establertes a la clàusula 1 del conveni), la federació ha de presentar 
la documentació justificativa el més aviat possible i, en tot cas, en el termini de 15 
dies hàbils  comptadors des de l’endemà de la finalització de les activitats 
subvencionades (si el darrer dia fos dissabte o inhàbil, el termini esmentat s’ajorna 
fins al dia hàbil següent).  

En el cas de les Federacions que realitzin activitats subvencionades dins el mes 
d’octubre de 2015, la data màxima per presentar la documentació justificativa de 
despeses és el dia 31 d’octubre de 2015. 
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6.6- Modificació de les dates de l’esdeveniment. Quan l’entitat beneficiària, 
per causa de força major o per causes imprevisibles i alienes a la seva voluntat, hagi 
de canviar les dates dels esdeveniments o activitats, aquestes s’han de comunicar a 
l’òrgan concedent a través de l’òrgan instructor, al més aviat possible o, en tot cas, en 
el moment de la justificació.  

6.7.- La Federació, es compromet a realitzar la gestió econòmica i administrativa, 
sent la  dipositaria i responsable de custodia de tots els justificants de pagament i 
altra documentació, degudament tramesa.  

La Federació ha de custodiar els justificants de les despeses realitzades imputades a 
la justificació de les activitats d’aquesta subvenció (tant les factures com els 
resguards de transferències bancàries o rebuts) 

Aquesta documentació estarà a disposició del Consell de Mallorca  en qualsevol 
moment si es requereix.  

La documentació acreditativa del pagament segons la forma que hagi utilitzat 
la federació ha de ser la següent: 

a) Pagament mitjançant transferència bancària o ingressos en compte bancari:  
Còpia del justificant de l’ordre de transferència bancària o document bancari 

acreditatiu del pagament en el qual figurin el concepte de la transferència o l’ingrés, la 
data del document, l’import, la identificació del concepte, a fi que quedi identificat el 
pagament de la factura, i les dades de l’ordenant i del destinatari, que han de coincidir 
amb el beneficiari i amb l’emissor de la factura, respectivament, i  extracte del compte 
bancari del beneficiari de l’ajuda en el qual figuri el càrrec d’aquesta transferència. 

b) Pagament mitjançant xec nominatiu:  

Còpia del xec nominatiu o pagaré nominatiu emès a nom del proveïdor que 
emet la factura o document equivalent, sempre que estigui vençut;  Extracte del 
compte corrent del beneficiari de l’ajuda en el qual figuri el càrrec d’aquest xec o 
pagaré, i certificat de l’entitat bancària en què consti el número de xec, l’import i la 
identificació de qui el cobra i la data de cobrament (no és necessari presentar 
l’extracte del compte corrent si el certificat de l’entitat bancària inclou també la 
identificació del número de compte en què s’ha carregat el xec i el titular del compte, 
que ha de coincidir amb el beneficiari de l’ajuda).  

c) Pagament mitjançant pagarés, lletres de canvi o similars:  

Document acreditatiu del càrrec en compte de l’efecte mercantil i extracte del 
compte on figuri el càrrec de l’efecte mercantil. Aquesta documentació es pot 
substituir per un certificat o document similar emès per l’entitat bancària que 
contengui: el titular i el número de compte en què s’ha carregat l’efecte mercantil, el 
lliurador i el lliurat de la lletra de canvi, el beneficiari, el concepte pel qual es fa 
l’efecte mercantil, l’import de la lletra de canvi i la data d’emissió de la lletra i del seu 
abonament per part del lliurat. 

d) Pagament mitjançant targeta de crèdit:  
Resguard del pagament amb targeta, i extracte del compte on figuri el càrrec 

del pagament amb targeta. L’extracte del compte pot substituir-se per un certificat o 
títol similar de l’entitat bancària en què com a mínim consti el titular i el número del 
compte corrent en què es carrega el pagament de la targeta,  el beneficiari, el concepte 
pel qual es fa la transferència i l’import i data de l’operació.  
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e) Pagament mitjançant domiciliació bancària:  
Notificació bancària del càrrec i extracte bancari on figuri el càrrec de la 

domiciliació. Aquesta documentació es pot substituir per un certificat o títol similar de 
l’entitat bancària en què consti el titular i número del compte corrent en què s’ha 
anotat el càrrec i l’ordenant del càrrec, el beneficiari, el concepte pel qual es fa el 
càrrec i l’import i data de l’operació. 

f) Pagament en efectiu d’una factura: 

Per acreditar el pagament cal presentar un “Rebut “ ( un recibí), signat i 
segellat pel proveïdor en el qual s’ha d’especificar la despesa a què correspon el 
pagament, la seva data i l’expressió «rebut en metàl·lic». Sota la signatura ha de 
figurar el nom, els llinatges i el número de DNI de la persona que signa.  

Només es poden justificar en efectiu els pagaments de factures per import no 
superior a 100 €, incloent-hi l’IVA” 

6.8.- En l’execució i justificació de les activitats objecte d’aquesta subvenció 
es poden compensar uns conceptes amb altres dels que figuren al pressupost del 
projecte i en base al qual ha estat concedida la present subvenció.  

 

7. Documentació que s’haurà de presentar per la Justificació de la Subvenció 
 

Al termini de l’activitat, la Federació haurà de presentar davant la Direcció 
Insular d’Esports la següent documentació: 

1. Una MEMÒRIA JUSTIFICATIVA del compliment de les condicions imposades a 
la concessió de la subvenció, amb indicació dels esdeveniments realitzats 
especificant data, hora, lloc, categories  i nombre esportistes participants. Es 
pot presentar en format pdf, en suport digital (CD). La resta de documentació 
s’haurà de presentar en paper, d’acord amb els models facilitats per a la 
Direcció Insular d’Esports.  

2. El president/a de la Federació aportarà un certificat on s’indiqui que l’activitat 
subvencionada s’ha realitzat i desenvolupat d’acord amb la programació 
establerta, sense que s’hagi produït cap tipus d’incidència. En el mateix 
s’acreditarà que la documentació justificativa compleix tots els requisits 
prevists a la legislació vigent i es troba a disposició del Consell de Mallorca.  

En el supòsit que s’hagi produït algun tipus d’incidència, es farà constar en 
l’esmentat certificat indicant-hi els motius pels quals l’activitat no s’ha pogut 
realitzar i desenvolupar d’acord a l’activitat inicialment prevista.  

 

3. Una memòria econòmica justificativa que haurà de contenir els punts 
següents:  

a. Declaració de la Federació sobre  els esdeveniments realitzats.  

b. Un detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat 
subvencionada amb indicació de l’import i la seva procedència. 

c. Certificat d’ingressos i despeses per part del president a la justificació 
presentada. 
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d. Quantia de la subvenció calculada sobre la base de les activitats 
quantificades a la memòria d’actuació i els mòduls previstos en aquest 
conveni. 

   

8. Memòria tècnico-esportiva  

Abans de la data de 30 de novembre de 2015 (inclòs) es presentarà una 
MEMÒRIA TÈCNICO-ESPORTIVA, es pot presentar en format pdf o en suport digital (CD), 
d’acord al guió facilitat per la Direcció Insular d’Esports, on s’explicaran les 
actuacions realitzades així com el nombre de participants. 

8.1.Les federacions que utilitzin l’aplicació informàtica que la Direcció Insular 
d’Esports facilita per a la inscripció a la Lliga Unificada, no caldrà que lliurin la 
documentació relacionada als següent apartats. 

 
8.2.Les federacions que decideixin fer ús del procediment manual d’inscripció 

al programa de l’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca, hauran de presentar la 
documentació relacionada a continuació, tal i com es descriu als protocols que 
prèviament la Direcció Insular els haurà facilitat: 
 

• Full d’inscripció al programa l’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca, 
facilitada per la Direcció Insular d’Esports.  

 
Aquesta memòria no té l’objecte de justificar la subvenció regulada en aquest 

conveni, només té la intenció de facilitar informació a la Direcció Insular d’Esports 
per tal que pugui analitzar la realitat esportiva de l’esport escolar federat a Mallorca.  

 

9.- Pagament de la subvenció 

9.1.- L’import de la subvenció s’abonarà prèvia presentació dels justificants 
corresponents a la despeses generades per l’activitat en el període comprès entre el 
31/10/2014 i el 30/10/2015. 

9.2.- D’acord amb el previst en la base 25.2 de les bases d’execució del 
Pressupost General del Consell de Mallorca per a l’any 2015, amb caràcter 
excepcional, la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública podrà concedir 
bestretes d’un màxim del 50% de l’import de les subvencions concedides, sense 
l’obligació de concedir aval, previ informe del centre gestor de la despesa acreditatiu 
de les circumstàncies que aconsellin l’adopció d’aquesta mesura, sempre i quan els 
beneficiaris de les subvencions siguin entitats sense ànim de lucre o Ajuntaments. 

9.3.- Es preveu la possibilitat de bestreure part d’aquesta subvenció abans de la 
realització de l’activitat o despesa per a la qual ha estat concedida 

10.- Obligacions de la Federació 

10.1.- La Federació, a més del que s’ha exposat fins ara, queda sotmesa a les 
següents obligacions: 
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a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció d’acord amb les 
condicions establertes. 

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

c) Comunicar, en el seu cas, al Consell de Mallorca, l’obtenció de 
subvencions o ajudes per la mateixa finalitat no previstes en el moment de 
sol·licitar la subvenció. 

d) Constituir les garanties que siguin exigibles, en el seu cas. 

e) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer 
que pugui dur a terme tant el Consell de Mallorca, com el Tribunal de 
Comptes, o en el seu cas la Sindicatura de Comptes. 

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

g) Quan es faci publicitat de les activitats subvencionades pel 
Consell de Mallorca, a Mallorca o qualsevol territori de parla catalana, es farà 
ús, com a mínim, de la llengua catalana. En cas d’utilitzar-se diverses 
llengües, la catalana tindrà el tractament de preferència. 

h) D’acord amb l’establert a l’article 14.1 e) i  34.5 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el beneficiari de la 
subvenció haurà d’acreditar estar al corrent en el compliment de les seves 
obligacions tributàries, de Seguretat Social i amb el Consell de Mallorca, en 
dos moments: abans de dictar-se la proposta de resolució de concessió i en el 
moment de pagament de la subvenció. 

i) La federació obligarà a que els clubs esportius no cobrin 
entrades als esdeveniments esportius corresponents a les categories 
d’esportistes en edat escolar (entre 6 i 16 anys)    

j) Es farà constar el suport del Consell de Mallorca en les 
activitats objecte de la subvenció en els següents termes: 

1. A qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals 
o d’altres es convidarà als representants del Consell de Mallorca. 

2. Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, 
s’atendrà al que especifica l’apartat g), havent, també, d’incloure en 
qualsevol document, roba esportiva, cartell, publicació i/o opuscle els 
anagrames del Consell de Mallorca i els d’aquelles entitats amb les 
quals el Consell de Mallorca hagi firmat conveni d’esponsorització i 
col·laboració en el programa “L’Esport per a l’Edat Escolar". 

El Consell de Mallorca podrà modificar l’acord de concessió de la subvenció 
en cas d’alteració de les condicions o d’obtenció d’altres ajudes concurrents que no 



 135

figurin a la sol·licitud, quan l’activitat u objecte determinat de la subvenció es vegi 
modificat per causes imprevistes o sigui d’impossible compliment, l’òrgan competent 
del Consell de Mallorca podrà resoldre aplicar la quantitat concedida a la nova 
activitat o objecte. 

L’òrgan competent del Consell de Mallorca podrà anular total o parcialment 
aquesta subvenció, en cas d’incompliment per part de la Federació, d’alguna de les 
obligacions previstes en aquest conveni, així com exigir el reintegrament de la 
subvenció en cas d’incompliment. 

La Federació en aquest cas vindrà obligada al reintegrament de les quantitats 
rebudes i dels interessos de demora que corresponguin, tot això prèvia la tramitació 
del corresponent procediment previst a les lleis, que en tot cas serà contradictori i 
garantit sempre el dret de l’interessat a l’audiència. 

Si el procediment de reintegrament s’hagués iniciat com a conseqüència de 
fets que poguessin ser constitutius d’infracció administrativa, aquesta es posarà en 
coneixement de l’òrgan competent per a la iniciació del corresponent procediment 
sancionador. 

11.- Durada 

El present conveni, de caràcter administratiu, tindrà vigència des de la data de 
signatura, fins dia 31 d’octubre 2015. 

12.- Resolució 

El present conveni es podrà extingir per expiració del temps convingut, i podrà 
rescindir-se per qualsevol de les parts, mitjançant denúncia d’alguna d’elles, que serà 
comunicada a l’altra amb una antelació mínima de quinze dies, o per alguna de les 
següents causes: 

1. El mutu acord de les parts, que s’haurà de formalitzar per escrit. 

2. L’incompliment greu i/o manifest de les obligacions d’una de les parts 
signants del conveni. 

3. La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l’objecte 
del conveni. 

13.- Acord de Funcionament del programa l’Esport per a l’Edat Escolar a 
Mallorca.  

La signatura del present conveni compromet a les parts sotasignants a respectar 
l’Acord de Funcionament del programa l’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca 
signat pel president de la Federació de Patinatge de les Illes Balears  i el  
vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports.    

14.- Ús d’instal·lacions esportives.  

La Direcció Insular d’Esports es compromet a facilitar a la Federació l’ús de 
les instal·lacions esportives de Sant Ferran previ acord entre ambdues parts. 
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Les instal·lacions esportives on es duen a terme les activitats del Programa 

l’Esport per a l’Edat Escolar han d’estar homologades, si escau, per la federació, 
igualment han de tenir les autoritzacions que siguin necessàries per dur a terme 
l’activitat per part de l’organisme competent. 

 
L’accés a les instal·lacions esportives on es duen a terme partits, competicions 

o activitats del Programa l’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca és lliure i de 
caràcter gratuït. 

En cas d’incompliment la federació esportiva corresponent haurà d’informar 
per escrit d’ofici o a instància de la Direcció Insular d’Esports del Consell de 
Mallorca, sobre els fets esdevinguts. 

 
L’incompliment d’aquests requisits per parts dels clubs o de les entitats 

esportives pot ésser motiu de denegació de qualsevol de les línies d’ajudes i de 
subvencions d’aquesta institució. 

15.- Competència jurisdiccional 

Les parts renuncien al seu propi fur i se sotmeten expressament als jutges i 
tribunals de Palma de Mallorca. 

I, en prova de conformitat, signen totes i cadascuna de les pàgines d’aquest 
document, en quatre originals i a un sol efecte, en la ciutat i en la data indicats a dalt. 

El vicepresident de Cultura, Patrimoni i  

Esports del Consell de Mallorca            

El President de la Federació de  

 patinatge de les Illes Balears  

  

PROPOSTA D’ESMENA EN EL CONVENI REGULADOR DE LA SUBVENCIÓ 
NOMINATIVA DE L’EXPEDIENT. NÚM. 11.15 PER AL DESENVOLUPAMENT 
DEL PROGRAMA “L’ESPORT PER A L’EDAT ESCOLAR A MALLORCA” PEL 
PERÍODE COMPRÈS ENTRE EL 31/10/2014 I EL 30/10/2015.  
 
ANTECEDENTS: 

Atesa la sol·licitud de subvenció nominativa formulada per la FEDERACIÓ DE 
PATINATGE DE LES ILLES BALEARS, davant la Direcció Insular d’Esports.  

Atesos l’informe justificatiu de la conveniència de la concessió de la subvenció, emes 
per la cap de Secció de Foment de l’Esport, amb el vistiplau del secretari tècnic de la 
Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports. Atès l'informe jurídic de data 
27/01/2015 i  l’informe de fiscalització prèvia núm. ref. FS 11.15 de data 12/02/2015. 

El dia 5 de març de 2015  es va presentar a la Comissió Informativa General i de 
Comptes la proposta d’acord de concessió de subvenció nominativa de l’exp. núm. 
11.15 (FEDERACIÓ DE PATINATGE DE LES ILLES BALEARS)  per al  desenvolupament 
del programa “l’esport per a l’edat escolar a Mallorca” pel període comprès  entre el 
31/10/2014 i el 30/10/2015 i d’aprovació del text del conveni regulador. Aquesta 
proposta s’aprovà per la Comissió Informativa General i de Comptes. 
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A instància de la Intervenció General, i amb l’objecte de no retardar més la tramitació 
d’aquest expedient, es vol esmenar la redacció del  punt 4 del conveni regulador de la 
subvenció relatiu a la subcontractació (la resta del text del conveni és el mateix), que 
en principi s’aprovarà en la sessió del Ple de 12 de març de 2015.  

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

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

ACORD 

Primer.- ESMENAR el dictamen de 5 de març de 2015 de la Comissió Informativa 
General i de Comptes relatiu a la proposta d’acord de concessió de subvenció 
nominativa de l’exp. núm. 11.15 (FEDERACIÓ DE PATINATGE DE LES ILLES BALEARS)  
per al  desenvolupament del programa “l’esport per a l’edat escolar a Mallorca” pel 
període comprès  entre el 31/10/2014 i el 30/10/2015 i d’aprovació del text del 
conveni regulador, en el sentit que el punt quart del text del conveni regulador de la 
subvenció sigui el que s’adjunta amb aquesta esmena i no el presentat a la sessió de la 
Comissió Informativa General i de Comptes de 5 de març de 2015. 

Segon.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat interessada i a la Intervenció 
General. 

“4.- Subcontractació 

4.1. - La federació pot subcontractar la totalitat de la realització del projecte 
esportiu d’acord amb el previst als articles 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions i l’article 68.1 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel 
qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre i el previst a aquest 
punt 4. Atès que la realització de l’activitat subvencionada és obligació personal del 
beneficiari (art. 68.1 de la LGS), s’haurà de justificar per part del beneficiari la 
impossibilitat de dur-la a terme.  

4.2 La federació haurà de presentar declaració responsable que la persona o 
l’entitat amb la qual vol subcontractar: 

• No es troba sotmesa a cap de les circumstàncies que determinen la 
impossibilitat d’obtenir la condició de beneficiari i a què es fa referència 
en l’article 13 de la LGS.  

• No ha percebut altres subvencions per a la realització de l’activitat objecte 
de la contractació. 

• El subcontractista no és tracta d’una persona o entitat sol·licitant de l’ajuda 
o subvenció en la mateixa convocatòria i programa, que no hagin obtingut 
subvenció perquè no compleixen els requisits o no assoleixen la valoració 
suficient.  
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• No són intermediaris o assessors en els quals els pagaments es defineixin 
com un percentatge de cost total de l’operació, llevat que el pagament 
estigui justificat amb referència al valor del mercat del treball efectuat o els 
serveis prestats. 

- A més la federació haurà d’acreditar, si escau, que la subcontractació, tot i 
augmentar el cost de l’activitat subvencionada, aporta valor afegit al contingut 
de la mateixa activitat i que obeeix a criteris d’eficàcia i eficiència. 

- A més de la documentació anterior, quan l’activitat concertada amb tercers 
excedeixi el 20 % de l’import de la subvenció i l’import sigui superior a 
60.000 €, la subcontractació està sotmesa al compliment dels següents 
requisits: 

• Proposta de formalització de la subcontractació, que ha d’estar autoritzada 
per l’entitat concedent de la subvenció  

• Contracte subscrit per escrit 

• Documentació que acrediti la personalitat del subcontractista. 

4.3. - D’acord amb ‘article 29.7 de la Llei 38/2003, la federació no pot 
concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb: 

a) Persones o entitats sotmeses a alguna de les prohibicions previstes a l’art. 
13 de la Llei 38/2003. 

b) Persones o entitats que hagin percebut altres subvencions per a la 
realització de l’activitat objecte de contractació. 

c) Intermediaris o assessors els honoraris dels quals es defineixen com un 
percentatge de cost total de l’operació, llevat que el pagament estigui 
justificat amb referència al valor de mercat del treball efectuat o dels 
serveis prestats. 

d) Persones o entitats vinculades amb la federació, llevat que la contractació 
s’efectuï d’acord amb les condicions normals de mercat i s’obtingui 
l’autorització prèvia de l’òrgan concedent de la subvenció en els termes 
que estableixin les bases (S’ha de tenir en compte, en aquest cas, l’article 
68.2 del Reial decret 887/2006 que defineix les circumstàncies en què es 
considera que hi ha vincle amb l’entitat beneficiària). 

e) Persones o entitats sol·licitants d’ajuda o subvenció en la mateixa 
convocatòria i programa que no hagin obtingut subvenció perquè no 
compleixin els requisits o no assoleixin la valoració suficient. 

4.4 En el cas de subcontractació vinculada l’òrgan que concedeix la subvenció 
ha d’autoritzar-la prèviament. Perquè dit òrgan pugui acordar aquesta autorització, 
l’entitat beneficiària ha d’aportar la documentació següent: 
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- Sol·licitud d’autorització de la subcontractació amb persona o entitat 
vinculada, indicant el tipus de vinculació existent. 

- Atès que la realització de l’activitat subvencionada és obligació personal del 
beneficiari (art. 68.1 de la LGS), s’haurà de justificar per part del beneficiari la 
impossibilitat de dur-la a terme. 

- Documentació que acrediti la personalitat del subcontractista. 

- Declaració responsable que la persona o l’entitat amb la qual vol 
subcontractar:  

• No es troba sotmesa a cap de les circumstàncies que determinen la 
impossibilitat d’obtenir la condició de beneficiari i a què es fa 
referència en l’article 13 de la LGS.  

• No ha percebut altres subvencions per a la realització de l’activitat 
objecte de la subvenció 

• El subcontratista no és tracta d’una persona o entitat sol·licitant de 
l’ajuda o subvenció en la mateixa convocatòria i programa, que no 
hagin obtingut subvenció perquè no compleixen els requisits o no 
assoleixen la valoració suficient.  

• No són intermediaris o assessors en els quals els pagaments es 
defineixin com un percentatge de cost total de l’operació, llevat que el 
pagament estigui justificat amb referència al valor del mercat del 
treball efectuat o els serveis prestats. 

- Documentació que acrediti que la contractació s’efectua en les condicions 
normals de mercat, en aquest sentit, l’entitat beneficiària ha d’haver demanat 3 
pressuposts sobre l’activitat que vol subcontractar, llavors haurà de presentar 
la factura definitiva de la subcontractació efectuada a més dels dos pressuposts 
rebujats. 

- Acreditar, si escau, que la subcontractació, tot i augmentar el cost de l’activitat 
subvencionada, aporta valor afegit al contingut de la mateixa activitat i que 
obeeix a criteris d’eficàcia i eficiència. 

- Quan l’activitat concertada amb tercers excedeixi el 20 % de l’import de la 
subvenció i l’import sigui superior a 60.000 € , la subcontractació està sotmesa 
al compliment dels següents requisits: 

• Proposta de formalització de la subcontractació, que ha d’estar autoritzada 
per l’entitat concedent de la subvenció.  

• Contracte subscrit per escrit 

• Documentació que acrediti la personalitat del subcontractista. 
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Una vegada l’òrgan que concedeix la subvenció ha analitzat l’anterior documentació, 
procedirà, si escau, a acordar la corresponent l’autorització de la subcontractació  que  
notificarà al beneficiari.” 

 

La Sra. PRESIDENTA comenta que tot seguit se tractaran els punts 8, 9 i 10 que havien quedat sobre 
la taula.  

El Sr. ROTGER (vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports) demana disculpes a la Corporació del 
Ple per haver-se posposat la discussió dels tres punts esmentats. Diu que finalment ha quedat tot aclarit, 
i ho explica a continuació. 

Assenyala que, en la darrera reunió de la Comissió Informativa, se va proposar un text del conveni i, 
posteriorment, la Intervenció del Consell de Mallorca va considerar convenient fer unes modificacions 
a l’esmentat text, referides concretament a la subcontractació.  

Fa notar que en la documentació que s’havia repartit el dia de la Comissió Informativa hi constava el 
text anterior. Admet que s’ha repartit el document amb el text que ha indicat com a correcte la 
Intervenció del Consell de Mallorca, referit simplement a l’actualització i a l’aplicació de la normativa 
pel que fa a la subcontractació administrativa per part de les federacions esportives.   

Informa també que les federacions no fan subcontractacions, per la qual cosa l’aportació de la 
Intervenció consisteix a actualitzar la normativa pel que fa a aquest aspecte concret.   

Tots els membres de la Corporació del Ple han rebut aquesta modificació, per la qual cosa pertoca 
aprovar aquesta esmena i posteriorment aprovar la subvenció amb el text del conveni esmenat.  

A continuació se vota l’esmena. 

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

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

 

PUNT 9. PROPOSTA D’ACORD DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ 
NOMINATIVA DE L’EXP. NÚM. 14/15 PER AL DESENVOLUPAMENT DEL 
PROGRAMA “L’ESPORT PER A L’EDAT ESCOLAR A MALLORCA” PEL 
PERÍODE COMPRÈS ENTRE EL 31/10/2014 I EL 30/10/2015 I 
D’APROVACIÓ DEL TEXT DEL CONVENI REGULADOR. 

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

ANTECEDENTS: 

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

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

Atès l'informe jurídic de data  4 de febrer de 2015 

Atès l’informe de fiscalització prèvia núm. ref. FS-14/15 de data  12 de febrer de 2015.  
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Atès el que disposen l’article 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, el punt 3 de l’article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol i 
l’apartat i) de l’article 8 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de Consells Insulars, 
correspon al Ple del Consell de Mallorca, la competència per a concedir aquesta 
subvenció i aprovar el seu conveni regulador.  

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

ACORD 

Primer.- APROVAR la concessió d’una subvenció per un import de  8.163,67 €,  a favor de la 
FEDERACIÓ  D’ACTIVITATS SUBAQUÀTIQUES amb NIF- G-07219439, per al 
desenvolupament del programa l’esport per a l’edat escolar a Mallorca (activitats 
subaquàtiques), durant el període comprés entre el 31/10/2014 i el 30/10/2015. 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de 8.163,67 €, amb càrrec a 
la partida pressupostària  20 34101 48935 del pressupost de despeses del Consell de Mallorca 
de l’exercici 2015 (RC núm. 920150000570) a favor de la FEDERACIÓ D’ACTIVITATS 
SUBAQUÀTIQUES,  amb NIF- G-07219439. 

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

Quart.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat interessada i a la Intervenció General. 

 

Conveni entre el Consell de Mallorca i la FEDERACIÓ BALEAR D’ACTIVITATS  
SUBAQUÀTIQUES, als efectes del desenvolupament del programa “l’Esport per a 
l’Edat Escolar a Mallorca” (activitats subaquàtiques), pel període comprés entre el 31 
d’octubre de 2014 i el 30 d’octubre de 2015. 

 Palma, ---- 

REUNITS 

D’una part l’Hble. Sr. Joan Rotger Seguí, vicepresident de Cultura, Patrimoni i 
Esports del Consell de Mallorca, amb NIF S0711002F i amb domicili al carrer Palau 
Reial 1, 07001 de Palma. 

I d’altra el Sr. Juan Jose Mas Garau  com a President de la FEDERACIÓ 
BALEAR D’ACTIVITATS  SUBAQUÀTIQUES,  (CIF G 07219439) i domicili en 
Avda. Joan Miró 327, Calanova, 07015,  Palma.  

ACTUEN 

La primera, en nom i representació del Consell de Mallorca. 

La segona, en la condició de President de la FEDERACIÓ BALEAR 
D’ACTIVITATS  SUBAQUÀTIQUES,  en nom i representació d’aquesta Federació. 

Ambdues parts es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica per a aquest acte. 

MANIFESTEN 
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Primer.- Que el Consell de Mallorca té atribuïdes les competències en matèria 
d’esports per la Llei 6/1994, de dia 13 de desembre, d’atribució de competències dels 
consells insulars en matèria de patrimoni històric, de promoció sociocultural, 
d’animació sociocultural, de dipòsit legal de llibres i d’esports. 

Segon.- Que el Consell de Mallorca dóna suport al desenvolupament del 
programa “L’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca”, nivell bàsic per a la promoció 
de la pràctica de l’exercici físic per part de la població, l’objectiu del qual és 
promoure la pràctica d’activitats físiques i esportives de nivell tècnic mig-alt amb 
caràcter predominantment competitiu, fora de l’horari lectiu, a més d’aconseguir el 
desenvolupament integral del nin/a mitjançant la realització d’aquestes activitats, 
adaptades al seu nivell i edat. 

Tercer.- Que la FEDERACIÓ BALEAR D’ACTIVITATS  
SUBAQUÀTIQUES,  en endavant, la Federació, és una entitat privada sense ànim 
de lucre, l’objecte de la qual és, d’acord amb els seus estatuts, el foment i la pràctica 
física i esportiva d’àmbit federatiu. 

Quart.- Que la Federació ha presentat al Consell de Mallorca una sèrie 
d’activitats esportives adreçades a nins i nines en edat escolar de caràcter no 
obligatori, i ha demanat una subvenció al Consell de Mallorca per dur a terme 
aquestes activitats. 

Cinquè.- Que el dia xxxxxx el Ple del Consell de Mallorca va acordar atorgar 
a la FEDERACIÓ BALEAR D’ACTIVITATS  SUBAQUÀTIQUES  una subvenció 
nominativa de 8.163,67 €, per al desenvolupament del programa “l’Esport per a l’Edat 
Escolar a Mallorca” (activitats subaquàtiques), pel període comprés entre el 31 
d’octubre de 2014 i el 30 d’octubre de 2015. 

Per tal d’instrumentar la subvenció esmentada i d’optimitzar el 
desenvolupament de l’activitat desenvolupada en l’àmbit del programa “l’Esport per a 
l’Edat Escolar a Mallorca” (activitats subaquàtiques), pel període comprés entre el 31 
d’octubre de 2014 i el 30 d’octubre de 2015, acorden formalitzar el present 
CONVENI conforme a les següents clàusules: 

 

CLÀUSULES 

1. Objecte 

L’objecte d’aquest conveni és el programa “L’Esport per a l’Edat Escolar a 
Mallorca”, dins l’àmbit territorial de l’illa de Mallorca, d’acord amb el projecte 
d’activitats i el pressupost que ha presentat la Federació i que acompanya a la 
sol·licitud de subvenció.  
La programació d’activitats, pel període  comprès entre el 31/10/2014 i el 30/10/2015 
de la FEDERACIÓ BALEAR D’ACTIVITATS  SUBAQUÀTIQUES del programa 
“L’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca”, és la següent:  

 
 

Esdeveniment Data inici Data final 
20 Jornades de busseig esportiu 08/11/2014 11/04/2015 



 143

10 Jornades de natació amb aletes 08/11/2014 06/06/2015 
 

El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 8.163,67 € amb càrrec a 
l’aplicació  pressupostària 20 34101 48935 del vigent pressupost de despeses del 
Consell de Mallorca per a les activitats objecte del present conveni, realitzades per la 
Federació, durant el període comprés entre el 31/10/2014 i el 30/10/2015. 

2.- Condicions específiques per a l’exercici de l’activitat subvencionada 

2.1- La Federació accepta la unificació entre les activitats federatives i de l'esport 
per a l'edat escolar a Mallorca, en els termes següents: 

c) L'acord afecta les categories de nins i nines en edat escolar. (6 fins 16 
anys) 

d) Les activitats d'aquestes edats tindran, a tots els efectes, la consideració 
d'esport en edat escolar. 

2.2- DRETS D'INSCRIPCIÓ: Els drets d'inscripció es podran aplicar a fons perdut 
fins a un màxim de 7 euros per llicència, o 60 euros  per club d’acord amb les 
previsions de la Convocatòria Anual del Programa de l’ Esport per a l’Edat Escolar a 
Mallorca.  

Els drets d'inscripció s'abonaran a la Federació o a la seva delegació insular a 
Mallorca. 

La Federació donarà compte d’aquests drets d’inscripció al Consell de 
Mallorca. 

2.3.- VALIDESA ESPORTIVA DE L'ACTIVITAT: L'activitat, que serà l'única 
convocada per a aquestes categories a l'àmbit de Mallorca, tindrà doble validesa com 
a campionat unificat (federatiu/escolar). Aquesta doble validesa es reflectirà en 
qualsevol informació i convocatòria al respecte, havent de figurar a la documentació 
les inscripcions següents: 

El Consell de Mallorca       La  FEDERACIÓ BALEAR 
D’ACTIVITATS  SUBAQUÀTIQUES  

  

 

2.4.- INSCRIPCIÓ AL PROGRAMA DE L’ESPORT PER A L’EDAT ESCOLAR A 

MALLORCA: se seguiran els procediments establerts a l’apartat 14 de l’Acord de 
Funcionament del Programa de l’Esport per a l’Edat Escolar “Documentació, 
comprovació, tramitació i terminis de presentació de la informació necessària per a 
inscriure equips i esportistes a les activitats del Programa”. 

2.5.- La Federació, té l’obligació de recopilar les actes i els resultats, i 
d’establir setmanalment les classificacions, havent d’exposar públicament tota aquesta 
informació així com de presentar-la si es requereix a la secció d’Esport Federat de la 
Direcció Insular d’Esports. Així mateix s’haurà d’informar al personal tècnic de la 
secció d’Esport Federat dels acords presos pel comitè de competició i l’assemblea 
general sempre que afectin l’acord de funcionament del programa de l’Esport per a 
l’Edat Escolar a Mallorca.  
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2.6.- La Federació es compromet a respectar i complir l’acord de 
Funcionament del programa “ L’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca”, a més a més 
de totes les consideracions que la Direcció Insular d’Esports del Consell de Mallorca 
faci al respecte. 

2.7.-Qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals o d'altres estarà 
presidit pels representants del Consell de Mallorca. 

Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s'atendrà al que especifica la 
clàusula anterior havent, d'incloure en qualsevol document, roba esportiva, cartell, 
publicació i/o opuscle els anagrames actualitzats del Consell de Mallorca i els 
d'aquelles entitats amb les quals el Consell de Mallorca hagi firmat conveni 
d'esponsorització i col·laboració en el programa de "L'Esport per a l'Edat Escolar a 
Mallorca". 

2.8.- El Consell de Mallorca podrà convocar, amb caràcter de promoció i com 
a jocs esportius les activitats que consideri oportunes i gaudirà de la col·laboració de 
la Federació. 

2.9.- Totes les activitats que corresponguin al programa de l’Esport per a 
l’Edat Escolar a Mallorca, es regiran pel disposat en aquest conveni i, estaran 
subjectes, a les decisions de la Federació i del Consell de Mallorca. 

 
3.- Finançament de les activitats 

3.1.- El Consell de Mallorca, dotarà a la Federació, amb la quantitat de  
8.163,67 €, destinats al pagament de les despeses que generi el desenvolupament de 
les activitats, que corresponen als esdeveniments que a continuació es detallen, 
corresponents al període comprès entre el 31/10/2014 i el 30/10/2015: 

Cost total Activitat pel període comprès entre el 31/10/2014 i el 30/10/2015:  
11.736,00 € 

Subvenció Consell de Mallorca:      8.163,67 € 

% subvencionat del projecte:      69,5609237% 

 

 

Esdeveniment 
Nº 

esdev. 
Organitació i 

Gestió 
Material Cost Esdev. Total 

Busseig esportiu  

20 
200,00 212,50 412,50 8.250,00 

Natació amb aletes  10 250,00 98,60 348,60 3.486,00 

                                                                                                                                              TOTAL: 11.736  € 

 

3.2.- El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de  8.163,67 € amb càrrec a 
l’aplicació  pressupostària 20 34101 48935 (document RC 920150000570 ) del 
pressupost de despeses del Consell de Mallorca per a l’any 2015. 

3.3.- La unitat mòdul comptable serà l’ESDEVENIMENT.  
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A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses 
generades amb motiu del desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de: 

 

� Organització i  gestió,   

� Material  

 

3.4.- Tot el personal col·laborador tècnic i professional, relacionat amb les 
activitats esmentades, serà a càrrec de la Federació, que assumirà totes les obligacions 
socials, laborals i tributàries que derivin d'aquestes prestacions i que, en cap cas, 
suposarà una relació laboral o professional amb el Consell de Mallorca. 

Així mateix, la Federació serà responsable davant terceres persones de les 
activitats relacionades en aquest conveni. 

3.5.- A requeriment del Consell de Mallorca, en el termini de 24 hores, la 
Federació facilitarà la documentació que acrediti l'estructura i cobertura de la plantilla 
de personal, en general o per centres de treball. En tot cas, el Consell de Mallorca 
podrà sol·licitar que s'adjunti fotocòpia de l'imprès corresponent a l'últim ingrés 
reglamentari a la seguretat social i/o, quan escaigui, el document acreditatiu del 
pagament de l'última quota meritada en el règim de l'assegurança autònoma. 
Igualment i en les mateixes condicions facilitarà la documentació que acrediti haver 
efectuat les corresponents retencions i pagaments relatius a l'impost sobre la renda de 
les persones físiques dels treballadors que l'empresa hagi assignat a la prestació del 
servei. 

4.- Subcontractació 

4.1. - La federació pot subcontractar la totalitat de la realització del projecte 
esportiu d’acord amb el previst als articles 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions i l’article 68.1 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel 
qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre i el previst a aquest 
punt 4: 

4.2.-Quan l’activitat concertada amb terceres persones excedeixi del 20 % de 
l’import de la subvenció i aquest import sigui superior a 60.000,00 €, la 
subcontractació estarà sotmesa al compliment dels requisits següents: 

a) Que el contracte es faci per escrit. 

b)Que l’entitat concedent de la subvenció l’autoritzi prèviament, en la forma 
que determinin les bases reguladores (art. 29.3 de la Llei 38/2003). En aquest 
sentit s’autoritza a la federació beneficiària a dur a terme la subcontractació, 
en el cas que s’ultrapassin els límits esmentats, si acredita el compliment dels 
requisits següents: 

c)Un informe justificatiu del motiu de la subcontractació. 

d)El document en què s’ha formalitzat el servei subcontractat. 

e)Una declaració responsable conforme l’entitat no està sotmesa a cap dels 
supòsits de vinculació amb la persona o entitat subcontractada prevists a 
l’article 68.2 del Reial decret 887/2006. 
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4.3. - D’acord amb ‘article 29.7 de la Llei 38/2003, la federació no pot 
concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb: 

a)Persones o entitats sotmeses a alguna de les prohibicions previstes a l’art. 13 
de la Llei 38/2003. 

b)Persones o entitats que hagin percebut altres subvencions per a la realització 
de l’activitat objecte de contractació. 

c)Intermediaris o assessors els honoraris dels quals es defineixen com un 
percentatge de cost total de l’operació, llevat que el pagament estigui justificat 
amb referència al valor de mercat del treball efectuat o dels serveis prestats. 

d)Persones o entitats vinculades amb la federació, llevat que la contractació 
s’efectuï d’acord amb les condicions normals de mercat i s’obtingui 
l’autorització prèvia de l’òrgan concedent de la subvenció en els termes que 
estableixin les bases (S’ha de tenir en compte, en aquest cas, l’article 68.2 del 
Reial decret 887/2006 que defineix les circumstàncies en què es considera que 
hi ha vincle amb l’entitat beneficiària). 

e)Persones o entitats sol·licitants d’ajuda o subvenció en la mateixa 
convocatòria i programa que no hagin obtingut subvenció perquè no 
compleixin els requisits o no assoleixin la valoració suficient. 

 

4.4.- S’autoritza el supòsit de subcontractació a favor de persones o entitats 
vinculades a l’entitat beneficiària recollit en l’apartat 4.3.d), sempre que es faci 
d’acord amb els termes següents: 

a)Quan l’activitat concertada amb la persona o entitat vinculada excedeix el 
20% de l’import de la subvenció i aquest és superior a 60.000 €, la 
subcontractació s’ha d’estipular per escrit mitjançant contracte. 

b)La subcontractació ha d’obeir a criteris d’eficàcia i eficiència en l’execució 
del projecte subvencionat. La federació ha de reflectir aquest criteris en la 
memòria presentada en justificar l’ajut. 

c)La federació ha d’indicar la vinculació amb la persona o entitat 
subcontractada en el contracte que signi amb aquesta o en la memòria 
justificativa de la subvenció. 

d)La subcontractació s’ha de dur a terme en condicions normals de mercat i, 
en aquest sentit, la federació ha d’haver demanat 3 pressuposts sobre l’activitat 
que vol subcontractar, per la qual cosa ha de presentar la factura definitiva de 
la subcontractació efectuada, a més dels 2 pressuposts rebutjats. 

 

5.- Despeses subvencionables 

5.1.- Es consideren despeses subvencionables, als efectes del present conveni, 
aquelles que de manera indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat 
subvencionada, i s’efectuïn durant el període comprés entre el dia 31 d’octubre de 
2014 i el 30 d’octubre de 2015.  
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En cap cas el cost d’adquisició de les despeses subvencionables pot ser 
superior al valor de mercat. 

5.2.- Es considera despesa subvencionable aquella que respongui a la 
naturalesa del projecte esportiu subvencionat. Aquestes despeses s’hauran d’haver 
abonat abans de la finalització de l’any natural en que es concedeix la subvenció.  

 
5.3.- Quan l'import de la despesa subvencionable superi les quanties 

establertes en la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic per al 
contracte menor  (fins a  18.000,00€  per a contractes de serveis i subministraments), 
el beneficiari haurà de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, 
amb caràcter previ a la contracció de la prestació del servei o el lliurament del bé, 
llevat que per les seves especials característiques no existeixi en el mercat suficient 
nombre d'entitats que els realitzin, prestin o subministrin, o llevat que la despesa 
s'hagués realitzat amb anterioritat a la subvenció. L’elecció de l’oferta presentada, 
s’ha de fer d’acord amb els principis d’eficiència i economia, i s’ha de justificar 
expressament en una memòria l’elecció quan no recaigui en la proposta econòmica 
més avantatjosa. 

5.4.- Les despeses financeres, les despeses d’assessoria jurídica o financera, 
les despeses notarials i registrals, i les despeses pericials per a la realització del 
projecte subvencionat i les d’administració específiques són subvencionables si estan 
directament relacionades amb l’activitat subvencionada i són indispensables per a 
l’adequada preparació o execució d’aquesta. 

5.5.- En cap cas no són despeses subvencionables: 

a) Els interessos deutors dels comptes bancaris. 

b) Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals. 

c) Les despeses de procediments judicials. 

d) Despeses d’adquisició de béns inventariables. 

 

Els tributs són despesa subvencionable quan el beneficiari de la subvenció els 
abona de manera efectiva. 

En cap cas no es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes 
quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni els impostos personals 
sobre la renda. 

6.- Justificació de la subvenció 

6.1. – La justificació de la subvenció es realitzarà a través de mòduls. La unitat 
mòdul comptable serà l’ESDEVENIMENT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses generades 
amb motiu del desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de:  

- Organització i gestió 
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-     Material  

             6.2 - La realització d’activitats es justificarà mitjançant una certificació 
federativa dels esdeveniments realitzats en la qual es detallaran els esdeveniments, 
data, horari, lloc / instal·lació i nombre de participants. 

6.3 - Quan les activitats hagin estat finançades, a més de la subvenció, amb 
fons propis o altres subvencions o recursos, s’haurà d’acreditar en la justificació 
l’import, la procedència  i l’aplicació d’aquest fons a les activitats subvencionades. 

6.4 - L’import esmentat al punt 3.1 d’aquest conveni, s’abonarà a la Federació 
amb la presentació prèvia dels justificants d'haver realitzat l’activitat subvencionada. 

Si la despesa justificada és inferior a l’import del pressupost presentat es reduirà 
proporcionalment la subvenció concedida. 

6.5- Terminis i forma de presentació de la documentació justificativa de la 
subvenció. 

La documentació justificativa de les activitats subvencionades es presentarà 
d’una vegada, pel total de l’activitat subvencionada i desenvolupada. 

En el cas que les activitats subvencionades (establertes a la clàusula 1 del 
conveni) s’haguessin desenvolupat (totes) amb anterioritat a la data de la signatura 
d’aquest conveni, la justificació s’haurà de presentar en el termini de 10 dies hàbils  
comptadors des del dia següent al de la signatura del conveni (si el darrer dia fos 
dissabte o inhàbil, el termini esmentat s’ajorna fins al dia hàbil següent). 

Si la signatura d’aquest conveni es produís abans de finalitzar les activitats 
subvencionades (establertes a la clàusula 1 del conveni), la federació ha de presentar 
la documentació justificativa el més aviat possible i, en tot cas, en el termini de 15 
dies hàbils  comptadors des de l’endemà de la finalització de les activitats 
subvencionades (si el darrer dia fos dissabte o inhàbil, el termini esmentat s’ajorna 
fins al dia hàbil següent).  

En el cas de les Federacions que realitzin activitats subvencionades dins el mes 
d’octubre de 2015, la data màxima per presentar la documentació justificativa de 
despeses és el dia 31 d’octubre de 2015. 

 
6.6- Modificació de les dates de l’esdeveniment. Quan l’entitat beneficiària, 

per causa de força major o per causes imprevisibles i alienes a la seva voluntat, hagi 
de canviar les dates dels esdeveniments o activitats, aquestes s’han de comunicar a 
l’òrgan concedent a través de l’òrgan instructor, al més aviat possible o, en tot cas, en 
el moment de la justificació.  

6.7.- La Federació, es compromet a realitzar la gestió econòmica i 
administrativa, sent la  dipositaria i responsable de custodia de tots els justificants de 
pagament i altra documentació, degudament tramesa.  

La Federació ha de custodiar els justificants de les despeses realitzades 
imputades a la justificació de les activitats d’aquesta subvenció (tant les factures com 
els resguards de transferències bancàries o rebuts) 

Aquesta documentació estarà a disposició del Consell de Mallorca  en 
qualsevol moment si es requereix.  
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La documentació acreditativa del pagament segons la forma que hagi utilitzat 
la federació ha de ser la següent: 

a) Pagament mitjançant transferència bancària o ingressos en compte bancari:  
Còpia del justificant de l’ordre de transferència bancària o document bancari 

acreditatiu del pagament en el qual figurin el concepte de la transferència o l’ingrés, la 
data del document, l’import, la identificació del concepte, a fi que quedi identificat el 
pagament de la factura, i les dades de l’ordenant i del destinatari, que han de coincidir 
amb el beneficiari i amb l’emissor de la factura, respectivament, i  extracte del compte 
bancari del beneficiari de l’ajuda en el qual figuri el càrrec d’aquesta transferència. 

b) Pagament mitjançant xec nominatiu:  

Còpia del xec nominatiu o pagaré nominatiu emès a nom del proveïdor que 
emet la factura o document equivalent, sempre que estigui vençut;  Extracte del 
compte corrent del beneficiari de l’ajuda en el qual figuri el càrrec d’aquest xec o 
pagaré, i certificat de l’entitat bancària en què consti el número de xec, l’import i la 
identificació de qui el cobra i la data de cobrament (no és necessari presentar 
l’extracte del compte corrent si el certificat de l’entitat bancària inclou també la 
identificació del número de compte en què s’ha carregat el xec i el titular del compte, 
que ha de coincidir amb el beneficiari de l’ajuda).  

c) Pagament mitjançant pagarés, lletres de canvi o similars:  

Document acreditatiu del càrrec en compte de l’efecte mercantil i extracte del 
compte on figuri el càrrec de l’efecte mercantil. Aquesta documentació es pot 
substituir per un certificat o document similar emès per l’entitat bancària que 
contengui: el titular i el número de compte en què s’ha carregat l’efecte mercantil, el 
lliurador i el lliurat de la lletra de canvi, el beneficiari, el concepte pel qual es fa 
l’efecte mercantil, l’import de la lletra de canvi i la data d’emissió de la lletra i del seu 
abonament per part del lliurat. 

d) Pagament mitjançant targeta de crèdit:  
Resguard del pagament amb targeta, i extracte del compte on figuri el càrrec 

del pagament amb targeta. L’extracte del compte pot substituir-se per un certificat o 
títol similar de l’entitat bancària en què com a mínim consti el titular i el número del 
compte corrent en què es carrega el pagament de la targeta,  el beneficiari, el concepte 
pel qual es fa la transferència i l’import i data de l’operació.  

e) Pagament mitjançant domiciliació bancària:  
Notificació bancària del càrrec i extracte bancari on figuri el càrrec de la 

domiciliació. Aquesta documentació es pot substituir per un certificat o títol similar de 
l’entitat bancària en què consti el titular i número del compte corrent en què s’ha 
anotat el càrrec i l’ordenant del càrrec, el beneficiari, el concepte pel qual es fa el 
càrrec i l’import i data de l’operació. 

f) Pagament en efectiu d’una factura: 

Per acreditar el pagament cal presentar un “Rebut “ ( un recibí), signat i 
segellat pel proveïdor en el qual s’ha d’especificar la despesa a què correspon el 
pagament, la seva data i l’expressió «rebut en metàl·lic». Sota la signatura ha de 
figurar el nom, els llinatges i el número de DNI de la persona que signa.  

Només es poden justificar en efectiu els pagaments de factures per import no 
superior a 100 €, incloent-hi l’IVA” 
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6.8.- En l’execució i justificació de les activitats objecte d’aquesta subvenció 
es poden compensar uns conceptes amb altres dels que figuren al pressupost del 
projecte i en base al qual ha estat concedida la present subvenció.  

 

7. Documentació que s’haurà de presentar per la Justificació de la 
Subvenció 

 
Al termini de l’activitat, la Federació haurà de presentar davant la Direcció 

Insular d’Esports la següent documentació: 

Una MEMÒRIA JUSTIFICATIVA del compliment de les condicions imposades a la 
concessió de la subvenció, amb indicació dels esdeveniments realitzats especificant 
data, hora, lloc, categories  i nombre esportistes participants. Es pot presentar en 
format pdf, en suport digital (CD). La resta de documentació s’haurà de presentar en 
paper, d’acord amb els models facilitats per a la Direcció Insular d’Esports.  

El president/a de la Federació aportarà un certificat on s’indiqui que l’activitat 
subvencionada s’ha realitzat i desenvolupat d’acord amb la programació establerta, 
sense que s’hagi produït cap tipus d’incidència. En el mateix s’acreditarà que la 
documentació justificativa compleix tots els requisits prevists a la legislació vigent i 
es troba a disposició del Consell de Mallorca.  

En el supòsit que s’hagi produït algun tipus d’incidència, es farà constar en 
l’esmentat certificat indicant-hi els motius pels quals l’activitat no s’ha pogut realitzar 
i desenvolupar d’acord a l’activitat inicialment prevista.  

 

Una memòria econòmica justificativa que haurà de contenir els punts 
següents:  

a. Declaració de la Federació sobre  els esdeveniments realitzats.  

b. Un detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat 
subvencionada amb indicació de l’import i la seva procedència. 

c. Certificat d’ingressos i despeses per part del president a la justificació 
presentada. 

d. Quantia de la subvenció calculada sobre la base de les activitats 
quantificades a la memòria d’actuació i els mòduls previstos en aquest 
conveni. 

  8. Memòria tècnico-esportiva  

Abans de la data de 30 de novembre de 2015 (inclòs) es presentarà una 
MEMÒRIA TÈCNICO-ESPORTIVA, es pot presentar en format pdf o en suport digital 
(CD), d’acord al guió facilitat per la Direcció Insular d’Esports, on s’explicaran les 
actuacions realitzades així com el nombre de participants. 

8.1.Les federacions que utilitzin l’aplicació informàtica que la Direcció Insular 
d’Esports facilita per a la inscripció a la Lliga Unificada, no caldrà que lliurin la 
documentació relacionada als següent apartats. 
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8.2.Les federacions que decideixin fer ús del procediment manual d’inscripció 

al programa de l’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca, hauran de presentar la 
documentació relacionada a continuació, tal i com es descriu als protocols que 
prèviament la Direcció Insular els haurà facilitat: 
 

• Full d’inscripció al programa l’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca, 
facilitada per la Direcció Insular d’Esports.  

 
Aquesta memòria no té l’objecte de justificar la subvenció regulada en aquest 

conveni, només té la intenció de facilitar informació a la Direcció Insular d’Esports 
per tal que pugui analitzar la realitat esportiva de l’esport escolar federat a Mallorca.  

 

9.- Pagament de la subvenció 

9.1.- L’import de la subvenció s’abonarà prèvia presentació dels justificants 
corresponents a la despeses generades per l’activitat en el període comprès entre el 
31/10/2014 i el 30/10/2015. 

9.2.- D’acord amb el previst en la base 26.2 de les bases d’execució del 
Pressupost General del Consell de Mallorca per a l’any 2015, amb caràcter 
excepcional, la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública podrà concedir 
bestretes d’un màxim del 50% de l’import de les subvencions concedides, sense 
l’obligació de concedir aval, previ informe del centre gestor de la despesa acreditatiu 
de les circumstàncies que aconsellin l’adopció d’aquesta mesura, sempre i quan els 
beneficiaris de les subvencions siguin entitats sense ànim de lucre o Ajuntaments. 

9.3.- Es preveu la possibilitat de bestreure part d’aquesta subvenció abans de la 
realització de l’activitat o despesa per a la qual ha estat concedida 

10.- Obligacions de la Federació 

10.1.- La Federació, a més del que s’ha exposat fins ara, queda sotmesa a les 
següents obligacions: 

a. Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció d’acord amb les 
condicions establertes. 

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

c. Comunicar, en el seu cas, al Consell de Mallorca, l’obtenció de 
subvencions o ajudes per la mateixa finalitat no previstes en el 
moment de sol·licitar la subvenció. 

d. Constituir les garanties que siguin exigibles, en el seu cas. 
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e. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer que 
pugui dur a terme tant el Consell de Mallorca, com el Tribunal de 
Comptes, o en el seu cas la Sindicatura de Comptes. 

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

g. Quan es faci publicitat de les activitats subvencionades pel Consell 
de Mallorca, a Mallorca o qualsevol territori de parla catalana, es 
farà ús, com a mínim, de la llengua catalana. En cas d’utilitzar-se 
diverses llengües, la catalana tindrà el tractament de preferència. 

h. D’acord amb l’establert a l’article 14.1 e) i  34.5 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el 
beneficiari de la subvenció haurà d’acreditar estar al corrent en el 
compliment de les seves obligacions tributàries, de Seguretat 
Social i amb el Consell de Mallorca, en dos moments: abans de 
dictar-se la proposta de resolució de concessió i en el moment de 
pagament de la subvenció. 

i. La federació obligarà a que els clubs esportius no cobrin entrades 
als esdeveniments esportius corresponents a les categories 
d’esportistes en edat escolar (entre 6 i 16 anys)    

j. Es farà constar el suport del Consell de Mallorca en les activitats 
objecte de la subvenció en els següents termes: 

a. A qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals o 
d’altres es convidarà als representants del Consell de Mallorca. 

b. Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s’atendrà al 
que especifica l’apartat g), havent, també, d’incloure en qualsevol 
document, roba esportiva, cartell, publicació i/o opuscle els anagrames del 
Consell de Mallorca i els d’aquelles entitats amb les quals el Consell de 
Mallorca hagi firmat conveni d’esponsorització i col·laboració en el 
programa “L’Esport per a l’Edat Escolar". 

El Consell de Mallorca podrà modificar l’acord de concessió de la subvenció 
en cas d’alteració de les condicions o d’obtenció d’altres ajudes concurrents que no 
figurin a la sol·licitud, quan l’activitat u objecte determinat de la subvenció es vegi 
modificat per causes imprevistes o sigui d’impossible compliment, l’òrgan competent 
del Consell de Mallorca podrà resoldre aplicar la quantitat concedida a la nova 
activitat o objecte. 

L’òrgan competent del Consell de Mallorca podrà anular total o parcialment 
aquesta subvenció, en cas d’incompliment per part de la Federació, d’alguna de les 
obligacions previstes en aquest conveni, així com exigir el reintegrament de la 
subvenció en cas d’incompliment. 
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La Federació en aquest cas vindrà obligada al reintegrament de les quantitats 
rebudes i dels interessos de demora que corresponguin, tot això prèvia la tramitació 
del corresponent procediment previst a les lleis, que en tot cas serà contradictori i 
garantit sempre el dret de l’interessat a l’audiència. 

Si el procediment de reintegrament s’hagués iniciat com a conseqüència de 
fets que poguessin ser constitutius d’infracció administrativa, aquesta es posarà en 
coneixement de l’òrgan competent per a la iniciació del corresponent procediment 
sancionador. 

 

11.- Durada 

El present conveni, de caràcter administratiu, tindrà vigència des de la data de 
signatura, fins dia 31 d’octubre 2015. 

12.- Resolució 

El present conveni es podrà extingir per expiració del temps convingut, i podrà 
rescindir-se per qualsevol de les parts, mitjançant denúncia d’alguna d’elles, que serà 
comunicada a l’altra amb una antelació mínima de quinze dies, o per alguna de les 
següents causes: 

1. El mutu acord de les parts, que s’haurà de formalitzar per escrit. 

2. L’incompliment greu i/o manifest de les obligacions d’una de les parts 
signants del conveni. 

3. La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme 
l’objecte del conveni. 

 

13.- Acord de Funcionament del programa l’Esport per a l’Edat Escolar a 
Mallorca.  

La signatura del present conveni compromet a les parts sotasignants a respectar 
l’Acord de Funcionament del programa l’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca 
signat pel president de la Federació Balear d’activitats subaquàtiques i el  
vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports.    

14.- Ús d’instal·lacions esportives.  

La Direcció Insular d’Esports es compromet a facilitar a la Federació l’ús de 
les instal·lacions esportives de Sant Ferran previ acord entre ambdues parts. 
 

Les instal·lacions esportives on es duen a terme les activitats del Programa 
l’Esport per a l’Edat Escolar han d’estar homologades, si escau, per la federació, 
igualment han de tenir les autoritzacions que siguin necessàries per dur a terme 
l’activitat per part de l’organisme competent. 
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L’accés a les instal·lacions esportives on es duen a terme partits, competicions 
o activitats del Programa l’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca és lliure i de 
caràcter gratuït. 

En cas d’incompliment la federació esportiva corresponent haurà d’informar 
per escrit d’ofici o a instància de la Direcció Insular d’Esports del Consell de 
Mallorca, sobre els fets esdevinguts. 

 
L’incompliment d’aquests requisits per parts dels clubs o de les entitats 

esportives pot ésser motiu de denegació de qualsevol de les línies d’ajudes i de 
subvencions d’aquesta institució. 

 

15.- Competència jurisdiccional 

Les parts renuncien al seu propi fur i se sotmeten expressament als jutges i 
tribunals de Palma de Mallorca. 

I, en prova de conformitat, signen totes i cadascuna de les pàgines d’aquest 
document, en quatre originals i a un sol efecte, en la ciutat i en la data indicats a dalt. 

El vicepresident de Cultura, Patrimoni i  

Esports del Consell de Mallorca            

El President de la Federació  

d’activitats subaquàtiques  

  

PROPOSTA D’ESMENA EN EL CONVENI REGULADOR DE LA SUBVENCIÓ 
NOMINATIVA  DE L’EXPEDIENT.  NÚM. 14.15 PER AL 
DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA “L’ESPORT PER A L’EDAT 
ESCOLAR A MALLORCA” PEL PERÍODE COMPRÈS ENTRE EL 31/10/2014 I 
EL 30/10/2015.  
 
ANTECEDENTS: 

Atesa la sol·licitud de subvenció nominativa formulada per la FEDERACIÓ BALEAR 

D’ACTIVITATS SUBAQUÀTIQUES, davant la Direcció Insular d’Esports.  

Atesos l’informe justificatiu de la conveniència de la concessió de la subvenció, emes 
per la cap de Secció de Foment de l’Esport, amb el vistiplau del secretari tècnic de la 
Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports. Atès l'informe jurídic de data 
04/02/2015 i  l’informe de fiscalització prèvia núm. ref. FS 14.15 de data 12/02/2015 

El dia 5 de març de 2015  es va presentar a la Comissió Informativa General i de 
Comptes la proposta d’acord de concessió de subvenció nominativa de l’exp. núm. 
14/15 (FEDERACIÓ BALEAR D’ACTIVITATS SUBAQUÀTIQUES)  per al  desenvolupament 
del programa “l’esport per a l’edat escolar a Mallorca” pel període comprès  entre el 
31/10/2014 i el 30/10/2015 i d’aprovació del text del conveni regulador. Aquesta 
proposta s’aprovà per la Comissió Informativa General i de Comptes. 

A instància de la Intervenció General, i amb l’objecte de no retardar més la tramitació 
d’aquest expedient, es vol esmenar la redacció del  punt 4 del conveni regulador de la 
subvenció relatiu a la subcontractació (la resta del text del conveni és el mateix), que 
en principi s’aprovarà en la sessió del Ple de 12 de març de 2015.  
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Atès el que disposen l’article 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, el punt 3 de l’article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol i 
l’apartat i) de l’article 8 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de Consells Insulars, 
correspon al Ple del Consell de Mallorca, la competència per a concedir aquesta 
subvenció i aprovar el seu conveni regulador.  

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

ACORD 

Primer.- ESMENAR el dictamen de 5 de març de 2015 de la Comissió Informativa 
General i de Comptes relatiu a la proposta d’acord de concessió de subvenció 
nominativa de l’exp. núm. 14/15 (FEDERACIÓ BALEAR D’ACTIVITATS 

SUBAQUÀTIQUES)  per al  desenvolupament del programa “l’esport per a l’edat escolar 
a Mallorca” pel període comprès  entre el 31/10/2014 i el 30/10/2015 i d’aprovació 
del text del conveni regulador, en el sentit que el punt quart del text del conveni 
regulador de la subvenció sigui el que s’adjunta amb aquesta esmena i no el presentat 
a la sessió de la Comissió Informativa General i de Comptes de 5 de març de 2015. 

Segon.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat interessada i a la Intervenció 
General. 

“4.- Subcontractació 

4.1. - La federació pot subcontractar la totalitat de la realització del projecte 
esportiu d’acord amb el previst als articles 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions i l’article 68.1 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel 
qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre i el previst a aquest 
punt 4. Atès que la realització de l’activitat subvencionada és obligació personal del 
beneficiari (art. 68.1 de la LGS), s’haurà de justificar per part del beneficiari la 
impossibilitat de dur-la a terme.  

4.2 La federació haurà de presentar declaració responsable que la persona o 
l’entitat amb la qual vol subcontractar: 

• No es troba sotmesa a cap de les circumstàncies que determinen la 
impossibilitat d’obtenir la condició de beneficiari i a què es fa referència 
en l’article 13 de la LGS.  

• No ha percebut altres subvencions per a la realització de l’activitat objecte 
de la contractació. 

• El subcontractista no és tracta d’una persona o entitat sol·licitant de l’ajuda 
o subvenció en la mateixa convocatòria i programa, que no hagin obtingut 
subvenció perquè no compleixen els requisits o no assoleixen la valoració 
suficient.  

• No són intermediaris o assessors en els quals els pagaments es defineixin 
com un percentatge de cost total de l’operació, llevat que el pagament 
estigui justificat amb referència al valor del mercat del treball efectuat o els 
serveis prestats. 
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- A més la federació haurà d’acreditar, si escau, que la subcontractació, tot i 
augmentar el cost de l’activitat subvencionada, aporta valor afegit al contingut 
de la mateixa activitat i que obeeix a criteris d’eficàcia i eficiència. 

- A més de la documentació anterior, quan l’activitat concertada amb tercers 
excedeixi el 20 % de l’import de la subvenció i l’import sigui superior a 
60.000 €, la subcontractació està sotmesa al compliment dels següents 
requisits: 

• Proposta de formalització de la subcontractació, que ha d’estar autoritzada 
per l’entitat concedent de la subvenció  

• Contracte subscrit per escrit 

• Documentació que acrediti la personalitat del subcontractista. 

 

4.3. - D’acord amb ‘article 29.7 de la Llei 38/2003, la federació no pot 
concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb: 

a) Persones o entitats sotmeses a alguna de les prohibicions previstes a l’art. 
13 de la Llei 38/2003. 

b) Persones o entitats que hagin percebut altres subvencions per a la realització 
de l’activitat objecte de contractació. 

c)Intermediaris o assessors els honoraris dels quals es defineixen com un 
percentatge de cost total de l’operació, llevat que el pagament estigui justificat 
amb referència al valor de mercat del treball efectuat o dels serveis prestats. 

d) Persones o entitats vinculades amb la federació, llevat que la contractació 
s’efectuï d’acord amb les condicions normals de mercat i s’obtingui 
l’autorització prèvia de l’òrgan concedent de la subvenció en els termes que 
estableixin les bases (S’ha de tenir en compte, en aquest cas, l’article 68.2 del 
Reial decret 887/2006 que defineix les circumstàncies en què es considera que 
hi ha vincle amb l’entitat beneficiària). 

e)Persones o entitats sol·licitants d’ajuda o subvenció en la mateixa 
convocatòria i programa que no hagin obtingut subvenció perquè no 
compleixin els requisits o no assoleixin la valoració suficient. 

 

4.4 En el cas de subcontractació vinculada l’òrgan que concedeix la subvenció 
ha d’autoritzar-la prèviament. Perquè dit òrgan pugui acordar aquesta autorització, 
l’entitat beneficiària ha d’aportar la documentació següent: 

- Sol·licitud d’autorització de la subcontractació amb persona o entitat 
vinculada, indicant el tipus de vinculació existent. 
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- Atès que la realització de l’activitat subvencionada és obligació personal del 
beneficiari (art. 68.1 de la LGS), s’haurà de justificar per part del beneficiari la 
impossibilitat de dur-la a terme. 

- Documentació que acrediti la personalitat del subcontractista. 

- Declaració responsable que la persona o l’entitat amb la qual vol 
subcontractar:  

• No es troba sotmesa a cap de les circumstàncies que determinen la 
impossibilitat d’obtenir la condició de beneficiari i a què es fa 
referència en l’article 13 de la LGS.  

• No ha percebut altres subvencions per a la realització de l’activitat 
objecte de la subvenció 

• El subcontratista no és tracta d’una persona o entitat sol·licitant de 
l’ajuda o subvenció en la mateixa convocatòria i programa, que no 
hagin obtingut subvenció perquè no compleixen els requisits o no 
assoleixen la valoració suficient.  

• No són intermediaris o assessors en els quals els pagaments es 
defineixin com un percentatge de cost total de l’operació, llevat que el 
pagament estigui justificat amb referència al valor del mercat del 
treball efectuat o els serveis prestats. 

- Documentació que acrediti que la contractació s’efectua en les condicions 
normals de mercat, en aquest sentit, l’entitat beneficiària ha d’haver demanat 3 
pressuposts sobre l’activitat que vol subcontractar, llavors haurà de presentar 
la factura definitiva de la subcontractació efectuada a més dels dos pressuposts 
rebujats. 

- Acreditar, si escau, que la subcontractació, tot i augmentar el cost de l’activitat 
subvencionada, aporta valor afegit al contingut de la mateixa activitat i que 
obeeix a criteris d’eficàcia i eficiència. 

- Quan l’activitat concertada amb tercers excedeixi el 20 % de l’import de la 
subvenció i l’import sigui superior a 60.000 € , la subcontractació està sotmesa 
al compliment dels següents requisits: 

• Proposta de formalització de la subcontractació, que ha d’estar autoritzada 
per l’entitat concedent de la subvenció.  

• Contracte subscrit per escrit 

• Documentació que acrediti la personalitat del subcontractista. 

Una vegada l’òrgan que concedeix la subvenció ha analitzat l’anterior documentació, 
procedirà, si escau, a acordar la corresponent l’autorització de la subcontractació  que  
notificarà al beneficiari.” 
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Sotmesa l’esmena a votació, s’aprova per vint-i-nou vots a favor (PP i PSOE), cap vot 
en contra i quatre abstencions 

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

 

PUNT 10. PROPOSTA D’ACORD DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ 
NOMINATIVA DE L’EXP. NÚM. FS 018/15 PER AL DESENVOLUPAMENT 
DEL PROGRAMA “L’ESPORT PER A L’EDAT ESCOLAR A MALLORCA” 
PEL PERÍODE COMPRÈS ENTRE EL 31/10/2014 I EL 30/10/2015 I 
D’APROVACIÓ DEL TEXT DEL CONVENI REGULADOR. 

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

ANTECEDENTS: 

Atesa la sol·licitud de subvenció nominativa formulada per la FEDERACIÓ DE 
KARATE DE LES ILLES BALEARS, davant la Direcció Insular d’Esports.  

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

Atès l'informe jurídic de data  10 de febrer de 2015.  

Atès l’informe de fiscalització prèvia núm. ref. FS018/15 de data  25 de febrer de 
2015. 

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

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

ACORD 

Primer.- APROVAR la concessió d’una subvenció per un import de  17.709,28 €,  a 
favor de la FEDERACIÓ DE KARATE DE LES ILLES BALEARS  amb NIF- G 
07257223, per al desenvolupament del programa l’esport per a l’edat escolar a 
Mallorca (Karate), durant el període comprés entre el 31/10/2014 i el 30/10/2015. 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de 17.709,28  €, 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària  20 34101 48921 del pressupost de despeses 
del Consell de Mallorca de l’exercici 2015 (RC núm. 920150000690) a favor de la 
FEDERACIÓ DE KARATE DE LES ILLES BALEARS,  amb NIF-  G 07257223. 

Tercer.- APROVAR EL TEXT DEL CONVENI mitjançant el qual s’instrumentarà 
l’atorgament de l’esmentada subvenció. 
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Quart.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat interessada i a la Intervenció 
General. 

 

Conveni entre el Consell de Mallorca i la FEDERACIÓ DE KARATE DE LES 
ILLES BALEARS, als efectes del desenvolupament del programa “l’Esport per a 
l’Edat Escolar a Mallorca” (Karate), pel període comprés entre el 31 d’octubre de 
2014 i el 30 d’octubre de 2015. 

 Palma, ..... 

REUNITS 

D’una part l’Hble. Sr. Joan Rotger Seguí, vicepresident de Cultura, Patrimoni i 
Esports del Consell de Mallorca, amb NIF S0711002F i amb domicili al carrer Palau 
Reial 1, 07001 de Palma. 

I d’altra el Sr. Juan Luís Solano Sastre com a President de la FEDERACIÓ DE 
KARATE DE LES ILLES BALEARS,  (CIF G 07257223) i domicili en  Avenida de 
l’Uruguai, s/n Palma Arena, 07010 Palma.  

ACTUEN 

La primera, en nom i representació del Consell de Mallorca. 

La segona, en la condició de President de la FEDERACIÓ DE KARATE DE 
LES ILLES BALEARS,  en nom i representació d’aquesta Federació. 

Ambdues parts es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica per a aquest 
acte. 

 

MANIFESTEN 

Primer.- Que el Consell de Mallorca té atribuïdes les competències en matèria 
d’esports per la Llei 6/1994, de dia 13 de desembre, d’atribució de competències dels 
consells insulars en matèria de patrimoni històric, de promoció sociocultural, 
d’animació sociocultural, de dipòsit legal de llibres i d’esports. 

Segon.- Que el Consell de Mallorca dóna suport al desenvolupament del 
programa “L’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca”, nivell bàsic per a la promoció 
de la pràctica de l’exercici físic per part de la població, l’objectiu del qual és 
promoure la pràctica d’activitats físiques i esportives de nivell tècnic mig-alt amb 
caràcter predominantment competitiu, fora de l’horari lectiu, a més d’aconseguir el 
desenvolupament integral del nin/a mitjançant la realització d’aquestes activitats, 
adaptades al seu nivell i edat. 

Tercer.- Que la FEDERACIÓ DE KARATE DE LES ILLES BALEARS,  en 
endavant, la Federació, és una entitat privada sense ànim de lucre, l’objecte de la qual 
és, d’acord amb els seus estatuts, el foment i la pràctica física i esportiva d’àmbit 
federatiu. 
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Quart.- Que la Federació ha presentat al Consell de Mallorca una sèrie 
d’activitats esportives adreçades a nins i nines en edat escolar de caràcter no 
obligatori, i ha demanat una subvenció al Consell de Mallorca per dur a terme 
aquestes activitats. 

Cinquè.- Que el dia xxxxxx el Ple del Consell de Mallorca va acordar atorgar a 
la FEDERACIÓ DE KARATE DE LES ILLES BALEARS una subvenció nominativa 
de 17.709,28 €, per al desenvolupament del programa “l’Esport per a l’Edat Escolar a 
Mallorca” (Karate), pel període comprés entre el 31 d’octubre de 2014 i el 30 
d’octubre de 2015. 

Per tal d’instrumentar la subvenció esmentada i d’optimitzar el 
desenvolupament de l’activitat desenvolupada en l’àmbit del programa “l’Esport per a 
l’Edat Escolar a Mallorca” (Karate), pel període comprés entre el 31 d’octubre de 
2014 i el 30 d’octubre de 2015, acorden formalitzar el present CONVENI conforme a 
les següents clàusules: 

 

CLÀUSULES 

1. Objecte 

L’objecte d’aquest conveni és el programa “L’Esport per a l’Edat Escolar a 
Mallorca”, dins l’àmbit territorial de l’illa de Mallorca, d’acord amb el projecte 
d’activitats i el pressupost que ha presentat la Federació i que acompanya a la 
sol·licitud de subvenció.  
La programació d’activitats, pel període  comprès entre el 31/10/2014 i el 30/10/2015 
de la FEDERACIÓ DE KARATE DE LES ILLES BALEARS del programa 
“L’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca”, és la següent:  

 
Esdeveniment Data inici Data final 

XX i XXI Lliga del Consell Insular Kata  31/01/2015 31/01/2015 
XX i XXI Lliga del Consell Insular Kumite   31/01/2015 31/01/2015 
XX i XXI Lliga del Consell Insular Kata  21/02/2015 21/02/2015 
XX i XXI Lliga del Consell Insular Kata  09/05/2015 09/05/2015 
XX i XXI Lliga del Consell Insular Kumite   09/05/2015 09/05/2015 
XXI Lliga del Consell Insular Kumite  19/09/2015 19/09/2015 
XXI Lliga del Consell Insular Kata   26/09/2015 26/09/2015 
XXI Lliga del Consell Insular Kumite  10/10/2015 10/10/2015 
XXI   Lliga del Consell Insular Kata   17/10/2015 17/10/2015 
XXI  Final Lliga del Consell Insular Kata i 
Kumite  

17/10/2015 17/10/2015 

 Campeonato de Promoción  28/01/2015 28/01/2015 
 Campeonato de Promocion  28/01/2015 28/01/2015 
Campeonato de Mallorca 11/04/2015 11/04/2015 
 Open Individual Juvenil Kata  10/01/2015 10/01/2015 
Open Individual Juvenil Kumite  14/02/2015 14/02/2015 
Open Individual Cadete Junior Kata  16/05/2015 16/05/2015 
Open Individual Cadete Junior Kumite 06/06/2015 06/06/2015 
Open Individual Cadete Junior Kata  19/09/2015 19/09/2015 
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Open Individual Juvenil Kata 26/09/2015 26/09/2015 
Open Individual Cadete Junior Kumite 10/10/2015 10/10/2015 
Open Individual Juvenil Kumite 17/10/2015 17/10/2015 
Reciclatge arbitratge  12/09/2015 12/09/2015 

 
 

El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 17.709,28 € amb càrrec a 
l’aplicació  pressupostària 20 34101 48921 del vigent pressupost de despeses del 
Consell de Mallorca per a les activitats objecte del present conveni, realitzades per la 
Federació, durant el període comprés entre el 31/10/2014 i el 30/10/2015. 

2.- Condicions específiques per a l’exercici de l’activitat subvencionada 

2.1- La Federació accepta la unificació entre les activitats federatives i de l'esport 
per a l'edat escolar a Mallorca, en els termes següents: 

e) L'acord afecta les categories de nins i nines en edat escolar. (6 fins 16 
anys) 

f) Les activitats d'aquestes edats tindran, a tots els efectes, la consideració 
d'esport en edat escolar. 

2.2- DRETS D'INSCRIPCIÓ: Els drets d'inscripció es podran aplicar a fons perdut 
fins a un màxim de  6 euros per llicència, o 150 euros per club d’acord amb les 
previsions de la Convocatòria Anual del Programa de l’ Esport per a l’Edat Escolar a 
Mallorca.  

Els drets d'inscripció s'abonaran a la Federació o a la seva delegació insular a 
Mallorca. 

La Federació donarà compte d’aquests drets d’inscripció al Consell de 
Mallorca. 

2.3.- VALIDESA ESPORTIVA DE L'ACTIVITAT: L'activitat, que serà l'única 
convocada per a aquestes categories a l'àmbit de Mallorca, tindrà doble validesa com 
a campionat unificat (federatiu/escolar). Aquesta doble validesa es reflectirà en 
qualsevol informació i convocatòria al respecte, havent de figurar a la documentació 
les inscripcions següents: 

El Consell de Mallorca       La  FEDERACIÓ DE KARATE 
DE LES ILLES BALEARS 

  

  

2.4.- INSCRIPCIÓ AL PROGRAMA DE L’ESPORT PER A L’EDAT ESCOLAR A 

MALLORCA: se seguiran els procediments establerts a l’apartat 14 de l’Acord de 
Funcionament del Programa de l’Esport per a l’Edat Escolar “Documentació, 
comprovació, tramitació i terminis de presentació de la informació necessària per a 
inscriure equips i esportistes a les activitats del Programa”. 

2.5.- La Federació, té l’obligació de recopilar les actes i els resultats, i 
d’establir setmanalment les classificacions, havent d’exposar públicament tota aquesta 
informació així com de presentar-la si es requereix a la secció d’Esport Federat de la 
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Direcció Insular d’Esports. Així mateix s’haurà d’informar al personal tècnic de la 
secció d’Esport Federat dels acords presos pel comitè de competició i l’assemblea 
general sempre que afectin l’acord de funcionament del programa de l’Esport per a 
l’Edat Escolar a Mallorca.  

2.6.- La Federació es compromet a respectar i complir l’acord de 
Funcionament del programa “ L’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca”, a més a més 
de totes les consideracions que la Direcció Insular d’Esports del Consell de Mallorca 
faci al respecte. 

2.7.-Qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals o d'altres estarà 
presidit pels representants del Consell de Mallorca. 

Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s'atendrà al que especifica la 
clàusula anterior havent, d'incloure en qualsevol document, roba esportiva, cartell, 
publicació i/o opuscle els anagrames actualitzats del Consell de Mallorca i els 
d'aquelles entitats amb les quals el Consell de Mallorca hagi firmat conveni 
d'esponsorització i col·laboració en el programa de "L'Esport per a l'Edat Escolar a 
Mallorca". 

2.8.- El Consell de Mallorca podrà convocar, amb caràcter de promoció i com 
a jocs esportius les activitats que consideri oportunes i gaudirà de la col·laboració de 
la Federació. 

2.9.- Totes les activitats que corresponguin al programa de l’Esport per a 
l’Edat Escolar a Mallorca, es regiran pel disposat en aquest conveni i, estaran 
subjectes, a les decisions de la Federació i del Consell de Mallorca. 

 
3.- Finançament de les activitats 

3.1.- El Consell de Mallorca, dotarà a la Federació, amb la quantitat de 
17.709,28 €, destinats al pagament de les despeses que generi el desenvolupament de 
les activitats, que corresponen als esdeveniments que a continuació es detallen, 
corresponents al període comprès entre el 31/10/2014 i el 30/10/2015: 

Cost total Activitat pel període comprès entre el 31/10/2014 i el 30/10/2015: 
20.655,00 € 

Subvenció Consell de Mallorca:    17.709,28  € 

% subvencionat del projecte:        85,738453% 

 

 

Esdeveniment 
Nº 

esdev. 
Cost 

Arbitratge 
Material Cost Esdev. Total 

XX i XXI Lliga Consell Insular 
Kata  

5 
600,00 355,00 955,00 4.775,00 

XX i XXI Lliga Consell Insular 
Kumite   

5 
600,00 355,00 955,00 4.775,00 

Campionat de Mallorca Kata/Kumite  1 600 355,00 955,00 955,00 
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Open Consell Insular Kata  4 600,00 355,00 955,00 3.820,00 

Open Consell Insular Kumite  4 600,00 355,00 955,00 3.820,00 

Encuentro Promocion  2 600,00 355,00 955,00 1.910,00 

Reciclatge arbitratge  1 600,00 0,00 600,00 600,00 

    TOTAL 20.655,00€ 

 

3.2.- El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 17.709,28  € amb càrrec a 
l’aplicació  pressupostària 20 34101 48921 (document RC 920150000690) del 
pressupost de despeses del Consell de Mallorca per a l’any 2015. 

 

3.3.- La unitat mòdul comptable serà l’ESDEVENIMENT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses 
generades amb motiu del desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de: 

 

� Arbitratge 

� Organització i Gestió 

� Formació 

3.4.- Tot el personal col·laborador tècnic i professional, relacionat amb les 
activitats esmentades, serà a càrrec de la Federació, que assumirà totes les obligacions 
socials, laborals i tributàries que derivin d'aquestes prestacions i que, en cap cas, 
suposarà una relació laboral o professional amb el Consell de Mallorca. 

Així mateix, la Federació serà responsable davant terceres persones de les 
activitats relacionades en aquest conveni. 

3.5.- A requeriment del Consell de Mallorca, en el termini de 24 hores, la 
Federació facilitarà la documentació que acrediti l'estructura i cobertura de la plantilla 
de personal, en general o per centres de treball. En tot cas, el Consell de Mallorca 
podrà sol·licitar que s'adjunti fotocòpia de l'imprès corresponent a l'últim ingrés 
reglamentari a la seguretat social i/o, quan escaigui, el document acreditatiu del 
pagament de l'última quota meritada en el règim de l'assegurança autònoma. 
Igualment i en les mateixes condicions facilitarà la documentació que acrediti haver 
efectuat les corresponents retencions i pagaments relatius a l'impost sobre la renda de 
les persones físiques dels treballadors que l'empresa hagi assignat a la prestació del 
servei. 

4.- Subcontractació 

4.1. - La federació pot subcontractar la totalitat de la realització del projecte 
esportiu d’acord amb el previst als articles 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions i l’article 68.1 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel 
qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre i el previst a aquest 
punt 4: 

4.2.-Quan l’activitat concertada amb terceres persones excedeixi del 20 % de 
l’import de la subvenció i aquest import sigui superior a 60.000,00 €, la 
subcontractació estarà sotmesa al compliment dels requisits següents: 
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a)Que el contracte es faci per escrit. 

b)Que l’entitat concedent de la subvenció l’autoritzi prèviament, en la forma que 
determinin les bases reguladores (art. 29.3 de la Llei 38/2003). En aquest sentit 
s’autoritza a la federació beneficiària a dur a terme la subcontractació, en el cas que 
s’ultrapassin els límits esmentats, si acredita el compliment dels requisits següents: 

a) Un informe justificatiu del motiu de la subcontractació. 

b) El document en què s’ha formalitzat el servei subcontractat. 

c) Una declaració responsable conforme l’entitat no està sotmesa a cap dels supòsits 
de vinculació amb la persona o entitat subcontractada prevists a l’article 68.2 del 
Reial decret 887/2006. 

4.3. - D’acord amb ‘article 29.7 de la Llei 38/2003, la federació no pot 
concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb: 

a) Persones o entitats sotmeses a alguna de les prohibicions previstes a l’art. 13 de la 
Llei 38/2003. 

b) Persones o entitats que hagin percebut altres subvencions per a la realització de 
l’activitat objecte de contractació. 

c) Intermediaris o assessors els honoraris dels quals es defineixen com un percentatge 
de cost total de l’operació, llevat que el pagament estigui justificat amb referència al 
valor de mercat del treball efectuat o dels serveis prestats. 

d) Persones o entitats vinculades amb la federació, llevat que la contractació s’efectuï 
d’acord amb les condicions normals de mercat i s’obtingui l’autorització prèvia de 
l’òrgan concedent de la subvenció en els termes que estableixin les bases (S’ha de 
tenir en compte, en aquest cas, l’article 68.2 del Reial decret 887/2006 que defineix 
les circumstàncies en què es considera que hi ha vincle amb l’entitat beneficiària). 

e) Persones o entitats sol·licitants d’ajuda o subvenció en la mateixa convocatòria i 
programa que no hagin obtingut subvenció perquè no compleixin els requisits o no 
assoleixin la valoració suficient. 

 

4.4.- S’autoritza el supòsit de subcontractació a favor de persones o 
entitats vinculades a l’entitat beneficiària recollit en l’apartat 4.3.d), sempre que 
es faci d’acord amb els termes següents: 

a) Quan l’activitat concertada amb la persona o entitat vinculada excedeix el 
20% de l’import de la subvenció i aquest és superior a 60.000 €, la 
subcontractació s’ha d’estipular per escrit mitjançant contracte. 

b) La subcontractació ha d’obeir a criteris d’eficàcia i eficiència en l’execució 
del projecte subvencionat. La federació ha de reflectir aquest criteris en la 
memòria presentada en justificar l’ajut. 

c) La federació ha d’indicar la vinculació amb la persona o entitat 
subcontractada en el contracte que signi amb aquesta o en la memòria 
justificativa de la subvenció. 

d) La subcontractació s’ha de dur a terme en condicions normals de mercat i, 
en aquest sentit, la federació ha d’haver demanat 3 pressuposts sobre 
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l’activitat que vol subcontractar, per la qual cosa ha de presentar la factura 
definitiva de la subcontractació efectuada, a més dels 2 pressuposts 
rebutjats. 

 

5.- Despeses subvencionables 

5.1.- Es consideren despeses subvencionables, als efectes del present conveni, 
aquelles que de manera indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat 
subvencionada, i s’efectuïn durant el període comprés entre el dia 31 d’octubre de 
2014 i el 30 d’octubre de 2015.  

En cap cas el cost d’adquisició de les despeses subvencionables pot ser 
superior al valor de mercat. 

5.2.- Es considera despesa subvencionable aquella que respongui a la 
naturalesa del projecte esportiu subvencionat. Aquestes despeses s’hauran d’haver 
abonat abans de la finalització de l’any natural en que es concedeix la subvenció.  

 
5.3.- Quan l'import de la despesa subvencionable superi les quanties 

establertes en la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic per al 
contracte menor  (fins a  18.000,00€  per a contractes de serveis i subministraments), 
el beneficiari haurà de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, 
amb caràcter previ a la contracció de la prestació del servei o el lliurament del bé, 
llevat que per les seves especials característiques no existeixi en el mercat suficient 
nombre d'entitats que els realitzin, prestin o subministrin, o llevat que la despesa 
s'hagués realitzat amb anterioritat a la subvenció. L’elecció de l’oferta presentada, 
s’ha de fer d’acord amb els principis d’eficiència i economia, i s’ha de justificar 
expressament en una memòria l’elecció quan no recaigui en la proposta econòmica 
més avantatjosa. 

5.4.- Les despeses financeres, les despeses d’assessoria jurídica o financera, 
les despeses notarials i registrals, i les despeses pericials per a la realització del 
projecte subvencionat i les d’administració específiques són subvencionables si estan 
directament relacionades amb l’activitat subvencionada i són indispensables per a 
l’adequada preparació o execució d’aquesta. 

5.5.- En cap cas no són despeses subvencionables: 

a) Els interessos deutors dels comptes bancaris. 

b) Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals. 

c) Les despeses de procediments judicials. 

d) Despeses d’adquisició de béns inventariables. 

 

Els tributs són despesa subvencionable quan el beneficiari de la subvenció els 
abona de manera efectiva. 
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En cap cas no es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes 
quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni els impostos personals 
sobre la renda. 

6.- Justificació de la subvenció 

6.1. – La justificació de la subvenció es realitzarà a través de mòduls. La unitat 
mòdul comptable serà l’ESDEVENIMENT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses generades 
amb motiu del desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de:  

 

� Arbitratge 

� Organització i Gestió 

� Formació 

             6.2 - La realització d’activitats es justificarà mitjançant una certificació 
federativa dels esdeveniments realitzats en la qual es detallaran els esdeveniments, 
data, horari, lloc / instal·lació i nombre de participants. 

6.3 - Quan les activitats hagin estat finançades, a més de la subvenció, amb fons 
propis o altres subvencions o recursos, s’haurà d’acreditar en la justificació 
l’import, la procedència  i l’aplicació d’aquest fons a les activitats subvencionades. 

6.4 - L’import esmentat al punt 3.1 d’aquest conveni, s’abonarà a la Federació 
amb la presentació prèvia dels justificants d'haver realitzat l’activitat subvencionada. 

Si la despesa justificada és inferior a l’import del pressupost presentat es reduirà 
proporcionalment la subvenció concedida. 

6.5- Terminis i forma de presentació de la documentació justificativa de la 
subvenció. 

La documentació justificativa de les activitats subvencionades es presentarà 
d’una vegada, pel total de l’activitat subvencionada i desenvolupada. 

En el cas que les activitats subvencionades (establertes a la clàusula 1 del 
conveni) s’haguessin desenvolupat (totes) amb anterioritat a la data de la signatura 
d’aquest conveni, la justificació s’haurà de presentar en el termini de 10 dies hàbils  
comptadors des del dia següent al de la signatura del conveni (si el darrer dia fos 
dissabte o inhàbil, el termini esmentat s’ajorna fins al dia hàbil següent). 

Si la signatura d’aquest conveni es produís abans de finalitzar les activitats 
subvencionades (establertes a la clàusula 1 del conveni), la federació ha de presentar 
la documentació justificativa el més aviat possible i, en tot cas, en el termini de 15 
dies hàbils  comptadors des de l’endemà de la finalització de les activitats 
subvencionades (si el darrer dia fos dissabte o inhàbil, el termini esmentat s’ajorna 
fins al dia hàbil següent).  

En el cas de les Federacions que realitzin activitats subvencionades dins el mes 
d’octubre de 2015, la data màxima per presentar la documentació justificativa de 
despeses és el dia 31 d’octubre de 2015. 
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6.6- Modificació de les dates de l’esdeveniment. Quan l’entitat beneficiària, 
per causa de força major o per causes imprevisibles i alienes a la seva voluntat, hagi 
de canviar les dates dels esdeveniments o activitats, aquestes s’han de comunicar a 
l’òrgan concedent a través de l’òrgan instructor, al més aviat possible o, en tot cas, en 
el moment de la justificació.  

6.7.- La Federació, es compromet a realitzar la gestió econòmica i 
administrativa, sent la  dipositaria i responsable de custodia de tots els justificants de 
pagament i altra documentació, degudament tramesa.  

La Federació ha de custodiar els justificants de les despeses realitzades 
imputades a la justificació de les activitats d’aquesta subvenció (tant les factures com 
els resguards de transferències bancàries o rebuts) 

Aquesta documentació estarà a disposició del Consell de Mallorca  en 
qualsevol moment si es requereix.  

La documentació acreditativa del pagament segons la forma que hagi utilitzat 
la federació ha de ser la següent: 

a) Pagament mitjançant transferència bancària o ingressos en compte bancari:  
Còpia del justificant de l’ordre de transferència bancària o document bancari 

acreditatiu del pagament en el qual figurin el concepte de la transferència o l’ingrés, la 
data del document, l’import, la identificació del concepte, a fi que quedi identificat el 
pagament de la factura, i les dades de l’ordenant i del destinatari, que han de coincidir 
amb el beneficiari i amb l’emissor de la factura, respectivament, i  extracte del compte 
bancari del beneficiari de l’ajuda en el qual figuri el càrrec d’aquesta transferència. 

b) Pagament mitjançant xec nominatiu:  

Còpia del xec nominatiu o pagaré nominatiu emès a nom del proveïdor que 
emet la factura o document equivalent, sempre que estigui vençut;  Extracte del 
compte corrent del beneficiari de l’ajuda en el qual figuri el càrrec d’aquest xec o 
pagaré, i certificat de l’entitat bancària en què consti el número de xec, l’import i la 
identificació de qui el cobra i la data de cobrament (no és necessari presentar 
l’extracte del compte corrent si el certificat de l’entitat bancària inclou també la 
identificació del número de compte en què s’ha carregat el xec i el titular del compte, 
que ha de coincidir amb el beneficiari de l’ajuda).  

c) Pagament mitjançant pagarés, lletres de canvi o similars:  

Document acreditatiu del càrrec en compte de l’efecte mercantil i extracte del 
compte on figuri el càrrec de l’efecte mercantil. Aquesta documentació es pot 
substituir per un certificat o document similar emès per l’entitat bancària que 
contengui: el titular i el número de compte en què s’ha carregat l’efecte mercantil, el 
lliurador i el lliurat de la lletra de canvi, el beneficiari, el concepte pel qual es fa 
l’efecte mercantil, l’import de la lletra de canvi i la data d’emissió de la lletra i del seu 
abonament per part del lliurat. 

d) Pagament mitjançant targeta de crèdit:  
Resguard del pagament amb targeta, i extracte del compte on figuri el càrrec 

del pagament amb targeta. L’extracte del compte pot substituir-se per un certificat o 
títol similar de l’entitat bancària en què com a mínim consti el titular i el número del 
compte corrent en què es carrega el pagament de la targeta,  el beneficiari, el concepte 
pel qual es fa la transferència i l’import i data de l’operació.  
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e) Pagament mitjançant domiciliació bancària:  
Notificació bancària del càrrec i extracte bancari on figuri el càrrec de la 

domiciliació. Aquesta documentació es pot substituir per un certificat o títol similar de 
l’entitat bancària en què consti el titular i número del compte corrent en què s’ha 
anotat el càrrec i l’ordenant del càrrec, el beneficiari, el concepte pel qual es fa el 
càrrec i l’import i data de l’operació. 

f) Pagament en efectiu d’una factura: 

Per acreditar el pagament cal presentar un “Rebut “ ( un recibí), signat i 
segellat pel proveïdor en el qual s’ha d’especificar la despesa a què correspon el 
pagament, la seva data i l’expressió «rebut en metàl·lic». Sota la signatura ha de 
figurar el nom, els llinatges i el número de DNI de la persona que signa.  

Només es poden justificar en efectiu els pagaments de factures per import no 
superior a 100 €, incloent-hi l’IVA” 

 

6.8.- En l’execució i justificació de les activitats objecte d’aquesta subvenció 
es poden compensar uns conceptes amb altres dels que figuren al pressupost del 
projecte i en base al qual ha estat concedida la present subvenció.  

 

7. Documentació que s’haurà de presentar per la Justificació de la Subvenció 
Al termini de l’activitat, la Federació haurà de presentar davant la Direcció Insular 
d’Esports la següent documentació: 

1) Una MEMÒRIA JUSTIFICATIVA del compliment de les condicions imposades a la 
concessió de la subvenció, amb indicació dels esdeveniments realitzats 
especificant data, hora, lloc, categories  i nombre esportistes participants. Es pot 
presentar en format pdf, en suport digital (CD). La resta de documentació s’haurà 
de presentar en paper, d’acord amb els models facilitats per a la Direcció Insular 
d’Esports.  

2) El president/a de la Federació aportarà un certificat on s’indiqui que l’activitat 
subvencionada s’ha realitzat i desenvolupat d’acord amb la programació 
establerta, sense que s’hagi produït cap tipus d’incidència. En el mateix 
s’acreditarà que la documentació justificativa compleix tots els requisits prevists a 
la legislació vigent i es troba a disposició del Consell de Mallorca.  
En el supòsit que s’hagi produït algun tipus d’incidència, es farà constar en 
l’esmentat certificat indicant-hi els motius pels quals l’activitat no s’ha pogut 
realitzar i desenvolupar d’acord a l’activitat inicialment prevista.  

 

3) Una memòria econòmica justificativa que haurà de contenir els punts següents:  

a)Declaració de la Federació sobre  els esdeveniments realitzats.  

b) Un detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat 
l’activitat subvencionada amb indicació de l’import i la seva 
procedència. 

c) Certificat d’ingressos i despeses per part del president a la 
justificació presentada. 
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d) Quantia de la subvenció calculada sobre la base de les activitats 
quantificades a la memòria d’actuació i els mòduls previstos en 
aquest conveni. 

   

8. Memòria tècnico-esportiva  

Abans de la data de 30 de novembre de 2015 (inclòs) es presentarà una 
MEMÒRIA TÈCNICO-ESPORTIVA, es pot presentar en format pdf o en suport digital 
(CD), d’acord al guió facilitat per la Direcció Insular d’Esports, on s’explicaran les 
actuacions realitzades així com el nombre de participants. 

8.1.Les federacions que utilitzin l’aplicació informàtica que la Direcció Insular 
d’Esports facilita per a la inscripció a la Lliga Unificada, no caldrà que lliurin la 
documentació relacionada als següent apartats. 

 
8.2.Les federacions que decideixin fer ús del procediment manual d’inscripció 

al programa de l’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca, hauran de presentar la 
documentació relacionada a continuació, tal i com es descriu als protocols que 
prèviament la Direcció Insular els haurà facilitat: 
 

• Full d’inscripció al programa l’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca, 
facilitada per la Direcció Insular d’Esports.  

 
Aquesta memòria no té l’objecte de justificar la subvenció regulada en aquest 

conveni, només té la intenció de facilitar informació a la Direcció Insular d’Esports 
per tal que pugui analitzar la realitat esportiva de l’esport escolar federat a Mallorca.  

 

9.- Pagament de la subvenció 

9.1.- L’import de la subvenció s’abonarà prèvia presentació dels justificants 
corresponents a la despeses generades per l’activitat en el període comprès entre el 
31/10/2014 i el 30/10/2015. 

9.2.- D’acord amb el previst en la base 26.2 de les bases d’execució del 
Pressupost General del Consell de Mallorca per a l’any 2015, amb caràcter 
excepcional, la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública podrà concedir 
bestretes d’un màxim del 50% de l’import de les subvencions concedides, sense 
l’obligació de concedir aval, previ informe del centre gestor de la despesa acreditatiu 
de les circumstàncies que aconsellin l’adopció d’aquesta mesura, sempre i quan els 
beneficiaris de les subvencions siguin entitats sense ànim de lucre o Ajuntaments. 

9.3.- Es preveu la possibilitat de bestreure part d’aquesta subvenció abans de la 
realització de l’activitat o despesa per a la qual ha estat concedida 

 

10.- Obligacions de la Federació 
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10.1.- La Federació, a més del que s’ha exposat fins ara, queda sotmesa a les 
següents obligacions: 

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

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

c) Comunicar, en el seu cas, al Consell de Mallorca, l’obtenció de 
subvencions o ajudes per la mateixa finalitat no previstes en el moment de 
sol·licitar la subvenció. 

d) Constituir les garanties que siguin exigibles, en el seu cas. 

e) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer que 
pugui dur a terme tant el Consell de Mallorca, com el Tribunal de Comptes, o en 
el seu cas la Sindicatura de Comptes. 

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

g) Quan es faci publicitat de les activitats subvencionades pel Consell de 
Mallorca, a Mallorca o qualsevol territori de parla catalana, es farà ús, com a 
mínim, de la llengua catalana. En cas d’utilitzar-se diverses llengües, la catalana 
tindrà el tractament de preferència. 

h) D’acord amb l’establert a l’article 14.1 e) i  34.5 de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, general de subvencions, el beneficiari de la subvenció haurà 
d’acreditar estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries, 
de Seguretat Social i amb el Consell de Mallorca, en dos moments: abans de 
dictar-se la proposta de resolució de concessió i en el moment de pagament de la 
subvenció. 

i) La federació obligarà a que els clubs esportius no cobrin entrades als 
esdeveniments esportius corresponents a les categories d’esportistes en edat 
escolar (entre 6 i 16 anys)    

j) Es farà constar el suport del Consell de Mallorca en les activitats 
objecte de la subvenció en els següents termes: 

a. A qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals o 
d’altres es convidarà als representants del Consell de Mallorca. 

b. Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s’atendrà al 
que especifica l’apartat g), havent, també, d’incloure en qualsevol 
document, roba esportiva, cartell, publicació i/o opuscle els anagrames del 
Consell de Mallorca i els d’aquelles entitats amb les quals el Consell de 
Mallorca hagi firmat conveni d’esponsorització i col·laboració en el 
programa “L’Esport per a l’Edat Escolar". 
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El Consell de Mallorca podrà modificar l’acord de concessió de la subvenció 
en cas d’alteració de les condicions o d’obtenció d’altres ajudes concurrents que no 
figurin a la sol·licitud, quan l’activitat u objecte determinat de la subvenció es vegi 
modificat per causes imprevistes o sigui d’impossible compliment, l’òrgan competent 
del Consell de Mallorca podrà resoldre aplicar la quantitat concedida a la nova 
activitat o objecte. 

L’òrgan competent del Consell de Mallorca podrà anular total o parcialment 
aquesta subvenció, en cas d’incompliment per part de la Federació, d’alguna de les 
obligacions previstes en aquest conveni, així com exigir el reintegrament de la 
subvenció en cas d’incompliment. 

La Federació en aquest cas vindrà obligada al reintegrament de les quantitats 
rebudes i dels interessos de demora que corresponguin, tot això prèvia la tramitació 
del corresponent procediment previst a les lleis, que en tot cas serà contradictori i 
garantit sempre el dret de l’interessat a l’audiència. 

Si el procediment de reintegrament s’hagués iniciat com a conseqüència de 
fets que poguessin ser constitutius d’infracció administrativa, aquesta es posarà en 
coneixement de l’òrgan competent per a la iniciació del corresponent procediment 
sancionador. 

11.- Durada 

El present conveni, de caràcter administratiu, tindrà vigència des de la data de 
signatura, fins dia 31 d’octubre 2015. 

12.- Resolució 

El present conveni es podrà extingir per expiració del temps convingut, i podrà 
rescindir-se per qualsevol de les parts, mitjançant denúncia d’alguna d’elles, que serà 
comunicada a l’altra amb una antelació mínima de quinze dies, o per alguna de les 
següents causes: 

a) El mutu acord de les parts, que s’haurà de formalitzar per escrit. 

b) L’incompliment greu i/o manifest de les obligacions d’una de les parts 
signants del conveni. 

c) La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme 
l’objecte del conveni. 

 

13.- Acord de Funcionament del programa l’Esport per a l’Edat Escolar a 
Mallorca.  

La signatura del present conveni compromet a les parts sotasignants a respectar 
l’Acord de Funcionament del programa l’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca 
signat pel president de la Federació de Karate de les Illes Balears i el  vicepresident 
de Cultura, Patrimoni i Esports.    
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14.- Ús d’instal·lacions esportives.  

La Direcció Insular d’Esports es compromet a facilitar a la Federació l’ús de 
les instal·lacions esportives de Sant Ferran previ acord entre ambdues parts. 
 

Les instal·lacions esportives on es duen a terme les activitats del Programa 
l’Esport per a l’Edat Escolar han d’estar homologades, si escau, per la federació, 
igualment han de tenir les autoritzacions que siguin necessàries per dur a terme 
l’activitat per part de l’organisme competent. 

 
L’accés a les instal·lacions esportives on es duen a terme partits, competicions 

o activitats del Programa l’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca és lliure i de 
caràcter gratuït. 

En cas d’incompliment la federació esportiva corresponent haurà d’informar 
per escrit d’ofici o a instància de la Direcció Insular d’Esports del Consell de 
Mallorca, sobre els fets esdevinguts. 

 
L’incompliment d’aquests requisits per parts dels clubs o de les entitats 

esportives pot ésser motiu de denegació de qualsevol de les línies d’ajudes i de 
subvencions d’aquesta institució. 

 

15.- Competència jurisdiccional 

Les parts renuncien al seu propi fur i se sotmeten expressament als jutges i 
tribunals de Palma de Mallorca. 

I, en prova de conformitat, signen totes i cadascuna de les pàgines d’aquest 
document, en quatre originals i a un sol efecte, en la ciutat i en la data indicats a dalt. 

El vicepresident de Cultura, Patrimoni i  
 
Esports del Consell de Mallorca            

El President de la Federació  
de Karate de les Illes Balears  

  

  

 
PROPOSTA D’ESMENA EN EL PUNT 4 DEL TEXT CONVENI REGULADOR 
DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA  DE L’EXPEDIENT NÚM. 18.15 PER AL 
DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA “L’ESPORT PER A L’EDAT 
ESCOLAR A MALLORCA” PEL PERÍODE COMPRÈS ENTRE EL 31/10/2014 I 
EL 30/10/2015  

 
ANTECEDENTS: 

Atesa la sol·licitud de subvenció nominativa formulada per la FEDERACIÓ DE KARATE 

DE LES ILLES BALEARS, davant la Direcció Insular d’Esports. Atesos l’informe 
justificatiu de la conveniència de la concessió de la subvenció, emes per la cap de 
Secció de Foment de l’Esport, amb el vistiplau del secretari tècnic de la 
Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports. Atès l'informe jurídic de data 
27/02/2015 i  l’informe de fiscalització prèvia núm. ref. FS 18.15 data 25/02/2015 
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El dia 5 de març de 2015  es va presentar a la Comissió Informativa General i de 
Comptes la proposta d’acord de concessió de subvenció nominativa de l’exp. núm. 
18/15 (FEDERACIÓ DE KARATE DE LES ILLES BALEARS)  per al  desenvolupament del 
programa “l’esport per a l’edat escolar a Mallorca” pel període comprès  entre el 
31/10/2014 i el 30/10/2015 i d’aprovació del text del conveni regulador. Aquesta 
proposta s’aprovà per la Comissió Informativa General i de Comptes. 

A instància de la Intervenció General, i amb l’objecte de no retardar més la tramitació 
d’aquest expedient, es vol esmenar la redacció del  punt 4 del conveni regulador de la 
subvenció relatiu a la subcontractació (la resta del text del conveni és el mateix), que 
en principi s’aprovarà en la sessió del Ple de 12 de març de 2015.  

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

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

ACORD 

Primer.- ESMENAR el dictamen de 5 de març de 2015 de la Comissió Informativa 
General i de Comptes relatiu a la proposta d’acord de concessió de subvenció 
nominativa de l’exp. núm. 18/15 (FEDERACIÓ DE KARATE DE LES ILLES BALEARS)  per 
al  desenvolupament del programa “l’esport per a l’edat escolar a Mallorca” pel 
període comprès  entre el 31/10/2014 i el 30/10/2015 i d’aprovació del text del 
conveni regulador, en el sentit que el punt quart del text del conveni regulador de la 
subvenció sigui el que s’adjunta amb aquesta esmena i no el presentat a la sessió de la 
Comissió Informativa General i de Comptes de 5 de març de 2015. 

Segon.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat interessada i a la Intervenció General. 

“4.- Subcontractació 

4.1. - La federació pot subcontractar la totalitat de la realització del projecte 
esportiu d’acord amb el previst als articles 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions i l’article 68.1 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel 
qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre i el previst a aquest 
punt 4. Atès que la realització de l’activitat subvencionada és obligació personal del 
beneficiari (art. 68.1 de la LGS), s’haurà de justificar per part del beneficiari la 
impossibilitat de dur-la a terme.  

4.2 La federació haurà de presentar declaració responsable que la persona o 
l’entitat amb la qual vol subcontractar: 

• No es troba sotmesa a cap de les circumstàncies que determinen la 
impossibilitat d’obtenir la condició de beneficiari i a què es fa referència 
en l’article 13 de la LGS.  

• No ha percebut altres subvencions per a la realització de l’activitat objecte 
de la contractació. 
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• El subcontractista no és tracta d’una persona o entitat sol·licitant de l’ajuda 
o subvenció en la mateixa convocatòria i programa, que no hagin obtingut 
subvenció perquè no compleixen els requisits o no assoleixen la valoració 
suficient.  

• No són intermediaris o assessors en els quals els pagaments es defineixin 
com un percentatge de cost total de l’operació, llevat que el pagament 
estigui justificat amb referència al valor del mercat del treball efectuat o els 
serveis prestats. 

- A més la federació haurà d’acreditar, si escau, que la subcontractació, tot i 
augmentar el cost de l’activitat subvencionada, aporta valor afegit al contingut 
de la mateixa activitat i que obeeix a criteris d’eficàcia i eficiència. 

- A més de la documentació anterior, quan l’activitat concertada amb tercers 
excedeixi el 20 % de l’import de la subvenció i l’import sigui superior a 
60.000 €, la subcontractació està sotmesa al compliment dels següents 
requisits: 

• Proposta de formalització de la subcontractació, que ha d’estar autoritzada 
per l’entitat concedent de la subvenció  

• Contracte subscrit per escrit 

• Documentació que acrediti la personalitat del subcontractista. 

 

4.3. - D’acord amb ‘article 29.7 de la Llei 38/2003, la federació no pot 
concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb: 

a)Persones o entitats sotmeses a alguna de les prohibicions previstes a l’art. 13 
de la Llei 38/2003. 

b)Persones o entitats que hagin percebut altres subvencions per a la realització 
de l’activitat objecte de contractació. 

c)Intermediaris o assessors els honoraris dels quals es defineixen com un 
percentatge de cost total de l’operació, llevat que el pagament estigui justificat 
amb referència al valor de mercat del treball efectuat o dels serveis prestats. 

d) Persones o entitats vinculades amb la federació, llevat que la 
contractació s’efectuï d’acord amb les condicions normals de mercat i 
s’obtingui l’autorització prèvia de l’òrgan concedent de la subvenció en els 
termes que estableixin les bases (S’ha de tenir en compte, en aquest cas, 
l’article 68.2 del Reial decret 887/2006 que defineix les circumstàncies en què 
es considera que hi ha vincle amb l’entitat beneficiària). 

e) Persones o entitats sol·licitants d’ajuda o subvenció en la mateixa 
convocatòria i programa que no hagin obtingut subvenció perquè no 
compleixin els requisits o no assoleixin la valoració suficient. 
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4.4 En el cas de subcontractació vinculada l’òrgan que concedeix la subvenció 
ha d’autoritzar-la prèviament. Perquè dit òrgan pugui acordar aquesta autorització, 
l’entitat beneficiària ha d’aportar la documentació següent: 

- Sol·licitud d’autorització de la subcontractació amb persona o entitat 
vinculada, indicant el tipus de vinculació existent. 

- Atès que la realització de l’activitat subvencionada és obligació personal del 
beneficiari (art. 68.1 de la LGS), s’haurà de justificar per part del beneficiari la 
impossibilitat de dur-la a terme. 

- Documentació que acrediti la personalitat del subcontractista. 

- Declaració responsable que la persona o l’entitat amb la qual vol 
subcontractar:  

• No es troba sotmesa a cap de les circumstàncies que determinen la 
impossibilitat d’obtenir la condició de beneficiari i a què es fa 
referència en l’article 13 de la LGS.  

• No ha percebut altres subvencions per a la realització de l’activitat 
objecte de la subvenció 

• El subcontratista no és tracta d’una persona o entitat sol·licitant de 
l’ajuda o subvenció en la mateixa convocatòria i programa, que no 
hagin obtingut subvenció perquè no compleixen els requisits o no 
assoleixen la valoració suficient.  

• No són intermediaris o assessors en els quals els pagaments es 
defineixin com un percentatge de cost total de l’operació, llevat que el 
pagament estigui justificat amb referència al valor del mercat del 
treball efectuat o els serveis prestats. 

- Documentació que acrediti que la contractació s’efectua en les condicions 
normals de mercat, en aquest sentit, l’entitat beneficiària ha d’haver demanat 3 
pressuposts sobre l’activitat que vol subcontractar, llavors haurà de presentar 
la factura definitiva de la subcontractació efectuada a més dels dos pressuposts 
rebujats. 

- Acreditar, si escau, que la subcontractació, tot i augmentar el cost de l’activitat 
subvencionada, aporta valor afegit al contingut de la mateixa activitat i que 
obeeix a criteris d’eficàcia i eficiència. 

- Quan l’activitat concertada amb tercers excedeixi el 20 % de l’import de la 
subvenció i l’import sigui superior a 60.000 € , la subcontractació està sotmesa 
al compliment dels següents requisits: 

• Proposta de formalització de la subcontractació, que ha d’estar autoritzada 
per l’entitat concedent de la subvenció.  

• Contracte subscrit per escrit 
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• Documentació que acrediti la personalitat del subcontractista. 

Una vegada l’òrgan que concedeix la subvenció ha analitzat l’anterior documentació, 
procedirà, si escau, a acordar la corresponent l’autorització de la subcontractació  que  
notificarà al beneficiari.” 

 

Sotmesa l’esmena a votació, s’aprova per vint-i-nou vots a favor (PP i PSOE), cap vot 
en contra i quatre abstencions 

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

 

PREGUNTES 
 
PUNT 33. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. JOAN FONT MASSOT 
(TANCAMENT TRAM CARRETERA VELLA DE LLUC A POLLENÇA). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Quines actuacions té intenció de dur a terme l’equip de govern del PP del Consell de 
Mallorca davant el tancament d'un tram de la carretera vella de Lluc a Pollença, per 
part del batle, al tram que transcorre per dintre de la propietat familiar? 
 

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

La Sra. SOLER (consellera executiva de Medi Ambient) puntualitza que la pregunta exactament es 
refereix al tancament d’un tram de la carretera de Lluc a Pollença per part del batle, tram que discorre 
per la propietat familiar. 

Al respecte li confirma que tenien constància de la instal·lació d’aquestes barreres i que el Consell de 
Mallorca ha fetes les seves i, en tenir tots els permisos pertinents, procediran al canvi de barreres. 

Aclareix que les barreres del Consell de Mallorca són les que ja s’han col·locat a altres punts de la 
carretera vella de Lluc a Pollença, barreres que permeten el pas dels senderistes i reitera que, en tenir 
els permisos corresponents, canviaran aquestes barreres a què referència la pregunta. 
 
 
 
PUNT 34. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. JOAN FONT MASSOT 
(REFORMA CARRETERA SELVA-CAMPANET). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Per quin motiu el Departament de Territori, Urbanisme i Carreteres, gestionat pel PP, 
va iniciar les obres de reforma de la carretera Selva-Campanet sense el preceptiu 
informe del Departament de Patrimoni del Consell? 
 
 

El Sr. FONT (MÉS per Mallorca) formula la pregunta en els seus termes. 
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El Sr. ROVIRA (conseller executiu d’Urbanisme i Territori) respon que, atès que eren unes obres 
reforma i ampliació de voreres i modificació de dos pont, els tècnics varen decidir tant en el projecte 
com en l’informe de supervisió que no era necessari donar-ne compte a la Comissió de Patrimoni en no 
haver-se detectat cap afecció a cap element patrimonial. 

No obstant això, en el moment en què es varen trobar les restes de la via romana i detectaren que les 
obres podrien afectar algun element patrimonial, es va decidir enviar tot el projecte a la Comissió de 
Patrimoni perquè informàs exactament què s’havia de fer en aquests punts concrets. 

La Comissió de Patrimoni, posteriorment, li donà el vistiplau al projecte amb una sèrie de prescripcions 
de les quals es deriva el compromís del Departament d’enviar-li una proposta de reforma del projecte 
per adaptar-lo a les seves prescripcions. 

Aquest tràmit ja s’ha fet i ara hi ha un informe nou dels tècnics de Patrimoni, que anirà a la Ponència 
Tècnica de Patrimoni de la propera setmana, en el qual s’accepten els plantejaments del departament de 
Carreteres. 

En aquest informe queda clar que el mur, presumptament catalogat a Campanet, no hi estava, és a dir, 
que la fitxa de catàleg aprovada per Campanet no preveu la protecció d’aquest mur sinó la protecció i 
catalogació de béns que estan dins la finca i no del mur sobre el qual s’havia d’actuar. 

De fet, en l’informe nou de Patrimoni únicament es demana que es refaci un mur, de les mateixes 
dimensions i característiques, però en la nova ubicació. 

Amb relació als ponts assenyala que s’ha acceptat una proposta relativa al pont que ha estat afectat atès 
que no té cap valor patrimonial perquè és un pont de formigó i, sobre l’altre pont, encara no s’han 
concretat les mesures que s’han d’adoptar per acomplir el que determinen l’informe de Recursos 
Hídrics, que exigeix que l’ampliïn, i el Patrimoni, que exigeix que no l’ampliïn. 

Actualment aquest és l’únic punt que està en discussió i la propera setmana coneixeran l’opinió al 
respecte de la Ponència Tècnica de Patrimoni. Quant a la resta de temes, tots estan controlats i 
reconeix, que la vista dels elements patrimonials trobats, s’hauria d’haver enviat aquest projecte a 
Patrimoni, cosa que no feren perquè els tècnics que el tramitaren consideraven que no s’afectava cap 
element patrimonial i, per tant, no l’hi havien d’enviar. 
 
PUNT 35. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. JOAN FONT MASSOT 
(COMISSIÓ ORGANITZADORA DE LES CELEBRACIONS DE “L’ANY 
ARXIDUC”). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Per quin motiu no estan representats el grups polítics de l’oposició (MÉS per Mallorca 
i PSIB-PSOE) del Consell de Mallorca a la Comissió Organitzadora de les 
celebracions de "L'any Arxiduc"? 
 

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

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

Observa que el Codi de Transparència del Consell de Mallorca se refereix a organismes i entitats 
dependents del Consell de Mallorca on tots els partits polítics tendran dret a tenir-hi els seus 
representants en la forma que estableixin els seus estatuts. Si els estatuts no ho reflecteixen així, a dia 
d’avui, aquests s’han de modificar dins un termini determinat.  

Assegura que s’ha tractat aquesta qüestió, en el sí de la Comissió de Transparència i s’ha fet el 
seguiment, durant molts mesos, de forma que una Comissió Organitzadora, des del punt de vista de 
l’actual equip de govern i de les diverses administracions que hi participen (com ara l’Ajuntament de 
Palma, l’Ajuntament de Valldemossa i el l’Ajuntament de Deià) no se pot catalogar com un organisme 
o una entitat que depèn del Consell de Mallorca, amb uns estatuts i amb tot el que legalment està 
establert.  
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Diu que no creuen que del Codi de Transparència se’n derivi que dins una comissió de treball, en 
aquest cas la Comissió Organitzadora de les celebracions de “l’Any Arxiduc”, hi hagin de ser presents 
tots els Grups polítics. Per aquesta raó els membres actuals en formen part com a membres de l’equip 
de govern de la institució. És el mateix cas que els membres del Govern balear i els dels tres 
ajuntaments que ha esmentat abans.  

Informa que en total conformen la comissió 29 persones, un grup prou nombrós. Diu que, tot i això, si 
el Grup Socialista o el Grup MÉS per Mallorca desitgen fer alguna proposta o suggeriment la poden fer 
arribar per mitjà dels representants del Consell de Mallorca. Assegura que s’estudiarà amb deteniment 
en el sí de l’esmentada comissió. 
 
 
PUNT 36. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. JAUME COLOM ADROVER 
A LA SRA. CATALINA SOLER TORRES (OBRES HIPÒDROM SON 
PARDO). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Sembla esser que s'han desallotjat algunes quadres a l’hipòdrom de Son Pardo, i que 
es té la intenció de construir un nombre indeterminat de banys. Ens pot informar la 
Consellera quines obres es volen fer realment, el seu cost, termini d'execució, data de 
la llicència municipal, i quines són les  obres prioritàries que considera que s'han de 
fer dins el recinte de l’Hipòdrom de Son Pardo? 
 

El Sr. COLOM (PSOE) formula la pregunta en els seus termes. 

La Sra. SOLER (consellera executiva de Medi Ambient) li suggereix al Sr. Colom que no faci cas 
sempre dels mateixos periodistes i manifesta que s’alegra de què li formuli la pregunta perquè així el 
podrà informar de primera mà. 

L’any 2000, l’Institut de l’Esport Hípic va demanar treure’s la llicència d’activitat. L’Ajuntament de 
Palma el va informar de totes les obres que s’hi havien de fer per poder tenir la llicència d’activitat i 
ara, l’any 2015, l’Institut de l’Esport Hípic encara no compta amb llicència d’activitat. 

Per redactar el projecte per treure’s la llicència d’activitat, implica que s’hi han de fer unes cates, unes 
estudis geotècnics, etc. i aquestes actuacions s’han fet a les quadres que el Sr. Colom deia que s’havia 
desallotjat però que, en cap cas, no els han fet una sortida a l’hipòdrom. 

Continua explicant que són unes quadres subterrànies que el projectista considera que és lloc més 
adequat per fer-hi els 80 banys necessaris per adequar les instal·lacions. Així doncs, per tal de no 
molestar ni els propietaris ni els cavalls, s’han reubicat els que hi havia en aquestes quadres. 

Ara per ara, l’Institut de l’Esport Hípic no compta amb pressupost per executar les obres però, tot i 
això, s’està intentant deixar tancada la llicència d’activitat, procés que s’inicià l’any 2000 però que 
l’any 2015 encara no s’ha conclòs. 
 
 
PUNT 37. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. JOAN FERRÀ 
MARTORELL A LA SRA. MAURICIO ROVIRA DE ALÓS (INFORMACIÓ I 
ENTREVISTAS VEÏNATS DEL TRAM DE LA VIA CONNECTORA ENTRE 
SON FERRIOL I LA CARRETERA D’INCA). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Quantes demandes d’informació i d’entrevistes amb els veïnats del tram de la Via 
Connectora entre Son Ferriol i la carretera d’Inca ha ateses? A què es referien? Què 
els ha contestat? 
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El Sr. FERRÀ (PSOE) formula la pregunta en els seus termes. 

El Sr. ROVIRA (conseller executiu d’Urbanisme i Territori) indica que la informació que li ha facilitat 
es refereix als problemes que hi ha hagut amb els veïns de Son Ferriol, problemes que es plantejaren la 
legislatura passada i que han motivat que, des de l’any 2011, s’hagin mantengut diferents reunions amb 
ells. 

Per altra banda, explica que el projecte inicial de l’anterior equip de govern preveia un camí de servei, 
que s’han mantengut. Aquest camí de servei es feia per un camí existent per evitar una expropiació i la 
molèstia a altres veïns, és a dir, que s’ha substituït un camí que s’havia de fer per un altre que ja 
existeix. 

Tot seguit confirma que hi ha dos veïns del Pla de na Tesa que hi han presentat al·legacions, les quals 
sempre han estat ateses per part dels tècnics. 

Aquests veïns varen sol·licitar una reunió amb ell i varen ser rebuts. En la reunió feren els seus 
plantejaments i digueren que no els havien estat contestades les al·legacions i que no s’havia tengut en 
compte allò que havien plantejat. 

Aleshores, els tècnics del Consell de Mallorca varen emetre un informe i varen fotocopiar totes les 
contestacions que, per escrit, s’havien donat a aquests veïns així com el contingut de totes les reunions 
que s’havien mantengut amb ells, informació que en breu els serà remesa. 

Ara just quedarà per acomplir-se l’altra part del compromís que és celebrar una altra reunió personal 
amb ells per comentar la documentació que se’ls remetrà, tenint en compte que els informes tècnics 
indiquen que el projecte que s’està realitzant és el millor, que coincideix amb el projecte que informà 
l’equip de govern anterior i que s’ha mantengut. 
 
 
PUNT 38. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. FRANCESC DALMAU 
FORTUNY AL SR. JAUME JUAN GARCÍA (TRÀMITS PAGAMENT 
PRODUCCIÓ CLOUD ATLAS). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Quins tràmits s'estan realitzant per donar compliment a l'informe del Consell 
Consultiu, en relació al pagament pendent a la producció cinematogràfica Cloud 
Atlas? 
 

El Sr. DALMAU (PSOE) formula la pregunta en els seus termes. 

El Sr. JUAN (conseller executiu de Presidència) respon al Sr. Dalmau que té raó en la seva afirmació 
que el Consell de Mallorca s’ha separat en molt poques ocasions d’allò que li indica un dictamen del 
Consell Consultiu. 

Informa que ell, com a conseller executiu de Presidència, va signar el passat dia 9 de març una proposta 
d’estimació de la reclamació en concepte de responsabilitat patrimonial interposada per l’empresa 
mercantil Calle Cruzada, SL, per fiscalitzar, que acorda estimar –d’acord amb el Consell Consultiu– la 
reclamació en concepte de responsabilitat patrimonial interposada per l’esmentada empresa, per la 
desestimació de la subvenció nominativa per donar suport a la producció de la pel·lícula Cloud Atlas, 
fixant la quantia d’aquesta indemnització en 150.000 €, d’acord a allò que s’havia establert, autoritzar 
una despesa per import de 150.000 € en concepte d’indemnització i notificar-ho a l’empresa afectada. 

Reitera que és aquesta, la proposta de fiscalització que va signar el dia 9 de març, per presentar-la al 
Consell Executiu.  

Fa notar que si en un moment determinat, fa un parell d’anys hi havia voluntat política de pagar però hi 
va haver uns problemes administratius a causa dels quals la línia de subvenció que se seguia no era 
correcta i existien uns informes en contra del personal tècnic del Consell de Mallorca, ara el Consell 
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Consultiu ha habilitat la institució i dóna una nova via indicant que se pot pagar, i és un motiu de 
satisfacció.  
 
 

INFORMACIÓ DELS CONSELLERS EXECUTIUS 

 

La Sra. ROIG (consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública) comenta que, arran del debat del 
darrer Ple sobre l’aprovació de l’RLT, va anunciar que acte seguit es convocarien les meses de 
negociacions i, en aquest sentit, informa que a les meses, per unanimitat de les organitzacions sindicals, 
es va aprovar el concurs de trasllats i el barem dels bombers així com també s’ha aprovat, per 
unanimitat, l’oferta pública d’ocupació. 

PRECS 

No se’n formulen. 
 
III) DESPATX EXTRAORDINARI 
 
PRIMER PUNT DESPATX EXTRAORDINARI.  MOCIÓ PER RECLAMAR 
QUE ESPANYA ESTIGUI PRESENT AL CONSELL DE SEGURETAT DE LA 
ONU. OPORTUNITAT PER A LA RECERCA D’UNA SOLUCIÓ JUSTA I 
DEFINITIVA AL CONFLICTE DEL SÀHARA OCCIDENTAL 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
El grup de consellers MÉS per Mallorca, en nom de l’Associació d’Amics del Poble 
Sahrauí de les Illes Balears, presenta al ple del Consell de Mallorca la següent moció: 
 
En l’any en que l’Organització de les Nacions Unides compleix 70 anys, organització 
internacional principal creada per a «preservar a les properes generacions del flagell 
de la guerra» i sent un dels principals objectius “mantenir la pau i la seguretat 
nacionals”. 
 
Transcorreguts 40 anys des de l’abandonament per part d’Espanya del Sàhara 
Occidental, i sent en l’actualitat un Territori No Autònom pendent de descolonització, 
sotmès a més a més a una ocupació per part del Marroc. 
 
Corresponent a les Nacions Unides i als seus Estats membres la responsabilitat 
principal en matèria de descolonització, i tenint el Consell de Seguretat la màxima 
responsabilitat en la recerca d’una solució justa i definitiva, d’acord amb la Carta 
Fundacional de les NN.UU. 
 
Per tot això exposat, el grup de consellers de MÉS per Mallorca, en nom de 
l’Associació d’Amics del Poble Sahrauí de les Illes Balears, insta al plenari de 
Consell de Mallorca a que prengui els següents 
 
ACORDS: 
 
1.- El ple del Consell de Mallorca insta al Govern Espanyol en la seva qualitat de 
Potència administradora de iure, membre del Grup de Països Amics del Secretari 
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General per al Sàhara Occidental i membre no permanent del Consell de Seguretat 
durant el mandat 2015/2016 a: 
 

- COMPLIR amb la seva responsabilitat per a posar fi al procés de 
descolonització del Sàhara Occidental, inconclús des de 1975, mitjançant la 
celebració d’un referèndum que asseguri l’expressió lliure i autèntica de la 
voluntat del Poble Sahrauí. 
 

- DEFENSAR la doctrina consolidada de les Nacions Unides en matèria de 
descolonització i Territoris No Autònoms per als que regeix la Resolució 2625 
de l’Assemblea General de les Nacions Unides que instaura: “L’establiment 
d’un Estat sobirà i independent, la lliure associació o integració amb un Estat 
independent o l’adquisició de qualsevol altra condició política lliurement 
decidida per un poble constitueixen les formes de l’exercici del dret de lliure 
determinació d’aquest poble”, sent aquest el contingut de l’autodeterminació. 

 
- VETLLAR, en defensa de la pau i els drets humans, per l’atribució a la 

MINURSO (Missió de les Nacions Unides per al Referèndum al Sàhara 
Occidental), única presència de Nacions Unides al territori, de competències 
en la protecció i promoció dels drets civils, politics, econòmics, socials i 
culturals de la població sahrauí. 

 
 
2.- El ple del Consell de Mallorca dirigeix el present acord a: 
 

- CASA REAL ESPANYOLA: Palacio de la Zarzuela. Carretera del Pardo s/n. 
28071 Madrid 
 

- PRESIDÈNCIA DEL GOVERN DE L’ESTAT ESPANYOL: La Moncloa. 
Avda. Puerta de Hierro, s/n. 28071 Madrid 

 
- MINISTERI ESPANYOL D’ASSUMPTES EXTERIORS 

o Plaza de la Provincia, 1. 28012 Madrid 
o C/Duque de Rivas, 1. 28071 Madrid 
o C/Serrano Galvache, 26. 28033 Madrid 

 
- MISSIÓ PERMANENT D’ESPANYA DAVANT NACIONS UNIDES: 245 

East 47th Street, 36th Floor. New York, NY 10017 (USA) 
 
 

El Sr. FONT (MÉS per Mallorca) intervé, per una qüestió d’ordre. 

Assenyala que el seu Grup va presentar una moció, per via d’urgència, i pensava que l’ordre del 
tractament dels punts s’establia per l’ordre d’entrada en el Registre General de la institució. Observa 
que, si es diu el contrari, ho acceptarà, evidentment, però vol aclarir quin és el criteri que s’aplica en 
aquest sentit.  

La PRESIDENTA diu que no hi ha cap problema per tractar en primer lloc la moció del Grup MÉS per 
Mallorca. 

El Sr. ENSENYAT (MÉS per Mallorca) intervé tot seguit i en justifica la urgència.  
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Explica que sembla que hi pot haver un principi d’acord pel que fa a la situació política del Sàhara 
Occidental, que fa més de 40 anys que no se resol. Diu que aquesta moció s’hagués pogut presentar el 
proper mes, però hi ha una sèrie de contactes i de negociacions que se fan que possiblement culminin 
dins el proper mes d’abril, raó per la qual ja seria tard.  

Assenyala que l’Associació d’Amics del Poble Sahrauí ha demanat a les diverses institucions i als 
ajuntaments que s’impliquin i que l’aprovin. Aprofitant l’avinentesa que el Conseller de Cooperació 
Local marxa avui horabaixa cap als esmentats territoris ocupats, el Grup MÉS per Mallorca demana 
que se’n hi vagi mans buides, sinó que aporti almenys un acord del Consell de Mallorca d’aprovació de 
l’esmentada moció. 

Sotmesa la urgència a votació, es rebutja per tretze vots a favor (PSOE i MÉS per 
Mallorca), cap abstenció i devuit vots en contra (PP). 
 
Està absenta la Sra. Campomar Orell. 
 
SEGON PUNT DESPATX EXTRAORDINARI. AUTORITZACIÓ PER 
TRACTAR ELS RESIDUS PROCEDENTS DE L’ÀREA DE GESTIÓ DE 
RESIDUS DE MILÀ A LES INSTAL·LACIONS DEL SERVEI PÚBLIC 
INSULARITZAT DE GESTIÓ DE RESIDUS URBANS DE MALLORCA PER 
TAL DE FER FRONT A LA SITUACIÓ D’EMERGÈNCIA GENERADA PER 
LA CLAUSURA TEMPORAL DE L’ABOCADOR DE RESIDUS DE MILÀ. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Medi Ambient: 

Atesa la sol·licitud d’autorització de tractament de residus del Consell de Menorca 
d’11 de març de 2015 per fer front a la situació d’emergència generada per la clausura 
temporal de l’abocador de residus de Milà, amb registre de sortida núm. 4.402.  
 
Atesa la disposició addicional primera del Pla director per a la gestió de residus 
urbans de l’illa de Mallorca (BOIB núm. 35, de 9 de març de 2006), en què s’expressa 
que es podran tractar residus procedents de Menorca a petició del Consell Insular i 
prèvia acceptació per part del Consell de Mallorca. 
 
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. Autoritzar l’empresa concessionària per tractar els residus procedents de l’àrea de 
gestió de residus de Milà a les instal·lacions del servei públic insularitzat de gestió de 
residus urbans de Mallorca per tal de fer front a la situació d’emergència generada per 
la clausura temporal de l’abocador de residus de Milà amb els següents condicionants: 
 

1. Els residus a tractar a les instal·lacions del servei públic insularitzat de gestió 
de residus urbans de Mallorca procedents de l’àrea de gestió de residus de 
Milà correspondrà a residu urbà o residu assimilable a urbà, sempre d’acord 
amb la vigent autorització ambiental integrada de les instal·lacions 
corresponents del servei públic insularitzat.  
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2. La durada d’aquesta autorització és de, com a màxim, 2 mesos i començarà a 
vigir en el moment de la seva aprovació i finalitzarà en haver desaparegut la 
necessitat que l’ha motivada. En aquest període, el Consell Insular de 
Mallorca, el Consell Insular de Menorca i el Consorci de Residus Urbans i 
Energia de Menorca procediran a la formalització d’un Conveni que 
substituirà la present autorització atorgada per raons d’emergència. 
 

3. El Consorci de Residus Urbans i Energia de Menorca serà responsable del 
transport marítim i terrestre dels residus fins als seu lliurament al servei públic 
insularitzat de gestió de residus urbans de Mallorca.  
 

4. El Consell de Mallorca, a través de la seva empresa concessionària, 
recepcionarà els residus procedents de l’àrea de gestió de residus de Milà a les 
instal·lacions del servei públic insularitzat de gestió de residus urbans de 
Mallorca. 
 

5. El Consorci de Residus Urbans i Energia de Menorca abonarà a l’empresa 
concessionària, Tirme SA, pel tractament dels residus procedents de l’àrea de 
gestió de residus de Milà la tarifa de tractament dels residus sòlids urbans 
vigent en cada moment, la qual, juntament amb les tones tractades, seran 
incloses al càlcul de revisió de tarifa conforme a la fórmula del contracte 
concessional. A la data d’aquesta autorització la tarifa vigent és de 
131,34€/tona, IVA del 10% exclòs (BOIB n. 18, de 5 de febrer de 2015).  
 

6. Correspon a l’empresa concessionària disposar, en tot moment, dels requisits 
exigibles i de les autoritzacions administratives establertes per la normativa.  
 

7. S’hauran de complir els següents condicionants tècnics: 
 

7.1. Els residus s'empaquetaran en ecobales a les instal·lacions de gestió de 
residus d’Es Milà, compactades amb fleixos i retractilades de manera 
suficient per tal de garantir la consistència de les ecobales. Les ecobales 
hauran de ser degudament lliurades per a la seva manipulació en les tasques 
de càrrega i descàrrega. 

7.2. La mida de les ecobales haurà de permetre el seu correcte transport marítim i 
terrestre, estiba i desestiba així com el tractament a planta. 

7.3. El transport es durà a terme mitjançant plataformes perfectament tancades 
mitjançant proteccions adients, o bé amb vehicles amb caixa completament 
tancada. 

7.4. En cas de necessitat, els residus procedents de Menorca es podran 
emmagatzemar amb caràcter transitori i pendent de ser incinerats a la nau per 
RCDs del complex de tractament integral de residus de Son Reus, així com a 
altres instal·lacions del servei públic insularitzat, si s’acredita la necessitat i el 
Departament competent en matèria de residus del Consell de Mallorca dóna 
la seva conformitat. 
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7.5. Aquests condicionants tècnics aplicaran, en general, a totes les operacions. En 
els casos en els que la logística del transport de residus procedents de 
Menorca no obeeixi a aquest plantejament, s’estudiarà cas per cas la viabilitat 
tècnica de l’operativa, sempre que garanteixi, com a mínim, els mateixos 
resultats en quant a prevenció dels olors, lixiviació i manipulació que 
l’operativa prevista als anteriors condicionants tècnics. 

2. Facultar a la persona titular del departament competent en matèria de residus per 
adoptar les mesures pertinents per complir o executar aquest acord. 

La Sra. SOLER (consellera executiva de Medi Ambient) explica que la urgència d’aquest punt està 
motivada pel fet que la sol·licitud presentada pel Consell de Menorca va tenir entrada al Registre 
General del Consell de Mallorca amb data 11 de març de 2015 i, a més a més, és una sol·licitud 
d’emergència. 

El Sr. ENSENYAT (MÉS per Mallorca) sol·licita intervenir per explicar el sentit del vot del seu Grup. 

La Sra. PRESIDENTA li demana al secretari general del Consell de Mallorca si els diferents grups 
poden intervenir en aquest punt de justificació de la urgència o si, en canvi, només hi pot intervenir el 
grup que l’ha de justificar. 

El Sr. MAS (secretari general) argumenta que, de la mateixa manera que el grup que presenta el punt 
intervé per justificar-ne la urgència, els altres grups tenen dret a poder justificar perquè voten en contra 
d’aquesta urgència. 

El Sr. ENSENYAT comenta que el seu Grup estaria d’acord en votar a favor de la urgència d’aquest 
punt perquè és un tema urgent que no pot esperar un mes pel problema que tenen a Menorca però, vists 
els antecedents de la moció anterior i altres ocasions en què l’oposició ha presentat mocions per via 
d’urgència, no els sembla ni oportú ni democràtic que el Grup Popular voti a favor dels seus punts 
d’urgència i en contra dels que presenti l’oposició i, per això, el seu Grup votarà en contra de la 
urgència d’aquest punt. 

La Sra. GARRIDO (PSOE) anuncia que, en aquest cas, el seu Grup votarà a favor de la urgència però 
fent constar que hi ha temes que realment són urgent i el tema que ha plantejat MÉS per Mallorca amb 
l’anterior moció ho és ja que el Consell de Mallorca no pot esperar al Ple de mes d’abril per 
pronunciar-se al respecte perquè ja haurà passat el termini per fer-ho. 

Reitera que el seu Grup votarà a favor d’aquesta urgència perquè és un tema urgent però plantejant que 
el Grup Popular ha agafat per sistema votar en contra de la urgència de les mocions que presenti 
l’oposició eludint el debat quan, realment, és bo debatre i per això hi són. 

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

La Sra. SOLER lamenta haver de dur el tema per la via d’urgència atès que sempre evita que les 
qüestions relacionades amb els residus segueixin aquesta via. 

No obstant això, aquest assumpte és urgent perquè s’ha clausurat l’abocador de Milà de Menorca i, 
d’ençà que està clausurat, s’estan emmagatzemant els fems. Actualment hi tenen aproximadament unes 
12.000 tones emmagatzemades i ja no compten amb autorització per emmagatzemar més fems. 

Davant aquest fet, el Consell de Menorca ha enviat un escrit al Consell de Mallorca demanant, per una 
situació d’emergència, poder transportar els fems a Mallorca. El Consell de Mallorca, si ningú no hi té 
inconvenients, li dirà que sí al Consell de Menorca determinant un termini màxim per a aquesta 
emergència de 2 mesos. 

La tarifa que haurà de pagar el Consell de Menorca serà la mateixa que paguen els ciutadans de 
Mallorca pel tractament de residus, és a dir, 131,39 €.  

Quant a la logística de transport, informa que va càrrec del Consorci de Residus de Menorca i afegeix 
que en l’acord s’exigeix que el trasllat dels residus sigui en bales precintades. 



 185

Calcula que el trasllat de les tones de fems acumulades es podrà fer mitjançant un sol viatge amb un 
vaixell noliejat i creu que, en principi, després d’això l’emergència haurà acabat. 

L’acord d’avui s’haurà de plasmar en un conveni entre el Consell de Menorca i el Consell de Mallorca i 
reitera que és just per solucionar una emergència i en cap cas no és per continuar duent fems de 
Menorca cap a Mallorca. 

Insisteix que no és una solució definitiva sinó una solució a un cas d’emergència ja que el futur a 
Menorca el tenen resolt d’una altra manera atès que ja està en marxa el procés per arreglar l’abocador 
de Milà per continuar-lo emprant. 

La Sra. PALOU (MÉS per Mallorca) assenyala que, en el moment que han rebut aquest expedient, des 
del seu Grup han fet algunes gestions per conèixer el nivell d’urgència que té aquest cas. 

Han pogut saber que el Consorci de Residus de Menorca té tres opcions possibles per traslladar els seus 
fems. Les opcions són Mallorca, València i li sembla que l’altra és Tarragona. 

Tot i que està acreditada l’emergència i que el Consell de Mallorca ha d’ajudar el de Menorca, 
adverteix que la documentació presentada significa que el problema se solucionarà només fins al mes 
posterior a les properes eleccions. 

Segons l’acord, se li concedeixen dos mesos d’autorització al Consell de Menorca, autorització que 
finalitza en el moment en què acaba la importació de fems de fora de les Illes Balears. 

No obstant això, cal tenir en compte que l’informe remès pel Consell de Menorca diu que, com a 
mínim, faran falta tres mesos per solucionar el problema i, per això, creu que la solució que planteja la 
proposta presentada no és més que un apedaçament per a les 12.000 tones acumulades en els mesos de 
desembre, gener i febrer. 

Això significa que els fems acumulats durant el mes de març també s’hi han de sumar i s’evidencia que 
dos mesos no seran suficients vist que, exhaurit aquest termini, a Menorca se continuaran acumulant els 
fems. 

Insisteix que la solució és un apedaçament i suggereix que l’autorització es concedeixi per quatre 
mesos donat que tots els plans directors sectorials que ha tengut Mallorca sempre han recollit la 
possibilitat d’importar fems de les altres illes i, en canvi, mai no han previst la importació de fems de 
fora de les Illes Balears. 

També s’ha de pensar que, si el termini finalitza a finals de maig o principis de juny, coincidirà amb 
l’inici de la temporada turística a Menorca, que és el mateix a Mallorca, i això significa que se li 
deixarà de prestar ajuda en el pitjor moment, la qual cosa no és ni correcta, ni adequada, ni elegant, ni 
adient, ni sostenible amb el plantejament que els ha estat presentat i, per això, el seu Grup s’abstendrà 
en la votació d’aquesta proposta. 

La Sra. GARRIDO anuncia que el seu Grup s’abstendrà en la votació d’aquest punt tot assenyalant que 
és una abstenció en sentit positiu. 

Tot seguit adverteix que avui no estarien parlant d’aquest tema si aquesta no fos una comunitat insular 
perquè, si el transport se pogués fer per via terrestre, segur que no en parlarien i els fems s’haurien 
traslladat sense que ningú no s’hagués entemut i, fins i tot, potser ni hi hauria abocadors a Menorca. 

Constata que el Grup Socialista entén el paper que ha d’acomplir el Consell de Mallorca quant a la 
solidaritat territorial amb la resta de consells insulars però, ara bé, li agradaria que aquest debat 
l’haguessin pogut fer de manera pausada, tranquil·lament. 

En aquest sentit observa que, si bé ha votat a favor de la urgència, el tema surt en premsa des del passat 
mes de desembre, és a dir, que no és una situació sobrevinguda de cop sinó que, amb la clausura de 
l’abocador de Milà, ja es preveia que la solució podria ser traslladar els fems a Mallorca. 

Li hagués agradat poder estudiar amb calma totes les condicions del transport i del tractament dels 
fems, haver-ho pogut parlar amb Menorca, etc. Tot això no significa que hi hagi una oposició per part 
del Grup Socialista sinó que els falta informació per la rapidesa amb què s’ha tramitat tot i espera que 
aquesta informació li sigui facilitada. 

El plantejament de l’acord li genera els mateixos dubtes que a la Sra. Palou atès que parla d’un termini 
de dos mesos o el temps que sigui necessari. Aquest “temps que sigui necessari” no sap si s’ajustarà als 
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dos mesos d’autorització perquè sembla que el Consorci de Residus de Menorca reclama tres mesos, 
que equivalen al període d’execució del contracte. 

Adverteix que no poden saber com està el contracte per intentar arreglar el problema de lixiviats i de 
filtracions que té l’abocador de Milà, però gairebé pot afirmar que tres mesos no bastaran. 

La proposta presentada diu que s’ha d’aprovar un conveni específic per al tractament d’aquests fems i 
els dubtes que se li plantegen són si l’òrgan encarregat d’aprovar-lo serà el Ple i ja ho farà el proper 
mes d’abril, o bé si serà aprovat pel Consell Executiu o si tal vegada l’aprovarà la consellera executiva 
de Medi Ambient. 

En definitiva, són moltes les preguntes que se li plantegen i observa que, malauradament, tots els temes 
relacionats amb els fems al Consell de Mallorca sempre acaben en urgències. 

La Sra. SOLER reconeix que està d’acord amb la Sra. Garrido perquè és cert que des del mes de 
desembre se sabia, per premsa, el problema que tenia Menorca i, a més a més, des d’aleshores se 
parlava de dur els fems a Mallorca. 

També és cert que s’ha parlat de la possibilitat de dur els fems a València però, en qualsevol cas, el 
Consell de Mallorca no ha d’interferir en les decisions del Consell de Menorca. 

La petició presentada pel Consell de Menorca conté una exposició de motius i sol·licita al Consell de 
Mallorca la corresponent autorització per al trasllat i posterior tractament dels residus procedents de 
l’àrea de gestió de residus de Milà a les instal·lacions del servei públic insularitzat de gestió de residus 
de la seva titularitat, amb caràcter immediat, per tal de front a la situació d’emergència generada per la 
clausura temporal l’abocador de residus de Milà. 

El Consell de Menorca té un plec de condicions en marxa per al tractament dels seus residus i 
l’empresa que en resulti adjudicatària haurà de fer front a arreglar l’abocador de Milà. 

Indica que li sap greu que s’hagi hagut de presentar aquesta qüestió per via d’urgència perquè també li 
falta la mateixa informació que li falta a la Sra. Garrido però simplement actuen en resposta a la petició 
del Consell de Menorca i l’acord que se’n preguin s’haurà de plasmar en un conveni. 

A continuació li diu a la Sra. Palou que té claríssim que Mallorca és una illa turística i, per això, poden 
acceptar fems d’altres indrets fins a finals de maig però, a partir de juny, no ho poden fer i si aleshores 
Menorca té el magatzem buit, doncs pot tornar a emmagatzemar fems. 

El problema actual de Menorca és que no pot dur els fems ni a l’abocador ni a emmagatzemar però, una 
vegada que hagi duit a Mallorca tot els fems acumulats, ja no tendrà cap problema per emmagatzemar-
ne més si s’escau. 

Finalment reconeix que el problema se coneixia de fa temps i s’hi hagués pogut cercar una solució 
abans però insisteix que no poden interferir en la gestió dels altres consells insulars i es limiten a fer 
allò que determina el Pla Director Sectorial de Residus de Mallorca per atendre la urgència plantejada 
pel Consell de Menorca d’acord amb les condicions que li ha posat el Consell de Mallorca. 

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). 
 
Està absent el Sr. Munar Fullana. 

 

TERCER PUNT DESPATX EXTRAORDINARI. APROVACIÓ DE LA 
MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI DEL CENTRE 
ASSOCIAT DE LA UNED DE LES ILLES BALEARS  
 
Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident de Cultura, Patrimoni i 
Esports: 
 
ANTECEDENTS. 
 



 187

 1. El director del Consorci del Centre Associat de la UNED de les Illes Balears va 
presentar al Consell Insular de Mallorca la documentació amb data 11 de novembre de 
2014  relativa a la sol·licitud de tramitació de la signatura de l’adaptació dels Estatuts 
del Consorci del Centre Associat de la UNED de les Illes Balears. 
  
2. El 5 de novembre de 2014, el Patronat del Consorci esmentat va aprovar, entre 
d’altres coses, per una banda, l’Addenda als Estatuts del Consorci i, per altra banda, 
sol·licitar de la firma dels representants dels consells insulars de l’Addenda 
esmentada. 

3. El secretari tècnic ha justificat, en la memòria pertinent, la modificació dels 
Estatuts del Consorci del Centre Associat de la UNED de les Illes Balears. 

4. La cap del Servei Jurídic Administratiu ha informat favorablement sobre els 
aspectes jurídics de la proposta del secretari tècnic. 
 
5. La Secretaria Tècnica de la Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports ha 
proposat l’aprovació de l’Addenda dels Estatuts que s’adjunta en aquesta proposta. 
 
6.  La Secretaria General ha emès informe jurídic favorable sobre la proposta de 
modificació dels Estatuts Consorci del Centre Associat de la UNED de les Illes 
Balears. 
 
7.  La Intervenció General ha emès informe favorables sobre la modificació 
esmentada. 
 
En virtut de tot el que he exposat i, atès l’article 47.2 de la Llei 20/2006, de 15 de 
desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears (BOIB núm. 186 EXT. De 
27 de desembre),  elev al Ple del Consell de Mallorca aquesta proposta d’  

 
ACORD 

 
1. Aprovar, inicialment, l’Addenda als Estatuts del Consorci del Centre Associat de la 
UNED de les Illes Balears que s’adjunta com a part de l’acord. 
 
2. Encomanar al Consorci del Centre Associat de la Universitat Nacional d’Educació 
a Distància de les Illes Balears la realització dels tràmits necessaris per a l’exposició 
pública de l’expedient en el termini d’1 mes, comptat des de l’endemà de la   
 
publicació de l’edicte corresponent en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. En 
l’anunci d’exposició pública  s’haurà de fer constar la data d’adopció dels diferents 
acords presos per les diferents administracions consorciades. De no presentar-se 
al·legacions o suggeriments s’entendrà definitivament adoptat l’acord fins aleshores 
provisional i la Presidència del Consorci ho comunicarà a les administracions 
consorciades i ordenarà la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de 
l’aprovació definitiva de l’expedient, juntament amb el text íntegre dels estatuts 
modificats. 
 
De produir-se al·legacions en el tràmit d’informació pública dels estatuts, s’hauran de 
trametre aquestes a cadascun dels ens integrants del Consorci per tal de procedir a la 
seva resolució i aprovació definitiva de la modificació dels Estatuts. Un cop adoptats 
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els acords d’aprovació definitiva per tots els ens consorciats, aquests ho comunicaran 
a la Presidència del Consorci, qui ordenarà la publicació en el Butlletí Oficial de les 
Illes Balears de l’aprovació definitiva de l’expedient juntament amb el text íntegre 
dels estatuts modificats. 

 
2. Facultar al Sr. Joan Rotger Seguí, vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports 
perquè signi l’Addenda esmentada. 
 
3. Notificar aquest acord a les persones interessades. 

 

El Sr. ROTGER (vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports) intervé per justificar la urgència de la 
moció.  

Explica que el Consorci Rector de la UNED va aprovar la modificació dels seus estatuts, per tal 
d’adaptar-se a la nova normativa. El motiu de la urgència és el fet que s’ha de gestionar de forma 
coordinada amb el Consell de Menorca i el Consell d’Eivissa –que ja n’han fet l’aprovació inicial– per 
tal que les al·legacions es puguin presentar en uns terminis semblants en tots els consells insulars.  

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

El Sr. FONT (MÉS per Mallorca) demana al Sr. Rotger que expliqui convenientment aquest punt. 

El Sr. ROTGER l’explica tot seguit. 

Diu que la normativa aplicable s’explica a l’apartat de consideracions jurídiques, i que la modificació 
que se proposa ve determinada, sobretot, per la necessitat d’adequar-se a la nova regulació que han 
introduït la Llei 27/2013 de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local i 
la Llei 15/2014 de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma 
administrativa.  

En aquest sentit, cal mencionar que l’art. 15.2 de la darrera llei esmentada disposa que els consorcis 
que ja estiguin creats en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta llei han d’adaptar els seus estatuts 
en el termini de sis mesos des de la seva entrada en vigor.  

Les modificacions introduïdes fan referència a l’art. 3, on s’afegeix un nou apartat, el punt 4, per fer 
constar que l’acord de la Disposició Addicional vigèsima de la Llei de règim jurídic del procediment 
administratiu comú, el Consorci resta adscrit a la UNED, la qual cosa es justifica a l’informe del 
director del centre associat. 

Pel que fa a la UNED, aporta regularment al pressupost del consorci entre el 46% i el 48% del 
finançament. Els consells insulars aporten regularment al pressupost del consorci entre el 24% i el 26% 
del finançament. El centre associat genera regularment, com a recursos propis, entre un 27% i un 29% 
del finançament.  

A l’article 5 se modifica el domicili social del consorci. 

A l’article 7 s’afegeix que el centre social resta inclòs en l’estructura que estableixi la UNED, per 
afavorir el funcionament en xarxa i la consolidació de l’arquitectura de la tecnologia educativa. 

La Sra. PRESIDENTA intervé per demanar al Sr. Font si desitja que el Sr. Rotger continuï la seva 
explicació detallada o ja se considera assabentat del contingut d’aquest punt. 

El Sr. FONT respon que no cal que continuï l’explicació, si únicament llegeix el mateix que ell ja té 
entre la documentació.  

Comenta que farà les observacions que considera necessàries i el Grup Popular ja manifestarà després 
el que consideri oportú.  

Adverteix que ell ha defensat des de sempre el mateix, sobre aquesta qüestió: que la formació 
universitària no és una competència del Consell de Mallorca, i es fa palès que és així, per mitjà 
d’aquesta llei.  
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Es tracta d’una llei que ha fet el Partit Popular, raó per la qual atès que l’actual equip de govern del 
Consell de Mallorca ha insistit tant en la qüestió d’evitar duplicitats en les competències, ha d’acceptar 
que és una qüestió que té data de caducitat i, evidentment, s’haurà de cercar una solució, en el sentit 
que s’hi impliquin els governs autonòmics. És justament el que ha defensat sempre el Grup MÉS per 
Mallorca, que no pertoca als consells insulars, gestionar aquesta competència.  

El seu Grup entén que s’ha de fer l’adaptació a la llei, i que s’han de modificar els estatuts, però ha 
considerat convenient fer abans aquesta observació.  

Per les raons que ha explicat, anuncia que el seu Grup s’abstendrà de votar aquest punt. 

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). 

 

La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretari general, estenc aquesta acta  
amb plecs de paper números de A Nº 10004 a  A  Nº _____. 

El secretari general     La presidenta  
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DECRETS 
PRESIDÈNCIA 

     

DEPARTAME
NT 

DATA 
DECRET 

TEMA COMENTARI DESTINATARI IMPORT 

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

23/01/15 INTERPOSICIÓ RECURS APEL.LACIÓ CONTRA 
SENTÈNCIA 4/2015 DAVANT EL 
JUTJAT CONT.ADMINISTRATIU 
NÚM.3 DE PALMA 

NÚM.D.5/15  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

19/01/15 COMPAREIXENÇ
A 

DAVANT EL JUTJAT DE MENORS 
NÚM.1 DE PALMA, EXP.REFORMA 
368/2014 

NÚM.D.4/15  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

19/01/15 COMPAREIXENÇ
A 

DAVANT EL JUTJAT 
CONT.ADMINISTRATIU NÚM.1 DE 
PALMA, ACTUACIONS PO 145/14 

NÚM.D.3/15  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

26/01/15 COMPAREIXENÇ
A 

DAVANT EL JUTJAT 
CONT.ADMINISTRATIU NÚM.2 DE 
PALMA, ACTUACIONS PO 164/14 

NÚM.D.7/15  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

27/01/15 INTERPOSICIÓ  RECURS APEL.LACIÓ CONTRA 
SENTÈNCIA 1/2015 DAVANT EL 
JUTJAT CONT.ADMINISTRATIU 
NÚM.3 DE PALMA 

NÚM.D.6/15  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

27/01/15 COMPAREIXENÇ
A 

 DAVANT EL JUTJAT 
CONT.ADMINISTRATIU NÚM.3 DE 
PALMA ACTUACIONS PO 144/14 

NÚM.D.9/15  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

04/02/15 COMPAREIXENÇ
A 

DAVANT LA SALA 
CONT.ADMINISTRATIVA DEL TSJ 
ILLES BALEARS, PO 482/14 

NÚM.D.8/15  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

09/02/15 COMPAREIXENÇ
A 

DAVANT EL JUTJAT SOCIAL 
NÚM.3 DE PALMA, DF 50/15 

NÚM.D.11/15  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

09/02/15 COMPAREIXENÇ
A 

DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ 
NÚM.12 DE PALMA, DILIGÈNCIES 
PRÈVIES 4127/2014 

NÚM.D.10/15  

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/01/15 DECRET 
NOMENAMENT 

ASSESSOR/A BENESTAR SOCIAL MARIA JERONIMA 
MARQUES RATTIER 

 

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/01/15 DECRET 
NOMENAMENT 

ASSESSOR/A PROMOCIÓ 
SOCIOCULTURAL 

JUANA MARIA 
JURADO GARCIA 

 

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/01/15 MODIFICACIÓ 
DECRET 

DATA 19 OCTUBRE 2012, 
APLICACIÓ MESURES 
ESPECÍFIQUES SOBRE REDUCCIÓ 
VOLUNTÀRIA DE LA JORNADA 

  

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/01/15 INCLOURE 
NÓMINA 

MES DE FEBRER PER DIETES PER 
ASSISTÈNCIA AL PLE 

VEURE RELACIÓ 17035,46 

PRESIDÈNCIA 23/01/15 SUPLÈNCIA DE 
LA PRESIDENTA 

ELS DIES 10, 1 I 12 DE FEBRER DE 
2015 ASSUMIRÀ LA PRESIDÈNCIA 

JOAN ROTGER 
SEGUÍ 

 

URBANISME I 
TERRITORI 

04/02/15 INADMETRE RECURS ALÇADA CONTRA 
RESOLUCIÓ DE 27 DE MAIG DE 
2014 DE DENEGACIÓ CÈDULA 
HABITABILITAT 

S.M.R  

URBANISME I 
TERRITORI 

04/02/15 DESESTIMAR RECURS ALÇADA CONTRA 
RESOLUCIÓ DE 22 DE JULIOL 2014 
DE DENEGACIÓ CÈDULA 
HABITABILITAT 

M.G-I.A  

URBANISME I 
TERRITORI 

05/02/15 CONCEDIR PRÒRROGA DEL TERMINI 
EXECUCIÓ OBRES PROJECTE 
DESDOBLAMENT MA-30 ENTRE 
SON FERRIOL I LA CARRETERA 
INCA, EXP. 8/2012 
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VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA 

21/01/15 INADMETRE PER 
EXTENPORANI 

RECURS ALÇADA INTERPOSAT 
PER AJUNTAMENT ALARÓ 
LIQUIDACIÓ OBLIGACIÓ 
FESTIVAL DE POESIA I 
LITERATURA 

1050.00  

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA 

21/01/15 INADMETRE PER 
EXTENPORANI 

RECURS ALÇADA INTERPOSAT 
PER AJUNTAMENT ALARÓ 
LIQUIDACIÓ OBLIGACIÓ NIT ART 
ALARÓ 

3836.75  

 
 
RESOLUCIONS 
CONSELLERS 

     

DEPARTAMENT DATA 
DECRE
T 

TEMA COMENTARI DESTINATARI IMPORT 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

15/12/14 RECONEIXEMEN
T CÒMPUT 
HORES 
FORMACIÓ 

RECONÈIXER TEMPS FORMACIÓ I 
COMPENSACIÓ PER HORES DE 
TREBALL EFECTIU 

I.G.L.  

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

30/12/14 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIÓ RESOLUCIÓ DE 19 
DESEMBRE 2014, JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA FIXA 
D'EMERGÈNCIES 

TERCERS VARIS 1188,74 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

30/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIÓ 
SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA 
ELÈCTRICA PARCS BOMBERS 
CONSELL DE MALLORCA 

ENDESA ENERGIA, 
SA UNIPERSONAL 

3158,47 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

09/01/15 ALTRES APROVACIÓ LLISTA DEFINITIVA 
PER A FORMAR PART BORSA 
GRUP D'ESPECIALISTES RESCATS 
MUNTANYA 

SERVEI BOMBERS 
CONSELL DE 
MALLORCA 

 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

26/01/15 ALTRES PARTICIPACIÓ ACTIVITATS 
PREVENCIÓ CIUTADANA, 
SIMULACRE, ACTUACIONS 
FORMACIÓ I INFORMACIÓ 
PÚBLICA 

C.P. S'ALBUFERA, 
ALCÚDIA 

 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

28/01/15 ALTRES ACTIVITATS PREVENCIÓ 
CIUTADANA, SIMULACRES, 
ACTUACIONS FORMACIÓ I 
INFORMACIÓ PÚBLICA 

IES LLUCMAJOR  

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

26/01/15 ALTRES PARTICIPACIÓ ACTIVITATS 
PREVENCIÓ CIUTADANA, 
SIMULACRES, ACTUACIONS 
FORMACIÓ I INFORMACIÓ 
PÚBLICA 

IES BINISSALEM  

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

19/01/15 RECONEIXEMEN
T CÒMPUT 
HORES 
FORMACIÓ 

RECONÈIXER TEMPS FORMACIÓ I 
COMPENSACIÓ PER HORES 
TREBALL EFECTIU 

P.M.R.  

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

19/01/15 ALTRES ASSISTÈNCIA CONSTITUCIÓ 
TRIBUNAL QUALIFICADOR BORSA 
INTERINS 

AJUNTAMENT 
SANTA 
MARGALIDA, 
A.J.L.L. I F.X.M.T. 
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DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

19/11/14 AUTORITZACIÓ 
ASSISTÈNCIA 
CURSOS 

AUTORITZACIÓ INSCRIPCIÓ CURS 
CONSTRUCCIÓ BIOCLIMÀTICA 
MORTERS DE CALÇ I TERRA 

A.R.P. 90 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

19/12/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA 
CAIXA FIXA 

APROVAR COMPTE JUSTIFICATIU TERCERS VARIS 1188,74 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

29/01/15 APROVAR 
FACTURES ADO 

FACTURA FAV32267 DIRECCIÓ 
D'EMERGÈNCIES Q/2015/22 

O.S. SAFETY 
EQUIPMENT S.L. 

5939,14 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

29/01/15 APROVAR 
FACTURES ADO 

FACTURA FAC32267 DIRECCIÓ 
EMERGÈNCIES Q/2015/23 

BARRABES SKI 
MONTAÑA S.L.U. 

5044,5 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

29/01/15 APROVAR 
FACTURES ADO 

FACTURES 45/13600/20150128 
DIRECCIÓ EMERGÈNCIES Q/2015/24 

TERCERS VARIS 3078,12 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

29/01/15 APROVAR 
FACTURES ADO 

FACTURES 45/13600/20150129 
DIRECCIÓ EMERGÈNCIES Q/2015/25 

TERCERS VARIS 3315,03 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

04/02/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
LLOGUER OPCIÓ COMPRA 8 
VEHICLES SERVEI BOMBERS 
QUOTA 62 

BANCO MARE 
NOSTRUM, S.A. 

2293,37 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

04/02/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
LLOGUER MANTENIMENT 4 
VEHICLES AUTOBOMBA BOMBERS 
QUOTA 139 

BANCO MARE 
NOSTRUM, S.A. 

13507,66 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

04/02/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

REC. OBLIGACIÓ LLOGUER 
MANTENIMENT 2 VEHICLES 
AUTOBOMBA  I 1 VEHICLE ÚTIL 
DIVERS BOMBERS, QUOTA 63 

BANCO MARE 
NOSTRUM, S.A. 

8681,58 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

17/12/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. Q/2014/2014 TERCERS VARIS 1687,2 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

30/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ MELCHOR 
MASCARÓ, SA, NET I 
FRESC, SL I 
HERMANOS 
PALLICER PONS, SA 
UTE 

301632,63 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

14/01/15 ALTRES AMPLIACIÓ VEDAT PM-10276 S.C.M.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

19/01/15 ALTRES AMPLIACIÓ VEDAT PM-12181 A.M.S.  
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DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

14/01/15 ALTRES AMPLIACIÓ VEDAT PM-12156 C.D.C.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

14/01/15 ALTRES AMPLIACIÓ VEDAT PM-10096 S.M.M.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

19/01/15 ALTRES CANVI TITULAR VEDAT PM-11020 J.S.R.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

13/01/14 ALTRES CANVI TITULAR VEDAT PM-10580 RECREATIVOS 
MAZU, SL 

 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

14/01/15 ALTRES SEGREGACIÓ VEDAT PM-10963 B.F.V.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

16/01/15 ALTRES AUTORITZACIÓ DESCASTE 
CABRES VEDAT PM-11954 

N.R.S.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

16/01/15 ALTRES AUTORITZACIÓ DESCASTE 
CABRES VEDAT PM-10700 

N.R.S.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

16/01/15 ALTRES AUTORITZACIÓ DESCASTE 
CABRES VEDAT PM-12114 

N.R.S.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

16/01/15 ALTRES AUTORITZACIÓ DESCASTE 
CABRES VEDAT PM-11964 

N.R.S.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

16/01/15 ALTRES AUTORITZACIÓ DESCASTE 
CABRES VEDAT PM-10749 

N.R.S.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

16/01/15 ALTRES AUTORITZACIÓ DESCASTE 
CABRES VEDAT PM-10800 

N.R.S.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

14/01/15 ALTRES AUTORITZACIÓ DESCASTE 
CABRES VEDAT PM-12102 

R.J.S.T.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

14/01/15 ALTRES AUTORITZACIÓ DESCASTE 
CABRES VEDAT PM-10536 

M.Q.P.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

14/01/15 ALTRES AUTORITZACIÓ DESCASTE 
CABRES VEDAT PM-10319 

A.B.G-R.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

16/01/15 ALTRES AUTORITZACIÓ DESCASTE 
CABRES VEDAT PM-10144 

Mª.M.C.R.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

19/01/15 ALTRES AUTORITZACIÓ DESCASTE 
CABRES VEDAT PM-10736 

A.P.C.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

19/01/15 ALTRES AUTORITZACIÓ RECOMPTE 
CEGUES FINQUES PÚBLIQUES 
CONSELL DE MALLORCA 

LL.P.B.  
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DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

16/01/15 ALTRES AUTORITZACIÓ REALITZACIÓ 
TREBALLS MANTENIMENT 
TALLAFOCS FINCA SON FORTUNY 

IBANAT  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

15/01/15 ALTRES BONIFICACIÓ TREBALL EN FESTIU 
PERSONAL REFUGIS ANY 2014 

?  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

30/12/14 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES COMPAÑÍA 
CONCESIONARIA 
DEL ÚNEL DE 
SÓLLER, SA 

 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

30/12/14 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES SOCIEDAD ESTATAL 
DE CORREOS Y 
TELÉGRAFOS, SA 

565,85 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

13/01/15 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ14/0166 

J.F.D. 511,1 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

13/01/15 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ14/0164 

J.A.N.R. 300 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

13/01/15 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ14/0162 

S.S.T. 481,05 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

13/01/15 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ14/0157 

J.M.P.M. 2019,01 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

13/01/15 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ14/0156 

J.A.F.P. 2001 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

13/01/15 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ14/0155 

G.J.H. 2019,02 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

12/01/15 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ14/01154 

J.A.R.S. 451 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

16/01/15 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ14/0193 

J.S.M. 451 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

16/01/15 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ14/0183 

P.O.O. 60 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

15/01/15 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ14/0179 

F.R.A. 1043,09 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

15/01/15 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ14/0169 

J.O.V. 520,01 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

15/01/15 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ14/0188 

R.B.S. 87,03 
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DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

14/01/15 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ14/0182 

J.C.C. 60 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

14/01/15 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ14/0181 

A.C.T. 60 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

14/01/15 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ14/0180 

J.A.O. 60 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

14/01/15 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ14/0165 

A.H.LL. 78,02 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

13/01/15 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ14/0178 

J.Mª.J.M. 571,2 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

15/01/15 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ14/0192 

D.Z.P. 60 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

15/01/15 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ14/0184 

A.B.B. 2037,04 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

15/01/15 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ14/0186 

L.B.S. 2001 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

22/01/15 ALTRES AUTORITZACIÓ CONTROL TUDÓ, 
TÓRTERA TURCA, ESTORNELL I 
COLOM SALVATGE 

D.S.T.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

22/01/15 ALTRES AUTORITZACIÓ CONTROL 
COLLBALU, TUDÓ, CONILL I 
COLOM  

F.M.S.C.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

23/01/15 ALTRES AMPLIACIÓ VEDAT PM-10994 S.C. ALGAIDA  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

30/01/15 ALTRES AUTORITZACIÓ DESCASTAMENT 
CABRES BORDES VEDAT PM-11837 

B.J.O.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

23/01/15 ALTRES NO INCOACIÓ EXPEDIENT 
SANCIONADOR CZ14/0187 

A.S.A.C.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

23/01/15 ALTRES NO INCOACIÓ EXPEDIENT 
SANCIONADOR CZ14/0199 

B.B.R.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

23/01/15 ALTRES NO INCOACIÓ EXPEDIENT 
SANCIONADOR CZ14/0175 

R.P.M.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

23/01/15 ALTRES NO INCOACIÓ EXPEDIENT 
SANCIONADOR CZ14/0185 

F.LL.P.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

23/01/15 ALTRES NO INCOACIÓ EXPEDIENT 
SANCIONADOR CZ14/0194 

A.R.O.  
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DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

23/01/15 ALTRES NO INCOACIÓ EXPEDIENT 
SANCIONADOR CZ14/0195 

M.V.M.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

23/01/15 ALTRES NO INCOACIÓ EXPEDIENT 
SANCIONADOR CZ14/0198 

J.C.R.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

22/01/15 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ14/0023 

D.Z.F. 101 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

22/01/15 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ14/0024 

N.M.G. 101 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

22/01/15 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ14/0025 

R.J. 101 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

22/01/15 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ14/0026 

C.C. 101 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

22/01/15 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ14/0022 

I.K.G. 101 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

22/01/15 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ14/0019 

P.D.G. 101 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

23/01/15 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ14/0100 

A.V.B. 60 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

23/01/15 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ14/0087 

J.LL.LL. 60 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

23/01/15 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ14/0163 

J.G.V. 451 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

28/01/15 ALTRES AUTORITZACIÓ PER A LA 
REALITZACIÓ PROVA RRCC 

S.C. POLLENÇA  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

27/01/15 ALTRES AUTORITZACIÓ ÚS 
INSTAL·LACIONS I EDIFICACIONS 
REALITZACIÓ PROVA RRCC 

S.C. BUNYOLA  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

27/01/15 ALTRES AUTORITZACIÓ ÚS 
INSTAL·LACIONS I EDIFICACIONS 
REALITZACIÓ PROVA RRCC 

S.C. BUNYOLA  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

26/01/15 ALTRES AUTORITZACIÓ CONTROL 
CONILLS 

J.V.B.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

28/01/15 ALTRES AUTORITZACIÓ DESCASTAMENT 
CABRES BORDES VEDAT PM-10363 

J.J.P.F.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

23/01/15 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCINADOR 
CZ14/0190 

V.G.T. 78,02 
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DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

22/01/15 ALTRES EXPEDIENT SANCINADOR 
CZ14/0082 

J.H.Q. 300 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

22/01/15 ALTRES EXPEDIENT SANCINADOR 
CZ14/0077 

P.M.L.G. 300 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

22/01/15 ALTRES EXPEDIENT SANCINADOR 
CZ14/0074 

F.A.M. 300 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

22/01/15 ALTRES EXPEDIENT SANCINADOR 
CZ14/0071 

M.G.M. 616,11 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

22/01/15 ALTRES EXPEDIENT SANCINADOR 
CZ14/0062 

B.M.V. 60 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

22/01/15 ALTRES EXPEDIENT SANCINADOR 
CZ14/0029 

A.C.A. 962 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

19/01/15 ALTRES NO INCOACIÓ EXPEDIENT 
SANCIONADOR CZ14/0161 

I.M.R.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

22/01/15 ALTRES NO INCOACIÓ EXPEDIENT 
SANCIONADOR CZ14/0160 

J.M.E.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

23/01/15 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ14/0135 

J.J.A. 60 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

26/01/15 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ14/0189 

L.F.B. 556,05 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

26/01/15 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ14/0191 

C.S.V. 601,1 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

26/01/15 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ14/0197 

M.S.O. 120 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

27/01/15 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ14/0203 

G.S.C. 60 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

26/01/15 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ14/0202 

P.N.F. 60 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

26/01/15 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ14/0201 

A.S.G. 60 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

26/01/15 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ14/0200 

M.G.A. 60 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

30/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ FCC, SA I LUMSA 
UTE 

395166,59 
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DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

30/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ FCC, SA I LUMSA 
UTE 

218001,38 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

30/12/14 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ 
Q/2014/1594 

1202,13 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

30/12/14 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES MOTONAUTICA 
BALEAR, SL 

1389,44 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

26/01/15 FINALITZACIÓ 
CONTRACTE 
LABORAL 

FINALITZACIÓ CONTRACTE 
LABORAL 

R.C.P.C.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

11/12/14 ALTRES RENOVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL 
VEDAT PM-10602 

A.O.S.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

16/01/15 ALTRES APROVACIÓ PTC RÈGIM ESPECIAL 
VEDAT PM-10646 

S.C. ALCUDIA  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

22/01/15 ALTRES AUTORITZACIÓ PRODUIR 
ESPÈCIES A UN ESTABLIMENT 
D'AQUICULTURA  

R.C.G.M.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

27/01/15 ALTRES APORTACIÓ ECONÒMICA  FUNDACIÓ CASTELL 
D'ALARÓ 

3005 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

05/11/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2014/1672 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O 
SERVEIS REFUGI SON AMER 

REBERSEC, SL 547,79 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

03/02/15 APROVAR 
FACTURES ADO 

ADJUDICACIÓ I DISPOSICIÓ 
DESPESA 

CANON ESPAÑA, SA 1077,38 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

02/02/15 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENT¿S A LA RELACIÓ 
Q/2015/32 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT BÉNS O 
SERVEIS TO MOLI DE SON AMER 

RELACIÓ Q/2015/32 1397,84 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

02/02/15 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENT¿S A LA RELACIÓ 
Q/2015/31 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT BÉNS O 
SERVEIS TO L'ERMITA DE SON 
AMER 

RELACIÓ Q/2015/31 1950,98 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

02/02/15 INICIAR 
EXPEDIENT 

INICI EXPEDIENT RELATIU 
APROVACIÓ REGLAMENT LLEI 
6/2006 DE CAÇA I PESCA FLUVIAL 

?  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

04/02/15 ALTRES AUTORITZACIÓ DESCASTAMENT 
CABRES BORDES AL VEDAT PM-
12059 

P.A.B.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

04/02/15 ALTRES AUTORITZACIÓ DESCASTAMENT 
CABRES BORDES AL VEDAT PM-
12058 

P.A.B.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

28/01/15 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ15/002 

B.B.S. 78,03 
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DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

28/01/15 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ15/001 

B.T.G. 2530,12 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

04/02/15 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ15/003 

A.N.R. 1736,05 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

04/02/15 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ15/005 

S.S.S. 63,01 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

02/02/15 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ14/0072 

M.J.A. 150,06 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

02/02/15 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ14/0058 

J.A.R. 451 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

02/02/15 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ14/0054 

S.P.P. 451 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

30/01/15 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ14/0051 

B.B.M. 451 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

30/01/15 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0214/13 

L.B.G. 2034,29 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

04/02/15 ALTRES AUTORITZACIÓ CONTROL 
GAVINES 

S.G.P.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

04/02/15 ALTRES AUTORITZACIÓ CONTROL 
COLOMS 

C.F.B.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

05/02/15 ALTRES AUTORITZACIÓ DESCASTAMENT 
CABRES BORDES FINQUES SON 
TRIES I CAN CASOTES 

V.G.M.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

06/02/15 ALTRES AUTORITZACIÓ DESCASTAMENT 
CABRES BORDES VEDAT PM-10181 

A.H.P.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

06/02/15 ALTRES AUTORITZACIÓ DESCASTAMENT 
CABRES BORDES VEDAT PM-11164 

D.B.M.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

04/02/15 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR 
PS14/0007 

F.C.V. 101 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

04/02/15 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR 
PS14/0003 

B.M.S.C. 202 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

03/02/15 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
PS14/0027 

B.I.M. 101 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

04/02/15 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR 
PS14/0015 

A.P.A. 101 
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DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

04/02/15 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR 
PS14/0014 

V.M.S.W. 101 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

04/02/15 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR 
PS14/0010 

D.C.T. 101 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

04/02/15 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR 
PS14/0009 

S.A.G. 101 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

04/02/15 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR 
PS14/0008 

M.G. 202 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

09/02/15 ALTRES AUTORIZTACIÓ CONTROL 
CONILLS 

G.S.V.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

10/02/15 ALTRES AUTORITZACIÓ DESCASTAMENT 
CABRES BORDES VEDAT PN-11320 

M.B.H.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

10/02/15 ALTRES CLASIFICACIÓ PROPOSIICIONS I 
REQUERIMENT DOCUMENTACIÓ 
CONTRACTE SUBMINISTRAMENT 
VESTUARI PER AL PERSONAL DEL 
DEPARTAMENT MEDI AMBIENT 
MITJANÇANT TRAMITACIÓ 
ORDINÀRIA I PROCEDIMENT 
OBERT 

DYRECO PALMA, SL  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

06/01/15 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ15/0009 

S.R.M. 2001 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

06/02/15 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ15/0006 

G.R.T. 511,1 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

05/02/15 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ15/0008 

J.M.C. 2001 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

05/02/15 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ15/0007 

A.T.E. 588,32 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

06/02/15 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ15/0012 

B.R.L. 469,02 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

06/02/15 INCLUSIÓ 
NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATG
E 

INCLUSIÓ NÒMINA DESPESES 
QUILOMETRATGE 

Mª.A.S.C. 323,9 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

11/02/15 ALTRES AUTORITZACIÓ ADMINISTRATIVA 
PER A LA REALITZACIÓ CURSA 
MUNTANYA XIII MANCOR XTREM 
2015 

LL.G.C.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

10/02/15 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA 
CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA 
FIXA 

RELACIÓ 
COMPTABLE J/2015/2 

2500 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

11/02/15 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA 
CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA 
FIXA 

RELACIÓ 
COMPTABLE J/2015/3 

2500 
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DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

11/02/15 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA 
CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA 
FIXA 

RELACIÓ 
COMPTABLE J/2015/ 

399,39 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

13/02/15 ALTRES ADJUDICACIÓ I DISPOSICIÓ 
DESPESA  

CÒPIES PUBLICITAT, 
SL 

2216,12 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

13/02/15 ALTRES ADJUDICACIÓ I DISPOSICIÓ 
DESPESA  

JP GESTIÓ I SERVEIS 
SL, ESCOLA DE 
MÚSICA I DANSES 
DE MALLORCA, 
INSTITUT RAMON 
SERRA, C.M.G. 

1287,8 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

13/02/15 ALTRES ADJUDICACIÓ I DISPOSICIÓ 
DESPESA  

JP GESTIÓ I SERVEIS 
SL, ASSOCIACIÓ DE 
XEREMIERS DE 
MALLORCA, 
INSTITUT RAMÓN 
SERRA, DEIÀ 
COMERÇ SL 

1075,2 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

13/02/15 ALTRES INFORME PROPOSTA S.F.G.T.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

13/02/15 ALTRES INFORME PROPOSTA P.B.C.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

13/02/15 ALTRES INFORME PROPOSTA S.F.G.T.  

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

29/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Subministrament  de 18 ordinadors 
complets pel CIM 

INFORMATICA EL 
CORTE INGLES 

16422,12 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

22/12/14 INCLUSIÓ 
NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATG
E 

Quilometratge de novembre de 2014 
(504km) 

SR.J.R.F. 121,03 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

22/12/14 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

Serveis de manteniment gestió 
incidències i inventari informàtic. 

ESPIRAL 
MICROSISTEMAS, SL 

6306,52 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

30/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Contractació menor de subministrament 
"adquisició programa videoactes i 
l'equipament necessari per la seva 
instal·lació. 

AMBISER 
INNOVACIONES SL 

16316,43 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

30/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Contractació menor de serveis de zones 
WIFI.  

TELCONET BALEAR, 
SL 

296,45 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

07/01/15 COMPENSACIÓ 
HORES 
FORMACIÓ 

Curs: "Propietat Intel·lectual. El plagi i 
l'aplicació pretecció dades".20hores 
concedides. 

Sra.F.R.F. 0 
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DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

07/01/15 COMPENSACIÓ 
HORES 
FORMACIÓ 

Curs: "Procediment de la Central de 
Compres".5 hores concedides. 

Sra.M.P.S. 0 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

07/01/15 COMPENSACIÓ 
HORES 
FORMACIÓ 

Curs: "Propietat Intel·lectual. El plagi i 
l'aplicació pretecció dades".15hores 
concedides. 

Sra. A.M.F. 0 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

07/01/15 COMPENSACIÓ 
HORES 
FORMACIÓ 

Curs: "Maneig del Pressupost".21 hores 
concedides. 

SR.A.M.F. 0 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

08/01/15 INCLUSIÓ 
NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATG
E 

Quilometratge de maig i desembre de 
2014 (178,4 Km.) 

SR.M.V.F. 42,84 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

08/01/15 COMPENSACIÓ 
HORES 
FORMACIÓ 

Quilometratge de desembre de 2014. 
(541 Km.) 

SR.J.R.F. 129,92 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

12/01/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Contracte de subministre d'energia a la 
O.I.T de Plaça de la Reina. 

ENDESA ENERGIA, 
SAU 

382,26 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

12/01/15 ALTRES Autoritzar la posada en funcionament de 
l'aplicació informàtica "Perfil de 
contractant del Consell de Mallorca" 
(PCON). I la publicació d'aquesta al 
Perfil del contractant del CIM. 

OFICINA JURIDICA 0 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

15/01/15 COMPENSACIÓ 
HORES 
FORMACIÓ 

Curs: "Firma i DNI electrónic". 18 hores 
concedides. 

SRA.M.J.G.B. 0 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

17/12/14 APROVACIÓ 
LIQUIDACIÓ 

Contracte subministrament i 
homologació dels diferents equips 
informàtics, en dos lots. 

VISUALES E 
INFORMATICA 
SERVICIOS Y 
SUMINISTRO, SL 

0 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

21/01/15 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

Garantia definitiva  pel contracte de 
servei d'implantació de l'administració 
electrónica al CIM. 

LIMIT 
TECNOLOGIES, SL 

12950 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

22/01/15 INCLUSIÓ 
NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATG
E 

Quilometratge de desembre de 2014.(58 
Km.) 

SR.J.A.B. 13,93 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

25/01/15 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

Per assistir a FITUR a MADRID els dies 
27 i 29 de gener de 2015. 

Sr.S.M.R. 0 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

26/01/15 COMPENSACIÓ 
HORES 
FORMACIÓ 

Curs: "Propietat Intel·lectual. El plagi i 
l'aplicació pretecció dades".20hores 
concedides. 

SRA.MA.M.E. 0 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

26/01/15 ALTRES Autoritzar i disposar la despesa de la 
contractació menor del subscripció a les 
bases de dades de Aranzadi per 2015. 

EDITORIAL 
ARANZADI, SA 

17883,8 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

27/01/15 COMPENSACIÓ 
HORES 
FORMACIÓ 

Curs: "Ofimatica".30hores concedides. SRA.F.R.P. 0 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

27/01/15 INICIAR 
EXPEDIENT 

Prorroga del contracte del servei de 
manteniment tècnic del sistema 
d'emmagatzematge corporatiu, backup i 
servidors" 

HEWLETT PACKARD 
ESPAÑOLA, SL 

0 
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DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

04/02/15 ALTRES Aprovació prorroga del servei de 
manteniment tècnic del sistema 
d'emmagatzematge corporatiu, backup i 
servidors, p. negociat sense púb. 

HEWLETT PACKARD 
ESPAÑOLA, SL 

3710,59 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

28/01/15 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

Q/2014/1883 per canvi de l'import 
anteriorment 4.504,96 euros 

Diversos segons relació 
adjunta 

456266 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

29/01/15 COMPENSACIÓ 
HORES 
FORMACIÓ 

Curs: "La Reforma Laboral i Efectes 
dins l'A.P." .17 hres 

Sra. V. G.G. 0 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

30/01/15 COMPENSACIÓ 
HORES 
FORMACIÓ 

Curs: "La Reforma Laboral i Efectes 
dins l'A.P." Curs:17hores 

Sra.M.M.L 0 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

02/02/15 COMPENSACIÓ 
HORES 
FORMACIÓ 

Curs: "Administració electrónica:La 
firma electronica i el DNI electronico". 
20 hores  

SR. R.P.M. 0 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

23/01/15 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

Per assistir a FITUR a MADRID els dies 
27 i 29 de gener de 2015. 

Sr.J.M.M.L. 0 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

28/01/15 INICIAR 
EXPEDIENT 

Iniciar expt. de modificació d'Ordenança 
per regular i fixar preu púb. per les 
visites a Raixa. 

Secretaria técnica de 
Presidència 

0 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

30/01/15 ALTRES Classificació de les proposicions i 
requeriment de doc. relatiu al sistema de 
pagament telemàtic de taxes i tributs del 
CIM. 

Secretaria técnica de 
Presidència 

0 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

23/01/15 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

Per assistir a FITUR a MADRID els dies 
27 i 29 de gener de 2015. 

Sr.F.R.F. 0 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

23/01/15 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

Per assistir a FITUR a MADRID els dies 
28 i 29 de gener de 2015. 

Sr.F.C.C. 0 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

02/02/15 INCLUSIÓ 
NÓMINA 
INDEMNITZACIÓ 

Assistencia a FITUR 2015 a Madrid, de 
dia 27 al 29 de gener de 2015. 

Sra. F.R.F. 345,11 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

03/02/15 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

D'adquisició del programa informàtic de 
gestió tributaria dels padrons de caça.  

Intricom Resource, SL 19904,5 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

30/01/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2015/26  Servei d'informàtica 1487,73 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI 
SERVEIS GENERALS 

? 1344,26 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT RECONEIXEMENT 
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS 

COOPERACIÓ 
LOCAL 

49673,4 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT RECONEIXEMENT 
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS 

COOPERACIÓ 
LOCAL 

105910,63 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT RECONEIXEMENT 
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS 

COOPERACIÓ 
LOCAL 

10476,86 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI 
SERVEIS GENERALS 

? 87 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI 
SERVEIS GENERALS 

CANON ESPAÑA SA 333,16 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI 
SERVEIS GENERALS 

CANON ESPAÑA SA 333,16 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15/12/14 ALTRES FRACCIONAMENT PAGAMENT 
DEUTE 

J.C.S. 2452 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT COMISSIÓ AVAL 
PLA DE COMPETITIVITAT 

BANC DE 
SANTANDER 

745,59 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

APROVACIÓ LIQUIDACIÓ 2014 
RECAPTACIÓ TAXA MATRÍCULA 
VEDATS PRIVATS DE CAÇA 

? 320881,44 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

REINTEGRAMENT DRETS 
D'EXAMEN PER A OBTENCIÓ 
ACREDITACIÓ PROFESSIONAL 
PERSONAL ADMISSIÓ I CONTROL 
D'AMBIENT INTERN 

D.J.C. 129,79 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

REINTEGRAMENT DRETS 
D'EXAMEN PER A OBTENCIÓ 
ACREDITACIÓ PROFESSIONAL 
PERSONAL ADMISSIÓ I CONTROL 
D'AMBIENT INTERN 

S.M.F. 115,42 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

REINTEGRAMENT DRETS 
D'EXAMEN PER A OBTENCIÓ 
ACREDITACIÓ PROFESSIONAL 
PERSONAL ADMISSIÓ I CONTROL 
D'AMBIENT INTERN 

Y.S. 115,42 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

REINTEGRAMENT DRETS 
D'EXAMEN PER A OBTENCIÓ 
ACREDITACIÓ PROFESSIONAL 
PERSONAL ADMISSIÓ I CONTROL 
D'AMBIENT INTERN 

J.C.L. 115,42 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

REINTEGRAMENT DRETS 
D'EXAMEN PER A OBTENCIÓ 
ACREDITACIÓ PROFESSIONAL 
PERSONAL ADMISSIÓ I CONTROL 
D'AMBIENT INTERN 

P.J.R.P. 115,42 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/01/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

REINTEGRAMENT DRETS 
D'EXAMEN PER A OBTENCIÓ 
ACREDITACIÓ PROFESSIONAL 
PERSONAL ADMISSIÓ I CONTROL 
D'AMBIENT INTERN 

A.A. 115,42 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

REINTEGRAMENT DRETS 
D'EXAMEN PER A OBTENCIÓ 
ACREDITACIÓ PROFESSIONAL 
PERSONAL ADMISSIÓ I CONTROL 
D'AMBIENT INTERN 

H.O.G.C. 115,42 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

REINTEGRAMENT DRETS 
D'EXAMEN PER A OBTENCIÓ 
ACREDITACIÓ PROFESSIONAL 
PERSONAL ADMISSIÓ I CONTROL 
D'AMBIENT INTERN 

M.D. 115,42 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

REINTEGRAMENT DRETS 
D'EXAMEN PER A OBTENCIÓ 
ACREDITACIÓ PROFESSIONAL 
PERSONAL ADMISSIÓ I CONTROL 
D'AMBIENT INTERN 

G.S.B. 115,42 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/12/14 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
447/2012 

ORTIZ 
CONSTRUCCIONES 
Y PROYECTOS SA 

2404,29 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/12/14 COMPENSACIÓ 
HORES 
FORMACIÓ 

COMPENSACIÓ HORES PER 
ASSISTÈNCIA A CURSOS 

I.I.V.  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/12/14 ALTRES LIQUIDACIÓ PREU PÚBLIC PER 
UTILITZACIÓ INSTAL·LACIONS 
POLIESPORTIU SANT FERRAN 

COL·LEGI PIUS XII 549 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/12/14 ALTRES LIQUIDACIÓ PREU PÚBLIC PER 
UTILITZACIÓ INSTAL·LACIONS 
POLIESPORTIU SANT FERRAN 

COL·LEGI SANT 
VICENÇ DE PAUL 

513 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/12/14 ALTRES LIQUIDACIÓ PREU PÚBLIC PER 
UTILITZACIÓ INSTAL·LACIONS 
POLIESPORTIU SANT FERRAN 

AMIPA COL·LEGI 
SANT FRANCESC 

187 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/12/14 ALTRES LIQUIDACIÓ PREU PÚBLIC PER 
UTILITZACIÓ INSTAL·LACIONS 
POLIESPORTIU SANT FERRAN 

SDAD. COOP. 
EDUCATIVA 
MANJÓN 

324 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/12/14 ALTRES LIQUIDACIÓ PREU PÚBLIC PER 
UTILITZACIÓ INSTAL·LACIONS 
POLIESPORTIU SANT FERRAN 

CL·LEGI SAN JOSÉ 
DE LA MONTAÑA 

313 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/12/14 ALTRES LIQUIDACIÓ PREU PÚBLIC PER 
UTILITZACIÓ INSTAL·LACIONS 
POLIESPORTIU SANT FERRAN 

COL·LEGI 
SANTÍSSIMA 
TRINITAT 

575 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/12/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA 
CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ DE BESTRETA DE 
CAIXA FIXA 

SERVEIS GENERALS 37 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/12/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA 
CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ DE BESTRETA DE 
CAIXA FIXA 

SERVEIS GENERALS 1500 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI 
SERVEIS GENERALS 

? 232,39 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI 
SERVEIS GENERALS 

? 779,62 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI 
SERVEIS GENERALS 

? 141,97 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI 
SERVEIS GENERALS 

? 3211,27 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI 
SERVEIS GENERALS 

? 929,99 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT AMORTITZACIÓ 
ANTICIPADA OPERACIÓ DE 
CRÈDIT 

CAJA DE AHORROS 
Y MONTE DE 
PIEDAD DE MADRID 
(BANKIA SA) 

1399243,14 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/12/14 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
222/2014 

J.P.R. 624,44 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/12/14 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
217/2014 

M.M.C.P. 20394,55 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/12/14 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
211/2014 

S.C.N. 143,6 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/12/14 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
208/2014 

CB COSINS SEGURA 
I ALTRES 

541,14 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/12/14 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
245/2014 

J.A.M. 1149,32 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/12/14 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
244/2014 

HOTEL SAN 
FRANCISCO SA 

45315,92 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/12/14 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
243/2014 

M.R.F. 382,02 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/12/14 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
240/2014 

INVERSIONES 
MUELLER SA 

3615,39 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/12/14 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
239/2014 

INVERSIONES 
MUELLER SA 

3457,16 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/12/14 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
238/2014 

INVERSIONES 
MUELLER SA 

2544,11 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/12/14 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
144/2014 

B.G.P. 1418,08 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/12/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA 
CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ DE BESTRETA DE 
CAIXA FIXA 

SERVEIS GENERALS 121 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT APORTACIÓ 
ECONÒMICA 10/2014 

AGÈNCIA DE LA 
LEGALITAT 
TERRITORIAL I 
URBANÍSTICA DE 
MALLORCA 

60000 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT APORTACIÓ 
ECONÒMICA 9/2014 

AGÈNCIA DE 
PROTECCIÓ DE LA 
LEGALITAT 
TERRITORIAL I 
URBANÍSTICA DE 
MALLORCA 

60000 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI 
SERVEIS GENERALS 

? 3953,07 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI 
SERVEIS GENERALS 

? 1415,7 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI 
SERVEIS GENERALS 

? 54,76 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI 
SERVEIS GENERALS 

? 800,42 



 208

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/12/14 ALTRES EXCLUSIÓ DE LICITADOR I DE 
REQUERIMENT AL LICITADOR 
QUE HA PROPOSAT LA OFERTA 
ECONÒMICAMENT MÉS 
AVANTATJOSA 

?  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/12/14 ALTRES EXCLUSIÓ DE LICITADOR I DE 
REQUERIMENT AL LICITADOR 
QUE HA PROPOSAT LA OFERTA 
ECONÒMICAMENT MÉS 
AVANTATJOSA 

?  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESE 
FUNCIONAMENT ORDINARI 
SERVEIS GENERALS 

CANON ESPAÑA SA  276,02 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI  

SERVEIS GENERALS 3998,83 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI 
SERVEIS GENERALS 

? 1356,41 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/12/14 ALTRES CANVI D'ADSCRIPCIÓ VEHICLE 
RENAULT MATRÍCUAL 6017DGF 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT A 
DIRECCIÓ INSULAR 
DE CARRETERES 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI 
SERVEIS GENERALS 

? 3330,51 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/12/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA 
CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ DE BESTRETA DE 
CAIXA FIXA 

SERVEIS GENERALS 1276,85 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/12/14 ENDOSSAMENT 
FACTURES 
ENTITATS 
BANCÀRIES 

ENDÓS CERTIFICACIÓ 59 
PROJECTE DE CONSERVACIÓ DE 
LA XARXA DE CARRETERES DEL 
CONSELL DE MALLORCA 

MELCHOR 
MASCARÓ SAU / 
BANCO SABADELL 

92029,85 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

LIQUIDACIÓ COST SERVEI 
CONTROL I SEGUIMENT 
PRESTACIÓ RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUS ZONA 2 

FOMENTO DE 
CONSTRUCCIONES 
Y CONTRATAS SA Y 
LIMPIEZAS 
URBANAS DE 
MALLORCA UTE 

1865,67 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

LIQUIDACIÓ COST SERVEI 
CONTROL I SEGUIMENT 
PRESTACIÓ RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUS ZONA 1 

FOMENTO DE 
CONSTRUCCIONES 
Y CONTRATAS SA Y 
LIMPIEZAS 
URBANAS DE 
MALLORCA SA UTE 

2576,42 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI 
SERVEIS GENERALS 

ENDESA ENERGIA 
SAU 

4189,93 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT CONCEPTES NO 
PRESSUPOSTARIS 

IMAS 352658,8 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT COMISSIÓ PER 
CERTIFICAT AUDITORIA  

BANCO MARE 
NOSTRUM 

14,54 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI LA 
MISERICÒRDIA 

CANON ESPAÑA SA 835,05 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI 
SERVEIS GENERALS 

ROIG OBRES I 
SERVEIS I MEDI 
AMBIENT SA 

417,45 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/12/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA 
CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ DE BESTRETA DE 
CAIXA FIXA 

SERVEIS GENERALS 3182,28 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI 
SERVEIS GENERALS 

KLÜH LINAER SL 4187,88 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI 
SERVEIS GENERALS 

ROIG OBRES I 
SERVEIS I MEDI 
AMBIENT SA 

2179,95 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI 
SERVEIS GENERALS  

KLÜH LINAER SL 31803,46 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI 
SERVEIS GENERALS 

FERROVIAL 
SERVICIOS SA 

15883,67 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI 
SERVEIS LA MISERICORDIA 

ENDESA ENERGIA 
SAU 

5191,48 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI LLAR 
DE LA INFANCIA 

ROIG OBRES I 
SERVEIS I MEDI 
AMBIENT SA 

4274,93 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI LLAR 
DE LA INFÀNCIA 

ENDESA ENERGIA 
SAU 

12882,42 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT JOCS ESPORTIUS 
ESCOLARS 

ESPORTS 85 SL 32669,18 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT FACTURA JOCS 
ESPORTIUS ESCOLARS 

ESORTS 85 SL 52925,63 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI 
SERVEIS GENERALS 

CIA. 
MEDITERRANEA DE 
VIGILANCIA SA 

24350,76 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI 
SERVEIS GENERALS 

VISABREN 
SERVICIOS 
GENERALES SL 

5958,21 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/12/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA 
CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ DE BESTRETA DE 
CAIXA FIXA 

RECAPTACIÓ 785,9 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/12/14 COMPENSACIÓ 
HORES 
FORMACIÓ 

COMPENSACIÓ HORES PER 
ASSISTÈNCIA A CURSOS 

S.N.B.  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/12/14 COMPENSACIÓ 
HORES 
FORMACIÓ 

COMPENSACIÓ HORES PER 
ASSISTÈNCIA A CURSOS 

M.M.N.A.  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/12/14 COMPENSACIÓ 
HORES 
FORMACIÓ 

COMPENSACIÓ HORES PER 
ASSISTÈNCIA A CURSOS 

S.L.B.  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/12/14 COMPENSACIÓ 
HORES 
FORMACIÓ 

COMPENSACIÓ HORES PER 
ASSISTÈNCIA A CURSOS 

M.M.O.F.  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/12/14 COMPENSACIÓ 
HORES 
FORMACIÓ 

COMPENSACIÓ HORES PER 
ASSISTÈNCIA A CURSOS 

J.M.L.R.  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/12/14 COMPENSACIÓ 
HORES 
FORMACIÓ 

COMPENSACIÓ HORES PER 
ASSISTÈNCIA A CURSOS 

M.R.I.C.  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/12/14 COMPENSACIÓ 
HORES 
FORMACIÓ 

COMPENSACIÓ HORES PER 
ASSISTÈNCIA A CURSOS 

M.R.I.C.  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/12/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA 
CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ DE BESTRETA DE 
CAIXA FIXA 

URBANISME 3605,8 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/12/14 COMPENSACIÓ 
HORES 
FORMACIÓ 

COMPENSACIÓ HORES PER 
ASSISTÈNCIA A CURSOS 

M.R.I.C.  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/01/15 ALTRES MODIFICACIO PERSONES 
INTEGRANTS PROGRAMA 
COL·LABORACIO SOCIAL A LA 
FINCA DE RAIXA 

AAA 1077 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/01/15 ALTRES PRIMES ASSEGURANCES 
RESPONSABILITAT CIVIL 

AFAG 338,78 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/01/15 ALTRES PRIMES ASSEGURANCES 
RESPOSABILITAT CIVIL 

OJB 66,18 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/01/15 ALTRES PRIMES ASSEGURANCES 
RESPONSABILITAT CIVIL 

RAG 245,95 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/01/15 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

CONCESSIO BESTRETA  GTA 1830,72 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/01/15 INICIAR 
EXPEDIENT 

EXPEDIENT AJUDA PER 
ESCOLARITAT 

MMNC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/01/15 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

BECA PER ESTUDIS FILLA 
INFERMERIA 

GMAB 564,53 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/01/15 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

BECA PER ESTUDIS PROPIS 
HISTORIA 

AGE 216,4 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/01/15 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

BECA PER ESTUDIS PROPIS RUS 
INTERMEDI 

AMCB 112,9 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/01/15 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

BECA PER ESTUDIS PROPIS DRET JGM 178,76 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/01/15 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

BECA PER ESTUDIS FILLA MASTER 
HISENDA PUBLICA 

ARO 224,58 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/01/15 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

BECA PER ESTUDIS FILLA 
EDUCACIO PRIMARIA  

RFB 564,53 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/01/15 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

BECA PER ESTUDIS FILL 
ENGINYERIA 

FCM 327,75 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/01/15 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

BECA PER ESTUDIS FILLA 
ENGINYERIA  

FCM 327,75 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/01/15 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

BECA FILLA EDUCACIO PRIMARIA  MDB 508,07 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/01/15 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

BECA PER ESTUDIS FILLA 
ENGINYERIA 

ECG 294,97 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/01/15 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

BECA PER ESTUDIS ENGINYERIA 
AGROALIMENTARIA  

GMAB 655,51 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/01/15 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

BECA PER ESTUDIS FILL 
ENGINYERIA  

CMG 184,36 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/01/15 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

BECA PER ESTUDIS FILLA 
CIENCIES ACTIVIDAD FISICA 
ESPORTIVA 

JMCM 564,53 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/01/15 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

BECA PER ESTUDIS PROPIS 
ANGLES INTERMEDI 

TMD 112,9 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/01/15 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

BECA PER ESTUDIS FILL 
PSICOLOGIA  

MCS 197,58 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/01/15 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

BECA PER ESTUDIS PROPIS 
FILOLOGIA CATALANA 

ARC 56,45 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/01/15 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

BECA PER ESTUDIS PROPIS GRAU 
COMUNICACIO 

JPG 169,35 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/02/15 RECONEIXEMEN
T DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI GBF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/02/15 RECONEIXEMEN
T DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI PJBA  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/02/15 RECONEIXEMEN
T DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI FXMT  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/02/15 RECONEIXEMEN
T DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MFCP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/02/15 RECONEIXEMEN
T DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MFCP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/02/15 RECONEIXEMEN
T DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI DCS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/02/15 RECONEIXEMEN
T DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI AAB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/02/15 RECONEIXEMEN
T DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI JAGS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/02/15 RECONEIXEMEN
T DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI TMF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/02/15 RECONEIXEMEN
T DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI JMB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/02/15 RECONEIXEMEN
T DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MACP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/02/15 RECONEIXEMEN
T DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI GMC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/02/15 RECONEIXEMEN
T DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI AMR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/02/15 RECONEIXEMEN
T DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI DSG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/02/15 RECONEIXEMEN
T DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI JMM  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/02/15 RECONEIXEMEN
T DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MDFV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/02/15 RECONEIXEMEN
T DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI RAM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/02/15 RECONEIXEMEN
T DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI GCC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/02/15 RECONEIXEMEN
T DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MPMI  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/02/15 RECONEIXEMEN
T DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MMNR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/02/15 RECONEIXEMEN
T DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI CPC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/02/15 RECONEIXEMEN
T DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI CTA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/02/15 RECONEIXEMEN
T DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI AAQV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/02/15 RECONEIXEMEN
T DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI BPL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/02/15 RECONEIXEMEN
T DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI RMCR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/02/15 RECONEIXEMEN
T DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI CAAA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/02/15 RECONEIXEMEN
T DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI RGF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/02/15 RECONEIXEMEN
T DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI PML  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/02/15 RECONEIXEMEN
T DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI JRH  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/01/15 ALTRES NOMENAMENT  I/O PRESA 
POSSESSIO LLOC TREBALL (ART  
10.1.b LLEI 7/2007 I ART 15.2.b LLEI 
3/2007) 

CPA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/02/15 NOMENAMENT 
FUNCIONARI 
INTERÍ 

NOMENAMENT I/O PRESA 
POSSESSIO LLOC TREBALL (ART 
10.1.a LLEI 7/2007 I ART 15.2.a LLEI 
3/2007) 

AMBM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/02/15 RECONEIXEMEN
T 100% 
RETRIBUCIONS 
IT 

LLICENCIA / PERMIS / 
INCAPACITAT TEMPORAL - IT 
COMPLEMENT 100% 

FCC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/02/15 RECONEIXEMEN
T 100% 
RETRIBUCIONS 
IT 

LLICENCIA /  PERMIS /  
INCAPACITAT TEMPORAL  - IT 
COMPLEMENT 100% 

JFD  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/02/15 ALTRES FIXACIO AMPLIACIO JORNADA 
LLOC TREBALL 

MMAVM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/02/15 EFECTES PER 
JUBILACIÓ 

AJUDA ECONOMICA PER 
JUBILACIO FORÇOSA  

FPM 2292,03 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/01/15 ALTRES BAIXA - CANVI MODALITAT 
CONTRACTUAL 

MMF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/01/15 NOMENAMENT 
FUNCIONARI 
INTERÍ 

NOMENAMENT I/O PRESA 
POSSESSIO LLOC TREBALL ART 
10.1.D9 LLEI 7/2007 I ART 15.2.E) 
LLEI 3/2007 

MMNC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/01/15 NOMENAMENT 
FUNCIONARI 
INTERÍ 

NOMENAMENT I/O PRESA 
POSSESSIO LLOC TREBALL ART 
10.1.d LLEI 7/2007 I ART 15.2.e LLEI 
3/2007 

CTB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/01/15 NOMENAMENT 
FUNCIONARI 
INTERÍ 

NOMENAMENT I/O PRESA 
POSSESSIO LLOC TREBALL ART 
10.1.a LLEI 7/2007 I ART 15.2.a LLEI 
3/2007 

ISM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15/01/15 FINALITZACIÓ 
INTERINITAT 

CESSAMENT LLOC TREBALL AIMV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/01/15 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

CESSAMENT EN LLOC TREBALL- 
COMISSIO SERVEIS CCAA 

FJBD  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/01/15 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

CESSAMENT I PRESA POSSESSIO 
LLOC TREBALL EFECTUATS 
MATEIXA AUTORITAT 

MASL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/01/15 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

CESSAMENT I PRESA POSSESSIO 
LLOC TREBALL EFECTUATS 
MATEIXA AUTORITAT 

ELS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/01/15 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

CESSAMENT I PRESA POSSESSIO 
AL LLOC TREBALL EFECTUATS 
MATEIXA AUTORITAT 

FTP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/01/15 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

CESSAMENT I PRESA POSSESSIO 
LLOC REBALL EFECTUATS 
MATEIXA AUTORITAT 

MIGT  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/01/15 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

COMISSIO SERVEIS  FJBD  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/01/15 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

COMISSIO SERVEIS  FTP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/01/15 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

COMISSIO SERVEIS  ELS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/01/15 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

COMISSIO SERVEIS  MASL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/01/15 RECONEIXEMEN
T SERVEIS 
PREVIS 

RECONEIXEMENT DE TEMPS DE 
SERVEIS EFECTES COMPUT 
TRIENNIS 

JPB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/01/15 RECONEIXEMEN
T SERVEIS 
PREVIS 

RECONEIXEMENT TEMPS SERVEIS 
EFECTES COMPUT TRIENNIS 

SCG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/01/15 RECONEIXEMEN
T SERVEIS 
PREVIS 

RECONEIXEMENT TEMPS SERVEIS 
A EFECTES COMPUT TRIENNIS 

BVJ  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/02/15 NOMENAMENT 
FUNCIONARI 
INTERÍ 

NOMENAMENT I/O PRESA 
POSSESSIO AL LLOC TREBALL 
(ARTS 10.1.b LLEI 7/2007 I 
ARTS15.2.b LLEI 3/2007) 

SST  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/02/15 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

CESSAMENTI PRESA POSSESSIO 
LLOC TREBALL EFECTURATS 
MATEIXA AUTORITAT (ART 82 
LLEI 3/2007 DE 27 DE MARÇ) 

PIAG  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/12/14 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

CESSAMENTI PRESA POSSESSIO 
LLOC TREBALL EFECTURATS 
MATEIXA AUTORITAT (ART 82 
LLEI 3/2007 DE 27 DE MARÇ) 

JPJ  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/02/15 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

CESSAMENTI PRESA POSSESSIO 
LLOC TREBALL EFECTURATS 
MATEIXA AUTORITAT (ART 82 
LLEI 3/2007 DE 27 DE MARÇ) 

JRF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/02/15 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

CESSAMENTI PRESA POSSESSIO 
LLOC TREBALL EFECTURATS 
MATEIXA AUTORITAT (ART 82 
LLEI 3/2007 DE 27 DE MARÇ) 

RFT  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/02/15 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

CESSAMENTI PRESA POSSESSIO 
LLOC TREBALL EFECTURATS 
MATEIXA AUTORITAT (ART 82 
LLEI 3/2007 DE 27 DE MARÇ) 

JJAR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/02/15 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

CESSAMENTI PRESA POSSESSIO 
LLOC TREBALL EFECTURATS 
MATEIXA AUTORITAT (ART 82 
LLEI 3/2007 DE 27 DE MARÇ) 

PRM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/02/15 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

CESSAMENTI PRESA POSSESSIO 
LLOC TREBALL EFECTURATS 
MATEIXA AUTORITAT (ART 82 
LLEI 3/2007 DE 27 DE MARÇ) 

PSA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/02/15 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

CESSAMENTI PRESA POSSESSIO 
LLOC TREBALL EFECTURATS 
MATEIXA AUTORITAT (ART 82 
LLEI 3/2007 DE 27 DE MARÇ) 

FJRM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/02/15 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

CESSAMENTI PRESA POSSESSIO 
LLOC TREBALL EFECTURATS 
MATEIXA AUTORITAT (ART 82 
LLEI 3/2007 DE 27 DE MARÇ) 

JGHS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/02/15 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

CESSAMENTI PRESA POSSESSIO 
LLOC TREBALL EFECTURATS 
MATEIXA AUTORITAT (ART 82 
LLEI 3/2007 DE 27 DE MARÇ) 

GCC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/02/15 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

CESSAMENTI PRESA POSSESSIO 
LLOC TREBALL EFECTURATS 
MATEIXA AUTORITAT (ART 82 
LLEI 3/2007 DE 27 DE MARÇ) 

BLL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/02/15 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

CESSAMENTI PRESA POSSESSIO 
LLOC TREBALL EFECTURATS 
MATEIXA AUTORITAT (ART 82 
LLEI 3/2007 DE 27 DE MARÇ) 

FALH  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/02/15 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

CESSAMENTI PRESA POSSESSIO 
LLOC TREBALL EFECTURATS 
MATEIXA AUTORITAT (ART 82 
LLEI 3/2007 DE 27 DE MARÇ) 

JMSV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/02/15 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

CESSAMENTI PRESA POSSESSIO 
LLOC TREBALL EFECTURATS 
MATEIXA AUTORITAT (ART 82 
LLEI 3/2007 DE 27 DE MARÇ) 

MVD  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/02/15 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

CESSAMENTI PRESA POSSESSIO 
LLOC TREBALL EFECTURATS 
MATEIXA AUTORITAT (ART 82 
LLEI 3/2007 DE 27 DE MARÇ) 

AGL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/02/15 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

CESSAMENTI PRESA POSSESSIO 
LLOC TREBALL EFECTURATS 
MATEIXA AUTORITAT (ART 82 
LLEI 3/2007 DE 27 DE MARÇ) 

FLA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/02/15 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

CESSAMENTI PRESA POSSESSIO 
LLOC TREBALL EFECTURATS 
MATEIXA AUTORITAT (ART 82 
LLEI 3/2007 DE 27 DE MARÇ) 

RRV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/02/15 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

CESSAMENTI PRESA POSSESSIO 
LLOC TREBALL EFECTURATS 
MATEIXA AUTORITAT (ART 82 
LLEI 3/2007 DE 27 DE MARÇ) 

GGB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/02/15 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

CESSAMENTI PRESA POSSESSIO 
LLOC TREBALL EFECTURATS 
MATEIXA AUTORITAT (ART 82 
LLEI 3/2007 DE 27 DE MARÇ) 

WMG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/02/15 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

CESSAMENTI PRESA POSSESSIO 
LLOC TREBALL EFECTURATS 
MATEIXA AUTORITAT (ART 82 
LLEI 3/2007 DE 27 DE MARÇ) 

JCG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/02/15 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

CESSAMENTI PRESA POSSESSIO 
LLOC TREBALL EFECTURATS 
MATEIXA AUTORITAT (ART 82 
LLEI 3/2007 DE 27 DE MARÇ) 

JJLA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/02/15 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

CESSAMENTI PRESA POSSESSIO 
LLOC TREBALL EFECTURATS 
MATEIXA AUTORITAT (ART 82 
LLEI 3/2007 DE 27 DE MARÇ) 

JJLA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/02/15 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

CESSAMENTI PRESA POSSESSIO 
LLOC TREBALL EFECTURATS 
MATEIXA AUTORITAT (ART 82 
LLEI 3/2007 DE 27 DE MARÇ) 

MBB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/02/15 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

CESSAMENTI PRESA POSSESSIO 
LLOC TREBALL EFECTURATS 
MATEIXA AUTORITAT (ART 82 
LLEI 3/2007 DE 27 DE MARÇ) 

JGP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/02/15 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

CESSAMENTI PRESA POSSESSIO 
LLOC TREBALL EFECTURATS 
MATEIXA AUTORITAT (ART 82 
LLEI 3/2007 DE 27 DE MARÇ) 

JCA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/02/15 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

CESSAMENTI PRESA POSSESSIO 
LLOC TREBALL EFECTURATS 
MATEIXA AUTORITAT (ART 82 
LLEI 3/2007 DE 27 DE MARÇ) 

JLMV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/02/15 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

CESSAMENTI PRESA POSSESSIO 
LLOC TREBALL EFECTURATS 
MATEIXA AUTORITAT (ART 82 
LLEI 3/2007 DE 27 DE MARÇ) 

PBA  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/02/15 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

CESSAMENTI PRESA POSSESSIO 
LLOC TREBALL EFECTURATS 
MATEIXA AUTORITAT (ART 82 
LLEI 3/2007 DE 27 DE MARÇ) 

JAF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/02/15 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

CESSAMENTI PRESA POSSESSIO 
LLOC TREBALL EFECTURATS 
MATEIXA AUTORITAT (ART 82 
LLEI 3/2007 DE 27 DE MARÇ) 

LSM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/02/15 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

CESSAMENTI PRESA POSSESSIO 
LLOC TREBALL EFECTURATS 
MATEIXA AUTORITAT (ART 82 
LLEI 3/2007 DE 27 DE MARÇ) 

CNF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/02/15 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

CESSAMENTI PRESA POSSESSIO 
LLOC TREBALL EFECTURATS 
MATEIXA AUTORITAT (ART 82 
LLEI 3/2007 DE 27 DE MARÇ) 

ECS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/02/15 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

CESSAMENTI PRESA POSSESSIO 
LLOC TREBALL EFECTURATS 
MATEIXA AUTORITAT (ART 82 
LLEI 3/2007 DE 27 DE MARÇ) 

PVC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/02/15 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

CESSAMENTI PRESA POSSESSIO 
LLOC TREBALL EFECTURATS 
MATEIXA AUTORITAT (ART 82 
LLEI 3/2007 DE 27 DE MARÇ) 

CJRP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/02/15 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

CESSAMENTI PRESA POSSESSIO 
LLOC TREBALL EFECTURATS 
MATEIXA AUTORITAT (ART 82 
LLEI 3/2007 DE 27 DE MARÇ) 

ARL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/02/15 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

CESSAMENTI PRESA POSSESSIO 
LLOC TREBALL EFECTURATS 
MATEIXA AUTORITAT (ART 82 
LLEI 3/2007 DE 27 DE MARÇ) 

FMGL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/02/15 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

CESSAMENTI PRESA POSSESSIO 
LLOC TREBALL EFECTURATS 
MATEIXA AUTORITAT (ART 82 
LLEI 3/2007 DE 27 DE MARÇ) 

LVT  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/02/15 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

COMISSIÓ DE SERVEIS PIAG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/02/15 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

COMISSIÓ DE SERVEIS JPJ  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/02/15 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

COMISSIÓ DE SERVEIS JRF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/02/15 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

COMISSIÓ DE SERVEIS RFT  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/02/15 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

COMISSIÓ DE SERVEIS JJAR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/02/15 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

COMISSIÓ DE SERVEIS JJAR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/02/15 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

COMISSIÓ DE SERVEIS PRM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/02/15 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

COMISSIÓ DE SERVEIS PSA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/02/15 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

COMISSIÓ DE SERVEISCOMISSIÓ 
DE SERVEIS 

FJRM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/02/15 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

COMISSIÓ DE SERVEIS JGHS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/02/15 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

COMISSIÓ DE SERVEIS JGHS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/02/15 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

COMISSIÓ DE SERVEIS GCC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/02/15 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

COMISSIÓ DE SERVEIS BLL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/02/15 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

COMISSIÓ DE SERVEIS FALH  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/02/15 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

COMISSIÓ DE SERVEIS JMSV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/02/15 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

COMISSIÓ DE SERVEIS MVD  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/02/15 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

COMISSIÓ DE SERVEIS AGL  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/02/15 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

COMISSIÓ DE SERVEIS FLA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/02/15 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

COMISSIÓ DE SERVEIS RRV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/02/15 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

COMISSIÓ DE SERVEIS GGB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/02/15 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

COMISSIÓ DE SERVEIS WMG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/02/15 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

COMISSIÓ DE SERVEIS  JCG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/02/15 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

COMISSIÓ DE SERVEIS  JJLA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15/01/15 EFECTES PER 
JUBILACIÓ 

JUBILACIÓ  GAV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/01/15 ALTRES LLICENCIA / PERMIS / 
INCAPACITAT TEMPORAL- 
LACTANCIA 

MMTM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/01/15 ALTRES LLICENCIA / PERMIS / 
INCAPACITAT TEMPORAL  
PERMIS NO RETRIBUIT 

CQB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/02/15 PERMIS 
MATERNITAT/PA
TERNITAT 

LLICENCIA / PERMIS / 
INCAPACITAT TEMPORAL 
PATERNITAT 

JVC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/02/15 PERMIS 
MATERNITAT/PA
TERNITAT 

LLICENCIA / PERMIS / 
INCAPACITAT TEMPORAL 
PATERNITAT 

SGR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/01/15 PERMIS 
MATERNITAT/PA
TERNITAT 

LLICENCIA / PERMIS / 
INCAPACITAT TEMPORAL 
PATERNITAT 

JMSA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/01/15 ALTRES LLICENCIA / PERMIS / 
INCAPACITAT TEMPORAL 
PATERNITAT ACORDS ART 24 BIS 

RSA  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/01/15 ALTRES LLICENCIA / PERMIS / 
INCAPACITAT TEMPORAL 
PATERNITAT ACORDS ART 24 BIS 

LOB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/01/15 ALTRES LLICENCIA / PERMIS / 
INCAPACITAT TEMPORAL - 
PATERNITAT ACORDS ART 24 BIS 

TMD  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/02/15 PERMIS 
MATERNITAT/PA
TERNITAT 

LLICENCIA / PERMIS / 
INCAPACITAT TEMPORAL 
MATERNITAT - ADOPCIO - 
ACOLLIMENT MONORS 6 ANYS 

MNBV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14/01/15 PERMIS 
MATERNITAT/PA
TERNITAT 

LLICENCIA / PERMIS / 
INCAPACITAT TEMPORAL-
MATERNITAT - ADOPCIO- 
ACOLLIMENT MENORS 6 ANYS 

PBN  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/01/15 PERMIS 
MATERNITAT/PA
TERNITAT 

LLICENCIA / PERMIS / 
INCAPACITAT TEMPORAL 
MATERNITAT -ADOPCIÓ - 
ACOLLIMENT MENORS 6 ANYS 

MMTM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/01/15 RECONEIXEMEN
T 100% 
RETRIBUCIONS 
IT 

LLICENCIA / PERMIS / 
INCAPACITAT TEMPORAL -  
IT COMPLEMENT 100%  

MSC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/01/15 RECONEIXEMEN
T 100% 
RETRIBUCIONS 
IT 

LLICENCIA / PERMIS / 
INCAPACITAT TEMPORAL -  
IT COMPLEMENT 100%  

FMS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/01/15 RECONEIXEMEN
T 100% 
RETRIBUCIONS 
IT 

LLICENCIA / PERMIS / 
INCAPACITAT TEMPORAL -  
IT COMPLEMENT 100%  

JML  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/01/15 RECONEIXEMEN
T 100% 
RETRIBUCIONS 
IT 

LLICENCIA / PERMIS / 
INCAPACITAT TEMPORAL -  
IT COMPLEMENT 100%  

GMF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/01/15 RECONEIXEMEN
T 100% 
RETRIBUCIONS 
IT 

LLICENCIA / PERMIS / 
INCAPACITAT TEMPORAL -  
IT COMPLEMENT 100%  

LSL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/01/15 RECONEIXEMEN
T 100% 
RETRIBUCIONS 
IT 

LLICENCIA / PERMIS / 
INCAPACITAT TEMPORAL -  
IT COMPLEMENT 100%  

IMAR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/01/15 RECONEIXEMEN
T 100% 
RETRIBUCIONS 
IT 

LLICENCIA / PERMIS / 
INCAPACITAT TEMPORAL -  
IT COMPLEMENT 100%  

JFG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/01/15 RECONEIXEMEN
T 100% 
RETRIBUCIONS 
IT 

LLICENCIA / PERMIS / 
INCAPACITAT TEMPORAL -  
IT COMPLEMENT 100%  

MMFG  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/01/15 RECONEIXEMEN
T 100% 
RETRIBUCIONS 
IT 

LLICENCIA / PERMIS / 
INCAPACITAT TEMPORAL -  
IT COMPLEMENT 100%  

FLA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12/01/15 RECONEIXEMEN
T 100% 
RETRIBUCIONS 
IT 

LLICENCIA / PERMIS / 
INCAPACITAT TEMPORAL -  
IT COMPLEMENT 100%  

ORM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12/01/15 RECONEIXEMEN
T 100% 
RETRIBUCIONS 
IT 

LLICENCIA / PERMIS / 
INCAPACITAT TEMPORAL -  
IT COMPLEMENT 100%  

DCN  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12/01/15 RECONEIXEMEN
T 100% 
RETRIBUCIONS 
IT 

LLICENCIA / PERMIS / 
INCAPACITAT TEMPORAL -  
IT COMPLEMENT 100%  

EML  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15/01/15 RECONEIXEMEN
T 100% 
RETRIBUCIONS 
IT 

LLICENCIA / PERMIS / 
INCAPACITAT TEMPORAL -  
IT COMPLEMENT 100%  

ORM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15/01/15 RECONEIXEMEN
T 100% 
RETRIBUCIONS 
IT 

LLICENCIA / PERMIS / 
INCAPACITAT TEMPORAL -  
IT COMPLEMENT 100%  

MRF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15/01/15 RECONEIXEMEN
T 100% 
RETRIBUCIONS 
IT 

LLICENCIA / PERMIS / 
INCAPACITAT TEMPORAL -  
IT COMPLEMENT 100%  

MPM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/01/15 RECONEIXEMEN
T 100% 
RETRIBUCIONS 
IT 

LLICENCIA / PERMIS / 
INCAPACITAT TEMPORAL -  
IT COMPLEMENT 100%  

BRP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/01/15 RECONEIXEMEN
T 100% 
RETRIBUCIONS 
IT 

LLICENCIA / PERMIS / 
INCAPACITAT TEMPORAL -  
IT COMPLEMENT 100%  

ABA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/01/15 RECONEIXEMEN
T 100% 
RETRIBUCIONS 
IT 

LLICENCIA / PERMIS / 
INCAPACITAT TEMPORAL -  
IT COMPLEMENT 100%  

GMF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/01/15 RECONEIXEMEN
T 100% 
RETRIBUCIONS 
IT 

LLICENCIA / PERMIS / 
INCAPACITAT TEMPORAL -  
IT COMPLEMENT 100%  

FLA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/01/15 RECONEIXEMEN
T 100% 
RETRIBUCIONS 
IT 

LLICENCIA / PERMIS / 
INCAPACITAT TEMPORAL -  
IT COMPLEMENT 100%  

PDVM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/01/15 RECONEIXEMEN
T 100% 
RETRIBUCIONS 
IT 

LLICENCIA / PERMIS / 
INCAPACITAT TEMPORAL -  
IT COMPLEMENT 100%  

FCC  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/01/15 RECONEIXEMEN
T 100% 
RETRIBUCIONS 
IT 

LLICENCIA / PERMIS / 
INCAPACITAT TEMPORAL -  
IT COMPLEMENT 100%  

LFC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/01/15 RECONEIXEMEN
T 100% 
RETRIBUCIONS 
IT 

LLICENCIA / PERMIS / 
INCAPACITAT TEMPORAL -  
IT COMPLEMENT 100%  

PCP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/01/15 RECONEIXEMEN
T 100% 
RETRIBUCIONS 
IT 

LLICENCIA / PERMIS / 
INCAPACITAT TEMPORAL -  
IT COMPLEMENT 100%  

RPM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/01/15 RECONEIXEMEN
T 100% 
RETRIBUCIONS 
IT 

LLICENCIA / PERMIS / 
INCAPACITAT TEMPORAL -  
IT COMPLEMENT 100%  

FLA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/01/15 RECONEIXEMEN
T 100% 
RETRIBUCIONS 
IT 

LLICENCIA / PERMIS / 
INCAPACITAT TEMPORAL -  
IT COMPLEMENT 100%  

JABR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/01/15 RECONEIXEMEN
T DE TRIENNI 

LLICENCIA / PERMIS / 
INCAPACITAT TEMPORAL -  
IT COMPLEMENT 100%  

ASM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/01/15 RECONEIXEMEN
T 100% 
RETRIBUCIONS 
IT 

LLICENCIA / PERMIS / 
INCAPACITAT TEMPORAL -  
IT COMPLEMENT 100%  

CEF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/02/15 RECONEIXEMEN
T 100% 
RETRIBUCIONS 
IT 

LLICENCIA / PERMIS / 
INCAPACITAT TEMPORAL -  
IT COMPLEMENT 100%  

MRB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/02/15 RECONEIXEMEN
T 100% 
RETRIBUCIONS 
IT 

LLICENCIA / PERMIS / 
INCAPACITAT TEMPORAL -  
IT COMPLEMENT 100%  

MRF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/02/15 RECONEIXEMEN
T 100% 
RETRIBUCIONS 
IT 

LLICENCIA / PERMIS / 
INCAPACITAT TEMPORAL -  
IT COMPLEMENT 100%  

EJCA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/02/15 RECONEIXEMEN
T 100% 
RETRIBUCIONS 
IT 

LLICENCIA / PERMIS / 
INCAPACITAT TEMPORAL -  
IT COMPLEMENT 100%  

MPRA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/02/15 RECONEIXEMEN
T 100% 
RETRIBUCIONS 
IT 

LLICENCIA / PERMIS / 
INCAPACITAT TEMPORAL -  
IT COMPLEMENT 100%  

GOM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/02/15 RECONEIXEMEN
T 100% 
RETRIBUCIONS 
IT 

LLICENCIA / PERMIS / 
INCAPACITAT TEMPORAL -  
IT COMPLEMENT 100%  

DAV  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/02/15 RECONEIXEMEN
T 100% 
RETRIBUCIONS 
IT 

LLICENCIA / PERMIS / 
INCAPACITAT TEMPORAL -  
IT COMPLEMENT 100%  

MVD  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/02/15 RECONEIXEMEN
T 100% 
RETRIBUCIONS 
IT 

LLICENCIA / PERMIS / 
INCAPACITAT TEMPORAL -  
IT COMPLEMENT 100%  

JFD  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/02/15 RECONEIXEMEN
T 100% 
RETRIBUCIONS 
IT 

LLICENCIA / PERMIS / 
INCAPACITAT TEMPORAL -  
IT COMPLEMENT 100%  

PCP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/02/15 RECONEIXEMEN
T 100% 
RETRIBUCIONS 
IT 

LLICENCIA / PERMIS / 
INCAPACITAT TEMPORAL -  
IT COMPLEMENT 100%  

DAV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/02/15 RECONEIXEMEN
T 100% 
RETRIBUCIONS 
IT 

LLICENCIA / PERMIS / 
INCAPACITAT TEMPORAL -  
IT COMPLEMENT 100%  

FPP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/02/15 RECONEIXEMEN
T 100% 
RETRIBUCIONS 
IT 

LLICENCIA / PERMIS / 
INCAPACITAT TEMPORAL -  
IT COMPLEMENT 100%  

LAMU  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/02/15 RECONEIXEMEN
T 100% 
RETRIBUCIONS 
IT 

LLICENCIA / PERMIS / 
INCAPACITAT TEMPORAL -  
IT COMPLEMENT 100%  

MCLM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/02/15 RECONEIXEMEN
T 100% 
RETRIBUCIONS 
IT 

LLICENCIA / PERMIS / 
INCAPACITAT TEMPORAL -  
IT COMPLEMENT 100%  

MNBV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/01/15 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

CONCESSIÓ BESTRETA MLS 447,3 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/01/15 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

CONCESSIO BESTRETA MSS 1431,72 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/01/15 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

CONCESSIO BESTRETA FCQ 2814,5 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/01/15 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

CONCESSIO BESTRETA  JFFT 1162,2 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/01/15 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

CONCESSIO BESTRETA  FBRC  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/01/15 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

CONCESSIO BESTRETA MAME 874,5 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/01/15 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

CONCESSIO BESTRETA MAME 874,5 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/02/15 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRI
ES 

HORS EXTRAORDINARIES GRUP 
ESPECIALISTES MUNTANYA OCT 
2014 
 

PERSONAL ADSCRIT 
AL SERVEI 
EMERGENCIES  

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/02/15 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRI
ES 

HORES EXTRAORDINARIES NOV 
2014 

PERSONAL ADSCRIT 
SERVEI BOMBERS 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/02/15 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRI
ES 

HORES EXTRAORDINARIES 
DESEMBRE 2014 

GRUP ESPECIALISTA 
MUNTANYA 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/02/15 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRI
ES 

HORES EXTRAORDINARIES  DPT 
PRESIDENCIA  

PERSONAL ADSCRIT 
SERVEI TURISME 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/02/15 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRI
ES 

HORES EXTRAORDINARIES  DPT 
PRESIDENCIA  

PERSONAL ADSCRIT 
SERVEI TURISME 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/01/15 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRI
ES 

HORES EXTRADORDINARIES DPT 
PRESIDENCIA  

MVF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/01/15 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRI
ES 

HORES EXTRAORDINARIES DPT 
HISENDA I FUNCIO PUBLICA 

PERSONAL ADSCRIT 
A SERVEIS 
GENERALS 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/01/15 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRI
ES 

HORES EXTRAORDINARIES  
DESEMBRE 2014 

GRUP  
ESPECIALISTES DE 
MUNTANYA 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/01/15 ALTRES RENUNCIA REDUCCIO JORNADA 
PER CURA FILLS  

RSA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15/01/15 ALTRES RECUNICA REDUCCIO JORNADA 
PER CURA DE FILLS 

MMCA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15/01/15 ALTRES RECUNICA REDUCCIO JORNADA 
PER CURA DE FILLS 

MMCA  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15/01/15 CONTRACTACIÓ 
PERSONAL 
LABORAL 

CONTRACTACIO EN REGIM 
LABORAL CAPATAS OBRES  

DPT URBANISME I 
TERRRITORI 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/01/15 ALTRES SOL·LICITUD FLEXIBILITAT 
HORARIA  

YYMM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14/01/15 ALTRES SOL·LICITUD FLEXIBILITAT 
HORARIA  

CPC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/02/15 ALTRES SOL·LICITUD FLEXIBILITAT 
HORARIA  

MLAH  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/01/15 ALTRES SOL·LICITUD FLEXIBILITAT 
HORARIA  

CVL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/01/15 ALTRES SOL·LICITUD FLEXIBILITAT 
HORARIA  

CVL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12/02/15 PRORROGA 
INTERINITAT 

PRORROGA PRESTACIO SERVEIS 
REGIM INTERINITAT EXECUCIO 
PROGRAMA TEMPORAL 

MSRH  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/01/15 PRORROGA 
INTERINITAT 

PRORROGA PRESTACIO SERVEIS 
REGIM INTERINITAT EXECUCIO 
PROGRAMA TEMPORAL 

LAV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/01/15 PRORROGA 
INTERINITAT 

PRORROGA PRESTACIO SERVEIS 
REGIM INTERINITAT EXECUCIO 
PROGRAMA TEMPORAL 

MFA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/01/15 PRORROGA 
INTERINITAT 

PRORROGA PRESTACIO SERVEIS 
REGIM INTERINITAT EXECUCIO 
PROGRAMA TEMPORAL 

MMO  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/01/15 INICIAR 
EXPEDIENT 

EXPEDIENT AJUDA PER 
ESCOLARITAT 

PBN  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/01/15 INICIAR 
EXPEDIENT 

EXPEDIENT AJUDA PER 
ESCOLARITAT 

PBN  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/02/15 INICIAR 
EXPEDIENT 

EXPEDIENT AJUDA PER 
ESCOLARITAT 

MNBV  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/02/15 INICIAR 
EXPEDIENT 

EXPEDIENT AJUDA PER 
ESCOLARITAT 

CPA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/02/15 INICIAR 
EXPEDIENT 

EXPEDIENT AJUDA PER 
ESCOLARITAT 

SGR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/01/15 REDUCCIÓ 
JORNADA 
LABORAL 

REDUCCIO JORNADA LABORAL MPR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/01/15 REDUCCIÓ 
JORNADA 
LABORAL 

REDUCCIO JORNADA LABORAL MMNR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/01/15 REDUCCIÓ 
JORNADA 
LABORAL 

REDUCCIO JORNADA LABORAL PBN  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/01/15 REDUCCIÓ 
JORNADA 
LABORAL 

REDUCCIO JORNADA LABORAL JJES  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/01/15 REDUCCIÓ 
JORNADA 
LABORAL 

REDUCCIO JORNADA LABORAL MME  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15/01/15 REDUCCIÓ 
JORNADA 
LABORAL 

REDUCCIO JORNADA LABORAL MARC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/01/15 REDUCCIÓ 
JORNADA 
LABORAL 

REDUCCIO JORNADA LABORAL ACCR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/02/15 REDUCCIÓ 
JORNADA 
LABORAL 

REDUCCIO JORNADA LABORAL JVC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/02/15 REDUCCIÓ 
JORNADA 
LABORAL 

REDUCCIO JORNADA LABORAL EVQ  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/02/15 REDUCCIÓ 
JORNADA 
LABORAL 

REDUCCIO JORNADA LABORAL SGR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/01/15 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

DESESTIMAR SOL·LICITUD BECA 
PER ESTUDIS 

HMB  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/01/15 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

DESESTIMAR SOL·LICITUD BECA 
PER ESTUDIS 

MMG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/01/15 ALTRES DENEGACIO PROTESIS  GNP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/01/15 ALTRES DENEGACIO PROTESIS  JSE  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15/01/15 ALTRES DENEGACIO PROTESIS  JCBV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15/01/15 ALTRES DENEGACIO PROTESIS  LMU  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15/01/15 ALTRES DENEGACIO PROTESIS  MPR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15/01/15 ALTRES DENEGACIO PROTESIS  BSG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15/01/15 ALTRES DENEGACIO PROTESIS  MFN  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15/01/15 ALTRES DENEGACIO PROTESIS  MFR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/02/15 RECONEIXEMEN
T 100% 
RETRIBUCIONS 
IT 

LLICENCIA / PERMIS / 
INCAPACITAT TEMPORAL -  
IT COMPLEMENT 100% 

MGA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/02/15 RECONEIXEMEN
T 100% 
RETRIBUCIONS 
IT 

LLICENCIA / PERMIS / 
INCAPACITAT TEMPORAL - 
IT COMPLEMENT 100% 

PCO  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/02/15 ALTRES SOL·LICITUD FLEXIBILITAT 
HORARIA  

ASC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/01/15 BORSA INTERINS MODIFICACIO LLISTA 
DEFICNITIVA PER BORSA TECNIC 
AUXILIAR DE OBRES PUBLIQUES 
PER PROCEDIMERT CONCURS 
MERITS  

VARIS   
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/01/15 BORSA INTERINS LLISTA DEFINITIVA 2 BORSES 
TGM INFORMATICA  PER 
PROCEDIMENT EXTRAORDINARI 
CONCURS MERITS  AMB 
CARACTER INTERINITAT 

VARIES  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15/01/15 BORSA INTERINS LLISTA DEFINITIVA  TECNIC 
AUXILIAR INFORMATICA PER 
PROCEDIMENT EXTRAORDINARI 
ESPECIFIC CONCURS DE MERITS  

VARIS   

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/01/15 BORSA INTERINS CONVOCATORIA OFICIAL 
MANTENIMENT PER 
PROCEDIMENT EXTRAORDINARI 
CONCURS MERITS  

VARIS   

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/01/15 BORSA INTERINS LLISTA DEFINITIVA 2 BORSES  
TGM GESTIO ECONOMICA PER 
PROCEDIMENT CONCURS MERITS  

VARIS   

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/01/15 RETENCIONS DE 
NÒMINES 

RETENCIONS JUDICIALS I 
ADMIVES APLICADES PERSONA 
CIM NOMINA GEN 2015 

PERSONAL ADSCRIT 
AL CIM 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/02/15 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZACIÓ I DISPOSICIO I 
RECONEIXEMENT DESPESA 
RELATIVA INGRES QUOTES 
SEGURITAT SOCIAL GEN 2015 

TRESORERIA 
GENERAL 
SEGURITAT SOCIAL  

1076969 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12/01/15 RETENCIONS DE 
NÒMINES 

RETENCIONS SINDICALS 
DESEMBRE 2014 

SINDICATS   

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/02/15 RETENCIONS DE 
NÒMINES 

RETENCIONS SINCICALS NOMINA 
GENER 2015 

SINDICATS   

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/01/15 APROVACIÓ 
NÒMINA 

APROVACIO NOMINA GENER 2015 PERSONAL ADSCRIT 
AL CIM 

3289480,98 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/01/15 ALTRES APROVACIO ABONAMENT E 
INCLUSIO NOMINES 
RECUPERACIO PAGA EXTRA I 
ADDICIONAL DESEMBRE 2012 

PERSONAL ADSCRIT 
AL CIM  

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14/01/15 ABONAR 
COMPLEMENT 
DE 
PRODUCTIVITAT 
O GRATIFICACIÓ 

CONCESSIO COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT SOTS-OFICIALS 
SERVEI BOMBERS PER GUARDIES 
LOCALITZACIO DES 14 

SOTS-OFICIALS COS 
BOMBERS  

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/02/15 ABONAR 
COMPLEMENT 
DE 
PRODUCTIVITAT 
O GRATIFICACIÓ 

CONCESSIO COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT SOTS-OFICIALS 
SERVEI BOMBERS PER GUARDIES 
LOCALITZACIO GEN 15 

SOTS-OFICIALS COS 
BOMBERS  

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14/01/15 ABONAR 
COMPLEMENT 
DE 
PRODUCTIVITAT 
O GRATIFICACIÓ 

CONCESSIO COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT SERGENTS/ CAPS 
DE ZONA SERVEI BOMBERS PER 
GUARDIES LOCALITZACIO 

SERGENTS /CAPS 
ZONA COS 
BOMBERS  

 



 231

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/02/15 ABONAR 
COMPLEMENT 
DE 
PRODUCTIVITAT 
O GRATIFICACIÓ 

CONCESSIO COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT SERGENTS/ CAPS 
DE ZONA SERVEI BOMBERS PER 
GUARDIES LOCALITZACIO 

SERGENTS /CAPS 
ZONA COS 
BOMBERS  

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14/01/15 ABONAR 
COMPLEMENT 
DE 
PRODUCTIVITAT 
O GRATIFICACIÓ 

CONCESSIO COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT CAP SERVEI 
BOMBERTS PER GUARDIES 
LOCALITZACIO DES 14 

SRV 2487,64 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/02/15 ABONAR 
COMPLEMENT 
DE 
PRODUCTIVITAT 
O GRATIFICACIÓ 

CONCESSIO COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT CAP SERVE 
BOMBERS REALITZACIO 
GUARDIES LOCALITZACIO 

SRV 3888,77 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/01/15 ABONAR 
COMPLEMENT 
DE 
PRODUCTIVITAT 
O GRATIFICACIÓ 

GUARDIES REFORÇ PARCS 
BOMBERS SEPT 14 

PERSONAL ADSCRIT 
AL COS  BOMBERS  

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/02/15 ABONAR 
COMPLEMENT 
DE 
PRODUCTIVITAT 
O GRATIFICACIÓ 

GUARDIES REFORÇ PARCS 
BOMBERS OCT 14 

PERSONAL ADSCRIT 
AL COS BOMBERS  

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/02/15 ABONAR 
COMPLEMENT 
DE 
PRODUCTIVITAT 
O GRATIFICACIÓ 

GUARDIES REFORSÇ ARCS 
BOMBERS NOV 2014 

PERSONAL ADSCRIT 
COS BOMBERS  

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/02/15 ABONAR 
COMPLEMENT 
DE 
PRODUCTIVITAT 
O GRATIFICACIÓ 

CONCESSIO COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT NOV 14 I  DES 14 

JSN 2000 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14/01/15 ABONAR 
COMPLEMENT 
DE 
PRODUCTIVITAT 
O GRATIFICACIÓ 

CONCESSIO COMPLEMENTS 
PRODUCTIVITAT  

EGPV/PARS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/02/15 ABONAR 
COMPLEMENT 
DE 
PRODUCTIVITAT 
O GRATIFICACIÓ 

CONCESSIO COMPLEMENTS 
PRODUCTIVITAT 

PARS 700 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/01/15 ABONAR 
COMPLEMENT 
DE 
PRODUCTIVITAT 
O GRATIFICACIÓ 

CONCESSIO COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT 

PAC 2092,31 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/01/15 ABONAR 
COMPLEMENT 
DE 
PRODUCTIVITAT 
O GRATIFICACIÓ 

CONCESSIO COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT MAIG 14 - DES 14 

EMC 7500 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/01/15 ABONAR 
COMPLEMENT 
DE 
PRODUCTIVITAT 
O GRATIFICACIÓ 

CONCESSI COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT MAIG 14- DES 14  

PMR 6076 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/01/15 ABONAR 
COMPLEMENT 
DE 
PRODUCTIVITAT 
O GRATIFICACIÓ 

CONCESSIO COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT OC14-DES 14 

AOL 697,5 



 232

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15/01/15 ALTRES RETRIBUCIONS PERSONAL SERVEI 
CIM 2015 

PERSONAL ADSCRIT 
ASL CIM 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/02/15 ALTRES PRIMES ASSEGURANTCES 
RESPONSABILITAT CIVIL 

AGA 245,95 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/02/15 ALTRES PRIMES ASSEGURANTES 
RESPONSABILITAT CIVIL  

RAM 245,95 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/01/15 ALTRES PRIMES ASSEGURANCES 
RESPONSABILITAT CIVIL 

PJBG 338,78 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/01/15 ALTRES INCLUSIO NOMINA AJUDES PER 
PROTESIS  

PERSONAL ADSCRIT 
AL CIM 

3630 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/02/15 ALTRES INCLUSIO NOMINA DESPESES 
DERIVADES TRAMITACIO 
PRORROGA CONDUIR VEHICLES  

DPB 82,2 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/02/15 ALTRES INCLUSIO NOMINA DESPESES 
DERIVADES TRAMITACIO 
PRORROGA CONDUIR VEHICLES  

FALH 82,2 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15/01/15 ALTRES COMUNICACIO COMPTE CORRENT 
PER DU A TERME PAGAMENT 
NOMINA 

MSFG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/02/15 ALTRES AUGMENT LIMIT CONCESSIO 
COMPLEMENT PRODUC TIVITAT 
EXERCICI 2014 

EMC/PMR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14/01/15 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZACIO, DISPOSICIO I 
RECONEIXEMENT DESPESA 
QUOTES SEGURITAT SOCIAL 
DESEMBRE 2014 

TRESORERIA 
GENERAL 
SEGURERTAT 
SOCIAL  

1076969 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/01/15 INICIAR 
EXPEDIENT 

INICI EXPEDIEN PER APROVACIO 
PLA FORMACIO CONCINUADA 
CONSELL DE MALLORCA PER 2015 

PERSONAL ADSCRIT 
AL CIM 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/01/15 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

COMISSIO SERVEIS  JLSP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/01/15 ALTRES PETICIO INFORME JUBILACI 
PARCIAL  

JGG  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/02/15 ALTRES ABONAMENT TRIENNIS  JOM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/02/15 ALTRES FIXACIO AMPLIACIONS JORNADA 
LLOCS TREBALL DI CARRETERES 
DPT URBANISME I TERRITORI EN 
MARC MODIFICACIO RLT 

PERSONAL ADSCRIT 
DI CARRETERES 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/01/15 ALTRES SOL·LICITUD INFORMACIO SECCIO 
SINDICAL CCOO CIM  A DI 
HISENDA I FUNCIO PUBLICA 

SECCIO SINDICAL 
CCOO 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/02/15 ALTRES SOL·LICITUD DOCUMENTACIO 
SECCIOSINDICAL CCOO CIM A DI 
HISENDA I FUNCIO PUBLICA 

SECCIO SINDICAL 
CCOO 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/01/15 ALTRES NOMENAMENT JUNTA 
QUALIFICADORA CONVOCATORIA 
PER 2 BORSES ARQUTECTE 
PROCEDIMENT CONUCR MERITS  

VARIS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/01/15 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIO PAR RESOLUCIO 
INCLUSIO NOMINA 
INDEMNITZACIONS PER RAO 
SERVEI 

LVT  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/01/15 ALTRES APROVACIO ABONAMENT 
IMPORTS COLA·LABORACIO 
SOCIAL 

VARIS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/02/15 ALTRES SOL·LICITUD RECONEIXEMENT 
GRAU PERSONAL  

PMR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/02/15 ALTRES DEMANDA ACOMIADAMENT I 
RECLAMACIO DE QUANTITAT 
CONTRA CIM  

CGM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/02/15 ALTRES DEDUCCIO HAVERS A APLICAR A 
NOMINA  

JSM  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

12/11/14 RECONEIXEMEN
T CÒMPUT 
HORES 
FORMACIÓ 

30 HRS G B M  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

11/12/14 RECONEIXEMEN
T CÒMPUT 
HORES 
FORMACIÓ 

12 HRS M B M  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

11/12/14 RECONEIXEMEN
T CÒMPUT 
HORES 
FORMACIÓ 

30 HRS M B M  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

11/12/14 RECONEIXEMEN
T CÒMPUT 
HORES 
FORMACIÓ 

30 HRS C M R A  
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

11/12/14 RECONEIXEMEN
T CÒMPUT 
HORES 
FORMACIÓ 

12 HRS  F J F F  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

11/12/14 RECONEIXEMEN
T CÒMPUT 
HORES 
FORMACIÓ 

30 HRS C T A  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

11/12/14 RECONEIXEMEN
T CÒMPUT 
HORES 
FORMACIÓ 

6 HRS M C T A  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

11/12/14 RECONEIXEMEN
T CÒMPUT 
HORES 
FORMACIÓ 

30 HRS C M S P  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

11/12/14 RECONEIXEMEN
T CÒMPUT 
HORES 
FORMACIÓ 

17 HRS C M S P  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

11/12/14 RECONEIXEMEN
T CÒMPUT 
HORES 
FORMACIÓ 

3HRS C M S P  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

11/12/14 RECONEIXEMEN
T CÒMPUT 
HORES 
FORMACIÓ 

12 HRS J M M B  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

11/12/14 RECONEIXEMEN
T CÒMPUT 
HORES 
FORMACIÓ 

16 HRS J G O A  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

11/12/14 RECONEIXEMEN
T CÒMPUT 
HORES 
FORMACIÓ 

12 HRS H B S  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

11/12/14 RECONEIXEMEN
T CÒMPUT 
HORES 
FORMACIÓ 

15 HRS C F E P  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

11/12/14 RECONEIXEMEN
T CÒMPUT 
HORES 
FORMACIÓ 

16 HRS J G M  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

11/12/14 RECONEIXEMEN
T CÒMPUT 
HORES 
FORMACIÓ 

16 HRS M M C A  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

11/12/14 RECONEIXEMEN
T CÒMPUT 
HORES 
FORMACIÓ 

12 HRS  A R B  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

11/12/14 RECONEIXEMEN
T CÒMPUT 
HORES 
FORMACIÓ 

12 HRS G M M  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

11/12/14 RECONEIXEMEN
T CÒMPUT 
HORES 
FORMACIÓ 

16 HRS G M S  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 38/11 VINT-I-QUATRENA 
CERTIFICACIO 

ROIG OBRES I 
ELECTRONIC 
TRAFIC 

7609,53 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 13/14 TERCERA CERTIFICACIO EXCAV. S'HORTA 35240,74 
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 36/10QUARANTA-UNENA 
CERTIFICACIO 

VIABAL, SA 50227,94 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

11/12/14 RECONEIXEMEN
T CÒMPUT 
HORES 
FORMACIÓ 

24 HRS M P M  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 18/09 SEIXANTENA 
CERTIFICACIO 

AGLOMSA 94741,29 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 17/09 SEIXANTENA 
CERTIFICACIO 

CONS I PAV. 
SIQUIER, SA 

20762,64 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 19/09 CINQUANTA-VUITENA 
CERTIFICACIO 

ELSAMEX, SA 21848,08 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 32/10  QUARANTA-DOSENA 
CERTIFICACIO 

UTE EIX PONENT 
LLEVANT 

550757,33 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 10/12 DIVUITENA 
CERTIFICACIO 

UTE (FCC, SA I 
AMER E HIJOS, SA) 

1445478,23 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 15/09 SEIXENTENA 
CERTIFICACIO 

CONS. LLULL 
SASTRE, SA 

20816,03 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 16/09 SEICANTENA 
CERTIFICACIO 

MAN, SA 132199,87 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 14/09 CINQUANTA-NOVENA 
CERTIFICACIO 

LLULL SASTRE, SA 31569,42 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 001/04  CARRETERA 
PALMA-MANACOR 

2683212,29 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 32/10 QUARANTA-DOSENA 
CERTIFICACIO 

UTE EIX PONENT-
LLEVANT 

272981,78 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 20/14 PRIMERA I DARRERA 
CERTIFICACIO 

MAB, SL 584580,66 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 32/10 QUARANTA-TRESENA 
CERTIFICACIO 

UTE EIX PONENT-
LLEVANT 

500870,56 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 05/14 PRIMERA CERTIFICACIO ZIMA, SL 2022,01 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 32/10 QUARANTA-TRESENA 
CERTIFICACIO 

UTE EIX PONENT-
LLEVANT 

128744,93 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 34/10 QUARANTA-QUATRENA 
CERTIFICACIO 

ROIG OBRES, SA 7729,34 
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 26/11 TRENTA-DOSENA 
CERTIFICACIO 

UTE TUNELES 3139,18 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 20/09 SEIXANTENA 
CERTIFICACIO 

MELCHOR 
MASCARO, SA 

23284,38 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 20/09 SEIXANTA 
CERTIFICACIO 

MELCHOR 
MASCARO, SA 

23284,38 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 12/2012/F/1/02 DEVUITENA 
CERTIFICACIO 

ANETO 
CONSULTORES, SL 

14781,15 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 13/2012/F/1/03  UTE ASISTENCIA EL 
MOLINAR 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 13/09 SEIXENTENA 
CERTIFICACIO 

COMASA  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/12/14 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

EXP CM-60 ADD 27FINQUES 
15,21,23,29, ETC CANVI PARTIDA 

SENSE ESPECIFICAR 2032,49 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO DE FACTURES REF 
79/45300/20141027 

RELACIO ADJUNTA 8981,58 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 14/12 CERTIFICACIO SALDO 
LIQUIDACIO 

UTE ACSA I FERRER 
PONS 

61050,76 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/12/14 ALTRES EXP 51/2010 CLAU 10-14.0-ML 
CERTIFICACIO FINAL OBRES 

UTE ACSA I FERRER 
PONS 

181169,66 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/12/14 ALTRES EXP 12/2013 CLAU 12-17.0-RF 
CERTIFICACIO FINAL OBRES 

FIRMES Y 
ASFALTADOS DEL 
SUR, SL 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 7/2009-M CLAU 02-68.1-MT 
INTERESSOS MORA 

COMSA 68009,14 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBMINISTRAMENT VEHICLES RENAULT ESPAÑA 
COMERCIAL, SA 

152629,4 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 17/2010-M CLAU 03-19.1-VA VIAS Y 
CONSTRUCCIONES, 
SA 

54857,34 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/12/14 CONTRACTE 
MENOR 

EXP 13M00555 CONS. TONI NADAL 
SALAS 

20663,24 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/12/14 CONTRACTE 
MENOR 

EXP 10M04490  ENCOAB, SL 3920,4 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP RP 31/2012 P. A. 51/2014 SR D B M 4126,17 
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

08/01/15 ARXIU 
EXPEDIENT 

rp 16/2014 M M G  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

08/01/15 ARXIU 
EXPEDIENT 

RP 6/2014 A A F C  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

08/01/15 ARXIU 
EXPEDIENT 

RP 5/2014 M A  L N  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

09/01/15 DESESTIMAR 
RECURS 

RP 29/2014 A R R  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

09/01/15 IMPOSAR 
OBLIGACIÓ 
ABONAR DANYS 

DA 20/2014 C C M  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

09/01/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 15/2014 CLAU 14-11.0-RF OBRASCON HUARTE 
LAIN, SA 

282,38 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

09/01/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 17/2014 CLAU 14-16.0-RF COEXA 270,2 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

09/01/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 6/2013/F/01/05 CLAU 10-20.0-DC TYPSA 70800 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

09/01/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 5/2013/F/01/04 CLAU 10-18.0-ML IDOM INGENIERIA Y 
CONSULTORIA, SA 

251,38 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

11/01/15 APROVAR PLA 
SEGURETAT I 
SALUT EN OBRES 

EXP 9/2012/F/0/02 CLAU 10-22.0-DC UTE (DRAGADOS I 
MELCHOR 
MASCARO) 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/01/15 ALTRES CM-72 FINCA 9 PEÇA INCIDENTAL  A T D I M E T CH  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/01/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 1125/2014 SR A M O  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

14/01/15 ARXIU 
EXPEDIENT 

RP 30/2014 AXA SEGUROS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

14/01/15 REQUERIMENT 
SUBSANACIÓ 
ERRADES 

RP 33/2014  G A B G  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

14/01/15 REQUERIMENT 
SUBSANACIÓ 
ERRADES 

RP 34/2014 J A A  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

14/01/15 INICI 
PROCEDIMENT 
ADMINISTRATIU 

RP 1/2015 F Q B  
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

14/01/15 INICI 
PROCEDIMENT 
ADMINISTRATIU 

RP 2/2015 F J A M  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

14/01/15 REQUERIMENT 
SUBSANACIÓ 
ERRADES 

RP 19/2014 A A R  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

14/01/15 REQUERIMENT 
SUBSANACIÓ 
ERRADES 

RP 18/2014 J B V  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

14/01/15 INICI 
PROCEDIMENT 
ADMINISTRATIU 

RP 15/2014 C P P I F P P  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

14/01/15 EXPROPIACIÓ CM-70 FINCA 33 PEÇA INCIDENTAL S G L I J P E  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/01/15 ARXIU 
EXPEDIENT 

RP 39/2013 AXA  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO DE FACTURES REF 
79/45300/2014102200 

AJUNTAMENT 
PALMA 

1214,26 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/12/14 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

EXP 23/2014 CLAU 14-21.0-ML SENSE ESPECIFICAR  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO DE FACTURES REF 
79/45300/2014110300 

ATIB 611,24 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO DE FACTURES REF 
79/45300/2014103000 

AMADIP ESMENT 700,59 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO DE FACTURES REF 
79/45300/2014103111 

DAVASA 185,05 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO DE FACTURES REF 
79/45300/20141104 

ATIB 2744,64 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO DE FACTURES REF 
79/45300/2014102900 

DISTRIBUIDORA 
ROTGER, SL 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO DE FACTURES REF 
79/45300/20141105 

CASA JULIA, SA 581,63 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO DE FACTURES REF 
79/45300/20141102 

CANON ESPAÑA,SA 910,93 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 57/05 INTERESSOS MORA SIQUIER, SA 6742,25 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 36/04 INTERESSOS MORA SIQUIER, SA 2239,6 
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 36/05 INTERESSOS MORA SIQUIER, SA 6948,04 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 81/02 I 40/04-M  INTERESSOS 
MORA 

SIQUIER, SA 14635,99 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 08/05 INTERESSOS MORA SIQUIER, SA 5161,9 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 8/10 INTERESSOS MORA SIQUIER, SA 17082,11 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 24/07 INTERESSOS MORA SIQUIER, SA 8373,5 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 09M03790 INTERESSOS MORA SIQUIER, SA 721,05 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/01/15 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

EXP 10/09 ESLOU 
TOPOGRAFIA, SL 

986,21 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/01/15 APROVAR PLA 
SEGURETAT I 
SALUT EN OBRES 

EXP 9/2012/F/0/02 UTE DRAGADOS I 
MELCHOR 
MASCARO, SAU 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/01/15 IMPOSAR 
OBLIGACIÓ 
ABONAR DANYS 

DA 22/2014 EMAYA 604,64 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/01/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 18/2014 MAN, SAU 277,25 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/01/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 134 ADD 40 FINCA 43 CONTRATAS Y 
OBRAS 

300068,12 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/01/15 RECONEIXEMEN
T CÒMPUT 
HORES 
FORMACIÓ 

8HRS M M G  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/01/15 RECONEIXEMEN
T CÒMPUT 
HORES 
FORMACIÓ 

8 HRS M P R  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/01/15 RECONEIXEMEN
T CÒMPUT 
HORES 
FORMACIÓ 

12 HRS P B G  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/01/15 RECONEIXEMEN
T CÒMPUT 
HORES 
FORMACIÓ 

12 HRS I P S  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/01/15 RECONEIXEMEN
T CÒMPUT 
HORES 
FORMACIÓ 

12 HRS J J C D R  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/01/15 RECONEIXEMEN
T CÒMPUT 
HORES 
FORMACIÓ 

30 HRS M A G S  
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/01/15 RECONEIXEMEN
T CÒMPUT 
HORES 
FORMACIÓ 

18 HRS M A G S  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/01/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP CM-61 ADD 29 FINCA 41 BAJOKET, SL 312,48 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/01/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP CM-2.1 ADD 3 FINCA 4 INVESBRILA, SA 59,5 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/01/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP CM-61 ADD 33 FINCA 15 M B S 751,12 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/01/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP CM-61 ADD 31 FINCA 56 ? 689,6 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/01/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 1131/2014 S J G S  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO DE FACTURES REF 
79/45300/2014102500 

RELACIO ADJUNTA 2778,6 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/01/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 997/2014B C/ SES ARGILES, 47 B J H  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/01/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 1124/2014 MA-3300 J T G  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

21/01/15 APROVAR PLA 
SEGURETAT I 
SALUT EN OBRES 

EXP 21/2014 CLAU 14-24.0-ML MAB. SL  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

21/01/15 APROVAR PLA 
SEGURETAT I 
SALUT EN OBRES 

EXP 22/2014 CLAU 14-22.0-ML MAB, SL  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

21/01/15 APROVAR PLA 
SEGURETAT I 
SALUT EN OBRES 

EXP 23/2014 CLAU 14-21.0-ML MAB, SL  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

21/01/15 INICI 
PROCEDIMENT 
ADMINISTRATIU 

RP 40/2013 M P J  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

21/01/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 1110/2014 MA-13A G P M  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

21/01/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 28/2015 MA-30 ENDESA 
DISTRIBUCION 
ELECTRICA, SL 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

21/01/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 1113/2014 MA-5018 J S O  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/01/15 REQUERIMENT 
SUBSANACIÓ 
ERRADES 

RP 38/2013  PASCUAL 
ADMINISTRADORES 
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/01/15 INICI 
PROCEDIMENT 
ADMINISTRATIU 

RP 3/2015 J A G F  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

26/01/15 ALTRES EXP CM-45 CLAVE 50-60.0-VA 
PIEZA INCIDENTAL 

N E L P  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

31/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO DE FACTURES REF 
79/45300/20141107 

ENDESA ENERGIA, 
SA UNIPERSONAL 

3105,74 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

31/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO DE FACTURES REF 
79/45300/20141106 

ENDESA ENERGIA, 
SA UNIPERSONAL 

59731,59 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

26/01/15 AUTORITZACIÓ 
ASSISTÈNCIA 
CURSOS 

A FUNCIONÀRIA CARRERA PER 
TAL D'ASSISTIR AL I CONGRÉS 
MODELS DE REGENERACIONS 
URBANES, 28 GENER 2015 

C.H.M./FUNCIÓ 
PÚBLICA 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

27/01/15 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME 
ACTIVITAT NO PERMANENT 

CLUB CICLISTA 
PLATGES DE CALA 
MILLOR 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

27/01/15 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME 
ACTIVITAT NO PERMANENT 

CLUB CICLISTA 
ARENAL 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

29/01/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2014/137 FJ.S.T.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

29/01/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2014/142 AJUNTAMENT 
CALVIÀ 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

26/01/15 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. CÈD. 000212/2015 A 
000227/2015 

VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

27/01/15 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. CÈD. 000228/2015 A 
000246/2015 

VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

28/01/15 CATALOGACIÓ 
VEHICLE 
HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2014002470 A.R.M.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

28/01/15 CATALOGACIÓ 
VEHICLE 
HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2014014255 A.S.S.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

28/01/15 CATALOGACIÓ 
VEHICLE 
HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2015000402 C.C.D.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

28/01/15 CATALOGACIÓ 
VEHICLE 
HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2014015826 H.W.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

28/01/15 CATALOGACIÓ 
VEHICLE 
HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2014016914 F.M.C.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

28/01/15 CATALOGACIÓ 
VEHICLE 
HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2014016914 F.M.C.  
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

28/01/15 CATALOGACIÓ 
VEHICLE 
HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2014017319 M.G.S.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

28/01/15 CATALOGACIÓ 
VEHICLE 
HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2014016488 R.V.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

29/01/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2014/122 ISC HOLDING A.S.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

28/01/15 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. CÈD. 000247/2015 A 
000256/2015 

VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

28/01/15 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 000006/2015 C.G.S.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/01/15 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. CÈD. 000273/2015 A 
000286/2015 

VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

29/01/15 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. CÈD. 000257/2015 A 
000272/2015 

VARIS  

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

01/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER DONAR SUPORT 
A PROGRAMES D'ACTIVITATS DE 
CAIRE SOCIOCULTURAL DIRIGITS 
A LES PERSONES MAJORS, ANY 
2014 

ASSOCIACIÓ 
PERSONAS 
MAYORES DE CAS 
CAPISCOL I SON 
BUSQUETS 

1650 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

01/12/14 CONTRACTE 
MENOR 

APROVACIÓ EXPEDIENT PER DUR 
A TERME UN BETLEM VIVENT ALS 
JARDINS DE LA MISERICÒRDIA 

MALLORQUINA 
D'ARTISTES, SL 

21598,5 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

01/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

REALITZACIÓ D'UNA 
REPRESENTACIÓ DE 
L'ESPECTACLE "LA CANTANT 
CALBA" AL MUNICIPI DE 
POLLENÇA (AJUT EN ESPÈCIE 
CAEM 2014) 

ESTUDI ZERO 
TEATRE, SCL 

2299 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

01/12/14 ALTRES CORRECCIÓ D'ERRADA MATERIAL 
DE LA RESOLUCIÓ D'URGÈNCIA 
DE 19 SET 2014, PER DUR A TERME 
LA INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA 
PRECTECE INSTAL·LACIÓ PARC 
FOTOVOLTAIC  A LES PARCELES 
7-496 I 7-504 DEL TERME 
MUNICIPAL DE MANACOR 

VARIS  

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

02/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER A L'ACTIVITAT D 
EKARATE DEL PROGRAMA DE 
L'ESPORT PER A L'EDAT ESCOLAR 
(DEL 31/10/13 AL 30/10/14) 

FEDERACIÓ DE 
KARATE DE LES 
ILLES BALEARS 

8854,64 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

02/12/14 INCLUSIÓ 
NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATG
E 

DONAR CONFORMITAT I 
AUTORITZAR L'ABONAMENT 
NOVEMBRE-14 

M.R.J. 201,96 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

02/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE PROMOCIÓ 
ESPORTIVA 
REF. Q/2014/1846 

VARIS 13439,94 
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VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

02/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL POLIESPORTIU 
SANT FERRAN 
REF. Q/2014/1847 

VARIS 5441,45 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

02/12/14 ABONAR 
DESPESES 
QUILOMETRATG
E 

DONAR CONFORMITAT 
AUTORITZAR L'ABONAMENT 
OCT-14 + NOV-14 

C.LL.C. 127,75 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

02/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE PATRIMONI 
HISTÒRIC 
REF. Q/2014/1842 

ELEMENTS CENTRE 
DE GESTIÓ I 
DIFUSIÓ DE 
PATRIMONI 
CULTURAL, SL 

2087,25 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

02/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DELS SERVEIS 
ADMINISTRATIUS DE CULTURA I 
PATRIMONI 
REF. Q/2014/1843 

VARIS 827,62 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

02/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE L'EDIFICI KREKOVIC 
REF. Q/2014/1832 

VARIS 4047,73 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

02/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, 
ARXIUS I MUSEUS 
(SUBMINISTRAMENT DE LLIBRES 
A LA BIBLIOTECA DE CULTURA 
ARTESANA EXERCICI 2014) 

UTE LIBER DIST. 
EDUCATIVAS, SL-
CUENTOS DEL 
MUNDO SHALIB, SL 

3492,12 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

02/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, 
ARXIUS I MUSEUS 
(SUBMINISTRAMENT DE LLIBRES 
A LA BIBLIOTECA DE CULTURA 
ARTESANA EXERCICI 2014) 

UTE LIBER DIST. 
EDUCATIVAS, SL-
CUENTOS DEL 
MUNDO SHALIB, SL 

766,45 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

02/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

REPRESENTACIÓ DE 
L'ESPECTACLE "VICTOR I EL 
MONSTRE" AL MUNICIPI DE SANT 
LLORENÇ DES CARDASSAR  (AJUT 
EN ESPÈCIE CAEM 2014) 

S'HOSTAL DES 
MOIXOS, SLU 

2238,5 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

02/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

REPRESENTACIÓ DE 
L'ESPECTACLE "UNA HISTÒRIA DE 
CLOSQUES" AL MUNICIPI DE 
MANACOR (CONVOCATÒRIA 
CAEM 2014) 

S'HOSTAL DES 
MOIXOS, SLU 

314,6 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

02/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

REPRESENTACIÓ ESPECTACLE 
"MAMAAÀ!!!" A DIFERENTS 
MUNICIPIS DE MALLORCA (AJUT 
EN ESPÈCIE CAEM 2014) 

J.P.B. 5445 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

02/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, 
ARXIUS I MUSEUS 
(ORGANITZACIÓ DE 
CONTACONTES A LES 
BIBLIOTEQUES DE LA XARXA DE 
BIBLIOTEQUES DE MALLORCA) 

M.F.M. 121 
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VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

02/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA A DONAR 
SUPORT A PROGRAMES 
D'ACTIVITATS DE CAIRE 
SOCIOCULTURAL DIRIGITS A LES 
PERSONES MAJORS, ANY 2014 

ASOCIACIÓN DE 
JUBILADOS Y 
PENSIONISTAS DE 
SON GOTLEU Y CAN 
CAPAS 

2000 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

02/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA A 
FOMENTAR L'ASSOCIACIONISME  
EN L'ÀMBIT DE LES PERSONES 
MAJORS (LLOGUER DEL LOCAL 
SOCIAL I MANTENIMENT DE 
L'ENTITAT) 

 FEDERACIÓN DE 
PESONAS SORDAS 
DE LAS ISLAS 
BALEARES 

1294,72 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

02/12/14 RECONEIXEMEN
T CÒMPUT 
HORES 
FORMACIÓ 

ACTIVITAT FORMATIVA: 
FORMACIÓ DE FORMADORS: 
GESTIÓ DE SITUACIONS DIFÍCILS, 
DE 20 HORES DE DURADA (DEL 
23/09/14 AL 06/10/14 

J.B.S.  

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

03/12/14 ABONAR 
DESPESES 
QUILOMETRATG
E 

DONAR CONFORMITAT I 
AUTORITZAR L'ABONAMENT 
OCT + NOV 2014 

R.C.R. 142,3 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

03/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECLAMACIÓ D'INTERESSOS DE 
DEMORA PEL RETARD EN 
L'ABONAMENT DE LES FACTURES 
A L'EMPRESA ENDESA ENERGIA, 
SAU 

ENDESA ENERGIA 
SAU 

983,71 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

03/12/14 RESOLUCIÓ 
CONTRACTE 

SUBMINISTRAMENT 12 CÀMERES 
DIGITALS (CONVOCATÒRIA 
AJUDES EN ESPÈCIE 2014 
EQUIPAMENTS DE LES 
BIBLIOTEQUES DE LES ENTITATS 
D'ADMINISTRACIÓ LOCAL O DELS 
ORGANISMES PÚBLICS QUE EN 
DEPENEN) 

EL CORTE INGLÉS, 
SA 

2504,7 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

03/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA A 
FOMENTAR L'ASSOCIACIONISME 
EN L'ÀMBIT DE LES PERSONES 
MAJORS (LLOGUER LOCAL 
SOCIAL I MANTENIMENT 
ENTITAT) 

ASSOCIACIÓ GENT 
GRAN CAMPANERA 

4330 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

03/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA A 
FOMENTAR L'ASSOCIACIONISME 
EN L'ÀMBIT DE LES PERSONES 
MAJORS (LLOGUER DEL LOCAL I 
MANTENIMENT DE L'ENTITAT) 

ASSOCIACIÓ AMICS 
TERCERA EDAT 
"BONA GENT" 

7900 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

03/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA A 
FOMENTAR L'ASSOCIACIONISME 
EN L'ÀMBIT DE LES PERSONES 
MAJORS (LLOGUER LOCAL 
SOCIAL I MANTENIMENT DE 
L'ENTITAT) 

ASOCIACIÓN DE 
PERSONAS 
MAYORES MAR 
BLAVA 

7900 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

03/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA A DONAR 
SUPORT A PROGRAMES 
D'ACTIVITATS DE CAIRE 
SOCIOCULTURAL DIRIGITS A LES 
PERSONES MAJORS, ANY 2014 

ASSOCIACIÓ GENT 
GRAN DE SON 
ESPANYOLET 

1360 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

03/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ  DESTINADA A 
DONAR SUPORT A PROGRAMES 
D'ACTIVITATS DE CAIRE 
SOCIOCULTURAL DIRIGITS A LES 
PERSONES MAJORS, ANY 2014 

ASSOCIACIÓ DE LA 
TERCERA EDAT 
S'UNIÓ DE 
S'ARENAL 

26 
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VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

03/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

REALITZACIÓ D'UNA 
REPRESENTACIÓ DE 
L'ESPECTACLE "IL SEGRETO DI 
SUSANNA" AL MUNICIPI DE 
LLOSETA (AJUT EN ESPÈCIE CAEM 
2014) 

MUSIDIVERSITAT, 
SL 

1210 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

03/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

REPRESENTACIÓ ESPECTACLE 
"BLANCANEUS I ELS 7 NANS, EL 
MUSICAL" AL MUNICIPI DE SON 
SERVERA (AJUT EN ESPÈCIE CAEM 
2014) 

MALLORCA SO, SA 3146 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

03/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

REPRESENTACIÓ ESPECTACLE 
"CENICIENTA, UN MUSICAL DE 
CONTE" AL MUNICIPI DE 
CAPDEPERA (AJUT EN ESPÈCIE 
CAEM 2014) 

UNNANIMA 
SERVICES, SL 

3267 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

03/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

REPRESENTACIÓ ESPECTACLE 
"XUETES, VIDES MARCADES PER 
UN LLINATGE" ALS MUNICIPIS DE 
POLLENÇA I DE CAMPOS (AJUT EN 
ESPÈCIE CAEM 2014) 

MALLORCA SO, SA 3267 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

03/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

REPRESENTACIÓ ESPECTACLE 
"BAMBI" ALS MUNICIPIS DE 
LLOSETA I ALCUDIA (AJUT EN 
ESPÈCIE CAEM 2014) 

MALLORCA SO, SA 2081,2 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

03/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

REPRESENTACIÓ ESPECTACLE 
"LLEGENDÀRIA" ALS MUNICIPIS 
DE SANTA MARIA I BINISSALEM 
(AJUT EN ESPÈCIE CAEM 2014) 

ESTUDI ZERO 
TEATRE, SCL 

3630 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

03/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

PROJECTE INTERVENCIÓ 
ARQUEOLÒGICA A LA COVA DEL 
MOLÍ D'EN GASPAR (AJUT PÈR A 
LA REALTZACIÓ 
D'INTERVENCIONS 
ARQUEOLÒGIQUES I/O 
PALEONTOLÒGIQUES A 
MALLORCA 2014) 

AJUNTAMENT DE 
SINEU 

9965,38 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

04/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, 
ARXIUS I MUSEUS 
(SUBMINISTRAMENT LLIBRES A 
LA XARXA DE BIBLIOTEQUES DE 
MALLORCA) 

UTE LIBER DIST. 
EDUCATIVAS, SL-
CUENTOS DEL 
MUNDO SHALIB, SL 

32376,3 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

04/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, 
ARXIUS I MUSEUS 
REF. Q/2014/1871 

PRODUCCIONS 
BLAU, SL 

275,32 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

04/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE 
CULTURA 
REF. Q/2014/1869 

VARIS 4418,96 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

04/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, 
ARXIUS I MUSEUS 
(ORGANITZACIÓ CONTACONTES A 
LES BIBLIOTEQUES DE LA XARXA 
DE BIBLIOTEQUES DE MALLORCA) 

S'HOSTAL DES 
MOIXOS, SLU 

1225,09 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

04/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, 
ARXIUS I MUSEUS 
(ORGANITZACIÓ CONTACONTES 
EN ANGLÉS A LES BIBLIOTEQUES 
DE LA XARXA DE BIBLIOTEQUES 
DE MALLORCA) 

TIL TEATRE 
ELÀSTIC NOU, SL 

2139,96 
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VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

04/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, 
ARXIUS I MUSEUS 
(ORGANITZACIÓ D'ESPECTACLES 
TEATRALS A LES BIBLIOTEQUES 
DE LA XARXA DE BIBLIOTEQUES 
DE MALLORCA) 

LABONITA, SCCL 680,02 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

04/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE 
PATRIMONI HISTÒRIC 
REF. Q/2014/1854 

VARIS 4114 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

04/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, 
ARXIUS I MUSEUS 
(ORGANITZACIÓ DE TALLERS A 
LES BIBLIOTEQUES DE LA XARXA 
DE BIBLIOTEQUES DE MALLORCA) 

ASOCIACIÓN 
BALEAR PARA EL 
FOMENTO DE LAS 
ARTES 
DECORATIVAS 
(ABADE) 

740 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

04/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER A 
L'ACTIVITAT D'ORIENTACIÓ DEL 
PROGRAMA DE L'ESPORT PER A 
L'EDAT ESCOLAR A MALLORCA 

FEDERACIÓ 
BALEAR 
D'ORIENTACIÓ 

3907,9 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

04/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

REPRESENTACIÓ DE 
L'ESPECTACLE "GOLDILOCKS" AL 
MUNICIPI DE CALVIÀ (AJUT EN 
ESPÈCIE CONVOCATÒRIA CAEM 
2014) 

TIL TEATRE 
ELÀSTIC NOU, SL 

847 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

04/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

REPRESENTACIÓ DE L'EPECTACLE 
"PANFONTETA" AL MUNICIPI DE 
VILAFRANCA (AJUT EN ESPÈCIE 
CONVOCATÒRIA CAEM 2014) 

ASSOCIACIÓ 
CULTURAL 
NOCTÀMBULS 

1000 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

04/12/14 RECONEIXEMEN
T CÒMPUT 
HORES 
FORMACIÓ 

ACTIVITAT FORMATIVA: 
ADMINISTRACIÓN ELECTRÒNICA, 
DE 30 HORES DE DURADA ( DEL 
29/09/14 AL 31/10/14) 

C.M.Q.V.  

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

04/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER AL FOMENT I LA 
PROMOCIÓ DE L'ARTSANIA PER A 
L'ANY 2014 
(FORMACIÓ, DESPESA PERSONAL 
DOCENT, CURS D'HABILITATS 
PSICOLÒGIQUES EN LA 
NEGOCIACIÓ I SOLUCIÓ DE 
CONFLICTES) 

GREMI DE JOIERS I 
RELLOTGERS DE 
LES ILLES BALEARS 

553 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

04/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER AL FOMENT I LA 
PROMOCIÓ DE L'ARTESANIA ANY 
2014 
(FORMACIÓ, DESPESA PERSONAL 
DOCENT. CURS D'ESMALTAT AL 
FOC PER A JOIERIA) 

GREMI DE JOIERS I 
RELLOTGERS DE 
LES ILLES BALEARS 

600,4 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

04/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER AL FOMENT I LA 
PROMOCIÓ DE L'ARTESANIA ANY 
2014  
(FORMACIÓ, DESPESA PERSONAL 
DOCENT. CURS MODELAT 3D 
MODUL II) 

GREMI DE JOIERS I 
RELLOTGERS DE 
LES ILLES BALEARS 

1433,85 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

05/12/14 INCLUSIÓ 
NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATG
E 

DONAR CONFORMITAT I 
AUTORITZAR L'ABONAMENT 
NOVEMBRE-14 

J.M.F. 84,05 
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VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

05/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER A 
L'ACTIVITAT DE VOLEIVOL DEL 
PROGRAMA DE L'ESPORT PER A 
L'EDAT ESCOLAR (DEL 31/10/13 AL 
30/10/14) 

FEDERACIÓ DE 
VOLEIBOL DE LES 
ILLES BALEARS 

9817,2 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

05/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER A L'ACTIVITAT 
DE TRIATLÓ DEL PROGRAMA DE 
L'ESPORT PER A L'EDAT ESCOLAR 
A MALLORCA (DEL 31/10/13 AL 
30/10/14) 

FEDERACIÓ DE 
TRIATLÓ DE LES 
ILLES BALEARS 

6589,8 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

05/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER A L'ACTIVITAT 
DE TIR OLÍMPIC DEL PROGRAMA 
DE L'ESPORT A L'EDAT ESCOLAR A 
MALLORCA (DEL 31/10/13 AL 
30/10/14) 

FEDERACIÓ 
BALEAR DE TIR 
OLÍMPIC 

3570 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

05/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

CONTRACTE DE 
SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA 
ELÈCTRICA PER AL CONSELL DE 
MALLORCA (CENTRE 
SOCIOCULTURAL D'INCA) 

ENDESA ENERGIA 
SAU 

353,38 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

09/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE L'EDIFICI KREKOVIC 
REF. Q/2014/1875 

VARIS 526,06 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

09/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE 
CULTURA 
REF. Q/2014/1872 

VARIS 2237,25 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

09/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE 
CULTURA 
(CINC REPRESENTACIONS DE 
L'OBRA DE TEATRE "Z I 
L'HABITACIÓ 113") 

IGUANA TEATRE, SL 3267 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

09/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE 
CULTURA 
(REALITZACIÓ DE 3 
REPRESENTACIONS DE L'OBRA DE 
TEATRE "CABARET DEL CIRC 
BOVER") 

S.J.R. 2300 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

09/12/14 ABONAR 
DESPESES 
QUILOMETRATG
E 

DONAR CONFORMITAT I 
AUTORITZAR L'ABONAMENT 
D'AQUESTES DESPESES (AGOST-
SETEMBRE-OCTUBRE 2014) 

J.M.B. 820,7 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

09/12/14 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

COMISSIÓ DE SERVEIS PER TAL 
D'ASSISTIR A LA REUNIÓ "2ª 
REUNIÓ DE LA COMISSIÓ DE 
SEGUIMENT DEL PLA NACIONAL 
D'ARQUITECTURA TRADICIONAL" 
QUE ES DURÀ A TERME A MADRID 
EL DIA 12/12/14. 

A.R.S.E.  

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

09/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL 
JACIMENT DE SON PERETÓ, DEL 
TERME MUNICIPAL DE MANACOR 
(CONCESIÓ D'AJUST PER A LA 
REALITZACIÓ D'INTERVENCIONS 
ARQUEOLÒGIQUES I/O 
PQLEONTOLÒGIQUES A L'ILLA DE 
MALLORCA ANY 2014)  

AJUNTAMENT DE 
MANACOR 

9475,96 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

09/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA A 
S'ILLOT, DEL TERME MUNICPAL 
DE SANT LLORENÇ 
(AJUTS PER A LA REALITZACIÓ 
D'INTERVENCÍONS 
ARQUEOLÒGIQUES I/O 
PALEONTOLÒGIQUES A L'ILLA DE 
MALLORCA, ANY 2014) 

AJUNTAMENT DE 
SANT LLORENÇ 

9050,28 
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VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

09/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

REPRESENTACIÓ DE 
L'ESPECTACLE "QUIN MÓN 
PERETA, QUIN MÓN" ALS 
MUNICIPIS DE SON SERVERA I 
SANT LLORENÇ DES CARDASSAR 
(AJUT EN ESPÈCIE CAEM 2014) 

MALLORQUINA 
D'ARTISTES, SL 

1573 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

09/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA A 
FOMENTAR L'ASSOCIACIONISME 
EN L'ÀMBIT DE LES PERSONES 
MAJORS (LLOGUER LOCAL 
SOCIAL I MANTENIMENT DE 
L'ENTITAT) 

ASSOCIACIÓ LLAR 
PARROQUIAL PER A 
MAJORS DE SANT 
FRANCESC DE 
PAULA 

6074,48 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

09/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA A 
FOMENTAR L'ASSOCIACIONISME 
EN L'ÀMBIT DE LES PERSONES 
MAJORS (LLOGUER LOCAL 
SOCIAL I MANTENIMENT DE 
L'ENTITAT) 

ASSOCIACIÓ DE 
PENSIONISTES I 
JUBILATS DE SANTA 
MARIA DEL CAMÍ 

4885 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

09/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA A 
FOMENTAR L'ASSOCIACIONISME 
EN L'ÀMBIT DE LES PERSONES 
MAJORS (LLOGUER DEL LOCAL 
SOCIAL I MANTENIMENT DE 
L'ENTITAT) 

ASSOCIACIÓ 
BALEAR 
D'ESCLEROSI 
MÚLTIPLE (ABDEM) 

1446,37 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

09/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA A 
FOMENTAR L'ASSOCIACIONISME 
EN L'ÀMBIT DE LES PERSONES 
MAJORS (LLOGUER DEL LOCAL 
SOCIAL I MANTENIMENT DE 
L'ENTITAT) 

ASSOCIACIÓ GENT 
GRAN DEL CAMP 
RODÓ 

7631,95 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

09/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA A 
FOMENTAR L'ASSOCIACIONISME 
EN L'ÀMBIT DE LES PERSONES 
MAJORS (LLOGUER LOCAL 
SOCIAL) 

ASOCIACIÓN 
TERCERA EDAD DE 
INCA Y SU 
COMARCA 

6534 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

09/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA A DONAR 
SUPORT A PROGRAMES 
D'ACTIVITATS DE CAIRE 
SOCIOCULTURAL DIRIGITS A LES 
PERSONES MAJORS ANY 2014 

ASSOCIACIÓ 
PERSONES MAJORS 
DES PIL·LARÍ 

351 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

09/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA A DONAR 
SUPORT A PROGRAMES 
D'ACTIVITATS DE CAIRE 
SOCIOCULTURAL DIRIGITS A LES 
PERSONES MAJORS, ANY 2014 

ASOCIACIÓN DE 
JUBILADOS Y 
PENSIONISTAS DEL 
BEX, ARGENTARIA 
Y BBVA 

754 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

09/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA A DONAR 
SUPORT A PROGRAMES 
D'ACTIVITATS DE CAIRE 
SOCIOCULTURAL DIRIGITS A LES 
PERSONES MAJORS, ANY 2014 

ASOCIACIÓN DE 
PERSONAS 
MAYORES DE LA 
TERCERA EDAD 
BENVINGUTS 

530 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

09/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

REPRESENTACIÓ DE 
L'ESPECTACLE "QUIN MÓN 
PERETA, QUIN MÓN" ALS 
MUNICIPIS DE SON SERVERA I 
SANT LLORENÇ DES CARDESSAR 

MALLORQUINA 
D'ARTISTES, SL 

1573 
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VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

09/12/14 APROVAR 
EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ 

SUBMINISTRAMENT DE TROFEUS 
PER A LES ACTIVITATS I ELS 
ESDEVENIMENTS ESPORTIUS 
REALITZATS A MALLORCA EN 
2015  

VARIS 39884,4 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

09/12/14 APROVAR 
EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ 

SERVEIS PREVENTIUS SANITARIS 
PER A LES ACTIVITATS I ELS 
ESDEVENIMENTS ESPORTIUS 
REALITZATS A MALLORCA EN 
2015 

VARIS 49500 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

09/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE MEDICINA 
ESPORTIVA 
REF. Q/2014/1892 

VARIS 1437,77 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

09/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE PROMOCIÓ 
ESPORTIVA 
REF. Q/2014/1891 

VARIS 9131,59 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

09/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE LA COMISSIÓ 
D'ESPORTS 
REF. Q/2014/1889 

VARIS 1011,85 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

09/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL POLIESPORTIU 
SANT FERRAN 
REF. Q/2014/1888 

VARIS 1531,42 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

10/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE PROMOCIÓ SOCIAL I 
ASSOCIACIONISME 
REF. Q/2014/1885 

PALMA 
DISTRIBUCIONS, SL 

147,5 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

10/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL CENTRE 
SOCIOCULTURAL DE MANACOR 
REF. Q/2014/1857 

VARIS 231,44 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

10/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES  DE BIBLIOTEQUES, 
ARXIUS I MUSEUS 
(ORGANITZACIÓ D'ESPECTACLES 
TEATRALS A LES BIBLIOTEQUES 
DE LA XARXA DE BIBLIOTEQUES 
DE MALLORCA) 

LA FORNAL 
D'ESPECTACLES DE 
FERRO, SLU 

2561,03 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

10/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, 
ARXIUS I MUSEUS 
(ORGANITZACIÓ DE 
CONTACONTES A LES 
BIBLIOTEQUES DE LA XARXA DE 
BIBLIOTEQUES DE MALLORCA) 

ASSOCIACIÓ 
FUNDACIÓ DADA 
GUGU 

1260 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

10/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, 
ARXIUS I MUSEUS 
(ORGANITZACIÓ D'ESPECTACLES 
TEATRALS A LES BIBLIOTEQUES 
DE LA XARXA DE BIBLIOTEQUES 
DE MALLORCA) 

MUSICS DE GIRONA 1950 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

10/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, 
ARXIUS I MUSEUS 
(ORGANITZACIÓ D'ESPECTACLES 
TEATRALS A LES BIBLIOTEQUES 
DE LA XARXA DE BIBLIOTEQUES 
DE MALLORCA) 

ASSOCIACIÓ 
TEATRÈMOL 

1640 
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VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

10/12/14 ALTRES PRORROGA DEL PROGRAMA 
TEMPORAL REVISIONS MÈDIC-
ESPORTIVES DELS CENTRES 
COMARCALS SERVEI DE 
MEDICINA DE L'ESPORT 

VARIS  

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

10/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, 
ARXIUS I MUSEUS 
(ORGANITZACIÓ DE TALLERS A 
LES BIBLIOTEQUES DE LA XARXA 
DE BIBLIOTEQUES DE MALLORCA) 

E.A.F. 1383,85 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

10/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE CULTURA 
(EXPOSICIÓ "ROMA CONQUESTA 
MALLORCA, LES EXCAVACIONS 
DE SON ESPASES" A LA 
MISERICÒRDIA) 

M.M.E.O. 1000 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

10/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLITEQUES, 
ARXIUS I MUSEUS 
(ORGANITZACIÓ DE TALLER DE 
PLASTILINA A LES BIBLIOTEQUES 
DE LA XARXA DE BIBLIOTEQUES 
DE MALLORCA) 

C.M.M. 3000 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

10/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, 
ARXIUS I MUSEUS 
(ORGANITZACIÓ DE 
CONTACONTES A LES 
BIBLIOTEQUES DE LA XARXA DE 
BIBLIOTEQUES DE MALLORCA) 

C.G.P. 1599,99 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

10/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, 
ARXIUS I MUSEUS 
(ORGANITZACIÓ D'ESPECTACLES 
TEATRALS A LES BIBLIOTEQUES 
DE LA XARXA DE BIBLIOTEQUES 
DE MALLORCA) 

J.M.P.F. 1026,08 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

10/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, 
ARXIUS I MUSEUS 
(ORGANITZACIÓ DE TALLERS A 
LES BIBLIOTEQUES DE LA XARXA 
DE BIBLIOTEQUES DE MALLORCA) 

ARSIS 
PRODUCCIONS 
MUSICALS 

3000 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

10/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, 
ARXIUS I MUSEUS 
(ORGANITZACIÓ DE 
CONTACONTES A LES 
BIBLIOTEQUES DE LA XARXA DE 
BIBLIOTEQUES DE MALLORCA) 

LACOMUNITAT 600 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

10/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLITEQUES, 
ARXIUS I MUSEUS 
(ORGANITZACIÓ DE 
CONTACONTES A LES 
BIBLIOTEQUES DE LA XARXA DE 
BIBLIOTEQUES DE MALLORCA) 

S.Z. 125,01 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

10/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, 
ARXIUS I MUSEUS 
(ORGANITZACIÓ D'ESPECTACLES 
TEATRALS A LES BIBLIOTEQUES 
DE LA XARXA DE BIBLIOTEQUES 
DE MALLORCA) 

ASSOCIACIÓ 
CULTURAL 
MIGJORN 

2960 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

10/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, 
ARXIUS I MUSEUS 
(SUBMINISTRAMENT 
D'ENREGISTRAMENTS SONORS I 
AUDIOVISUALS A LA BIBLIOTECA 
DE CULTURA ARTESANA 

UTE LIBER DIST. 
EDUCATIVAS, SL-
CUENTOS DEL 
MUNDO SHALIB, SL 

798,36 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

10/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

CONTRACTE RELATIU AL SERVEI 
DE MANTENIMENT I 
CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA 
DE L'EDIFICI DEL MUSEU 
KREKOVIC (OCTUBRE-14) 

ROIG OBRES 
SERVEIS I MEDI 
AMBIENT, SA 

500,94 
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VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

10/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL CONTRACTE DEL 
SERVEI DE SUPORT A 
L'ORGANITZACIÓ DEL PROGRAMA 
"JOCS ESPORTIUS ESCOLARS 
2014/15 i 2015/16" 

ESPORTS 85, SL 50540,83 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

10/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL CONTRACTE DEL 
SERVEI DE SUPORT A 
L'ORGANITZACIÓ DEL PROGRAMA 
"JOCS ESPORTIUS ESCOLARS 
2014/15 i 2015/16" 

ESPORTS 85, SL 18388,59 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

10/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SERVEI DE SONORITZACIÓ DE DOS 
CONCERTS: BANDA I ESCOLA DE 
MÚSICA DE SA POBLA I 
AJUNTAMENT DE VILAFRANCA  
(AJUT EN ESPÈCIE PEL FOMENT DE 
L'ORGANITZACIÓ DE CONCERTS 
2014). 

J.S.A. 975,26 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

10/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

REPRESENTACIÓ DE 
L'ESPECTACLE "EL SOPAR" A 
DIFERENTS MUNICIPIS (CALVIÀ, 
ANDRATX I SANTANYÍ) AJUT EN 
ESPÈCIE CAEM 2014 

IGUANA TEATRE, SL 12705 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

10/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER A 
L'ACTIVITAT DE FUTBOL DEL 
PROGRAMA DE L'ESPORT PER A 
L'EDAT ESCOLAR A MALLORCA 
(DEL 31/10/13 AL 30/10/14) 

FEDERACIÓ DE 
FUTBOL DE LES 
ILLES BALEARS 

102849,46 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

10/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER A 
L'ACTIVITAT DE PÀDEL DEL 
PROGRAM DE L'ESPORT PER A 
L'EDAT ESCOLAR (DEL 31/10/13 AL 
30/10/14) 

FEDERACIÓ DE 
PÀDEL DE LES ILLES 
BALEARS 

1000 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

10/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA A 
FOMENTAR L'ASSOCIACIONISME 
EN L'ÀMBIT DE LES PERSONES 
MAJORS (LLOGUER DEL LOCAL 
SOCIAL I MANTENIMENT DE 
L'ENTITAT) 

ASOCIACIÓN DE 
JUBILADOS DE LA 
URBANIZACIÓN 
BELLAVISTA 

5929,36 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

10/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER AL 
FOMENT I LA PROMOCIÓ DE 
L'ARTESANIA PER A L'ANY 2014 
(FORMACIÓ, DESPESA PERSONAL 
DOCENT. CURS D'INICIACIÓ A LA 
MICROFUSIÓ) 

GREMI DE JOIERS I 
RELLOTGERS DE 
LES ILLES BALEARS 

1106 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

11/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE PROMOCIÓ 
ESPORTIVA 
REF. Q/2014/1943 

VARIS 8497,91 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

11/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE MEDICINA 
ESPORTIVA 
REF. Q/2014/1945 

MARTORELL 
POMAR, SL 

2971,59 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

11/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL POLIESPORTIU 
SANT FERRAN 
REF. Q/2014/1942 

VARIS 5525,28 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

11/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL CENTRE 
SOCIOCULTURAL D'INCA 
REF. Q/2014/1897 

VARIS 103,96 
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VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

11/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, 
ARXIUS I MUSEUS 
(ORGANITZACIÓ DE TALLERS A 
LES BIBLIOTEQUES DE LA XARXA 
DE BIBLIOTEQUES DE MALLORCA) 

ARQUITECTIVES 900 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

11/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, 
ARXIUS I MUSEUS 
(ORGANITZACIÓ DE 
CONTACONTES A LES 
BIBLIOTEQUES DE LA XARXA DE 
BIBLIOTEQUES DE MALLRCA) 

S'ALTRA SENALLA 1080 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

11/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE CULTURA 
(EXPOSICIÓ "ROMA CONQUESTA 
MALLORCA, LES EXCAVACIONS 
DE SON ESPASES" A LA 
MISERICÒRDIA) 

J.M.S. 1000 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

11/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, 
ARXIUS I MUSEUS 
(ORGANITZACIÓ DE TALLERS A 
LES BIBLIOTEQUES DE LA XARXA 
DE BIBLIOTEQUES DE MALLORCA) 

ASOCIACIÓN 
BALEAR PARA EL 
FOMENTO DE LAS 
ARTES 
DECORATIVAS 
(ABADE) 

185 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

11/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, 
ARXIUS I MUSEUS 
(ORGANITZACIÓ DE TALLERS A 
LES BIBLIOTEQUES DE LA XARXA 
DE BIBLIOTEQUES DE MALLORCA) 

FUNDACIÓ KAIROS-
ACCIÓ SOLIDÀRIA 

3875 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

11/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, 
ARXIUS I MUSEUS 
(ORGANITZACIÓ DE 
CONTACONTES A LES 
BIBLIOTEQUES DE LA XARXA DE 
BIBLIOTEQUES DE MALLORCA) 

TÉ A TRES, SC 2250 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

11/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, 
ARXIUS I MUSEUS 
(ORGANITZACIÓ DE 
CONTACONTES A LES 
BIBLIOTEQUES DE LA XARXA DE 
BIBLIOTEQUES DE MALLORCA) 

M.F.M. 121 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

11/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, 
ARXIUS I MUSEUS 
REF. Q/2014/1931 

VARIS 5514,5 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

11/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, 
ARXIUS I MUSEUS 
REF. Q/2014/1927 

VARIS 2224,4 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

11/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE 
CULTURA 
REF. Q/2014/1912 

OBSERVATORI 
ASTRONÒMIC DE 
MALLORCA 

440 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

11/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, 
ARXIUS I MUSEUS 
(ORGANITZACIÓ DE 
CONTACONTES A LES 
BIBLIOTEQUES DE LA XARXA DE 
BIBLIOTEQUES DE MALLORCA) 

S.Z. 1615,06 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

11/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESA PER DUR A TERME 
L'EXPOSICIÓ "ROMA CONQUESTA 
MALLORCA, LES EXCAVACIONS 
DE SON ESPASES" A LA 
MISERICÒRDIA 

VISABREN 
SERVICIOS 
GENERALES, SL 

1552,19 
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VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

11/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, 
ARXIUS I MUSEUS 
(ORGANITZACIÓ DE TALLERS A 
LES BIBLIOTEQUES DE LA XARXA 
DE BIBLIOTEQUES DE MALLORCA) 

ASOCIACIÓN 
"COLORÍN 
COLORADAS" 

840 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

11/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, 
ARXIUS I MUSEUS 
(ORGANITZACIÓ DE 
CONTACONTES A LES 
BIBLIOTEQUES DE LA XARXA DE 
BIBLIOTEQUES DE MALLORCA) 

G.S.T. 1890 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

11/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, 
ARXIUS I MUSEUS 
(ORGANITZACIÓ D'EPECTACLES 
TEATRALS A LES BIBLIOTEQUES 
DE LA XARXA DE BIBLIOTEQUES) 

S'HOSTAL DES 
MOIXOS, SLU 

4716 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

11/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE 
CULTURA 
REF. Q/2014/1934 

VARIS 10377,32 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

11/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE 
CULTURA (TRES 
REPRESENTACIONS DE L'OBRA DE 
TEATRE "FRASHKA") 

J.G.C. 2420 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

11/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AJUDA MINIMIS ANY 2012 PER ALS 
PROJECTES ARTÍSTICS D'ARTS 
ESCÈNIQUES DE CARÀCTER 
PROFESSIONAL 

RES DE RES I EN 
BLANC, SL 

1411,16 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

11/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DEL PROJECTE 
"FORMACIÓ. DESPESA PERSONAL 
DOCENT" CONVOCATÒRIA PER AL 
FOMENT DE LA COMPETITIVITAT 
DE L'ARTESANIA DE MALLORCA 
2014 

GREMI DE JOIERS I 
RELLOTGERS DE 
LES ILLES BALEARS 

600,4 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

11/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DEL PROJECTE 
"FORMACIÓ. DESPESA PERSONAL 
DOCENT. CURS DE DIAMANT, 
MODUL I" CONVOCATÒRIA PER AL 
FOMENT DE LA COMPETITIVITAT 
DE L'ARTESANIA DE MALLORCA 
ANY 2014 

GREMI DE JOIERS I 
RELLOTGERS DE 
LES ILLES BALEARS 

1250 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

11/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DEL PROJECTE 
"FORMACIÓ. DESPESA PERSONAL 
DOCENT. CURS MODELAT 3D" 
CONVOCATÒRIA PER AL FOMENT 
DE LA COMPETITIVITAT DE 
L'ARTESANIA DE MALLORCA PER 
L'ANY 2014 

GREMI DE JOIERS I 
RELLOTGERS DE 
LES ILLES BALEARS 

1433,85 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

11/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER AL PROJECTE 
"FORMACIÓ. DESPESA PERSONAL 
DOCENT. CURS DIAMANT. MODUL 
II" CONVOCATÒRIA PER AL 
FOMENT DE LA COMPETITIVITAT 
DE L'ARTESANIA DE MALLORCA 
ANY 2014 

GREMI DE JOIERS I 
RELLOTGERS DE 
LES ILLES BALEARS 

1250 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

11/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DEL PROJECTE 
"MILLORA DE TALLER. 
ADQUISICIÓ EINES, UTILLATGE I 
MAQUINÀRIA" CONVOCATÒRIA 
PER AL FOMENT DE LA 
COMPETITIVITAT DE 
L'ARTESANIA DE MALLORCA ANY 
2014 

A.M.S. 4703,61 
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VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

11/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER A PROJECTE 
"PARTICIPACIÓ A FIRES" 
CONVOCATÒRIA PER AL FOMENT 
DE LA COMPETITIVITAT DE 
L'ARTESANIA DE MALLORCA ANY 
2014 

S.P.A. 2623,03 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

11/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER AL PROJECTE 
"MILLORA DE TALLER. 
ADQUISICIÓ DE MATERIAL 
INFORMÀTIC" CONVOCATÒRIA 
PER AL FOMENT DE LA 
COMPETITIVITAT DE 
L'ARTESANIA DE MALLORCA ANY 
2014 

M.A.V.R. 3593,01 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

11/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DEL PROJECTE 
"MILLORA DE TALLER. MILLORA 
DEL PROCÉS DE PRODUCCIÓ I 
COMERCIALITZACIÓ" 
CONVOCATÒRIA PER AL FOMENT 
DE LA COMPETITIVITAT DE 
L'ARTESANIA DE MALLORCA ANY 
2014 

M.A.V.R. 2142,31 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

11/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

REPRESENTACIÓ DE 
L'ESPECTACLE "LA VERTADERA 
HISTÒRIA D'EN PERE POCAPOR" 
AL MUNICIPI DE SON SERVERA 
(AJUT EN ESPÈCIE CAEM 2014) 

CREÀTICA 17 S. 
COOP. 

1197,9 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

12/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE 
PATRIMONI HISTÒRIC 
REF. Q/2014/1905 

VARIS 5629,99 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

12/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE 
CULTUA 
REF. Q/2014/1969 

VARIS 20692,52 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

12/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE 
PATRIMONI HISTÒRIC 
REF. Q/2014/1930 

VARIS 521,48 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

12/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, 
ARXIUS I MUSEUS 
(ORGANITZACIÓ D'ESPECTACLES 
TEATRALS A LES BIBLIOTEQUES 
DE LA XARXA DE BIBLIOTEQUES 
DE MALLORCA) 

LABONITA, SCCL 850,03 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

12/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, 
ARXIUS I MUSEUS 
(ORGANITZACIÓ D'ESPECTACLES 
TEATRALS A LES BIBLIOTEQUES 
DE LA XARXA DE BIBLIOTEQUES 
DE MALLORCA) 

MALLORCLOWN 655 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

12/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, 
ARXIUS I MUSEUS 
(ORGANITZACIÓ D'ESPECTACLES 
TEATRALS A LES BIBLIOTEQUES 
DE LA XARXA DE BIBLIOTEQUES 
DE MALLORCA) 

ASSOCIACIÓ 
CULTURAL 
VORAMAR 

1770 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

12/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE 
CULTURA 
REF. Q/2014/1918 

VARIS 2041,8 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

12/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE 
CULTURA 
REF. Q/2014/1900 

VARIS 11624,56 
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VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

12/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE 
CULTURA 
REF. Q/2014/1895 

VARIS 24767,3 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

12/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DELS SERVEIS 
ADMINISTRATIUS DE CULTURA I 
PATRIMONI 
REF. Q/2014/1899 

VARIS 1448,95 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

12/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DELS SERVEIS 
ADMINISTRATIUS DE CULTURA I 
PATRIMONI 
REF. Q/2014/1907 

VARIS 663,4 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

12/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DELS SERVEIS 
ADMINISTRATIUS DE CULTURA I 
PATRIMONI 
REF. Q/2014/1896 

ALPADI, SA 3878,24 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

12/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, 
ARXIUS I MUSEUS 
REF. Q/2014/1874 

J.C.S. 181,5 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

12/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

TAXA TRACTAMENT RESIDUS 
SÒLIDS URBANS AJUNTAMENT DE 
PALMA 
REF. Q/2014/1911 

ATIB 714,02 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

12/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE PATRIMONI 
HISTÒRIC 
REF. Q/2014/1906 

VIAJES MARTEL, SL 157,62 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

12/12/14 INICIAR 
EXPEDIENT 

SIGNATURA CONVENI AMB LA 
UNIVERSITAT CATÒLICA DE 
VALÈNCIA "SAN VICENTE 
MÀRTIR" PER A QUE ELS 
ALUMNES DE CIÈNCIES DE 
L'ACTIVITAT FÍSICA I DE L'ESPORT 
PUGUIN DESENVOLUPAR LES 
PRACTIQUES ACADÈMIQUES 
EXTERNES A LA DIRECCIÓ 
INSULAR D'ESPORTS DEL CIM 

VARIS  

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

12/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE PROMOCIÓ 
ESPORTIVA 
REF. Q/2014/1944 

AMADIP-ESMENT 
FUNDACION 

633 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

12/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE 
CULTURA I D'ÒRGANS DE GOVERN 
REF. Q/2014/1955 

B.V.D. 2268,75 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

12/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE L'EDIFICI KREKOVIC 
REF. Q/2014/1938 

VARIS 1497,12 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

12/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, 
ARXIUS I MUSEUS 
(SUBMINISTRAMENT 
PUBLICACIONS PERIÒDIQUES A 
LA XARXA DE BIBLIOTEQUES DE 
MALLORCA) 

DISTRIBUIDORA 
ROTGER, SL 

6172,58 
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VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

12/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, 
ARXIUS I MUSEUS 
(SUBMINISTRAMENT DE LLIBRES 
A LA XARXA DE BIBLIOTEQUES 
DE MALLORCA) 

UTE LIBER DIST. 
EDUCATIVAS SL-
CUENTOS DEL 
MUNDO SHALIB, SL 

8896,23 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

12/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, 
ARXIUS I MUSEUS 
REF. Q/2014/1948 

VARIS 442,36 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

12/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES D'ÒRGANS DE GOVERN 
CULTURA 
REF. Q/2014/1949 

PRODUCCIONES 
BUJOSA, SLU 

816,75 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

12/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE NORMALITZACIÓ 
LINGÜÍSTICA 
REF. Q/2014/1936 

C3-PO USA LA 
FUERZA, SL 

1355,2 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

12/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA A DONAR 
SUPORT A PROGRAMES 
D'ACTIVITATS DE CAIRE 
SOCIOCULTURAL DIRIGITS A LES 
PERSONES MAJORS, ANY 2014 

ASOCIACIÓN DE 
PERSONAS 
MAYORES DE LA 
COFRADIÍA DE 
PESCADORES DE 
SAN PEDRO DE 
PALMA 

121,19 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

12/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA A 
FOMENTAR L'ASSOCIACIONISME 
EN L'ÀMBIT DE LES PERSONES 
MAJORS (LLOGUER DEL LOCAL 
SOCIAL I MANTENIMENT DE 
L'ENTITAT) 

 ASSOCIACIÓ GENT 
GRAN DE MONTUÏRI 

1720,44 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

12/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

PROJECTE D'INTERVENCIÓ 
ARQUEOLÒGICA A L'ILLOT DE NA 
GALERA (PALMA)   
 

ASSOCIACIÓ 
ARQUEOVER 

11663,85 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

12/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER AL FOMENT DE 
LA COMPETITIVITAT DE 
L'ARTESANIA A MALLORCA ANY 
2014 (FORMACIÓ, DESPESA 
PERSONAL DOCENT. CURS 
GEMOLOGÍA II) 

GREMI DE JOIERS I 
RELLOTGERS DE 
LES ILLES BALEARS 

711 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

12/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER AL FOMENT DE 
LA COMPETITIVITAT DE 
L'ARTESANIA DE MALLORCA, ANY 
2014 (ASSISTÈNCIA A FIRES) 

C.T.V. 2283,35 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

12/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER AL FOMENT I LA 
PROMOCIÓ DE LA 
COMPETITIVITAT DE 
L'ARTESANIA DE MALLORCA, ANY 
2014 (MILLORA DE TALLER. 
CREACIÓ PÀGINA WEB) 

M.A.V.I. 3150 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

12/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER AL FOMENT I LA 
PROMOCIÓ DE L'ARTESANIA DE 
MALLORCA, ANY 2014 
(PARTICIPACIÓ A FIRES) 

M.A.R. 1806,9 
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VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

12/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER AL FOMENT I LA 
PROMOCIÓ DE L'ARTESANIA DE 
MALLORCA, ANY 2014 (DIFUSIÓ 
PRODUCTES ARTESANS) 

C.T.V. 940,5 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

12/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER AL PROJECTE 
D'INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA 
A LA COVA DE S'ESTORA DEL 
TERME MUNICIPAL DE CALVIÀ, 
ANY 2014 

ASSOCIACIÓ 
ARQUEOINSULA 

7021,62 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

15/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE PATRIMONI 
HISTÒRIC 
REF. Q/2014/1983 

GRAFICAS PLANISI, 
SA 

3840,21 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

15/12/14 INCLUSIÓ 
NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATG
E 

DONAR CONFORMITAT I 
AUTORITZAR L'ABONAMENT 
NOV-2014 

R.LL.R. 52,83 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

15/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE 
CULTURA 
(ORGANITZACIÓ DE TRES 
REPRESENTACIONS DE L'OBRA DE 
TEATRE "I LO QUE NO SABEM") 

DIABÉTICAS 
ACELERADAS, SL 

2600 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

15/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE 
CULTURA 
(ORGANITZACIÓ DE "EL JARDÍ 
MÀGIC. ELS DISSABTES LLEGIM I 
ENS DIVERTIM A LA 
MISERICÒRDIA") 

XARXA INTEGRAL 
DE PROFESSIONALS 
I USUARIES SCCL 

157,3 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

15/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE 
CULTURA (CINC 
REPRESENTACIONS DE L'OBRA DE 
TEATRE "Z I L'HABITACIÓ 113") 

IGUANA TEATRE, SL 3267 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

15/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE 
CULTURA (TRES 
REPRESENTACIONS DE L'OBRA DE 
TEATRE "FRASHKA") 

J.G.C. 2420 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

15/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE 
CULTURA I ÒRGANS DE GOVERN 
CULTURA 
(EDICIÓ DEL LLIBRE 
"L'ESPECTACLE") 

GUIRADO Y 
COMUNICACIÓN, SL 

726 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

15/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE 
CULTURA I ÒRGANS DE GOVERN 
CULTURA (EDICIÓ DEL LLIBRE 
"L'ESPECTACLE") 

M.M.A.V. 550 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

15/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE 
CULTURA (ORGANITZACIÓ DE "EL 
JARDÍ MÀGIC. ELS DISSABTES 
LLEGUIM I ENS DIVERTIM A LA 
MISERICÒRDIA") 

LABONITA, SCCL 544,5 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

15/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE 
CULTURA I ÒRGANS DE GOVERN 
CULTURA (EDICIÓ DEL LLIBRE 
"L'ESPECTACLE") 

A.V.P. 1500 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

15/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE 
CULTURA (ORGANITZACIÓ DE "EL 
JARDÍ MÀGIC. ELS DISSABTES 
LEGIM I ENS DIVERTIM A LA 
MISERICÒRDIA") 

C.G.P. 363 
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VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

15/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE 
CULTURA 
(CINC REPRESENTACIONS DE 
L'OBRA DE TEATRE "Z I 
L'HABITACIÓ 113") 

IGUANA TEATRE, SL 3267 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

15/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE 
CULTURA (CINC 
REPRESENTACIONS DE L'OBRA DE 
TEATRE "Z I L'HABITACIÓ 113") 

IGUANA TEATRE, SL 3267 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

15/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, 
ARXIUS I MUSEUS 
(ORGANITZACIÓ DE TALLER A LES 
BIBLIOTEQUES DE LA XARXA DE 
BIBLIOTEQUES DE MALLORCA) 

J.G.C. 968 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

15/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DELS SERVEIS 
ADMINISTRATIUS DE CULTURA I 
PATRIMONI (COMPRA 
CENTRALITZADA DE DOS 
TELEVISORS LCD/TFT PER A LA 
VICEPRESIDÈNCIA DE CULTURA, 
PATRIMONI I ESPORTS) 

EL CORTE INGLÉS, 
SA 

825,22 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

15/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE 
CULTURA  ÒRGANS DE GOVERN 
CULTURA (EDICIÓ DEL LLIBRE 
"L'ESPECTACLE" OBRA DE JOAN 
MAS) 

IMPRENTA BAHÍA, 
SL 

72,6 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

15/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE 
CULTURA I ÒRGANS DE GOVERN 
CULTURA (EDICIÓ DEL LLIBRE 
"L'ESPECTACLE" OBRA DE JOAN 
MAS) 

IMPRENTA BAHÍA, 
SL 

3900 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

15/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, 
ARXIUS I MUSEUS 
REF. Q/2014/1997 

VARIS 2985 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

15/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL CENTRE 
SOCIOCULTURAL D'INCA 
REF. Q/2014/1966 

PALMA 
DISTRIBUCIONS, SL 

63,2 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

15/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

PROJECTE "V MALLORCA 
SAXOPHONE FESTIVAL" 
(CONVOCATÒRIA DE 
SUBVENCIONS 2013 PER DONAR 
SUPORT A LES ACTIVITATS 
MUSICALS PROMOGUDES PER LES 
ENTITATS ASSOCIATIVES SENSE 
ÀNIM DE LUCRE) 

ASSOCIACIÓ DE 
SAXOFONISTES DE 
LES ILLES BALEARS 

6967,8 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

15/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER AL PROJECTE 
"PRODUCCIÓ DE 15 CONCERTS EN 
EL MARC XXXV FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE MÚSICA DE 
DEIÀ" (CONVOCATÒRIA 
SUBVENCIONS 2013 PER DONAR 
SUPORT A LES ACTIVITATS 
MUSICALS PROMOGUDES PER LES 
ENTITATS ASSOCIATIVES SENSE 
ÀNIM DE LUCRE) 

ASSOCIACIÓ AMICS 
DE LA MÚSICA 
CLÀSSICA ALMA 

12000 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

15/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

PROJECTE CULTURAL "CONCERT 
DE BANDES SONORES DE JOHN 
WILLIAMS" (CONVOCATÒRIA DE 
SUBVENCIONS PER A LES 
ACTIVITATS DE LES ENTITATS 
ASSOCIATIVES O 
ORGANITZATIVES SENSE ÀNIM DE 
LUCRE) 

ASSOCIACIÓ BANDA 
I ESCOLA DE 
MÚSICA DE SA 
POBLA 

3410 
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VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

15/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA A 
FOMENTAR L'ASSOCIACIONISME 
EN L'ÀMBIT DE LES PERSONES 
MAJORS (LLOGUER DEL LOCAL 
SOCIAL I MANTENIMENT DE 
L'ENTITAT) 

ASSOCIACIÓ DE 
PERSONES MAJORS 
DES PIL·LARÍ 

5056 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

15/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

REPRESENTACIÓ DE 
L'ESPECTACLE "HERODES REI" AL 
MUNICIPI DE MANACOR (AJUT EN 
ESPÈCIE CONVOCATÒRIA CAEM 
2014) 

S'HOSTAL DES 
MOIXOS, SLU 

5445 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

15/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

REPRESENTACIÓ DE 
L'ESPECTACLE "CENICIENTA, UN 
MUSICAL DE CONTE" ALS 
MUNICIPIS D'ANDRATX I DE 
FELANITX (AJUT EN ESPÈCIE 
CAONVOCATÒRIA CAEM 2014) 

UNNANIMA 
SERVICES, SL 

3267 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

15/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADQUISICIÓ 8 ORDINADORS 
PORTÀTILS (CONVOCATÒRIA 
SUBVENCIONS EN ESPÈCIE ANY 
2014 PER A LA DOTACIÓ 
D'EQUIPAMENT INFORMÀTIC DE 
LES BIBLIOTEQUES DE LES 
ENTITATS D'ADMINISTRACIÓ 
LOCAL O DELS ORGANISMES QUE 
EN DEPENEN) 

BECHTLE DIRECT, 
SL 

5775,67 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

15/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADQUISICIÓ 13 ORDINADORS DE 
TAULA (CONVOCATÒRIA 
SUBVENCIONS EN ESPÈCIE ANY 
2014 PER A LA DOTACIÓ 
D'EQUIPAMENT INFORMÀTIC DE 
LES BIBLIOTEQUES DE LES 
ENTITATS D'ADMINISTRACIÓ 
LOCAL O DELS ORGANISMES QUE 
EN DEPENEN) 

HEWLETT-
PACKARD 
ESPAÑOLA, SL 

10995,27 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

15/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADQUISICIÓ 9 IMPRESSORES 
(CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS 
EN ESPÈCIE ANY 2014 PER A LA 
DOTACIÓ D'EQUIPAMENT 
INFORMÀTIC DE LES 
BIBLIOTEQUES DE LES ENTITATS 
D'ADMINISTRACIÓ LOCAL O DELS 
ORGANISMES QUE EN DEPENEN) 

HEWLETT-
PACKARD 
ESPAÑOLA, SL 

6261,75 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

15/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ASSISTÈNCIA DE VOCALS I 
ASSESSORS DE LA PONÈNCIA 
TÈCNICA D'ARTESANIA DEL CIM 
ELS DIES ASSENYALATS ALS 
CERTIFICATS 4/2014, 5/2014, 6/2014 i 
7/2014 

VARIS 1920 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

16/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE PATRIMONI 
HISTÒRIC 
REF. Q/2014/2011 
 

FONT OASIS, SL 92,81 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

16/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE 
CULTURA 
REF. Q/2014/2010 

VARIS 14309,68 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

16/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL POLIESPORTIU 
SANT FERRAN 
REF. Q/2014/2021 

GILET OFICINA, SA 644,65 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

16/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DELS SERVEIS 
ADMINISTRATIUS DE CULTURA I 
PATRIMONI 
REF. Q/2014/2024 

VARIS 2512,04 
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VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

16/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE 
CULTURA 
REF. Q/2014/2156 

GRUPO M 
ASOCIADOS, SL 

726 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

16/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE LA COMISSIÓ 
D'ESPORTS 
REF. Q/2014/2017 

VARIS 1443,84 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

16/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL POLIESPORTIU 
SANT FERRAN 
REF. Q/2014/2018 

VARIS 1051,09 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

16/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE PROMOCIÓ 
ESPORTIVA 
REF. Q/2014/2019 

VARIS 17685,09 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

16/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER AL PROJECTE "5, 
CARRER SANS" (CONVOCATÒRIA 
D'AJUDES DE MINIMIS ANY 2013 
PER ALS PROJECTES ARTÍSTICS 
D'ARTS ESCÈNIQUES DE 
CARÀCTER PROFESSIONAL) 

ESTUDI ZERO 
TEATRE SC 

25598,72 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

16/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADQUISICIÓ DE 16 CANONS DE 
PROJECCIÓ (CONVOCATÒRIA DE 
SUBVENCIONS EN ESPÈCIE ANY 
2014 PER A LA DOTACIÓ DELS 
EQUIPAMENTS DE LES 
BIBLIOTEQUES DE LES ENTITATS 
D'ADMINISTRACIÓ LOCAL O DELS 
ORGANISMES PÚBLICS QUE EN 
DEPENEN) 

EL CORTE INGLÉS, 
SA 

8518,4 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

16/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER A FOMENT DE LA 
COMPETITIVITAT DE 
L'ARTESANIA DE MALLORCA ANY 
2014 (ASSISTÈNCIA A FIRES) 

CAN ROSSELLÓ, SL 2450,59 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

16/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER AL FOMENT DE 
LA COMPETITIVITAT DE 
L'ARTESANIA DE MALLORCA ANY 
2014 (MILLORA DE LA FORMACIÓ 
PROFESSIONAL. CURS 
EXPERIMENTACIÓ AMB CUITES) 

AJUNTAMENT DE 
MARRATXÍ 

1056,68 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

16/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER AL FOMENT DE 
LA COMPETITIVITAT DE 
L'ARTESANIA DE MALLORCA ANY 
2014 (ASSISTÈNCIA A FIRES) 

G.B. 1620 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

16/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER AL FOMENT DE 
LA COMPETITIVITAT DE 
L'ARTESANIA DE MALLORCA PER 
A L'ANY 2014 (FORMACIÓ, 
DESPESA PERSONAL DOCENT. 
CURS MODELAT EN CERA) 

GREMI DE JOIERS I 
RELLOTGERS DE 
LES ILLES 
BALEARS) 

671,5 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

16/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER AL FOMENT DE 
LA COMPETITIVITAT DE 
L'ARTESANIA DE MALLORCA PER 
A L'ANY 2014 (FORMACIÓ. CURS 
D'INICIACIÓ A LA GEMOLOGIA I) 

GREMI DE JOIERS I 
RELLOTGERS DE 
LES ILLES BALEARS 

533,25 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

16/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER AL PROJECTE 
"OLD CINEMA SHOW" 
(CONVOCATÒRIA AJUDES 
MINIMIS ANY 2013 PER ALS 
PROJECTES ARTÍSTICS D'ARTS 

RES DE RES  EN 
BLANC, SL 

16833,41 
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ESCÈNIQUES DE CARÀCTER 
PROFESSIONAL) 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

16/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER AL PROJECTE 
CULTURAL "VIII FESTIVAL DE 
CIRC I D'HUMOR 
SONSERVARACLOWN" PER TAL 
DE DONAR SUPORT A LA 
REALITZACIÓ DE FIRES, MOSTRES, 
CERTÀMENS I FESTIVALS D'ARTS 
ESCÈNIQUES QUE ES REALITZIN A 
MALLORCA 

AJUNTAMENT DE 
SON SERVERA 

6142,75 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

16/12/14 ALTRES AUTORITZACIÓ D'URGÈNCIA PER 
DUR A TERME OBRA AL VESTÍBUL 
D'ACCÉS AL PALAU DEL CIM 

VARIS  

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

16/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

REPRESENTACIÓ DE 
L'ESPECTACLE "MA PERCHE 
PIRANDELLO" ALS MUNICIPIS DE 
PORRERES, MURO I VILAFRANCA 
(AJUT EN EXPÈCIE CAEM 2014) 

LA IMPACIÈNCIA 
TEATRE, SL 

5063,85 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

16/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA A 
FOMENTAR L'ASSOCIACIONISME 
EN L'ÀMBIT DE LES PERSONES 
MAJORS (LLOGUER DEL LOCAL 
SOCIAL I MANTENIMENT DE 
L'ENTITAT) 

ASOCIACIÓN DE 
PERSONAS 
MAYORES DE 
L'ENCARNACIÓ 

6573,93 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

16/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA A 
FOMENTAR L'ASSOCIACIONISME 
EN L'ÀMBIT DE LES PERSONES 
MAJORS (LLOGUER DEL LOCAL 
SOCIAL I MANTENIMENT DE 
L'ENTITAT) 

ASSOCIACIÓ 
TERCERA EDAT ES 
TRENCADORS DE 
SES CADENES 

4693 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

16/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA A DONAR 
SUPORT A PROGRAMES 
D'ACTIVITATS DE CAIRE 
SOCIOCULTURAL DIRIGITS A LES 
PERSONES MAJORS, ANY 2014 

ASSOCIACIÓ DE 
PENSIONISTES I 
JUBILATS DE SANTA 
MARIA DEL CAMÍ 

2000 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

17/12/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA 
CAIXA FIXA 

APROVAR EL COMPTE 
JUSTIFICATIU J/2014/235 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

168,96 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

17/12/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA 
CAIXA FIXA 

APROVAR EL COMPTE 
JUSTIFICATIU J/2014/234 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

235,33 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

17/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE PATRIMONI 
HISTÒRIC 
REF. Q/2014/2042 

EMPRESA 
MUNICIPAL 
D'AIGÜES I 
CLAVEGUERAM, SA 

108,55 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

17/12/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA 
CAIXA FIXA 

APROVAR EL COMPTE 
JUSTIFICATIU J/2014/234 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

235,33 
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VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

17/12/14 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

CONTRACTE SUBMINISTRAMENT 
DE MATERIAL TÈXTIL ESPORTIU, 
DE MATERIAL ESPORTIU I DE 
TROFEUS I DISTINCIONS (ANY 
2013) 

H2O2 
SPORTGLOBAL, SL 

1240,45 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

17/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA A 
LA COVA DEL CAMP DEL BISBE, A 
SENCELLES (CONVOCATÒRIA 
2014) 

AJUNTAMENT DE 
SENCELLES 

10867,2 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

17/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER AL 
FOMENT I LA PROMOCIÓ DE 
L'ARTESANIA ANY 2014 
(MILLORA DE LA FORMACIÓ 
PROFESSIONAL. CURS GRAVAT 
SOBRE CERÀMICA) 

AJUNTAMENT DE 
MARRATXÍ 

903,92 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

17/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER AL 
FOMENT I LA PROMOCIÓ DE 
L'ARTESANIA ANY 2014 (MILLORA 
DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL. 
CURS RAKÚ) 

AJUNTAMENT DE 
MARRATXÍ 

903,59 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

17/12/14 RECONEIXEMEN
T CÒMPUT 
HORES 
FORMACIÓ 

ACTIVITAT FORMATIVA: 
"DESFRIBIL·LADOR 
SEMIAUTOMÀTIC EXTERN", DE 8 
HORES DE DURADA (27/05/14) 

J.M.M.R.  

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

17/12/14 RECONEIXEMEN
T CÒMPUT 
HORES 
FORMACIÓ 

ACTIVITAT FORMATIVA: 
"FONTANERIA PER A 
MANTENIMENT DE LLARS", DE 20 
HORES DE DURADA (DEL 9/10/14 
AL 23/10/14) 

J.M.M.R.  

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

17/12/14 RECONEIXEMEN
T CÒMPUT 
HORES 
FORMACIÓ 

ACTIVITAT FORMATIVA: 
"INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT 
D'EQUIPS DE SO", DE 20 HORES DE 
DURADA (DEL 15/09/14 AL 29/09/14) 

J.M.M.R.  

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

18/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER A LA 
REALITZACIÓ D'INTERVENCIONS 
ARQUEOLÒGIQUES AL CASTELL 
DE CAPDEPERA, ANY 2014 

FUNDACIÓ CASTELL 
DE CAPDEPERA 

9710,74 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

18/12/14 NOMENAMENT 
REPRESENTANTS 

COMISSIÓ MIXTA EN MATÈRIA DE 
PATRIMONI HISTÒRIC ENTRE EL 
CIM I L'ASSOCIACIÓ D'AMICS 
DELS MOLINS DE MALLORCA 

ASSOCIACIÓ 
D'AMICS DELS 
MOLINS DE 
MALLORCA 

 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

18/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA A 
FOMENTAR L'ASSOCIACIONISME 
EN L'ÀMBIT DE LES PERSONES 
MAJORS (LLOGUER DEL LOCAL 
SOCIAL I MANTENIMENT DE 
L'ENTITAT) 

GRUP D'ESPLAI DE 
PERSONES MAJORS 
D'ESTABLIMENTS 

5782 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

18/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER A ACTIVITATS DE 
MODALITATS ESPORTIVES VÀRIES 
(PROGRAMA DE L'ESPORT PER A 
L'EDAT ESCOLAR A MALLORCA 
DEL 31/10/13 AL 30/10/14) 

FEDERACIÓ BALER 
D'ESPORTS PER A 
PERSONES AMB 
DISCAPACITAT 

21044,78 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

19/12/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA 
CAIXA FIXA 

APROVAR EL COMPTE 
JUSTIFICATIU J/2014/261 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

4356,77 
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VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

19/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA A 
FOMENTAR L'ASSOCIACIONISME 
EN L'ÀMBIT DE LES PERSONES 
MAJORS (MANTENIMENT 
ENTITAT) 

ASSOCIACIÓ 
PERSONES MAJORS 
DE SANTANYÍ I 
LLOMBARDS 

700 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

19/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA A 
FOMENTAR L'ASSOCIACIONISME 
EN L'ÀMBIT DE LES PERSONES 
MAJORS (MANTENIMENT DE 
L'ENTITAT) 

ASSOCIACIÓ 
PERSONES MAJORS 
DE S'ALQUERIA 
BLANCA I 
PORTOPETRO 

48,4 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

19/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA A 
FOMENTAR L'ASSOCIACIONISME 
EN L'ÀMBIT DE LES PERSONES 
MAJORS (LLOGUER DEL LOCAL 
SOCIAL I MANTENIMENT DE 
L'ENTITAT) 

ASSOCIACIÓ 
TERCERA EDAT DE 
MANACOR I 
COMARCA 

3836,8 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

19/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA A 
FOMENTAR L'ASSOCIACIONISME 
EN L'ÀMBIT DE LES PERSONES 
MAJORS (MANTENIMENT DE 
L'ENTITAT) 

ASSOCIACIÓ 
TERCERA EDAT 
SANTA MARIA DEL 
MAR DE CALA D'OR 

374,54 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

19/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA A DONAR 
SUPORT A PROGRAMES 
D'ACTIVITATS DE CAIRE 
SOCIOCULTURAL DIRIGITS A LES 
PERSONES MAJORS, ANY 2014 

ASOCIACIÓN DE 
PERSONAS DE LA 
TERCERA EDAT DEL 
COLL D'EN 
REBASSA NTRA. 
SRA. DEL CARMEN 

2000 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

19/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA A DONAR 
SUPORT A PROGRAMES 
D'ACTIVITATS DE CAIRE 
SOCIOCULTURAL DIRIGITS A LES 
PERSONES MAJORS, ANY 2014 

ASSOCÍACIÓ TEMPS 
D'OCI 

2000 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

19/12/14 INICIAR 
EXPEDIENT 

REINTEGRAMENT PARCIAL DE LA 
SUBVENCIÓ DESTINADA A DONAR 
SUPORT A PROGRAMES 
D'ACTIVITATS DE CAIRE 
SOCIOCULTURAL DIRIGITS A LES 
PERSONES MAJORS, ANY 2014  

ASSOCIACIÓ DE 
PERSONAS 
MAYORES SAN 
ANTONIO DE LA 
PLAYA 

704 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

19/12/14 INICIAR 
EXPEDIENT 

REINTEGRAMENT PARCIAL DE 
UNA SUBVENCIÓ DESTINADA A 
DONAR SUPORT A PROGRAMES 
D'ACTIVITATS DE CAIRE 
SOCIOCULTURAL DIRIGITS A 
PERSONES MAJORS, ANY 2014 

ASSOCIACIÓ 
AGENTS 
COMERCIALS 
JUBILATS 
COL·LECTIU DE 
MAJORS 

2630,5 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

19/12/14 INICIAR 
EXPEDIENT 

REINTEGRAMENT PARCIAL DE LA 
SUBVENCIÓ DESTINADA A DONAR 
SUPORT A PROGRAMES 
D'ACTIVITATS DE CAIRE 
SOCIOCULTURAL DIRIGITS A LES 
PERSONES MAJORS, ANY 2014 

ASSOCIACIÓ GENT 
GRAN DEL PORT DE 
SÓLLER 

2800 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

19/12/14 INICIAR 
EXPEDIENT 

REINTEGRAMENT PARCIAL DE LA 
SUBVENCIÓ DESTINADA A DONAR 
SUPORT A PROGRAMES 
D'ACTIVITATS DE CAIRE 
SOCIOCULTURAL DIRIGITS A LES 
PERSONES MAJORS, ANY 2014 

ASSOCIACIÓ GENT 
GRAN DE BINIAMAR 

3249,7 
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VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

19/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA A DONAR 
SUPORT A PROGRAMES 
D'ACTIVITATS DE CAIRE 
SOCIOCULTURAL A LES 
PERSONES MAJORS, ANY 2014 

ASSOCIACIÓ 
BALEAR 
D'EXCLEROSI 
MÚLTIPLE 

414,75 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

19/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA A DONAR 
SUPORT A PROGRAMES 
D'ACTIVITATS DE CAIRE 
SOCIOCULTURAL DIRIGITS A LES 
PERSONES MAJORS, ANY 2014 

ASSOCIACIÓ DE 
VEÏNS I GENT GRAN 
SANT JOSEP OBRER 
- SOS COC 

1250 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

22/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

REPRESENTACIÓ ESPECTACLE "EL 
REI MELCIOR I ELS PASTORETS DE 
NADAL" ALS MUNICIPIS DE 
SENCELLES I ALARÓ (AJUT EN 
ESPÈCIE CAEM 2014) 

J.G.C. 363 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

22/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE 
CULTURA 
REF. Q/2014/2022 

VARIS 3345 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

22/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

REFORMA DEL CASAL CAN 
DOMENECH 

CONSORCI DE LA 
CIUTAT ROMANA 
DE POL·LENTIA 

51767,31 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

22/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE 
CULTURA 
(ORGANITZACIÓ DE TRES 
REPRESENTACIONS DE L'OBRA DE 
TEARE "I LO QUE NO SABEM" 

DIABÉTICAS 
ACELERADAS, SL 

2600 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

22/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE 
CULTURA 
(ORGANITZACIÓ DE TRES 
REPRESENTACIONS DE L'OBRA 
"CABARET DEL CIRC BOVER" 

S.J.R. 2300 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

23/12/14 ALTRES EXECUTAR SENTÈNCIA NÚM. 
330/2014 DEL JUTJAT CONTENCIÓS 
ADMINISTRATIU NÚM.1 DE 
PALMA, PER LA QUE ES RECONEIX 
EL DRET AL PAGAMENT DE LA 
SUBVENCIÓ CONCEDIDA PEL 
PROJECTE D RESTAURACIÓ I 
CONSOLIDACIÓ DE LA TORRE DE 
SON OMS, DEL TERME DE PALMA 

J.D.C. 16619,73 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

23/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

REPRESENTACIÓ DE 
L'ESPECTACLE "QUIN MÓN 
PERETA, QUIN MÓN", AL MUNICIPI 
DE LLORET DE VISTALEGRE (AJUT 
EN ESPÈCIE CONVOCATÒRIA 
CAEM 2014) 

MALLORQUINA 
D'ARTISTES, SL 

786,5 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

23/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

PROJECTE CULTURAL XXV 
SETMANA DEL LLIBRE EN 
CATALÀ 

GREMI DE 
LLIBRETERS DE 
MALLORC 

18000 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

29/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

CONTRACTE MENOR DE 
SUBMINISTRAMENT DE 12 
CÀMERES DIGITALS 
(CONVOCATÒRIA AJUTS EN 
ESPÈCIE 2014 EQUIPAMENT 
BILIOTEQUES ENTITATS 
ADMINISTRACIÓ LOCAL) 

EL CORTE INGLÉS, 
SA 

1869,45 
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VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

29/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES SERVEI DE CULTURA 
REF. Q/2014/2053 

ASSOCIACIÓ 
MANANGELMENT 
REPRESENTACIÓ I 
GESTIÓ MUSICAL 

1000 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

29/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE 
CULTURA 
REF. Q/2014/2052 

C.G.P. 968 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

29/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE 
CULTURA 
REF. Q/2014/2049 

CREÀTICA 17, 
S.COOP. 

968 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

29/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE 
CULTURA 
REF. Q/2014/2044 

ASSOCIACIÓ ISLA 910 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

29/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

REPRESENTACIÓ DE 
L'ESPECTACLE "UN NADAL DE 
PALLASSOS" ALS MUNICIPIS 
D'ALGAIDA I SON SERVERA (AJUT 
EN ESPÈCIE CONVOCATÒRIA 
CAEM 2014) 

MALLORCLOWN 1169,04 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

29/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

REPRESENTACIÓ DE 
L'ESPECTACLE "LA VERTADERA 
HISTÒRIA D'EN PERE POCAPOR" 
AL MUNICIPI DE SA POBLA (AJUT 
EN ESPÈCIE CAEM 2014) 

CREÀTICA 17 S. 
COOP., 

1197,9 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

29/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

REPRESENTACIÓ DE 
L'ESPECTACLE "ELS TORDS 
VOLEN BAIXOS" EN EL MUNICIPI 
DE MANCOR DE LA VALL (AJUT 
EN ESPÈCIE CONVOCATÒRIA 
CAEM 2014) 

DISCUSSIONS 
PRODUCTIVES, SL 

1633,5 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

29/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE 
CULTURA 
REF. Q/2014/2055 

F.B.S. 1210 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

29/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE 
CULTURA 
REF. Q/2014/2064 

ASSOCIACIÓ 
MANANGELMENT 
MUSICAL 

1076,9 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

29/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE 
CULTURA 
REF. Q/2014/2066 

G.S.T. 998,25 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

29/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE 
CULTURA 
REF. Q/2014/2063 

ASSOCIACIÓ 
MÚSICA I JOVES 

2000 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

29/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE 
CULTURA 
REF. Q/2014/2069 

LL.M.P. 200 



 266

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

29/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE 
CULTURA 
REF. Q/2014/2067 

OBSERVATORI 
ASTRONÒMIIC DE 
MALLORCA 

220 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

29/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE 
CULTURA 
REF. Q/2014/2044 

ASSOCIACIÓ ISLA 910 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE 
CULTURA 
REF. Q/2014/2058 

S.J.R. 2000 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE 
CULTURA 
REF. Q/2014/2060 

LA FORNAL 
D'ESPECTACLES DE 
FERRO, SLU 

1815 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE 
CULTURA 
REF. Q/2014/2057 

ESTUDI ZERO 
TEATRE, SCL 

1815 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE 
CULTURA 
REF. Q/2014/2061 
(REALITZACIÓ CONCERT "OLIVES 
PER SOMIAR" A BINISSALEM) 

C.G.P. 968 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

CONTRACTE SUBMINISTRAMENT 
ENERGIA ELÈCTRICA 

ENDESA ENERGIA, 
SAU 

3127,16 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL LLOGUER DEL 
LOCAL SITUAT AL CARRER PIUS 
XII, 5 BXS DE MANACOR 
(OCTUBRE-2014) 

C.N.S. 2159,83 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

PROJECTE "FACTORIA DE MÚSICS" 
(CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS 
PER A ENTITATS SENSE ÀNIMS DE 
LUCRE QUE PROMOGUIN LA 
MÚSICA MODERNA ANY 2014) 

ASSOCIACIÓ 
CULTURAL 
FACTORIA DE SO 

29014,32 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

CONTRACTE SERVEI DE 
MANTENIMENT I CONSERVACIÓ 
JARDINERIA EDIFICI MUSEU 
KREKOVIC NOV-14 

OBRES SERVEIS I 
MEDI AMBIENT, SA 

435,6 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

PROJECTE CULTURAL "FESTIVAL 
CHOPIN 2014" 
(CONVOCATÒRIA SUBVENCIÓ PER 
A LES ACTIVITATS DE LES 
ENTITAS ASSOCIATIVES O 
ORGANITZATIVES SENSE ÀNIM DE 
LUCRE 2014) 

ASSOCIACIÓ 
FESTIVALS CHOPIN 
DE VALLDEMOSSA 

12000 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

PROJECTE "MOTS, DRINGS, SONS. 
INICIACIÓ A LA POESIA DE 
BARTOMEU FIOL D'A. NADAL I R. 
MOSQUERA (AJUDA MINIMIS 2014 
PER DONAR SUPORT A LA 
REALITZACIÓ I EDICIÓ DE 
LLIBRES I FONOGRAMES 
D'ESPECIAL INTERÉS CULTURAL) 

DOCUMENTA 
BALEAR, SL 

2400 
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VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER AL FOMENT DE 
LA COMPETITIVITAT DE 
L'ARTESANIA DE MALLORCA ANY 
2014 (ASSISTÈNCIA A FIRES) 

O.M.R. 596 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER AL FOMENT I LA 
PROMOCIÓ DE L'ARTESANIA DE 
MALLORCA  ANY 2014 
(ASSISTÈNCIA A FIRES) 

M.O.M. 1340,86 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

CONTRACTE DEL SERVEI DE 
SUPORT A L'ORGANITZACIÓ DEL 
PROGRAMA "JOCS ESPORTIUS 
ESCOLARS 2014/2015 i 2015/2016" 

ESPORTS 85, SL 32669,18 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ORGANITZACIÓ PROGRAMA "JOCS 
ESPORTIUS ESCOLARS 
TEMPORADES 2014/2015 i 
2015/2016" 

ESPORTS 85, SL 52925,63 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE PROMOCIÓ SOCIAL I 
ASSOCIACIONISME ("I JORNADA 
PER A LA GENT GRAN DE 
MALLORCA" DESTINAT A 
PERSONES MAJORS) 

VIRTUAL THINK, 
SLU 

20902,75 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

PROJECTE CULTURAL "XVIII FIRA 
DE TEATRE DE MANACOR" 

INSTITUT PÚBLIC 
DEL TEATRE DE 
MANACOR 

50000 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA A DONAR 
SUPORT A PROGRAMES 
D'ACTIVITATS DE CAIRE 
SOCIOCULTURAL DIRIGITS A LES 
PERSONES MAJORS, ANY 2014 

ORQUETRA GENT 
GRAN DE 
MALLORCA 

2000 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA A DONAR 
SUPORT A PROGRAMES 
D'ACTIVITATS DE CAIRE 
SOCIOCULTURAL A LES 
PERSONES MAJORS, ANY 2014 

ASSOCIACIÓ GENT 
GRAN DEL CAMP 
RODÓ 

4000 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA A DONAR 
SUPORT A PROGRAMES 
D'ACTIVITATS DE CAIRE 
SOCIOCULTURAL A LES 
PERSONES MAJORS, ANY 2014 

ASSOCIACIÓ DE 
VEÏNS SON 
DAMETO-SON PIZÀ 
(COORD. GENT 
GRAN) 

1236,54 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA A DONAR 
SUPORT A PROGRAMES 
D'ACTIVITATS DE CAIRE 
SOCIOCULTURAL A LES 
PERSONES MAJORS, ANY 2014 

ASOCIACIÓN DE LA 
TERCERA EDAD 
"TOTS EN MARXA" 

1324 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

REPRESENTACIÓ DE 
L'ESPECTACLE "ELS 
DESORIENTATS REIS D'ORIENT" 
AL MUNICIPI D'ALARÓ (AJUT EN 
ESPÈCIE CAEM 2014) 

ASSOCIACIÓ 
CULTURAL ÒRBITA 

1100 

VICEPRESIDÈNC
IA DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/12/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

REPRESENTACIÓ DE 
L'ESPECTACLE "BAMBI" AL 
MUNICIPI DE BINISSALEM (AJUT 
EN ESPÈCIE CAEM 2014) 

MALLORCA SO, SA 1040,6 

 
 


