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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL DE 
MALLORCA 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 11/2015 
Caràcter: ordinària  
Data: 30 de juliol de 2015 
Hora: de 10.10 h a 12.00 h 
Lloc: sala de plens 
 
HI ASSISTEIXEN: 
 
Hble. Sr. President: Miquel Ensenyat Riutort  
 
Sr. Antoni Amengual Perelló  
Sr. Lluís Enric Apesteguia Ripoll  
Sr. Cosme Bonet Bonet  
Sra. Mercè Bujosa Estarellas  
Sra. Esperanza Català Ribó  
Sra. Catalina Cirer Adrover  
Sr. Miquel Àngel Coll Canyelles  
Sr. Javier de Juan Martín  
Sr. Onofre Ferrer Riera  
Sr. Joan Font Massot 
Sra. Francisca Mora Veny 
Sr. Lucas Gálvez Garrido  
Sra. Maria Roser García Borràs  
Sr. Jesús Juan Jurado Seguí 
Sr. Joan Rotger Seguí 
Sr. Francesc Miralles Mascaró  
Sra. Apol.lònia Miralles Xamena  
Sra. Lorena Oliver Far  
Sra. Maria del Carmen Palomino Sánchez  
Sr. Antoni Pastor Cabrer  
Sr. Estanislao Pons Cuart  
Sra. Margalida Puigserver Servera  
Sra. Aurora Ribot Lacosta  
Sra. Margalida Isabel Roig Catany  
Sr. Joan Rotger Seguí 
Sr. Mauricio Rovira de Alós  
Sra. Maria Salom Coll  
Sr. Jeroni Salom Munar  
Sra. Catalina Serra Garcías 
Sra. Maria Francesca Servera Pascual  
Sra. Catalina Soler Torres 
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També hi assisteixen les Hbles. Sres. conselleres executives Sandra Espeja Almajano i 
Mercedes Garrido Rodríguez. 

Secretari general, per substitució: Sr. Antoni Benlloch Ramada. 
Interventora general: Sra. Elena Montejo Fuentes. 

Excusa l’assistència el Sr. conseller electe Antoni Serra Comas.  
 
 
ORDRE DELDIA 
 
1. Presa de coneixement de les mesures organitzatives adoptades per la 
Presidència:  
 

a)  Decret de Presidència d’Organització del Consell de Mallorca. 
 
b) Decret de la Presidència delegació de representació en el Fons 

Mallorquí de Solidaritat i Cooperació. 
  
c) Decret de la Presidència del Consell de Mallorca pel qual es 

nomenen alts càrrecs (decret 13-7-2015). 
 

d) Decret de la Presidència del Consell de Mallorca pel qual es 
nomenen alts càrrecs (decret 14-7-2015). 

 
e) Donar compte dels membres de la Comissió Insular d’Ordenació 

del Territori i Urbanisme en representació dels grups polítics. 
 

f) Donar compte dels membres de la Comissió Insular d’Artesania 
en representació dels grups polítics. 

 
g) Donar compte dels membres de la Comissió Insular de Patrimoni 

Històric en representació dels grups polítics. 
 

h) Donar compte dels membres de la Comissió Insular del Consell 
de Direcció de l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial 
en representació dels grups polítics. 

 
i) Decret de la Presidència del Consell de Mallorca pel qual es 

nomenen alts càrrecs (decret 17-7-2015). 
 
2. Decrets a ratificar: 
 

a) Decret del president del Consell Insular de Mallorca pel qual es 
designa la persona representant, titular i suplent, en la Comissió Interinsular 
Assessora de Comerç. 
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b) Designació de representants del Consell Insular de Mallorca en el 
Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears. 

 
3. Proposta d’establir la composició de la Comissió Insular d’Artesania. 
 
4. Proposta d’establir la composició de la Comissió Insular de Patrimoni Històric 
 
5. Proposta designació dels membres del patronat de la Fundació Casa Museu 
Llorenç Villalonga, Pare Ginard i Blai Bonet.(president i vicepresident) 
 
6. Proposta designació dels membres del patronat de la Fundació Casa Museu 
Llorenç Villalonga, Pare Ginard i Blai Bonet. 
 
7. Proposta designació dels membres del patronat de la Fundació Teatre Principal de 
Palma. 
 
8. Proposta nomenament de  membres de la Comissió Insular d’Ordenació del 
Territori i Urbanisme. 
 
9. Proposta designació dels membres de la Junta Recora de l’Institut de l’Esport 
Hípic. 
 
10. Proposta de nomenament dels representants del Consell Insular de Mallorca a la 
Comissió de Seguiment i a la Mesa de Contractació que té per objecte la Redacció del 
Pla d’Intervenció en Àmbits Turístics de l’Illa de Mallorca (PIAT). 
 
11. Proposta de nomenament de representant en la Junta Rectora del Consorci Centre 
Balears Europa. 
 
12. Proposta de designació de representants al Consejo Territorial de la Propiedad 
Inmobiliaria de las Illes Balears. 
 
13. Proposta nomenament de representants en el Consell de Direcció de l’Agència de 
Turisme. 
 
14. Proposta de designació de representant en la Comissió de Seguiment del Pla de 
Competitivitat “Mallorca diversa. Artà sorprendre”. 
 
15.  Proposta de nomenament dels representants en el Consell General i en la 
Comissió Tècnica del Comité de Desarrollo de Rutas Aéreas del Aeropuerto de 
Palma. 
 
16. Proposta de designació de representant suplent del Consell de Mallorca en la 
Comissió Interinsular d’Artesania de les Illes Balears. 
 
17. Proposta de designació del vocal representant en el Consell Assessor de 
l’Activitat Industrial de les Illes Balears. 
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18. Proposta nomenament del representant del Consell Insular de Mallorca a la 
Institució Pública Antoni M. Alcover. 
 
19. Proposta nomenament dels representants del Consell Insular de Mallorca a la 
Comissió Bilateral Mixta de Programació, Seguiment i Control del Conveni de 
Carreteres. 
 
20. Proposta d’acord de nomenament de representant a la Junta Rectora del 
Consorci Urbanístic per a la millora i embelliment de la Platja de Palma. 
 
21. Proposta de nomenament dels representants al Consell Direcció del Consorci 
Eurolocal-Mallorca. 
 
 
DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 
 
22. Proposta de designació de tècnic del Consell Insular de Mallorca a la Comissió 
de Casc Històric i Catàleg de l’Ajuntament de Muro  
 
23. Proposta d'aprovació del conveni entre el Consell Insular de Mallorca i el 
Bisbat de Mallorca per a la conservació i restauració de diverses peces del patrimoni 
eclesiàstic any 2015 
 
24.   Concessió d’una subvenció nominativa de 20.000,00 € a favor de l’Associació de 
Premsa forana de Mallorca per a l’any 2015 
 
25.    Proposta d’acord de concessió de subvenció nominativa  de l’exp.  num. FS-
079/15 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. 
 
26.    Proposta d’acord de concessió de subvenció nominativa  de l’exp.  num. FS-
077/15 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. 
 
27.   Proposta d’acord de concessió de subvenció nominativa  de l’exp.  num. FS-
071/15 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 
 
28.   Proposta d’acord de concessió de subvenció nominativa  de l’exp.  num. FS-
064/15 per al desenvolupament del programa de “l’esport per a tothom a Mallorca” 
pel període comprès entre el 31/10/2014 i el 30/10/2015 i d’aprovació del text del del 
conveni regulador. 
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29.  Proposta d’acord de concessió de subvenció a la Federació de Futbol de les Illes 
Balears per al desenvolupament del programa “l’esport per a l’edat escolar a 
Mallorca” (futbol) pel període comprès entre el 31/10/2014 i el 30/10/2015 i 
d’aprovació del text del conveni regulador. 
 
30.Proposta d’acord de concessió de subvenció nominativa  de l’exp.  num. FS-76/15 
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. 
 
31.  Proposta d’acord de concessió de subvenció nominativa  de l’exp.  num. FS-
080/2015 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.  
 
32.  Proposta d’acord de concessió de subvenció nominativa  de l’exp.  num. FS-
082/15 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.  
 
 
DEPARTAMENT D’ECONOMIA I HISENDA 
 
33.    Proposta d’aprovació de l’expedient núm. 2/2015 (bep02/2015) de modificació 
de bases de les d’execució del pressupost del Consell de Mallorca i de l’expedient 
núm. 15/2015 de modificació de crèdits, per suplement de crèdit (sup06/2015), en el 
pressupost propi de la corporació de l'exercici de 2015. 
 
 
DEPARTAMENT DE TERRITORI I INFRAESTRUCTURES 
 
34.    Modificació puntual de les normes subsidiàries de planejament del municipi de 
Santa Margalida relativa al canvi de qualificació urbanística d’un espai lliure públic i 
d’un equipament docent a Can Picafort. 
 
 
DEPARTAMENT DE DESENVOLUPAMENT LOCAL 
 
35. Acceptació de la justificació del projecte modificat de les obres: “Millora de la 
xarxa viària local” de l’Ajuntament d’Alaró, actuació  inclosa a la convocatòria de 
subvencions adreçada als ajuntaments i entitats locals menors de població inferior o 
igual a 20.000 habitants per a actuacions de competència municipal 2014-2015. 
 
36.  Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit del Departament de 
Desenvolupament Local corresponent a les factures de la relació F/2015/3 pel 
subministrament de combustible realitzat durant el període gener-juny de l’exercici 
2015. 
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DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT 
 
37. Sol·licitud al Govern de les Illes Balears de l’adopció d’un projecte de llei que 
inclogui la derogació de l’article 19 de la Llei 13/2012, de 20 de novembre, de 
mesures urgents per a l’activació econòmica en matèria d’indústria i energia, noves 
tecnologies, residus, aigües, altres activitats i mesures tributàries  
 

II) PART DE CONTROL 

38. Decrets i resolucions per donar-ne compte 

a)Relació de decrets i resolucions adoptats des de la darrera sessió plenària. 
 
b)Relació de les resolucions de les modificacions de crèdits 

 

MOCIONS IMPULSORES O DE TRÀMIT I DE CARÀCTER IDEOLÒGIC  

39.  Moció del Grup de consellers del Partit Popular envers la carretera Llucmajor-
Campos. 
 
40.  Moció del Grup de consellers del Partit Popular envers ampliació pacte Consell 
de Mallorca-EAPN 

 

INTERPEL·LACIONS 

41. Interpel·lació que formula la Sra. Catalina Soler Torres referida a “Política de 
residus del Consell de Mallorca anunciada pel seu president”. 

 

PREGUNTES 

42. Pregunta que formula la Sra. Catalina Soler Torres a la Sra. Sandra Espeja 
Almajano (Propostes revisió tarifes de MAC INSULAR) 
 
43. Pregunta que formula la Sra. Catalina Soler Torres a la Sra. Sandra Espeja 
Almajano (Contenciós interposat per TIRME contra ajuntaments) 
 
44. Pregunta que formula la Sra. Catalina Soler Torres a la Sra. Sandra Espeja 
Almajano (Escrit Fundació Ecolec) 
 
45. Pregunta que formula la Sra. Margalida Roig Catany al Sr. Joan Font Massot 
(Pagament cost servei bombers) 
 
46. Pregunta que formula la Sra. Catalina Cirer Adrover a la Sra. Margalida 
Puigserver Servera (Línies prioritàries àrea persones amb discapacitat) 
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47. Pregunta que formula la Sra. Catalina Cirer Adrover a la Sra. Margalida 
Puigserver Servera (Informe favorable per incloure persones extrangeres situació 
irregular a RMI) 

PRECS 

III)DESPATX EXTRAORDINARI 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

El Sr. ROVIRA (PP) observa que cal afegir un punt en l’ordre del dia per incloure la 
declaració institucional atès que no hi estava prevista. 

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

El Sr. PRESIDENT pronuncia la següent Declaració Institucional: 
 
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL SOBRE L’ADHESIÓ DE TOTS GRUPS 
POLÍTICS AMB REPRESENTACIÓ AL CONSELL DE MALLORCA AL 
PACTE PER A L’INCLUSIÓ SOCIAL A MALLORCA, AMB EAPN 
 
Fa ja 10 anys que diverses entitats de les nostres illes es varen associar amb l’objectiu 
de combatre la pobresa i l’exclusió social a la nostra societat. Va ésser exactament el 
18 de maig de 2005 quan es va constituir l’EAPN- ILLES BALEARS, xarxa per la 
inclusió social que al llarg d’aquests 10 anys ha anat creixent i en l’actualitat està 
formada per 28 entitats que aglutinen un nombre molt important de treballadors (més 
de 1.500) i que, segons indiquen les seves xifres i memòries atenen a més de 80.000 
persones. 
 
La feina d’aquests 10 anys ha fet que la EAPN fos una de les impulsores del Tercer 
Sector Social Illes Balears (Constituït legalment el 13 de març de 2010) i que el 10è 
aniversari es pogués celebrar no només amb la satisfacció de la feina feta atenent a 
milers de persones, sinó també amb el reconeixement institucional i públic de la seva 
tasca amb l’atorgament del Premi Ramon Llull 2015 per part del Govern de Les Illes 
Balears. 
 
Entenem que lluitar per les persones que es troben en situacions de vulnerabilitat és 
molt més eficaç si se fa de forma conjunta entre les entitats (en aquest cas agrupades 
en la EAPN) i les institucions, d’aquí que valorem molt positivament la proposta que 
va fer la EAPN a totes les Institucions de les Illes de subscriure un acord marc de 
col·laboració per tal de dur a terme actuacions en defensa dels col·lectius en institució 
de pobresa i exclusió social. 
 
Aquesta proposta es va concretar al Consell de Mallorca el passat 7 de maig de 2015 
amb la signatura del “PACTE PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL A MALLORCA” 
entre la EAPN i els partits amb representació al Consell de Mallorca, com eren en 
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aquell moment PP, MES i PSIB-PSOE. Tal com s’havia fet abans al Parlament de les 
Illes Balears i a l’Ajuntament de Palma. 
 
Atès que després de les eleccions de Maig de 2015 hi ha hagut un canvi substancial a 
la composició de les forces polítiques al Consell de Mallorca –amb la incorporació de 
Podem-Mallorca, El PI- Proposta per les Illes i Ciutadans-, els nous partits que formen 
part de la institució manifesten la seva adhesió a l’acord signat el passat 7 de maig de 
2015, que culminarà amb la signatura del pacte amb l’EAPN. 
 
De la mateixa manera, el Consell de Mallorca acorda constituir la Comissió de 
Seguiment que contempla la Clàusula quarta del Pacte per a la Inclusió a l’inici del 
nou curs polític, així com establir un calendari de reunions. 
 
PUNT 1. PRESA DE CONEIXEMENT DE LES MESURES 
ORGANITZATIVES ADOPTADES PER LA PRESIDÈNCIA:  
 
a)  Decret de Presidència d’Organització del Consell de Mallorca. 
 
Fets 

Dia 4 de juliol de 2015, es va constituir el Consell de Mallorca i el Ple va elegir el 
president de l’entitat, el qual, per millorar l’eficàcia de l’Administració pública i per 
donar un servei més bo a la ciutadania, ha d’estructurar la institució i n’ha 
d’organitzar el funcionament. 

Dia 6 de juliol de 2015, el president va dictar el decret pel qual es determina 
l’estructura bàsica del Consell de Mallorca, i també va nomenar les conselleres i els 
consellers executius. 

 
Fonaments 

En l’article 62 de l’Estatut d’autonomia es diu que els consells insulars estableixen la 
seva organització d’acord amb la Constitució o el dit Estatut. 

En l’article 9.2 f) de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars, s’estableix 
que correspon al president fixar les atribucions dels diferents òrgans de cada 
departament. 

En l’article 13.4 d’aquesta mateixa llei es diu que el Reglament orgànic del consell ha 
de determinar els criteris mínims d’organització dels departaments, els quals s’han de 
desplegar en el decret del president a què fa esment el dit article 9.2 f), que, al seu 
torn, ha d’establir amb precisió les atribucions dels diversos òrgans de cada 
departament, incloses, si escau, les de caràcter resolutori pel que fa a les conselleres i 
els consellers executius, a les directores i els directors insulars i a les secretàries i els 
secretaris tècnics. 

En l’article 20.3 del Reglament orgànic del Consell de Mallorca, aprovat per acord del 
Ple de dia 2 de juliol de 2001 (BOIB núm. 102, de 15 d’agost) i modificat per acord 
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del Ple de dia 8 de març de 2004 (BOIB núm. 38, de 16 de març), i dia 28 de juliol de 
2008 (BOIB núm. 113, de 14 d’agost), s’estableix que, amb caràcter general, les 
atribucions que l’article 9.2 de la Llei de consells insulars confereix a la Presidència 
del Consell de Mallorca que puguin ser objecte de desconcentració, les han d’exercir 
en aquest règim els consellers executius o les conselleres executives. Els decrets de la 
Presidència dictats en matèria d’organització del Consell de Mallorca han de contenir 
l’abast d’aquesta desconcentració a favor de la persona titular de cada departament. 

Per això, en ús de les atribucions conferides per les disposicions esmentades, dict 
aquest 

Decret 

Article 1. Atribucions del Consell Executiu  

Correspon al Consell Executiu la funció executiva de les competències del Consell de 
Mallorca, i té les atribucions següents: 

a) Aprovar el projecte de pressupost, i també el projecte de plantilla de personal. 

b) Aprovar els plans d’actuació que proposin els departaments. 

c) Aprovar els convenis amb altres entitats públiques o privades. 

d) Contractar i atorgar concessions, incloses les pluriennals fins a quatre anys, en 
la quantia que es determini en les bases d’execució del pressupost, quan la 
competència no correspon al Ple del Consell de Mallorca. 

e) Encarregar la realització de prestacions a les entitats que tenguin la 
consideració de mitjà propi i servei tècnic del Consell Insular en els termes 
que es defineixen en la legislació de contractes del sector públic, en la quantia 
que es determini en les bases d’execució del pressupost i quan la competència 
no correspon al Ple del Consell de Mallorca. 

f) Aprovar i resoldre les convocatòries d’ajudes o subvencions a particulars o 
entitats públiques i privades en la quantia que es determini en les bases 
d’execució del pressupost, quan la competència no correspon al Ple del 
Consell de Mallorca.  

g) Resoldre els expedients individuals sobre ajudes, aportacions o subvencions a 
particulars o entitats públiques i privades en la quantia que es determini en les 
bases d’execució del pressupost. 

h) Aprovar el Pla estratègic de subvencions dels diferents departaments del 
Consell. 

i) Declarar la urgència i/o l’emergència de les ajudes o subvencions referides en 
les lletres f) i g) anteriors, quan no estan atribuïdes a altres òrgans. 
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j) Autoritzar  i disposar altres despeses quan no estan atribuïdes a altres òrgans 
en la quantia que es determini en les bases d’execució del pressupost, quan la 
competència no correspon al Ple del Consell. 

k) Sancionar les infraccions molt greus, excepte les atribuïdes a altres òrgans del 
Consell Insular. 

l) Aprovar l’oferta anual d’ocupació pública i les bases de les proves de l’oferta 
per a seleccionar personal i per a proveir definitivament llocs de treball. 

m) Aprovar el Pla de formació de personal. 

n) Emetre informes o consultes que altres administracions públiques han  
sol·licitat quan la competència no correspon al Ple del Consell de Mallorca. 

o) Adquirir i alienar béns, sempre que la competència no correspongui al Ple del 
Consell de Mallorca. 

p) Resoldre els expedients de responsabilitat patrimonial d’import superior a 
30.000,00 €, sempre que la competència no correspongui al Ple del Consell de 
Mallorca. 

q) Exercir totes les atribucions previstes en les disposicions vigents. 

Article 2. Atribucions genèriques dels consellers executius i de les conselleres 
executives 

A més de les conferides en l’article 31 del Reglament orgànic del Consell de 
Mallorca, cada un dels consellers executius i de les conselleres executives del Consell 
de Mallorca té les atribucions  següents:  

a) Vetlar pel compliment de les disposicions, els acords i les resolucions del Ple, 
la Presidència, la Comissió de Govern i el Consell Executiu, que afectin el seu 
departament. 

b) Ordenar la publicació de les resolucions i els edictes en relació amb les 
matèries pròpies del departament, en publicacions oficials i altres mitjans de 
comunicació social. 

c) Elaborar els avantprojectes de pressupost i plantilles del departament. 

d) Signar en nom del Consell de Mallorca els convenis de col·laboració amb 
altres entitats públiques o privades relatius a assumptes del departament. 

e) Contractar i atorgar concessions, incloses les pluriennals fins a quatre anys, en 
la quantia que determinin les bases d’execució del pressupost que no estiguin 
atribuïdes al Ple o al Consell Executiu. 
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f) Encarregar la realització de prestacions a les entitats que tenguin la 
consideració de mitjà propi i servei tècnic del Consell Insular en els termes 
que es defineixen en la legislació de contractes del sector públic, quan no 
correspon al Ple o al Consell Executiu. 

g) Aprovar i resoldre les convocatòries d’ajudes, aportacions i subvencions a 
particulars o entitats públiques o privades, quan la competència no correspon 
al Ple o al Consell Executiu. 

h) Resoldre els expedients individuals sobre ajudes o subvencions a particulars o 
entitats públiques i privades, quan la competència no correspon al Ple o al 
Consell Executiu. 

i) Fer la declaració d’urgència i/o emergència de les ajudes i subvencions 
previstes en les lletres g) i h) anterior. 

j) Autoritzar  i disposar altres despeses en la quantia que es determini en les 
bases d’execució del pressupost, quan no correspon al Ple o al Consell 
Executiu. 

k) Reconèixer i liquidar les obligacions derivades de compromisos de despeses 
legalment adquirits referides a matèries pròpies del departament. 

l) En casos d’urgència, emetre informes o resoldre consultes que són 
competència del Consell Executiu. En aquests supòsits, se n’ha de donar 
compte al Consell Executiu. 

m) Les facultats que dimanen de la Llei de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú sobre inici i ordenació del 
procediment, facultats que, en particular, es concreten en les següents: ampliar 
terminis per resoldre, aplicar la tramitació d’urgència, fer requeriments 
d’esmena i millora de la sol·licitud d’iniciació i assenyalar tràmits que s’han 
de dur a terme. Tot això en relació amb procediments referits a l’activitat 
administrativa que el departament fa. 

n) Resoldre, en les matèries pròpies del departament, els expedients que afecten 
drets o interessos de particulars o entitats públiques o privades, que no estan 
atribuïts a altres òrgans. 

o) Atorgar les llicències per a usos especials dels béns demanials adscrits al 
departament. 

p) Exercir la potestat sancionadora, incloses la incoació i la resolució dels 
expedients corresponents, en àmbits compresos en l’activitat administrativa 
que du a terme el departament, quan no està atribuïda a un altre òrgan. No 
obstant això, les atribucions que el Reglament orgànic del Consell de Mallorca 
assigna amb caràcter general a les comissions d’Ordenació del Territori i 
Urbanisme, de Patrimoni Històric i d’Artesania, les han d’exercir aquests 
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òrgans col·legiats, llevat que hi hagi previsió expressa continguda en aquesta 
resolució. 

q) Aprovar comissions de servei amb dret a indemnització del personal del 
departament, i també autoritzar l’abonament de les despeses per cursos de 
formació externs al Consell, del personal adscrit al departament corresponent, 
sota els criteris marcats pel departament competent en matèria de funció 
pública. 

r) Incoar i resoldre els expedients disciplinaris per la comissió de faltes lleus 
respecte al personal adscrit al departament. 

s) Proposar al departament competent en matèria de funció pública els 
complements de productivitat al personal del departament corresponent. 

t) Autoritzar la realització d’hores extraordinàries al personal del departament, 
d’acord amb els criteris establerts pel departament competent en matèria de 
funció pública. 

u) Autoritzar vacances i dies de lliure disposició del personal adscrit al 
departament, i donar-ne compte a la consellera executiva o al conseller 
executiu competent en matèria de funció pública. 

v) Exercir el control horari del personal adscrit al departament. 

w) Proposar al departament competent en matèria de funció publica les 
contractacions amb càrrec a les partides denominades «altre personal» i 
«personal eventual» en contracte laboral. 

x) Dur a terme la selecció i la contractació laboral en el marc de projectes 
cofinançats que tenguin normes pròpies de contractació, prèvia autorització 
del Departament de Modernització i Funció Pública. 

y) Acordar la devolució dels avals i les garanties presentats davant el Consell, del 
departament respectiu. 

z) Exercir la resta de competències en matèries pròpies del departament i que no 
estiguin atribuïdes expressament a altres òrgans. 

Els consellers executius i les conselleres executives poden delegar en les persones 
responsables de les secretaries tècniques i de les direccions insulars l’exercici de les 
atribucions a què es refereix aquest decret en els paràgrafs b), m), n), q), t), u), v) i w) 
de l’apartat anterior. 

Article 3. Atribucions del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports  

Les atribucions del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports són les relatives al 
sector de l’activitat administrativa pròpia del departament, que en la legislació vigent 
s’assignen al Consell de Mallorca, i particularment:  
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a) Activitats artístiques i culturals. Fomentar i difondre la creació i la producció 
teatral, musical, cinematogràfica i audiovisual, literària, de dansa i d'arts 
combinades. 

b) Exercir la competència relativa a museus, arxius i biblioteques de titularitat 
autonòmica. Conservatoris de música, serveis de belles arts, hemeroteques i 
institucions semblants d’àmbit insular. 

c) Planificar i executar programes de normalització i dinamització lingüística. 

d) Gestionar el dipòsit legal de llibres. 

e) Exercir les competències relatives a patrimoni monumental, cultural, històric, 
artístic, arquitectònic, arqueològic i paisatgístic, en els termes referits en 
l’article 34 del Reglament orgànic del Consell de Mallorca, i particularment 
les següents: 

1. Paralitzar i suspendre totes les obres i/o actuacions que atempten 
contra del patrimoni històric o hi van en contra. 

2. Vigilar i controlar totes les actuacions que es duen a terme en zones i/o 
edificis protegits en la legislació de patrimoni històric. 

3. Autoritzar les obres d’urgència motivada, i informar-ne la Comissió 
Insular competent en matèria de patrimoni de Mallorca en la primera 
sessió que faci. 

4. Autoritzar les prospeccions i/o les excavacions d’urgència motivada, i 
informar-ne la Comissió Insular competent en matèria de patrimoni en 
la primera sessió que faci. 

5. Elaborar el programa anual d’excavacions i exploracions 
arqueològiques i paleontològiques. 

6. Elaborar el pla anual de conservació i d’enriquiment del patrimoni 
històric. 

7. Elaborar l’informe anual sobre el grau de compliment de les mesures 
del foment del patrimoni històric de Mallorca. 

8. Gestionar el Registre Insular de Béns d’Interès Cultural. 

9. Gestionar el Catàleg Insular del Patrimoni Històric. 

10. Informar sobre els expedients relatius a l’exercici dels drets de 
tempteig i de retracte, en el supòsit d’alienació de béns declarats 
d’interès cultural o inclosos a l’Inventari General. 
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11. Administrar i gestionar instal·lacions de suport a les tasques de 
conservació, restauració, foment i investigació de béns que pertanyen 
al patrimoni històric de Mallorca. 

f) Planificar, ordenar, coordinar i gestionar actuacions en matèria esportiva. 

g) Desplegar una oferta general i específica de programes, serveis i recursos 
orientada a la cobertura de les necessitats esportives. 

h) Donar suport tècnic als municipis de Mallorca en matèria esportiva. 

i) Fomentar i promoure les activitats esportives. 

j) Gestionar les competències en matèria de medicina esportiva. 

 

Són centres adscrits al Departament: 

- Museu Krekovic 

- Centre Cultural la Misericòrdia 

- Centre de Documentació i Interpretació del Repoblament de Mallorca 

- Poliesportiu Sant Ferran 

- Museu de l’Esport 

 

Resten adscrits a aquest Departament: 

- La Fundació Teatre Principal de Palma 

- La Fundació Casa Museu Llorenç Villalonga, Pare Ginard i Blai Bonet 

- La Fundació Tony Catany-Centre Internacional de Fotografia 

 

Article 4. Atribucions del Departament de Participació Ciutadana i Presidència  

Les atribucions del Departament de Participació Ciutadana i Presidència són les 
relatives al sector de l’activitat administrativa pròpia del Departament, que en la 
legislació vigents s’assignen al Consell de Mallorca, i particularment: 

a) Exercir les funcions de coordinació jurídica i administrativa entre els diferents 
departaments del Consell. 
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b) Coordinar les relacions entre el Consell de Mallorca i la resta de institucions 
públiques de les Illes Balears i de l’Estat espanyol. 

c) Coordinar les actuacions del Consell de Mallorca relacionades amb assumptes 
europeus. 

d) Implementar el coneixement de la institució i el patrimoni de la màxima institució 
representativa i de govern de Mallorca. 

e) Impulsar l’aplicació del Reglament d’honors i distincions. 

f) Dur a terme l’organització i el suport a determinades activitats de caire 
institucional. 

g) Promoure, potenciar i coordinar les commemoracions i els esdeveniments d’àmbit 
insular que ajudin a crear teixit institucional i cohesionin la ciutadania. 

h) Coordinar les relacions amb els mitjans de comunicació pel que fa a la informació 
institucional. 

i) Proposar l’ordenació de desenvolupar polítiques de gènere i relacionades amb la 
dona. 

j) Proposar l’ordenació de la conciliació de la vida laboral i familiar.  

k) Proposar l’ordenació de polítiques, plans i programes destinats a la joventut. 

l) Fomentar l’associacionisme, la implicació social i la participació ciutadana, en 
l’àmbit sociocultural. 

m) Promoció, organització i foment d’activitats socioculturals relatives al sector de 
les persones majors.  

n) Totes les altres matèries que no estiguin atribuïdes expressament a un altre 
departament.  

 

Resten adscrits a aquest Departament: 

- La Societat Ràdio i Televisió de Mallorca  

- La finca Raixa  

- L’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca 

- El Centre Sociocultural de Manacor  

- El Centre Sociocultural d’Inca 
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Article 5. Atribucions del Departament de Territori i Infraestructures  

Les atribucions del Departament de Territori i Infraestructures són les relatives al 
sector de l’activitat administrativa pròpia del Departament, que en la legislació vigent 
s’assignen al Consell de Mallorca, i particularment: 

a) Elaborar, tramitar i impulsar la formació, la revisió o la modificació del Pla 
territorial insular, dels instruments de planificació derivats prevists en el PTIM 
(PMT, PRT i PE) i dels plans directors sectorials, amb inclusió de les normes 
cautelars que els han de precedir; gestionar les facultats administratives 
contingudes en la Llei de les directrius d’ordenació territorial. En relació amb 
els plans directors sectorials i els plans especials del PTIM, l’elaboració i la 
tramitació s’han de fer en coordinació amb els departaments relacionats amb la 
matèria. 

b) Exercir, en els termes que preveu el Reglament orgànic, la presidència efectiva 
de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme, en cas que 
aquesta persona gaudeixi de la condició de vocal d’aquesta comissió.  

c) Dur a terme les funcions de l’article 2 de la Llei autonòmica 2/2001, de 7 de 
març, d’atribució de competències als consells insulars en matèria d’ordenació 
del territori.  

d) Atorgar autoritzacions referides a obres, instal·lacions i activitats permeses en 
la zona de servitud de protecció prevista en la legislació de costes, sempre que 
s’hagin de produir en terrenys classificats de sòl urbà o de sòl urbanitzable, o 
categoria equivalent.  

e) Efectuar els requeriments que, si escau, s’han de dur a terme per completar els 
expedients de planejament urbanístic que el Consell Insular de Mallorca ha de 
resoldre en tràmit d’aprovació definitiva, en els termes establerts en la 
legislació i reglamentació urbanística aplicable. 

f) Atendre les consultes que altres administracions o organismes públics 
formulin en relació amb les matèries pròpies del departament, quan aquesta 
atribució no estigui assignada expressament a altres òrgans de l’estructura del 
Consell Insular de Mallorca, d’acord amb el Reglament orgànic o amb la 
legislació sectorial. 

g) Emetre els informes prevists en l’article 36 de la Llei de sòl rústic de les Illes 
Balears, en relació amb l’autorització d’activitats relacionades amb l’ús de 
l’habitatge unifamiliar, i també els que la legislació i la reglamentació 
urbanística vigent preveuen en relació amb l’autorització d’usos o obres de 
caràcter provisional. 

h) Atorgar les autoritzacions que es preveuen en l’article 20.2 de la Llei de sòl 
rústic de les Illes Balears, quant a immobles d’especial protecció; les 
autoritzacions previstes en l’article 31.3 de la mateixa norma, per a activitats 
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en parcel·les de més d’un terme municipal, i també les autoritzacions de 
declaració d’interès general de dotacions de serveis previstes en el seu article 
30. 

i) Efectuar les inscripcions que corresponguin en el Registre d’Entitats 
Urbanístiques Col·laboradores del Consell Insular de Mallorca en els termes 
prevists en la normativa aplicable. 

j) Expedir cèdules d’habitabilitat d’edificis, habitatges i locals. 

k) Ordenar l’execució de les obres de conservació o reforma a què es refereix 
l’article 117.6 de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl. 

l) Planificar i executar obres de construcció, ampliació i manteniment de 
carreteres i camins públics, i també administrar i gestionar els que són de 
titularitat del Consell de Mallorca. 

m) Tramitar els expedients d’expropiació forçosa que afecten infraestructures o 
urbanisme, sempre que la competència no correspongui al Ple del Consell de 
Mallorca; així com fixar i aprovar el preu just i també l’acceptació de les 
propostes d’acord mutu. Resoldre els expedients d’expropiació forçosa en la 
quantia que es determina en les bases d’execució del pressupost. 

n) Ordenar l’abonament de les indemnitzacions per guàrdies d’emergència, a més 
de les dietes per manutenció i hores extraordinàries fetes com a conseqüència 
de la prestació del servei de carreteres. 

o) Iniciar, ordenar i instruir els expedients de responsabilitat patrimonial del 
departament, així com resoldre’ls quan l’import no supera els 30.000,00 €. 

p) Les relatives a les llicències integrades d’activitat, que no tengui atribuïdes un 
altre òrgan. 

q) Les relatives a la inspecció tècnica de vehicles. 

r) Coordinar el desenvolupament del programa Serra de Tramuntana Patrimoni 
Mundial. 

Resten adscrits a aquest Departament: 

- L’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca 

- El Consorci Serra Tramuntana Patrimoni Mundial 

 

Article 6. Atribucions del Departament d’Economia i Hisenda  
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Les atribucions del Departament d’Economia i Hisenda són les relatives al sector de 
l’activitat administrativa pròpia del departament, que la legislació vigent assigna al 
Consell de Mallorca, i particularment: 

a) Coordinar el procés de preparació i formar els pressuposts del Consell de 
Mallorca. 

b) Coordinar l’execució i el control dels pressuposts del Consell de Mallorca. 

c) Aprovar la liquidació dels pressuposts del Consell de Mallorca. 

d) Exercir les relatives a la programació i la gestió en l’ordre econòmic financer 
dels recursos del Consell de Mallorca, que inclou: 

1. Gestionar, inspeccionar, liquidar, recaptar i resoldre reclamacions en 
relació amb els ingressos públics de l’Administració insular. 

2. Elaborar informes econòmics sobre la gestió financera de la hisenda 
insular. 

3. Ordenar els pagaments de l’entitat. 

4. Autoritzar la cessió de crèdits i facturatges . 

e) Constituir, cancel·lar totalment i parcialment, i qualsevol altra operació 
relativa a la consignació del Consell de Mallorca en la Caixa General de 
Dipòsits de l’Estat, a efectes d’expropiacions o qualsevol altra finalitat, així 
com emetre canvi de titular o beneficiari dels dipòsits que es cancel·lin. 

f) Exercir les competències en matèria de patrimoni que no estiguin atribuïdes al 
Ple del Consell de Mallorca. 

g) Iniciar, ordenar i instruir els expedients de responsabilitat patrimonial, llevat 
dels atribuïts al Departament d’Urbanisme i Territori, així com resoldre’ls, 
quan l’import no supera els 30.000,00 €. 

h) Les relatives a informació turística i suport a oficines locals d’informació 
turística.  

i) Artesania. Fomentar la competitivitat, la capacitació i el desenvolupament de 
les empreses artesanes, i crear canals per a comercialitzar l’artesania. 

Resten adscrits al departament: 

- Les oficines d’Informació Turística de Mallorca i de l’Aeroport de Palma 

- La Fundació Mallorca Turisme 

- Can Weyler 
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Article 7. Atribucions del Departament de Medi Ambient 

Les atribucions del Departament de Medi Ambient són les relatives al sector de 
l’activitat administrativa pròpia del departament, que en la legislació vigent s’assignen 
al Consell de Mallorca, i particularment: 

a) Exercir el foment, l’administració i la conservació de la natura, i la 
planificació forestal relatives a les finques del Consell de Mallorca. 

b) Gestionar el tractament de l’aigua i de les aigües residuals, en l’àmbit de les 
competències del Consell Insular. 

c) Encarregar-se de la gestió d’espais naturals del Consell de Mallorca i dur a 
terme les atribucions derivades de la cogestió del Parc Natural de sa 
Dragonera i la gestió de les finques públiques pròpies. 

d) Planificar i executar els programes d’educació ambiental i voluntariat 
ambiental en l’àmbit de les competències del Consell de Mallorca. 

e) Proposar mesures i actuacions que tendeixin al desenvolupament sostenible i 
al respecte cap al medi ambient. 

f) Planificar i executar els programes de formació i ocupació en matèria de medi 
ambient en l’àmbit de les competències del Consell de Mallorca. 

g) Planificar, crear i gestionar rutes senderistes i refugis de muntanya en l’àmbit 
de les competències del Consell de Mallorca. 

h) Fer la planificació en matèria de residus no perillosos de l’illa de Mallorca, 
així com la seva gestió, de conformitat amb les atribucions assignades al 
Consell de Mallorca en els plans directors sectorials vigents en matèria de 
residus. 

Són serveis adscrits al Departament de Medi Ambient els següents: 

- El Parc Natural de sa Dragonera 

- Les finques públiques pròpies, així com les de gestió pública 

- Els refugis de la Ruta de la pedra en sec 

- L’embarcació La Balear 

 

Article 8. Atribucions del Departament de Benestar i Drets Socials  
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Les atribucions del Departament de Benestar i Drets Socials són les relatives al sector 
de l’activitat administrativa pròpia del departament, que en la legislació vigent 
s’assignen al Consell de Mallorca, i particularment: 

a) Planificar, ordenar i gestionar actuacions en matèria de serveis socials. 

b) Desplegar una oferta general i específica de programes, serveis i recursos 
orientada a la cobertura de les necessitats socials. 

c) Dur a terme un desenvolupament comunitari i integració.  

d) Desenvolupar polítiques de protecció i atenció a persones dependents. 

e) Complements de la seguretat social no contributiva. 

f) Voluntariat social. 

g) Desplegar polítiques d’atenció a les persones i als col·lectius en situació de 
pobresa o necessitat social. 

h) Detectar les noves necessitats i proposar els recursos necessaris per poder 
abordar-les. 

i) Coordinar les actuacions en matèria de serveis socials. 

j) Donar suport tècnic als municipis de Mallorca en matèria d’activitats socials. 

k) Impulsar i coordinar totes les iniciatives, investigacions i estudis de caràcter 
social que puguin incidir en el benestar de la població.  

l) Dur a terme polítiques de protecció i atenció a les persones menors. 

Resta adscrit a aquest Departament: 

- L’Institut Mallorquí d’Afers Socials 

 

Article 9. Atribucions del Departament de Desenvolupament Local 

Les atribucions del Departament de Desenvolupament Local són les relatives al sector 
de l’activitat administrativa pròpia del departament i a la matèria de règim local, que 
en la legislació vigent s’assignen al Consell de Mallorca, i particularment: 

a) Tramitar els expedients de coordinació dels serveis municipals per garantir-ne 
la prestació integral i adient i per donar compliment al mandat de l’article 26.2 
de la Llei 7/1985. 

b) Assistir jurídicament els municipis de Mallorca i cooperar-hi, i assistir-los 
tècnicament i proposar-los els instruments per la cooperació econòmica. 
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c) Proposar la prestació de serveis de caràcter supramunicipal i coordinar la 
prestació unificada de serveis municipals. 

d) Proposar l’exercici de les funcions de coordinació en els casos prevists en 
l’article 116 bis de la Llei 7/1985. 

e) Proposar els mitjans per a la prestació dels serveis de recaptació i de suport en 
la gestió financera als municipis de menys de 20.000 habitants. 

f) Gestionar la prestació dels serveis d’administració electrònica i de contractació 
centralitzada als municipis de menys de 20.000 habitants. 

g) Fer el seguiment dels costos efectius dels serveis prestats pels municipis de 
l’illa de Mallorca i proposar les mesures de col·laboració corresponents. 

h) Proposar la coordinació amb la Comunitat Autònoma de la prestació del servei 
de manteniment i neteja dels consultoris mèdics en els municipis amb població 
inferior a 5.000 habitants. 

i) Elaborar el projecte de Pla Insular d’Obres i Serveis, plans especials i altres 
instruments específics de col·laboració amb els municipis.  

j) Donar suport als municipis per tramitar ajudes europees i l’Agenda local 21. 

k) Donar suport a entitats locals i entitats vinculades a l’activitat econòmica en 
matèria de desenvolupament local.  

l) Gestionar els serveis de protecció civil, prevenció i extinció d’incendis i 
salvament. 

m) Dur a terme la regulació, la vigilància i l’aprofitament dels recursos cinegètics.  

 

Resten adscrits a aquest departament: 

- Els parcs de bombers 

- El Consorci Euro Local 

- Els vedats socials i centres cinegètics, la gestió dels quals correspon al Consell 
de Mallorca 
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Article 10. Departament de Modernització i Funció Pública 

Les atribucions del Departament de Modernització i Funció Pública són les relatives 
al sector de l’activitat administrativa pròpia del departament i a la matèria de règim 
local, que en la legislació vigent s’assignen al Consell de Mallorca, i particularment: 

     a) Modernització: 

1. Implantar processos de qualitat a l’Administració pública. 

2. Potenciar la utilització de les tecnologies de la informació en l’activitat 
administrativa, en les relacions entre administracions públiques, i també en les 
relacions de la ciutadania amb l’Administració. 

3. Revisar els processos administratius. 

4. Proveir del material informàtic necessari les diverses àrees del Consell de 
Mallorca i gestionar-lo, dotar de la infraestructura de comunicacions de veu i 
dades, i proveir d’aplicacions informàtiques els departaments.  

5. Donar suport a usuaris del sistema, implantar sistemes de comunicació amb 
la ciutadania per dur a terme tràmits administratius, i oferir informació sobre 
l’activitat del Consell de Mallorca a través del web i de la seu electrònica. 

      b) Serveis generals:  

1. Coordinar la seguretat de tots els edificis i les instal·lacions del Consell de 
Mallorca, servei de majordomia, custòdia i missatgeria, i dur a terme el 
manteniment dels edificis i la maquinària, i la neteja de les instal·lacions i les 
oficines. 

2. Fer inversions i obres de reforma en tots els edificis, centres i dependències 
propis. 

3. Gestionar els serveis generals del Consell de Mallorca no atribuïts 
expressament a un altre departament. 

c) Gestionar el personal funcionari i laboral de qualsevol classe, que comprèn: 

1. Exercir la direcció directa de tot el personal del Consell de Mallorca. 

2. Proposar al Consell Executiu l’oferta anual d’ocupació pública del Consell 
de Mallorca i les bases de les proves de l’oferta per seleccionar personal i 
proveir llocs de treball. 

3. Proposar a la Presidència del Consell les convocatòries de les proves de 
l’oferta per seleccionar personal i proveir definitivament llocs de treball.  
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4. Resoldre les convocatòries de les proves de selecció de personal i de 
proveïment definitiu de llocs de treball. 

5. Proposar la resolució de les sol·licituds de compatibilitat del personal al 
servei del Consell de Mallorca. 

6. Nomenar i sancionar el personal, llevat de la separació del servei dels 
funcionaris de la corporació, del comiat del personal laboral i de la 
imposició de sancions per faltes lleus, sens perjudici d’allò que es preveu 
en l’apartat 6 de la disposició addicional segona de la Llei 7/2007, de 12 
d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic. Ordenar la instrucció 
d’expedients disciplinaris i aprovar o aixecar la suspensió provisional del 
personal. 

7. Seleccionar i nomenar personal funcionari de carrera i interí. 

8. Formalitzar contractes del personal laboral, que no estiguin desconcentrats 
o delegats en altres òrgans. 

9. Seleccionar el personal funcionari interí i el laboral temporal, quan aquesta 
atribució no estigui desconcentrada o delegada en altres òrgans. 

10. Resoldre les situacions administratives i les comissions de servei. 

11. Aprovar i gestionar la nòmina del personal funcionari i laboral. 

12. Encarregar-se de les relacions i les negociacions amb les organitzacions 
sindicals representatives del personal. 

13. Proposar al Consell Executiu el pla de formació del personal, gestionar-lo i 
executar-lo. 

14. Concedir les millores socials previstes en els Acords per al personal 
funcionari i en el Conveni col·lectiu per al personal laboral, llevat de la 
prevista en l’article 32 del Conveni col·lectiu, quan la contractació es troba 
atribuïda a un altre departament.  

15. Resoldre la deducció proporcional de retribucions en cas d’incompliment 
de l’horari establert. 

16. Gestionar les activitats pròpies dels serveis de prevenció, en la forma 
establerta en la Llei 31/1995, el Reial decret 39/1997 i el Reglament de 
prevenció de riscs laborals del Consell de Mallorca.  

17. Exercir les altres atribucions, en matèria de personal, que no estiguin 
assignades expressament als altres òrgans de la corporació, amb l’excepció 
de la direcció superior de tot el personal i el nomenament i el cessament 
del personal eventual. 
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18. Atorgar els complements de productivitat, a proposta dels diferents 
consellers executius i conselleres executives.  

19. Resoldre les contractacions amb càrrec a les partides denominades «altre 
personal» i «personal eventual» en contracte laboral. 

 

Resta adscrit a aquest departament: 

- El Consorci de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions de 
Mallorca 

 

Article 11 

Els acords del Consell Executiu i les resolucions administratives de la Presidència del 
Consell i dels consellers executius i les conselleres executives s’han d’anotar en els 
llibres d’actes o de resolucions corresponents, i s’han de publicar en el Butlletí Oficial 
de les Illes Balears i en altres butlletins oficials quan alguna disposició legislativa o 
reglamentària així ho exigeix o l’interès general ho aconsella, i s’han de notificar a les 
persones interessades en la forma i els casos legalment prevists. 

Disposició addicional 

Els titulars del Departament d’Economia i Hisenda i del Departament de 
Modernització i Funció Pública han d’adoptar les mesures necessàries d’assignació i 
redistribució de mitjans humans, econòmics i materials, així com ha de dur a terme les 
adaptacions del pressupost que resultin pertinents, per fer efectiva l’estructura de 
l’Administració que s’estableix en aquest Decret, per la qual cosa poden dictar les 
disposicions pertinents. 

Disposició derogatòria 

Es deroga el decret de Presidència de 15 de juliol de 2011, pel qual es determina 
l’organització del Consell de Mallorca i qualsevol disposició de rang igual o inferior 
que s’oposi al que es disposa en aquest Decret o el contradigui.  

Disposició final 

Aquest decret comença a vigir el mateix dia que es publica en el Butlletí Oficial de les 
Illes Balears. 

En resten assabentats 

 
b) Decret de la Presidència delegació de representació en el Fons Mallorquí 
de Solidaritat i Cooperació. 
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Fonaments jurídics 

L'article 8 dels Estatuts del Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació estableix que 
la representació del Consell correspon a la persona que ocupa la Presidència o a una 
altra persona de la mateixa entitat. 

Per tant, resolc: 

1. Deixar sense efecte el Decret de 8 de juliol de 2011 pel qual es delegava la 
representació en el Sr. Bernadí Coll Martorell , i agrair-li els serveis prestats. 

2. Delegar la representació en la Sra. Margalida Puigserver Servera, consellera 
executiva de Benestar i Drets Socials. 

3. Notificar-ho a les persones interessades i al Fons Mallorquí de Solidaritat i 
Cooperació. 

4. Donar-ne compte en el primer Ple que tengui lloc. 

 

En resten assabentats 

 

c) Decret de la Presidència del Consell de Mallorca pel qual es nomenen alts 
càrrecs (decret 13-7-2015). 
 

Fets 

1. Aquesta Presidència, mitjançant decret dictat dia 6 de juliol de 2015, va resoldre 
crear els departaments en què ha quedat estructurat el Consell de Mallorca i n’ha 
determinat les atribucions bàsiques. 

2. Així mateix, mitjançant decret dictat dia 6 de juliol de 2015, va resoldre crear 
l’estructura interna dels departaments que integren el Govern del Consell de Mallorca. 

3. Els consellers executius i les conselleres executives han fet les propostes 
corresponents. 

Fonaments 

1. En l’art 13. 2 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars, s’estableix 
que els departaments poden estructurar-se internament en direccions insulars i tenir 
una secretaria tècnica, si així s’estableix en els reglaments d’organització del Consell 
Insular. D’aquests òrgans depèn la resta d’òrgans i unitats del departament. La 
Presidència del Consell pot designar lliurement els directors insulars i els secretaris 
tècnics d’acord amb criteris de competència i experiència professionals. 

2. En l’article 30.2.3 del Reglament orgànic del Consell de Mallorca (ROCM), 
aprovat pel Ple dia 2 de juliol de 2002 (BOIB núm. 102, de 25 d’agost) i modificat per 
diversos acords posteriors, les persones titulars dels òrgans directius són nomenades 
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lliurement per la Presidència, a proposta de la persona titular del departament, d’acord 
amb criteris de competència professional i experiència, sense que, ateses les funcions 
d’aquests òrgans, hagin de reunir la condició de personal funcionari. 

Per tant, resolc: 

1. Nomenar les persones següents per als càrrecs que s’especifiquen, els quals 
conformen el govern insular actual i s’indiquen a continuació. 

- Departament de Benestar i Drets Socials 

Sra. Beatriz Gamundí Molina, directora insular d’Atenció a la 
Dependència 

Sr. José Manuel Portalo Prada, director insular de Persones amb 
Discapacitat 

Sra. Caterina Mas Bennàsar, directora insular d’Inclusió Social 

2. Notificar aquesta resolució a les persones interessades i publicar-ne el contingut en 
el Butlletí Oficial de les Illes Balears, que comença a vigir el mateix dia en què s’hi 
publica. 

3. Publicar aquesta resolució en la Seu electrònica del Consell de Mallorca. 

4. Donar-ne compte al Ple en la primera sessió que tengui lloc. 

 

En resten assabentats 

 
d) Decret de la Presidència del Consell de Mallorca pel qual es nomenen alts 
càrrecs (decret 14-7-2015). 

 

Fets 

1. Aquesta Presidència, mitjançant decret dictat dia 6 de juliol de 2015, va resoldre 
crear els departaments en què ha quedat estructurat el Consell de Mallorca i n’ha 
determinat les atribucions bàsiques. 

2. Així mateix, mitjançant decret dictat dia 6 de juliol de 2015, va resoldre crear 
l’estructura interna dels departaments que integren el Govern del Consell de Mallorca. 

3. Els consellers executius i les conselleres executives han fet les propostes 
corresponents. 

Fonaments 

1. En l’art 13. 2 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars, s’estableix 
que els departaments poden estructurar-se internament en direccions insulars i tenir 
una secretaria tècnica, si així s’estableix en els reglaments d’organització del Consell 
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Insular. D’aquests òrgans depèn la resta d’òrgans i unitats del departament. La 
Presidència del Consell pot designar lliurement els directors insulars i els secretaris 
tècnics d’acord amb criteris de competència i experiència professionals. 

2. En l’article 30.2.3 del Reglament orgànic del Consell de Mallorca (ROCM), 
aprovat pel Ple dia 2 de juliol de 2002 (BOIB núm. 102, de 25 d’agost) i modificat per 
diversos acords posteriors, les persones titulars dels òrgans directius són nomenades 
lliurement per la Presidència, a proposta de la persona titular del departament, d’acord 
amb criteris de competència professional i experiència, sense que, ateses les funcions 
d’aquests òrgans, hagin de reunir la condició de personal funcionari. 

Per tant, resolc: 

1. Nomenar les persones següents per als càrrecs que s’especifiquen, els quals 
conformen el govern insular actual i s’indiquen a continuació. 

Departament de Cultura, Patrimoni i Esports 

- Senyor Rafel Maria Creus Oliver, director insular de Cultura 

2. Notificar aquesta resolució a les persones interessades i publicar-ne el contingut en 
el Butlletí Oficial de les Illes Balears, que comença a vigir el mateix dia en què s’hi 
publica. 

3. Publicar aquesta resolució en la Seu electrònica del Consell de Mallorca. 

4. Donar-ne compte al Ple en la primera sessió que tengui lloc. 

En resten assabentats 

 
e) Donar compte dels membres de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori 
i Urbanisme en representació dels grups polítics. 

 

L'article 36.1 a) del Reglament Orgànic estableix que la Comissió Insular d'Ordenació 
del Territori i Urbanisme estarà integrada, entre d'altres, per un representant titular i 
suplent de cada grup polític del Consell de Mallorca.  

Els grups polítics que integren el Consell Insular de Mallorca han presentat les seves 
propostes. 

En conseqüència i de conformitat a l’anterior s’adscriuen els consellers següents 
com a representants titulars i suplents dels grups polítics a la Comissió Insular 
d'Ordenació del Territori i  Urbanisme. 

Pel Grup de consellers del Partit Popular 

Titular: Mauricio Rovira de Alós 

Suplent: Margalida Isabel Roig Catany 
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Pel Grup Socialista al Consell de Mallorca 

Titular: Maria Francisca Servera Pascual 

Suplent: Miquel Àngel Coll Canyelles 

Pel Grup Més per Mallorca 

Titular: Lluís Enric Apesteguía Ripoll 

Suplent: Mercè Bujosa Estarellas 

Pel Grup Podem Mallorca 

Titular: Jesús Jurado Seguí 

Suplent: Iván Sevillano Miguel 

Pel Grup El Pi – Proposta per les Illes Balears 

Titular: Antoni Amengual Perelló 

Suplent: Antoni Pastor Cabrer 

Pel Grup Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía 

Titular: Estanislao Pons Cuart 

Suplent: Catalina Serra Garcias 

En resten assabentats 

 
f) Donar compte dels membres de la Comissió Insular d’Artesania en 
representació dels grups polítics. 
 

Els grups polítics que integren el Consell Insular de Mallorca han presentat les seves 
propostes, per tant es dóna compte dels consellers i conselleres electes designats pels 
grups respectius per formar part de la Comissió Insular d’Artesania 

Pel Grup de consellers del Partit Popular 

Titular: Joan Rotger Seguí 

Suplent: Catalina Soler Torres 

Titular: Esperanza Catalá Ribó 

Suplent: Margalida Isabel Roig Catany 
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Titular: Catalina Cirer Adrover 

Suplent: Mauricio Rovira de Alós 

 

Pel Grup Socialista al Consell de Mallorca 

Titular: Lorena Oliver Far 

Suplent: Maria Francesca Servera Pascual 

Titular: Miquel Àngel Coll Canyelles 

Suplent: Javier de Juan Martín 

 

Pel Grup Més per Mallorca 

Titular: Mercè Bujosa Estarellas 

Suplent: Joan Font Massot 

Titular: Lluís Enric Apesteguía Ripoll 

Suplent: Apol·lònia Miralles Xamena 

 

Pel Grup Podem Mallorca 

Titular: M. Roser García Borràs 

Suplent: Aurora Ribot Lacosta 

Titular: Lucas Gálvez Garrido 

Suplent: Iván Sevillano Miguel  

 

Pel Grup El Pi – Proposta per les Illes Balears 

Titular: Antoni Pastor Cabrer 

Suplent: Antoni Amengual Perelló 
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Pel Grup Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía 

Titular: Estanislao Pons Cuart 

Suplent: Catalina Serra Garcias 

En resten assabentats 

 
g) Donar compte dels membres de la Comissió Insular de Patrimoni Històric 
en representació dels grups polítics. 
 

Els grups polítics que integren el Consell Insular de Mallorca han presentat les seves 
propostes, per tant es dóna compte dels consellers i conselleres electes designats pels 
grups respectius per formar part de la Comissió Insular de Patrimoni Històric 

Pel Grup de consellers del Partit Popular 

Titular: Joan Rotger Seguí 

Suplent: Mauricio Rovira de Alós 

Titular: Antoni Serra Comas 

Suplent: Catalina Cirer Adrover 

Titular: Onofre Ferrer Riera 

Suplent: Esperanza Català Ribó 

 

Pel Grup Socialista al Consell de Mallorca 

Titular: Maria Francisca Servera Pascual 

Suplent: Lorena Oliver Far 

Titular: Miquel Àngel Coll Canyelles 

Suplent: Javier de Juan Martín 

 

Pel Grup Més per Mallorca 

Titular: Mercè Bujosa Estarellas 

Suplent: Joan Font Massot 
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Titular: Lluís Enric Apesteguía Ripoll 

Suplent: Apol·lònia Miralles Xamena 

 

Pel Grup Podem Mallorca 

Titular: Jesús Juan Jurado Seguí 

Suplent: Aurora Ribot Lacosta 

Titular: Iván Sevillano Miguel 

Suplent: Lucas Gálvez Garrido 

 

Pel Grup El Pi – Proposta per les Illes Balears 

Titular: Antoni Pastor Cabrer 

Suplent: Antoni Amengual Perelló 

 

Pel Grup Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía 

Titular: Catalina Serra Garcias 

Suplent: Estanislao Pons Cuart 

 

En resten assabentats 

 
 
h) Donar compte dels membres de la Comissió Insular del Consell de 
Direcció de l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial en 
representació dels grups polítics. 
 

L’article 13 dels Estatuts de l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i 
Territorial de Mallorca estableixen que en el Consell de Direcció hi haurà, entre 
d’altres, cinc vocals en representació del grups polítics del Consell Insular de 
Mallorca. 

Els portaveus dels grups han presentat les propostes respectives. 
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En conseqüència i de conformitat a l’anterior s’adscriuen els consellers següents 
com a representants titulars i suplents dels grups polítics al Consell de Direcció de 
l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca: 

 Pel Grup de consellers del Partit Popular: 

 Titular: Mauricio Rovira de Alós 

 Suplent: Catalina Cirer Adrover 

Titular: Margalida Isabel Roig Catany 

 Suplent: Antoni Serra Comas 

Pel Grup socialista al Consell de Mallorca: 

 Titular: Sr. Miquel Àngel Coll Canyelles 

 Suplent: Sra. Lorena Oliver Far 

Pel Grup Més per Mallorca: 

 Titular: Lluís Enric Apesteguía Ripoll 

 Suplent: Mercè Bujosa Estarellas 

Pel Grup Podem Mallorca: 

 Titular: Iván Sevillano Miguel 

Suplent: Lucas Gálvez Garrido 

En resten assabentats 

 
i) Decret de la Presidència del Consell de Mallorca pel qual es nomenen alts 
càrrecs (decret 17-7-2015). 
 

Fets 

1. Aquesta Presidència, mitjançant decret dictat dia 6 de juliol de 2015, va resoldre 
crear els departaments en què ha quedat estructurat el Consell de Mallorca i n’ha 
determinat les atribucions bàsiques. 

2. Així mateix, mitjançant decret dictat dia 6 de juliol de 2015, va resoldre crear 
l’estructura interna dels departaments que integren el Govern del Consell de Mallorca. 

3. La consellera executiva de Benestar i Drets Socials ha fet la proposta corresponent. 
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Fonaments 

1. En l’art 13. 2 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars, s’estableix 
que els departaments poden estructurar-se internament en direccions insulars i tenir 
una secretaria tècnica, si així s’estableix en els reglaments d’organització del Consell 
Insular. D’aquests òrgans depèn la resta d’òrgans i unitats del departament. La 
Presidència del Consell pot designar lliurement els directors insulars i els secretaris 
tècnics d’acord amb criteris de competència i experiència professionals. 

2. En l’article 30.2.3 del Reglament orgànic del Consell de Mallorca (ROCM), 
aprovat pel Ple dia 2 de juliol de 2002 (BOIB núm. 102, de 25 d’agost) i modificat per 
diversos acords posteriors, les persones titulars dels òrgans directius són nomenades 
lliurement per la Presidència, a proposta de la persona titular del departament, d’acord 
amb criteris de competència professional i experiència, sense que, ateses les funcions 
d’aquests òrgans, hagin de reunir la condició de personal funcionari. 

Per tant, resolc: 

1. Nomenar les persones següents per als càrrecs que s’especifiquen, els quals 
conformen el govern insular actual i s’indiquen a continuació. 

- Departament de Benestar i Drets Socials 

Sra. Beatriz Morales Granados, directora insular de Menors i Família 

2. Notificar aquesta resolució a les persones interessades i publicar-ne el contingut en 
el Butlletí Oficial de les Illes Balears, que comença a vigir el mateix dia en què s’hi 
publica. 

3. Publicar aquesta resolució en la Seu electrònica del Consell de Mallorca. 

4. Donar-ne compte al Ple en la primera sessió que tengui lloc. 

 

En resten assabentats 

 
PUNT 2. DECRETS A RATIFICAR: 
 
a) Decret del president del Consell Insular de Mallorca pel qual es designa la 
persona representant, titular i suplent, en la Comissió Interinsular Assessora de 
Comerç. 
 

L’article 8 de la Llei de comerç de les Illes Balears estableix, al punt 1, la composició 
de la Comissió Interinsular Assessora de Comerç i al punt 2, que el conseller 
competent en matèria de comerç, a proposta de les entitats representades, ha de 
nomenar els membres de la Comissió. Correspon al Consell Insular de Mallorca 
proposar una persona representant, titular i suplent. 
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La directora general de Comerç i Empresa ha convocat una reunió urgent pel dia 20 
de juliol de 2015 

L’article 48 del Reglament Orgànic del Consell Insular de Mallorca estableix que el 
nomenament dels representants de la corporació en tota classe d'òrgans col·legiats o 
d'entitats en els quals hagi d'estar representada serà competència del Ple, excepte quan 
la legislació corresponent assigni aquesta competència a un altre òrgan de la 
corporació. No obstant això, en casos d'urgència, la Presidència podrà efectuar aquests 
nomenaments, que hauran de ser ratificats pel Ple en la primera sessió que farà 

Per tot això, resolc: 

1. Proposar que es disposi el cessament de la Sra. Margalida Isabel Roig Catany, 
titular, i del Sr. Mauricio Rovira de Alós, suplent,com a representants del Consell 
Insular de Mallorca a la Comissió Interinsular Assessora de Comerç. 

2. Proposar que es nomeni el Sr. Cosme Bonet Bonet, conseller executiu d’Economia 
i Hisenda, titular, i la Sra. Mercedes Garrido Rodríguez, consellera executiva de 
Territori i Infraestructures, suplent, representants del Consell Insular de Mallorca a la 
Comissió Interinsular Assessora de Comerç. 

3. Comunicar-ho a les persones interessades i a la Conselleria de Treball, Comerç i 
Indústria. 

4. Donar-ne compte al primer Ple que tengui lloc per a la ratificació. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-un vots a favor (PSOE, MÉS per 
Mallorca, Podem Mallorca i El Pi-Proposta per les Illes), cap vot en contra i deu 
abstencions (PP i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía). 
 

 
b) Designació de representants del Consell Insular de Mallorca en el 
Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears. 
 
Antecedents 
 
1. L'article 14 del Estatuts del Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de 
les Illes Balears preveu que el Consell de Mallorca designi dos representants en la 
Junta Rectora d'aquest organisme 
 
2. És urgent designar aquests membres perquè s'ha convocat la Junta Rectora per al 
proper dia 24 de juliol de 2015  
 
Fonaments jurídics 
 
L'article 48 del Reglament Orgànic del Consell de Mallorca estableix que és 
competència del Ple el nomenament dels representants de la corporació en tot tipus 
d'òrgans col·legiats i d'entitats en què hagi d'estar representada, si bé en casos 
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d'urgència la Presidència podrà efectuar aquests nomenaments, que hauran de ser 
ratificats pel Ple en la primera sessió que faci. 
 
Propòs a la Presidència del Consell de Mallorca que dicti el següent  
 
DECRET 
 
Primer. Designar perquè representin el Consell de Mallorca en la Junta Rectora del 
Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears a les persones 
següents:  
 
- Margalida Puigserver Servera 
- Javier de Juan Martín 
 
Segon. Notificar-ho a les persones interessades i al Consorci de Recursos 
Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears 
 
Tercer. Elevar aquest decret al Ple perquè el ratifiqui en la primera sessió que faci.  
 
Contra aquest decret, que posa fi a la via administrativa, es poden interposar, 
alternativament, els recursos següents:  
 
a) Directament el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós 
administratiu de Palma, que correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a 
partir de l’endemà d’haver rebut d’aquesta notificació. 
b) El recurs de reposició potestatiu davant la Presidència del Consell de Mallorca en 
el termini d’un mes, comptador a partir de l’endemà de la notificació d’aquesta 
resolució. Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, es pot interposar 
recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptadors des de 
l’endemà d’haver rebut la notificació de la desestimació del recurs esmentat. 
 
Un cop transcorregut un mes des de la interposició del recurs sense que s’hagi 
notificat la resolució, es pot interposar el recurs contenciós administratiu, contra la 
desestimació presumpta del recurs de reposició, sense limitació temporal, mentre no 
hi hagi resolució expressa. 
 
No obstant l'anterior, es pot exercitar, si n'és el cas, qualsevol altre recurs que es 
consideri pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, que 
regula la jurisdicció contenciosa administrativa i de la Llei 4/1999, de 13 de gener, de 
modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú 
 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-un vots a favor (PSOE, MÉS per 
Mallorca, Podem Mallorca i El Pi-Proposta per les Illes), cap vot en contra i deu 
abstencions (PP i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía). 
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PUNT 3. PROPOSTA D’ESTABLIR LA COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ 
INSULAR D’ARTESANIA. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del president: 
 

L'article 42 ter.1 b) del Reglament Orgànic estableix que la Comissió Insular 
d’Artesania està integrada per un mínim de 5 i un màxim de 15 consellers o 
conselleres electes. La determinació del nombre de membres d’aquest apartat es 
realitzarà per acord del Ple del Consell Insular. Tots els grups polítics n'han de formar 
part en proporció al nombre de consellers i conselleres que tenen en el Ple. Es pot 
designar, igualment, una persona suplent per a cada una de titular. 

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

1. Determinar que la Comissió Insular d’Artesania està integrada per 11 consellers i 
conselleres electes, distribuïts de la manera següent: 

3 consellers del grup de consellers del Partit Popular 

2 consellers del grup de consellers del Grup Socialista al Consell de Mallorca 

2 consellers del grup de consellers Més per Mallorca 

2 consellers del grup de consellers de Podem Mallorca 

1 consellers del grup de consellers d’El Pi-Proposta per les Illes 

1 consellers del grup de consellers de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía 

 

El Sr. ROVIRA (PP) sol·licita la votació conjunta dels punts núm. 3, 4, 6 i 7 i una altra votació 
conjunta de la resta de punts fins al núm. 21. 

El Sr. PASTOR (El Pi-Proposta per les Illes) manifesta que el Grup demana fer una votació separada 
per als punts núm. 8 i 9 i fer una altra votació per a la resta punts. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
PUNT 4. PROPOSTA D’ESTABLIR LA COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ 
INSULAR DE PATRIMONI HISTÒRIC 
 
Es dóna compte de la següent proposta del president: 
 

L'article 40.1 b) del Reglament Orgànic estableix que la Comissió Insular de 
Patrimoni Històric està integrada per un mínim de 5 i un màxim de 15 consellers o 
conselleres electes. La determinació del nombre de membres d’aquest apartat es 
realitzarà per acord del Ple del Consell Insular. Tots els grups polítics n'han de formar 
part en proporció al nombre de consellers i conselleres que tenen en el Ple. Es pot 
designar, igualment, una persona suplent per a cada una de titular. 
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Per tot això, propòs que el Ple adopti l’acord següent: 

1. Determinar que la Comissió Insular de Patrimoni Històric està integrada per 11 
consellers i conselleres electes, distribuïts de la manera següent: 

3 consellers del grup de consellers del Partit Popular 

2 consellers del grup de consellers del Grup Socialista al Consell de Mallorca 

2 consellers del grup de consellers Més per Mallorca 

2 consellers del grup de consellers de Podem Mallorca 

1 consellers del grup de consellers d’El Pi-Proposta per les Illes 

1 consellers del grup de consellers de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
PUNT 5. PROPOSTA DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DEL PATRONAT DE 
LA FUNDACIÓ CASA MUSEU LLORENÇ VILLALONGA, PARE GINARD I 
BLAI BONET.(PRESIDENT I VICEPRESIDENT) 
 
Es dóna compte de la següent proposta del president: 
 

L’article 11 dels estatuts de la Fundació Casa Museu Llorenç Villalonga, Pare Ginard 
i Blai Bonet estableixen que la Presidència i Vicepresidència 1a són ocupades per 
representants del Consell de Mallorca, prèvia designació. 

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

1. Designar com a president de la Fundació el Sr. Francesc Miralles Mascaró, 
vicepresident primer i conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports. 

2. Designar com a vicepresident de la Fundació el Sr. Rafel Maria Creus Oliver, 
director insular de Cultura. 

3. Comunicar aquest acord a les persones interessades i a la Fundació Casa Museu 
Llorenç Villalonga, Pare Ginard i Blai Bonet. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint vots a favor (PSOE, MÉS per 
Mallorca, Podem Mallorca i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía), cap vot en contra 
i onze abstencions (PP i El Pi-Proposta per les Illes). 
 
 
PUNT 6. PROPOSTA DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DEL PATRONAT DE 
LA FUNDACIÓ CASA MUSEU LLORENÇ VILLALONGA, PARE GINARD I 
BLAI BONET. 
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Es dóna compte de la següent proposta del president: 
 

L’article 11 dels estatuts de la Fundació Casa Museu Llorenç Villalonga, Pare Ginard 
i Blai Bonet estableix que hi ha un vocal en representació de cada un dels grups 
polítics que integren la institució fundadora. 

Els portaveus dels grups han presentat les propostes. 

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

1. Designar vocals del Patronat a les persones següents: 

Pel Grup de consellers del Partit Popular 

Titular: Joan Rotger Seguí 

Suplent: Esperanza Català Ribó 

Pel Grup Socialista al Consell de Mallorca 

Titular: Javier de Juan Martín 

Suplent: Miquel Àngel Coll Canyelles 

Pel Grup Més per Mallorca 

Titular: Lluís Enric Apesteguía Ripoll 

Suplent: Mercè Bujosa Estarellas 

Pel Grup Podem Mallorca 

Titular: Roser García Borràs 

Suplent: Lucas Gálvez Garrido 

Pel Grup El Pi – Proposta per les Illes Balears 

Titular: Antoni Pastor Cabrer 

Suplent: Antoni Amengual Perelló 

Pel Grup Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía 

Titular: Estanislao Pons Cuart 

Suplent: Catalina Serra Garcias 
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2. Comunicar-ho a les persones interessades, als grups i a la Fundació Casa Museu 
Llorenç Villalonga, Pare Ginard i Blai Bonet. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
 
PUNT 7. PROPOSTA DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DEL PATRONAT DE 
LA FUNDACIÓ TEATRE PRINCIPAL DE PALMA. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del president: 
 
L’article 14 dels Estatuts del Teatre Principal de Palma estableix que en el Patronat hi 
haurà set vocals en representació del Consell Insular de Mallorca, que seran consellers 
designats pel Ple de la Corporació, a proposta del president. Tots els grups o 
candidatures polítiques representades al Consell Insular de Mallorca tindran dret a 
disposar al menys d’un d’aquests vocals. 

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

1. Nomenar vocals del Patronat a les persones següents: 

Pel Grup de consellers del Partit Popular 

Titular: Joan Rotger Seguí 

Titular: Catalina Cirer Adrover 

Pel Grup Socialista al Consell de Mallorca 

Titular: Miquel Àngel Coll Canyelles 

Pel Grup Més per Mallorca 

Titular: Mercè Bujosa Estarellas 

Pel Grup Podem Mallorca 

Titular: Lucas Gálvez Garrido 

Pel Grup El Pi – Proposta per les Illes Balears 

Titular: Antoni Pastor Cabrer 

Pel Grup Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía 

Titular: Catalina Serra Garcias 

2. Notificar-ho a les persones interessades, als grups i a la Fundació Teatre 
Principal de Palma. 
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Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
PUNT 8. PROPOSTA NOMENAMENT DE  MEMBRES DE LA COMISSIÓ 
INSULAR D’ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del president: 
 

L’article 36.1.b) del vigent Reglament Orgànic del Consell Insular de Mallorca, en 
regular la composició de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme, 
determina que està integrada, entre d’altres, per dos vocals membres de la corporació, 
titulars i suplents, nomenats pel Ple, a proposta de la Presidència del Consell. 

Per això, i atesa la necessitat de constituir l’esmentada Comissió Insular, , propòs al 
Ple que adopti l’acord següent:  

1r. Nomenar, d’acord amb les previsions de l’article 36.1.b) del vigent Reglament 
Orgànic del Consell Insular de Mallorca, com a membres de la Comissió Insular 
d’Ordenació del Territori i Urbanisme, les persones següents: 

Titular: Sra. Mercedes Garrido Rodríguez 

Suplent: Sra. Lorena Oliver Far 

Titular: Sra. Aurora Ribot Lacosta 

Suplent: Maria Roser García Borràs 

2n. Donar trasllat dels presents acords a la Secretaria Delegada de la Comissió Insular, 
per al seu coneixement i oportuns efectes. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-tres vots a favor (PSOE, MÉS per 
Mallorca, Podem Mallorca, El Pi-Proposta per les Illes i Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía), cap vot en contra i vuit abstencions (PP). 
 
PUNT 9. PROPOSTA DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DE LA JUNTA 
RECORA DE L’INSTITUT DE L’ESPORT HÍPIC. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del president: 
 

L’article 12 dels estatuts de l'Institut de l'Esport Hípic estableix que la Junta Rectora 
de l’Institut de l’Esport Hípic estarà formada, entre d’altres, per un vocal, titular i 
suplent, per cada un dels grups polítics que integren la institució. 

Els grups polítics del Consell Insular de Mallorca han presentat les seves propostes. 

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

1. Nomenar vocals de la Junta Rectora a les persones següents: 
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Pel Grup de consellers del Partit Popular 

Titular: Catalina Soler Torres 

Suplent: Onofre Ferrer Riera 

Pel Grup Socialista al Consell de Mallorca 

Titular: Miquel Àngel Coll Canyelles 

Suplent: Maria Francisca Servera Pascual 

Pel Grup Més per Mallorca 

Titular: Mercè Bujosa Estarellas 

Suplent: Lluís Enric Apesteguía Ripoll 

Pel Grup Podem Mallorca 

Titular: Jesús Jurado Seguí 

Suplent: Roser García Borràs 

Pel Grup El Pi – Proposta per les Illes Balears 

Titular: Antoni Pastor Cabrer 

Suplent: Francisca Mora Veny 

Pel Grup Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía 

Titular: Catalina Serra Garcías 

Suplent: Estanislao Pons Cuart 

2. Comunicar-ho a les persones interessades, als grups i a la Secretaria Delegada de 
l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-tres vots a favor (PSOE, MÉS per 
Mallorca, Podem Mallorca, El Pi-Proposta per les Illes i Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía), cap vot en contra i vuit abstencions (PP). 
 
PUNT 10. PROPOSTA DE NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS DEL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA A LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT I 
A LA MESA DE CONTRACTACIÓ QUE TÉ PER OBJECTE LA REDACCIÓ 
DEL PLA D’INTERVENCIÓ EN ÀMBITS TURÍSTICS DE L’ILLA DE 
MALLORCA (PIAT). 
 
Es dóna compte de la següent proposta del president: 
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El dia 19 de febrer de 2015 se va signar un conveni entre el Consell de Mallorca, la 
Conselleria de Turisme i Esports i l’Agència de Turisme de les Illes Balears (ATB) 
per a la redacció del Pla d’Intervenció en Àmbits Turístics de l’illa de Mallorca. 

La clàusula sisena del conveni estableix que es crea una Comissió de Seguiment 
integrada per dos representants de cadascuna de les parts signants. 

D’altra banda la clàusula quarta d) del conveni estableix que el Consell té, entre 
d’altres obligacions, la de formar part de la Mesa de Contractació. 

La consellera executiva de Territori i Infraestructures ha formulat la corresponent 
proposta. 

Per això, propòs que el Ple adopti els acords següents: 

1. Designar la Sra. Mercedes Garrido Rodríguez, consellera executiva de Territori i 
Infraestructures, i el senyor Miquel Vadell Balaguer, director insular de Territori i 
Paisatge, representants del Consell Insular de Mallorca a la Comissió de 
Seguiment del conveni per a la redacció del Pla d’Intervenció en Àmbits Turístics 
de l’illa de Mallorca i a la Mesa de Contractació que preveu l’article 4 d) de 
l’esmentat conveni. 

2. Notificar aquest nomenament a les persones interessades, a la Conselleria 
d’Innovació, Recerca i Turisme i a l’Agència de Turisme de les Illes Balears. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint vots a favor (PSOE, MÉS per 
Mallorca, Podem Mallorca i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía), cap vot en contra 
i onze abstencions (PP i El Pi-Proposta per les Illes). 
 
PUNT 11. PROPOSTA DE NOMENAMENT DE REPRESENTANT EN LA 
JUNTA RECTORA DEL CONSORCI CENTRE BALEARS EUROPA. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del president: 
 

L’article 13 dels Estatuts del Consorci Centre Balears Europa (BOIB núm. 7, de 
17/01/2012) estableix que en la Junta Rectora hi ha d’haver, entre d’altres, un vocal, 
titular i suplent, en representació del Consell Insular de Mallorca. 

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

1. Disposar el cessament del Sr. Jaume Juan García, titular, i del Sr. Jeroni Salom 
Munar, suplent, com a vocals de la Junta Rectora del Consorci Centre Balears Europa 
en representació del Consell Insular de Mallorca, i agrair-los els serveis prestats. 

2. Designar el Sr. Jesús Juan Jurado Seguí, conseller executiu de Participació 
Ciutadana i Presidència, titular, i el Sr. Lucas Gálvez Garrido, suplent, vocals de la 
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Junta Rectora del Consorci Centre Balears Europa en representació del Consell 
Insular de Mallorca 

3. Notificar-ho a les persones interessades i al Consorci Centre Balears Europa. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint vots a favor (PSOE, MÉS per 
Mallorca, Podem Mallorca i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía), cap vot en contra 
i onze abstencions (PP i El Pi-Proposta per les Illes). 
 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint vots a favor (PSOE, MÉS per 
Mallorca, Podem Mallorca i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía), cap vot en contra 
i onze abstencions (PP i El Pi-Proposta per les Illes). 
 
PUNT 12. PROPOSTA DE DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS AL 
CONSEJO TERRITORIAL DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA DE LAS 
ILLES BALEARS. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del president: 
 

El delegat d'Economia i Hisenda a les Illes Balears, el dia 20 de juliol de 2015, ha 
sol·licitat la designació dels representats dels consells insulars de les Illes Balears que 
han de formar part durant el present mandat del Consejo Territorial de la Propiedad 
Inmobiliaria de las Illes Balears. 

El Reial Decret 471/2006, de 7 d'abril, pel qual es desenvolupa el Text refós de la llei 
del cadastre immobiliari que regula la composició i funcionament dels òrgans 
col·legiats del Cadastre estableix que el Consejo Territorial de la Propiedad 
Inmobiliaria estarà format pels representants del Ministeri d'Economia i Hisenda, de 
la comunitat autònoma i de les entitats locals existents a l'àrea de cada autonomia. 

En el seu dia s'arribà a un acord entre els consells de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa 
i de Formentera en el sentit que aquesta representació seria rotatòria, corresponent un 
any a cada un dels consells insulars. 

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

1. Designar perquè representi els quatre consells insulars, durant l’any que 
correspongui la representació al Consell de Mallorca, el Sr. Joan Morey Pizà, director 
insular d’Urbanisme. 

2. Notificar-ho a la persona interessada, al Consell Insular de Menorca, al 
Consell Insular d'Eivissa, al Consell Insular de Formentera i a la Delegació 
d’Economia i Hisenda - Gerència Regional del Cadastre en les Illes Balears. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint vots a favor (PSOE, MÉS per 
Mallorca, Podem Mallorca i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía), cap vot en contra 
i onze abstencions (PP i El Pi-Proposta per les Illes). 
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PUNT 13. PROPOSTA NOMENAMENT DE REPRESENTANTS EN EL 
CONSELL DE DIRECCIÓ DE L’AGÈNCIA DE TURISME. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del president: 
 

L’article 7.2 del Decret 26/2012, de 30 de març, pel qual es reorganitza, reestructura i 
regula l’Agència de Turisme de les Illes Balears (BOIB núm. 47, de 31 de març de 
2012) estableix que en el Consell de Direcció de l’Agència de Turisme hi haurà un 
vocal en representació de cada consell insular. 

El 17 de juliol de 2015 el president de l’Agència de Turisme de les Illes Balears ha 
sol·licitat que es comuniquin els noms de les persones, titular i suplent, que hi han de 
representar el Consell Insular de Mallorca. 

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

1. Disposar el cessament del Sr. Segismundo Morey Ramon, titular, i de la Sra. Maria 
de las Nieves Salas Bauzà, suplent, representants del Consell Insular de Mallorca en el 
Consell de Direcció de l’Agència de Turisme de les Illes Balears, i agrair-los els 
serveis prestats. 

2. Nomenar el Sr. Cosme Bonet Bonet, conseller executiu d’Economia i Hisenda, 
titular, i el Sr. Joan Ignasi Morey Marquès, secretari tècnic d’Economia i Hisenda, 
suplent, representants del Consell Insular de Mallorca en el Consell de Direcció de 
l’Agència de Turisme. 

3. Comunicar-ho a les persones interessades, a la Conselleria d’Innovació, Recerca i 
Turisme. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint vots a favor (PSOE, MÉS per 
Mallorca, Podem Mallorca i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía), cap vot en contra 
i onze abstencions (PP i El Pi-Proposta per les Illes). 
 
PUNT 14. PROPOSTA DE DESIGNACIÓ DE REPRESENTANT EN LA 
COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL PLA DE COMPETITIVITAT 
“MALLORCA DIVERSA. ARTÀ SORPRENDRE”. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del president: 
 

En data 21 de desembre de 2009 el Consell Insular de Mallorca, juntament amb el 
Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA), la Conselleria de Turisme de la 
CAIB, l’Ajuntament d’Artà i la Federació Empresarial Hotelera de Mallorca va 
subscriure el Convenio de colaboración entre el Instituto de Turismo de España 
(TURESPAÑA), la Consejería de Turismo del Gobierno de las Illes Balears, el 
Consejo Insular de Mallorca, el Ayuntamiento de Artà y la Asociación Federación 
Empresarial Hotelera de Mallorca, para el desarrollo del Plan de competitividad 
turistica “Mallorca diversa. Artà sorprende”. 
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La clàusula vuitena de l’esmentat conveni de col·laboració estableix la creació d‘una 
Comissió de Seguiment del Pla de Competitivitat, sense personalitat jurídica, formada 
per dos representants per cada sector: administració estatal, autonòmica, local i sector 
empresarial, corresponent d’acord amb el punt 1 a) un representant designat pel 
Consell de Mallorca. 

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

1. Disposar el cessament de la Sra. Margalida Isabel Roig Catany com a representant 
del Consell Insular de Mallorca en la Comissió de Seguiment del Pla de Competitivitat 
“Mallorca diversa. Artà sorprende”, i agrair-li els serveis prestats. 

2. Nomenar el Sr. Cosme Bonet Bonet, conseller executiu d’Economia i Hisenda, 
representant del Consell de Mallorca en la Comissió de Seguiment del Pla de 
Competitivitat “Mallorca diversa. Artà sorprende”. 

3. Comunicar-ho a les persones interessades i a la Gerència de TURESPAÑA. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint vots a favor (PSOE, MÉS per 
Mallorca, Podem Mallorca i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía), cap vot en contra 
i onze abstencions (PP i El Pi-Proposta per les Illes). 
 
PUNT 15. PROPOSTA DE NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS EN EL 
CONSELL GENERAL I EN LA COMISSIÓ TÈCNICA DEL COMITÉ DE 
DESARROLLO DE RUTAS AÉREAS DEL AEROPUERTO DE PALMA. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del president: 
 

El punt 4rt del Convenio de colaboración del Comité de Desarrollo de Rutas Aéreas 
del Aeropuerto de Palma estableix que el màxim òrgan decisori del Comitè serà el 
Consell General, al qual hi ha d’haver un vocal en representació del Consell Insular de 
Mallorca. 

El punt 5è del Convenio de colaboración del Comité de Desarrollo de Rutas Aéreas 
del Aeropuerto de Palma estableix que la Comissió Tècnica serà l’òrgan del Comitè 
encarregat d’executar les directrius i línies d’actuació que fixi el Consell General, al 
qual hi ha d’haver un vocal en representació del Consell Insular de Mallorca. 

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

1. Disposar el cessament del Sr. Jaume Juan García, titular, i del Sr. Segismundo 
Morey Ramon, suplent, com a representants del Consell Insular de Mallorca en ell 
Consell General del Comité de Desarrollo de Rutas Aéreas del Aeropuerto de Palma, 
i agrair-los els serveis presats. 

2. Disposar el cessament de la Sra. Margalida Isabel Roig Catany com a representant 
del Consell Insular de Mallorca a la Comissió Tècnica del Convenio de colaboración 
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del Comité de Desarrollo de Rutas Aéreas del Aeropuerto de Palma, i agrair-li els 
serveis prestats 

3. Designar el Sr. Cosme Bonet Bonet, conseller executiu d’Economia i Hisenda, 
titular, i el Sr. Joan Ignasi Morey Marquès, suplent, representants del Consell Insular 
de Mallorca en el Consell General del Comité de Desarrollo de Rutas Aéreas del 
Aeropuerto de Palma. 

4. Designar el Sr. Miquel Vadell Balaguer, director insular de Territori i Paisatge, 
representant del Consell Insular de Mallorca en la Comissió Tècnica del Convenio de 
colaboración del Comité de Desarrollo de Rutas Aéreas del Aeropuerto de Palma. 
5. Notificar-ho a les persones interessades i a la Conselleria de Territori, Energia i 
Mobilitat. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint vots a favor (PSOE, MÉS per 
Mallorca, Podem Mallorca i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía), cap vot en contra 
i onze abstencions (PP i El Pi-Proposta per les Illes). 
 
PUNT 16. PROPOSTA DE DESIGNACIÓ DE REPRESENTANT SUPLENT 
DEL CONSELL DE MALLORCA EN LA COMISSIÓ INTERINSULAR 
D’ARTESANIA DE LES ILLES BALEARS. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del president: 
 

D’acord amb el Decret 19/2011, d’11 de març, en què es modifica l’article 2 del 
Decret 104/2000, de 7 de juliol, pel qual es regulen la composició i les funcions de la 
Comissió Interinsular d’Artesania de les Illes Balears, aquesta està formada, entre 
d’altres, pel conseller executiu o la consellera executiva del Departament d’Economia 
i Turisme del Consell Insular de Mallorca, o la persona que se’n designi suplent. 

D'acord amb l'actual estructura organitzativa del Consell de Mallorca, no existeix el 
càrrec de conseller executiu o consellera executiva d'Economia i Turisme. Això no 
obstant, les atribucions en matèria d'artesania s’han atribuït al conseller executiu 
d’Economia i Hisenda, Sr. Cosme Bonet Bonet, tot d'acord amb el Decret 
d'Organització aprovat pel president dia 10 de juliol de 2015 (BOIB 109, de 18 de 
juliol), a qui entenem que correspon, per tant, la condició de membre titular. 

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

1. Disposar el cessament de la Sra. Maria Magdalena García Gual com a 
representant suplent del Consell Insular de Mallorca en la Comissió 
Interinsular d’Artesania, i agrair-li els serveis prestats 

2. Designar el Sr. Joan Ignasi Morey Marquès, secretari tècnic d’Economia i 
Hisenda, perquè representi el Consell Insular de Mallorca en la Comissió 
Interinsular d’Artesania de les Illes Balears, en la condició de suplent.  

3. Notificar-ho a les persones interessades i a la Conselleria de Treball, Comerç i 
Indústria del Govern de les Illes Balears. 
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Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint vots a favor (PSOE, MÉS per 
Mallorca, Podem Mallorca i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía), cap vot en contra 
i onze abstencions (PP i El Pi-Proposta per les Illes). 
 
PUNT 17. PROPOSTA DE DESIGNACIÓ DEL VOCAL REPRESENTANT EN 
EL CONSELL ASSESSOR DE L’ACTIVITAT INDUSTRIAL DE LES ILLES 
BALEARS. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del president: 
 

En el Consell Assessor de l’Activitat Industrial de les Illes Balears hi ha d’haver un 
vocal, titular i suplent, en representació del Consell Insular de Mallorca. 

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

1. Disposar el cessament de la Sra. Margalida Isabel Roig Catany, titular, i del 
Sr. Rafel Pons Vidal, suplent, com a representants del Consell Insular de 
Mallorca en el Consell Assessor de l’Activitat Industrial de les Illes Balears i 
agrair-los els serveis prestats. 

2. Nomenar el Sr. Cosme Bonet Bonet, conseller executiu d’Economia i Hisenda, 
titular, i el Sr. Joan Ignasi Morey Marquès, secretari tècnic d’Economia i 
Hisenda, suplent, representants del Consell Insular de Mallorca en el Consell 
Assessor de l’Activitat Industrial de les Illes Balears. 

3. Comunicar-ho a les persones interessades i a la Conselleria de Treball, 
Comerç i Indústria. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint vots a favor (PSOE, MÉS per 
Mallorca, Podem Mallorca i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía), cap vot en contra 
i onze abstencions (PP i El Pi-Proposta per les Illes). 
 
PUNT 18. PROPOSTA NOMENAMENT DEL REPRESENTANT DEL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA A LA INSTITUCIÓ PÚBLICA 
ANTONI M. ALCOVER. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del president: 
 

Els estatuts de la Institució Pública Antoni M. Alcover estableixen que hi haurà un 
representant del Consell Insular de Mallorca. 

La delegada de Cultura de l’Ajuntament de Manacor ha sol·licitat, en l’ofici de dia 17 
de juliol de 2015, que el Consell de Mallorca designi la persona que l’ha de 
representar. 

Per això, propòs que el Ple adopti l’acord següent: 
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1. Disposar el cessament del Sr. Joan Rotger Seguí com a representant del 
Consell Insular de Mallorca a la Institució Pública Antoni M. Alcover, i 
agrair-li els serveis prestats. 

2. Designar el Sr. Francesc Miralles Mascaró, vicepresident primer i conseller 
executiu de Cultura, Patrimoni i Esports, representant del Consell Insular de 
Mallorca a la Institució Pública Antoni M. Alcover. 

3. Notificar-ho a les persones interessades i a l’Ajuntament de Manacor. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint vots a favor (PSOE, MÉS per 
Mallorca, Podem Mallorca i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía), cap vot en contra 
i onze abstencions (PP i El Pi-Proposta per les Illes). 
 
PUNT 19. PROPOSTA NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS DEL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA A LA COMISSIÓ BILATERAL 
MIXTA DE PROGRAMACIÓ, SEGUIMENT I CONTROL DEL CONVENI 
DE CARRETERES. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del president: 
 

El dia 14 de maig de 2009 es va signar l’addenda per la qual es modifica el conveni de 
col·laboració entre el Ministeri de Foment i el Consell Insular de Mallorca en matèria 
de carreteres. 

A la clàusula 7a de l’esmentada addenda, es crea una Comissió Bilateral Mixta de 
Programació, Seguiment i Control, en la qual hi ha d’haver tres vocals en 
representació del Consell Insular de Mallorca. 

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

1. Disposar el cessament de les persones que es diran com a representants del 
Consell Insular de Mallorca a la Comissió Bilateral Mixta de Programació, Seguiment 
i Control del conveni de carreteres, i agrair-los els serveis prestats: 

Titular: Mauricio Rovira de Alós 

Suplent: Catalina Terrassa Crespí 

Titular: Margalida Isabel Roig Catany 

Suplent: Rafael Pons Vidal 

Titular: Rafel Gelabert Tortella 

Suplent: José Morell Fernández 
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2. Nomenar representants del Consell de Mallorca a la Comissió Bilateral Mixta 
de Programació, Seguiment i Control del conveni de carreteres les persones que es 
diran: 

Titular: Mercedes Garrido Rodríguez, consellera executiva de Territori 
i Infraestructures 

Suplent: Jaume Colom Adrover, secretari tècnic de Territori i 
Infraestructures 

Titular: Cosme Bonet Bonet, conseller executiu d’Economia i Hisenda  

Suplent: Joan Ignasi Morey Marquès, secretari tècnic d’Economia i 
Hisenda 

Titular: Ignacio Miranda Larrucea, director insular d’Infraestructures i 
Mobilitat 

Suplent: Juan Cifre Díaz-Oyuelos, coordinador en cap 

3. Notificar-ho a les persones interessades i al Ministeri de Foment 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint vots a favor (PSOE, MÉS per 
Mallorca, Podem Mallorca i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía), cap vot en contra 
i onze abstencions (PP i El Pi-Proposta per les Illes). 
 
PUNT 20. PROPOSTA D’ACORD DE NOMENAMENT DE REPRESENTANT 
A LA JUNTA RECTORA DEL CONSORCI URBANÍSTIC PER A LA 
MILLORA I EMBELLIMENT DE LA PLATJA DE PALMA. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del president: 
 

L'article 7 dels Estatuts del Consorci Urbanístic per a la millora i embelliment de la 
Platja de Palma, del qual n'és membre aquest Consell Insular, estableix que un vocal, 
designat pel Consell, forma part de la Junta Rectora del Consorci. 

El lletrat del Consorci , en data 17 de juliol de 2015 ha sol·licitat que es comuniqui el 
nom de la persona que ha de representar el Consell Insular de Mallorca a la Junta 
Rectora del Consorci Urbanístic per a la millora i embelliment de la Platja de Palma. 

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

1. Disposar el cessament del Sr. Bernat Roig Cabrer, titular, i del Sr. Jaume Crespí 
Deyà, suplent, com a representants del Consell Insular de Mallorca a la Junta Rectora 
del Consorci Urbanístic per a la millora i embelliment de la Platja de Palma, i agrir-
los els serveis prestats. 
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2. Designar el Sr. Cosme Bonet Bonet, conseller executiu d’Economia i Turisme, 
titular, i la Sra. Mercedes Garrido Rodríguez, consellera executiva de Territori i 
Infraestructures, suplent, perquè representin el Consell de Mallorca a la Junta Rectora 
del Consorci Urbanístic per a la millora i embelliment de la Platja de Palma  

3. Comunicar-ho a les persones interessades i al Consorci Urbanístic per a la millora i 
embelliment de la Platja de Palma. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint vots a favor (PSOE, MÉS per 
Mallorca, Podem Mallorca i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía), cap vot en contra 
i onze abstencions (PP i El Pi-Proposta per les Illes). 
 
PUNT 21. PROPOSTA DE NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS AL 
CONSELL DIRECCIÓ DEL CONSORCI EUROLOCAL-MALLORCA. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del president: 
 

Com a conseqüència de la constitució de la nova Corporació, i tal com estableix 
l’article 18 dels estatuts del Consorci Eurolocal-Mallorca, s’han de renovar els 
representants del Consell Insular de Mallorca al Consell de Direcció. No obstant això, 
els anteriors representants continuen exercint les seves funcions fins a la presa de 
possessió dels membres nous. 

L’article 14 dels estatuts del Consorci Eurolocal-Mallorca estableix que en el Consell 
de Direcció del Consorci Eurolocal-Mallorca hi haurà dos representants del Consell 
Insular de Mallorca. 

Per tant, resolc: 

1. Disposar el cessament del Sr. Bernadí Coll Martorell i del Sr. Segismundo 
Morey Ramon com a representants del Consell Insular de Mallorca al Consell de 
Direcció del Consorci Eurolocal-Mallorca, i agrair-los els serveis prestats. 

2. Nomenar el Sr. Joan Font Massot, conseller executiu de Desenvolupament Local, 
i la Sra. Margalida Puigserver Servera, consellera executiva de Benestar i Drets 
Socials, representants del Consell Insular de Mallorca, al Consell de Direcció del 
Consorci Eurolocal-Mallorca. 

3. Comunicar-ho a les persones interessades i al Consorci Eurolocal-Mallorca. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint vots a favor (PSOE, MÉS per 
Mallorca, Podem Mallorca i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía), cap vot en contra 
i onze abstencions (PP i El Pi-Proposta per les Illes). 
 
DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 
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PUNT 22. PROPOSTA DE DESIGNACIÓ DE TÈCNIC DEL CONSELL 
INSULAR DE MALLORCA A LA COMISSIÓ DE CASC HISTÒRIC I 
CATÀLEG DE L’AJUNTAMENT DE MURO. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident 1r. i conseller executiu de 
Cultura, Patrimoni i Esports:  
 
El 6 de juliol de 2015 va entrar en el registre general del CIM (registre d’entrada núm. 
19487) un ofici de l’Ajuntament de Muro que sol·licita al responsable de Cultura, 
Patrimoni i Esports, el nomenament del representant o representants a la Comissió de 
Casc Històric i Catàleg de l’Ajuntament de Muro. 
 
Atès el que estableix la norma 6.6.07 de composició de la Comissió de Casc Històric i 
Catàleg del Pla General d’Ordenació Urbana de Muro (publicat al BOIB núm. 91 de  
28/06/2003) que diu: 
La Comissió estarà constituïda per: 
[...] Un tècnic del Consell Insular de Mallorca. 
 
Atès que en la Direcció Insular de Patrimoni Històric està adscrit el Servei de 
Patrimoni Històric. 
 
D’acord amb el que estableix l’article 48 del Reglament Orgànic del Consell de 
Mallorca, aprovat pel Ple de 8 de març de 2004, aprovat pel Ple de 2 de juliol de 2001 
(BOIB núm. 102, de 25 d’agost de 2001, modificat per acord de dia 8 de març de 
2004 (BOIB núm. 38 de 16-03-2004), per Acord de dia 28 de juliol de 2008, per 
Acord del Ple de dia 13 d’octubre de 2011, per Acord de dia 14 de febrer de 2013 i 
per Acord de dia 9 d’octubre de 2014, s’eleva al Ple la següent proposta d’ 
 
ACORD 
 
1.- Nomenar al Sr. Carlos Moranta Jaume, arquitecte del Servei de Patrimoni Històric, 
com a titular, i de la Sra. M. Francisca Cursach Pastor, arquitecte del Servei de 
Patrimoni Històric, com a suplent. 
 
2.- Notificar-ho a l’Ajuntament de Muro i a les persones interessades  
 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint vots a favor (PSOE, MÉS per 
Mallorca, Podem Mallorca i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía), cap vot en contra 
i onze abstencions (PP i El Pi-Proposta per les Illes). 
 
PUNT 23. PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE EL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA I EL BISBAT DE MALLORCA PER A 
LA CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ DE DIVERSES PECES DEL 
PATRIMONI ECLESIÀSTIC ANY 2015. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident 1r. i conseller executiu de 
Cultura, Patrimoni i Esports:  
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L’ Església Catòlica és la institució insular que compta amb la part més nombrosa i de 
major qualitat del patrimoni històric i cultural de Mallorca, la qual cosa justifica amb 
escreix l’aportació econòmica institucional.  
Atesa la memòria del cap del Servei de Patrimoni Històric i l’informe jurídic de la 
tècnica d’administració general del Servei de Patrimoni Històric, ambdós amb data 13 
de maig de 2015, mitjançant els quals es justifica la signatura del conveni de 
col·laboració. 
Atès l’informe favorable emès, el 27 de maig de 2015, des de la Intervenció General 
del Consell Insular de Mallorca. 
Atès que per fer front a les despeses derivades de la signatura d’aquest conveni, 
consta a l’expedient l’existència de crèdit amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
20.33620.78901 i reserva de crèdit núm. 220150000277. 
L’article 65.3 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el reglament 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions regula que l’acte de 
concessió o el conveni té el caràcter de bases reguladores de la concessió als efectes 
del que disposa la Llei general de subvencions. 
 
Vist que l’òrgan competent per aprovar el text del conveni, concedir la subvenció 
autoritzar la despesa és el Ple del Consell Insular de Mallorca d’acord amb l’article 65 
del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el reglament de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; l’article 17.2 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; l’article 8.1 i) de la Llei 8/2000, 
de 27 d’octubre, de consells insulars, i l’article 22.d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de 
bases del règim local.  
Per tot l’exposat, en ús de les atribucions conferides, el vicepresident de Cultura, 
Patrimoni i Esports en funcions eleva a la consideració del Ple la següent proposta d’ 
 
ACORD 
 
I.- Concedir una subvenció al Bisbat de Mallorca, amb CIF R-0700002-I, per import 
de CENT VINT MIL EUROS (120.000,00 €) per dur a terme la conservació i 
restauració de diverses peces del patrimoni eclesiàstic, any 2015, concretament pels 
següents projectes i imports relacionats: 
- Església parroquial de Santa Creu de Palma de Mallorca: 
 
- Pintura del Santcrist  
- Projecte d’intervenció escultura de Santa Aïna  
- Projecte d’intervenció retaule de Sant Llorenç 
 
- Església parroquial de santa Maria de Robines de Binissalem: 
 
- Projecte d’intervenció pintura Immaculada Concepció amb símbols de lletania i amb 
l’arcàngel sant Rafael i sant Antoni de Pàdua  
- Projecte d’intervenció pintura Sant Domingo Soriano  
- Projecte d’intervenció pintura Exvot de Ramón Llull   
- Projecte d’intervenció armari de relíquies  
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- Projecte d’intervenció 2 àngels del conjunt escultòric de la dormició de la Verge  
 
- Església parroquial de sant Miquel de Palma de Mallorca: 
 
- Projecte d’intervenció retaule de Ramón Llul  
 
- Església parroquial de la Nativitat de Maria de Fornalutx: 
 
- Projecte d’apuntalament columna del Retaule del Crist de les Ànimes  
- Projecte d’intervenció Sant Sopar, pintura central de la predel·la del retaule del Crist 
de les Ànimes  
 
II.- Autoritzar i disposar la despesa de CENT VINT MIL EUROS (120.000,00 €) a 
favor del Bisbat de Mallorca, amb CIF R-0700002-I, a càrrec de l’aplicació 
pressupostària 20.33620.78901 i reserva de crèdit núm. 220150000277, per dur a 
terme la conservació i restauració de diverses peces del patrimoni eclesiàstic per a 
l’any 2015: 
- Església parroquial de Santa Creu de Palma de Mallorca: 
 
- Pintura del Santcrist  
- Projecte d’intervenció escultura de Santa Aïna  
- Projecte d’intervenció retaule de Sant Llorenç 
 
- Església parroquial de santa Maria de Robines de Binissalem: 
 
- Projecte d’intervenció pintura Immaculada Concepció amb símbols de lletania i amb 
l’arcàngel sant Rafael i sant Antoni de Pàdua  
- Projecte d’intervenció pintura Sant Domingo Soriano  
- Projecte d’intervenció pintura Exvot de Ramón Llull   
- Projecte d’intervenció armari de relíquies  
- Projecte d’intervenció 2 àngels del conjunt escultòric de la dormició de la Verge  
 
- Església parroquial de sant Miquel de Palma de Mallorca: 
 
- Projecte d’intervenció retaule de Ramón Llull  
 
- Església parroquial de la Nativitat de Maria de Fornalutx: 
 
- Projecte d’apuntalament columna del Retaule del Crist de les Ànimes  
- Projecte d’intervenció Sant Sopar, pintura central de la predel·la del retaule del Crist 
de les Ànimes  
 
La despesa serà abonada prèvia presentació del compte justificatiu a la 
Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell Insular de Mallorca. S’hi 
inclouran els justificants de despesa o qualsevol altre document amb validesa jurídica 
que permeti acreditar el compliment de l’objecte de la subvenció. El compte haurà 
d’incloure la declaració de les activitats realitzades que han estat finançades amb la 
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subvenció i el seu cost amb el desglossament de cadascuna de les despeses d’acord 
amb l’establert al conveni. 
III.- Aprovar el text del Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Mallorca 
i el Bisbat de Mallorca per a la conservació i restauració de diverses peces del 
patrimoni eclesiàstic per a l’any 2015, que s’adjunta com a part integrant del present 
acord. 
IV.- Notificar aquest acord al Bisbat de Mallorca. 
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL INSULAR DE 
MALLORCA I EL BISBAT DE MALLORCA PER A LA CONSERVACIÓ I 
RESTAURACIÓ DE DIVERSES PECES DEL PATRIMONI ECLESIÀSTIC 
DE MALLORCA, ANY 2015 

 

Reunits, d’una part, el Sr. Joan Rotger Seguí com a vicepresident de Cultura, 
Patrimoni i Esports del Consell Insular de Mallorca, amb CIF S-0711002-F, i amb 
domicili a la plaça de l’Hospital, 4 de Palma, actuant en nom i representació d’aquesta 
corporació.  
I de l’altra, l’Excm i Rvdm. Sr. Javier Salinas Viñals, Bisbe de Mallorca, que actua en 
nom i representació del Bisbat de Mallorca, amb CIF R-0700002-I, i domicili al carrer 
Seminari, núm. 4, de Palma de Mallorca. 
Ambdues parts es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica per aquest acte, i 
 
MANIFESTEN 
 
El Consell Insular de Mallorca exerceix les competències en matèria de Patrimoni 
Històric des de l’entrada en vigor de la Llei 6/1994, de 13 de desembre, de traspàs de 
les competències de Cultura, Patrimoni, Promoció Sòciocultural, Dipòsit de llibres i 
Esports de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Entre aquestes competències 
es troba la de vetllar per la conservació del patrimoni cultural.  
L’Església catòlica és la institució insular que compta amb la part més nombrosa i de 
major qualitat del patrimoni cultural mallorquí, alhora que sent la ineludible obligació 
de vetllar per la transmissió d’aquest llegat en el millor estat de conservació possible. 
La gestió d’aquest ingent patrimoni implica, a més de les tasques de sistematització 
del coneixement dels elements que configuren el patrimoni, la restauració d’aquells 
béns que han sofert deteriorament pel pas del temps, per ús o per accident. Ambdues 
tasques poden ser objecte de conveni entre les dues institucions.  
Per tot l’exposat i per ajudar al Bisbat a atendre les necessitats de restauració dels 
béns culturals eclesiàstics, acorden formalitzar el present Conveni de col·laboració 
entre el Consell Insular de Mallorca i el Bisbat de Mallorca per a la conservació i la 
restauració de diverses peces del patrimoni eclesiàstic de Mallorca, any 2015, 
conforme als següents  
 
PACTES 
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PRIMER.- El Consell Insular de Mallorca subvencionarà amb cent vint mil euros 
(120.000,00 €) el cost dels següents projectes que es duran a terme dins l’exercici 
2015:  
 
- Església parroquial de Santa Creu de Palma de Mallorca: 
 
- Pintura del Santcrist  
- Projecte d’intervenció escultura de Santa Aïna  
- Projecte d’intervenció retaule de Sant Llorenç 
 
- Església parroquial de santa Maria de Robines de Binissalem: 
 
- Projecte d’intervenció pintura Immaculada Concepció amb símbols de lletania i amb 
l’arcàngel sant Rafael i sant Antoni de Pàdua  
- Projecte d’intervenció pintura Sant Domingo Soriano  
- Projecte d’intervenció pintura Exvot de Ramón Llull   
- Projecte d’intervenció armari de relíquies  
- Projecte d’intervenció 2 àngels del conjunt escultòric de la dormició de la Verge  
 
- Església parroquial de sant Miquel de Palma de Mallorca: 
 
- Projecte d’intervenció retaule de Ramón Llul  
 
- Església parroquial de la Nativitat de Maria de Fornalutx: 
 
- Projecte d’apuntalament columna del Retaule del Crist de les Ànimes  
- Projecte d’intervenció Sant Sopar, pintura central de la predel·la del retaule del Crist 
de les Ànimes  
 
SEGON.- El pressupost total dels projectes de restauració puja a cent vint-i-dos mil 
quatre cents dos euros (122.402,00 €) i per dur-les a terme el Consell Insular de 
Mallorca aporta la quantitat total de cent vint mil euros (120.000,00 €) a càrrec de 
l’aplicació pressupostària 20 33620 78901 (reserva de crèdit núm. 220150000277).  
 
TERCER.- El Bisbat de Mallorca està obligat a comunicar per escrit al Servei de 
Patrimoni Històric l’inici de cada una de les intervencions a les peces de restauració 
subvencionades amb una antelació mínima de 10 dies hàbils per tal que els tècnics del 
Servei de Patrimoni Històric facin el seguiment de tot el procés de restauració.  
 
QUART.- Per abonar la subvenció, el beneficiari ha de justificar la realització de les 
restauracions dutes a terme dins l’exercici 2015, concretament dins el període de l’1 
de gener al 15 d’octubre de 2015. 
 
En aquest sentit, la justificació de la realització del projecte s’ha de fer mitjançant un 
compte justificatiu que ha d’estar integrat per la documentació següent: 
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1.-Memòria tècnica sobre els resultats de l’execució dels projectes, detallant els 
tractaments, i que inclourà fotografies de l’estat dels béns abans i després de la 
restauració. 
 
2.-Per a les intervencions dutes a terme per professionals liberals: factura/es girada/es 
al Bisbat i degudament pagada/es d’acord amb el pressupost presentat. Les factures 
han d’expressar clarament:  
 
Nom complet i NIF/CIF de la persona o entitat expedidora 
 
Número i data 
 
Concepte 
 
IVA i retenció fiscal (si correspon) 
 
Dades fiscals del client de la factura 
 
Les factures han d’estar emeses i pagades entre l’1 de gener de 2015 i el 15 d’octubre 
de 2015. La justificació de l’abonament de la despesa s’ha de fer, segons els mitjans 
de pagament que s’utilitzin, mitjançant la següent documentació: 
 
A) Pagament mitjançant transferència bancària o ingressos en compte bancari:  
 
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. 
 
No obstant això, si en el detall del càrrec bancari del pagament en qüestió es recullen 
les dades que s'esmenten per a la còpia de l'ordre de transferència o per al document 
d'ingrés, bastarà presentar aquest detall del càrrec / bancari. 
 
B) Pagament mitjançant xec nominatiu:  
 
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).  
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No obstant això, si en el detall del càrrec bancari del pagament en qüestió es recullen 
les dades que s'esmenten per al certificat o per al document de I'entitat bancària 
bastarà presentar aquest detall del càrrec bancari i la còpia del xec o pagaré 
corresponent.  
 
C) Pagament mitjançant domiciliació bancària:  
 
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.  
 
Cas que en el document acreditatiu del pagament figuri un import que no coincideix 
amb l’import del justificant en qüestió, el beneficiari haurà de presentar un certificat o 
documentació justificativa de l’entitat bancària o qualsevol altre document que 
justifiqui que dins aquell pagament es troba inclòs l’abonament del justificant en 
qüestió. 
 
En cap cas s’admetran pagaments amb efectiu. 
 
3.-Per a les obres restaurades pel Taller Diocesà de Restauració s’haurà de presentar:  
 
* Declaració jurada de les hores invertides per cada un dels professionals en la 
restauració i conservació de l’objecte del projecte signada pel Vicari Episcopal 
d’Assumptes Econòmics. 
 
* Les nòmines del personal amb indicació de quin és l’import que s’imputa a 
l’activitat subvencionada d’acord amb les hores invertides que s’expressen a la 
declaració jurada. 
 
* Documents TC1 i TC2 d’abonament a la Seguretat Social. També s’acompanyarà un 
escrit diferenciant l’aportació de l’empresa i la del treballador en les quantitats dels 
TC. 
 
4.-Relació classificada de despeses i inversions de l’activitat signada pel beneficiari 
(art. 72.2.a RGLS) que ha d’incloure: 
 

La factura ha estat emesa a nom del beneficiari  

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

Número de factura 
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Import de la factura 

Data d’emissió de la factura 

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

 
5.-Si s’escau, una relació detallada d’altres ingressos o subvencions que hagin 
finançat l’activitat subvencionada amb indicació de l’import i la seva procedència 
(art.72.2.e) RLGS), si escau. 
 
6.-Declaració responsable del beneficiari que acrediti que les despeses justificades 
responen sense cap dubte a l’activitat subvencionada (art. 31.1 LGS). 
 
7.-Declaració responsable del beneficiari que acrediti que el cost d’adquisició 
justificat no supera el valor de mercat (art. 31.1 i 33 de la LGS). 
 
8.-Declaració responsable del beneficiari que acrediti que no recupera ni compensa 
l’IVA (art. 31.8 LGS). 
 
9.-Informe del centre gestor, relacionant totes les factures i/o documents justificatius, 
que acreditin el compliment dels objectius i la finalitat per la qual es va concedir la 
subvenció així com les condicions establertes en l’acord de concessió, incloent les de 
publicitat del finançament rebut, signat pel secretari tècnic de la Vicepresidència de 
Cultura, Patrimoni i Esports i responsable administratiu del centre gestor (Base 
execució 35.3.d). 
 
Cas què , a petició del beneficiari, s’hagin de retornar les factures o justificants 
originals s’hi ha de reflectir, mitjançant un segell, la data de concessió de la subvenció 
així com l’import del justificant que s’imputa a la subvenció. 
 
Qualsevol modificació que es produeixi en la realització de l’activitat esmentada, 
haurà d’ésser notificada al Servei de Patrimoni Històric. 
 
No s’efectuarà el pagament si aquesta documentació resulta desaprovada per l’òrgan 
competent del Consell Insular de Mallorca. I cas que es requereixi altra documentació 
complementària tenen l’obligació d’aportar-la tal i com s’estableix a la base setena c). 
Si la despesa justificada excedeix de l’import concedit, la possible desviació 
pressupostària anirà a càrrec de l’entitat subvencionada. Si pel contrari la despesa 
justificada és inferior a l’import del projecte es procedirà a la reducció proporcional 
de la subvenció concedida. 
 
CINQUÈ.- El termini màxim per dur a terme l’objecte de la subvenció és coincident 
amb el termini per presentar el compte justificatiu, ambdós finalitzaran el 15 
d’octubre de 2015. 
Per fer efectiu el pagament de la subvenció, el Bisbat de Mallorca s’ha de trobar al 
corrent de les obligacions tributàries amb el Consell Insular de Mallorca, l’Agència 
Tributària i la Seguretat Social presentant, a tal efecte, els certificats en vigor. 
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SISÈ.- Una vegada finalitzada la activitat, objecte de subvenció, i presentat el compte 
justificatiu, el Servei de Patrimoni Històric emetrà informe d’avaluació i de 
comprovació de la subvenció i de la seva adequació amb la finalitat del present 
conveni. 
 
SETÈ.- El beneficiari ha de complir amb les obligacions del capítol II del títol 
preliminar de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvenciones (BOE 
núm. 276 de 18/11/03), les obligacions de l’article 10 del Reglament de subvencions 
del Consell de Mallorca (BOIB núm. 132, de 03/11/01) i les establertes en la resta de 
normativa que hi sigui d'aplicació així com, en especial, les recollides en les clàusules 
del present conveni: 
 

Acreditar la realització de cadascuna de les peces a restaurar, el compliment de les 
condicions i les modificacions que s’hagin produït 

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

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

Constituir les garanties que siguin exigibles, en el seu cas 

Fer constar que l’activitat està subvencionada o patrocinada pel Consell Insular de 
Mallorca, si se’n fa publicitat o en qualsevol altra ocasió; i fer-ho en llengua catalana 

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

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

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

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

 
VUITÈ.- SUBCONTRACTACIÓ 
 
L’entitat beneficiària pot subcontractar la totalitat de la realització del projecte 
subvencionat, d’acord amb els requisits i tenint en compte les prohibicions establertes 
en els articles 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions 
(LGS) i 68 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 
reglament  de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (RGS). 
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L’entitat beneficiària pot subcontractar el projecte, objecte de la sol·licitud, fins al 
100% de l’activitat subvencionada (art. 29.2 de la LGS; art. 68.1 del RGS). 
 
Requisits que s’hauran d’acreditar per dur a terme la subcontractació de l’objecte de la 
subvenció: 
 
- 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. 
 
- Declaració responsable de què 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 
- 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. 
- 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 compleix els requisits o no assoleix la valoració suficient.  
 
- Acreditar 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. 
 
Termes de la subcontractació vinculada 
 
Per a la subcontractació vinculada caldrà seguir les següents passes (art. 68.2 RGS): 
 
1.- Autorització prèvia de l’òrgan que concedeix la subvenció. Perquè el dit òrgan 
pugui atorgar aquesta autorització, el beneficiari 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. 
 
- 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 compleix els requisits o no assoleix 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 rebutjats. 
 
- Acreditar 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. 
 
2.- 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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NOVÈ .- La present subvenció, d’acord amb l’article 13.1 del Reglament de 
subvencions del Consell Insular de Mallorca (BOIB núm. 132 de 03/11/2001) és 
revocable i reductible per les causes previstes a la normativa d’aplicació i al present 
reglament, i no seran invocables com a precedents.  
 
En aquest sentit els òrgans competents del Consell Insular de Mallorca podran 
modificar, anul·lar o revocar i, si n’és el cas, procedir al reintegrament total o parcial 
de la present subvenció d’acord amb allò que estableix el Títol II de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276 de 18/11/03); el capítol I 
del títol III del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol de 2006 ( BOE núm. 176, de 
25/07/06), pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions; l’article 13.2 del Reglament de subvencions del Consell de 
Mallorca i la resta de normativa que li sigui d'aplicació. 
 
 
DESÈ.- El fet d’alterar les condicions determinades en el conveni podrà comportar 
una modificació de l’acord de concessió de la subvenció tot d’acord amb els articles 
61 i 64 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel s'aprova el Reglament de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La sol·licitud s’haurà de 
presentar abans que s’acabi el termini per a la realització de l’activitat. 
 
ONZÈ.-  Ampliació del termini de justificació 
 
L’article 70 Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions estableix que: 
 
“L’òrgan concedent de la subvenció pot atorgar, llevat de precepte en contra contingut 
a les bases reguladores, una ampliació del termini establert per a la presentació de la 
justificació, que no excedeixi la meitat d’aquest i sempre que amb això no es 
perjudiquin drets de tercer. 
 
2.- Les condicions i el procediment per a la concessió de l’ampliació son els establerts 
a l’article 49 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú.” 
L’article 49 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificat d’acord 
amb la Llei 4/1999, de 13 de gener, estableix el següent respecte a l’ampliació de 
terminis. 
 
“1. L’Administració, llevat que hi hagi un precepte en contra, pot concedir d’ofici o a 
petició dels interessats una ampliació dels terminis establerts, que no excedeixi de la 
meitat d’aquests, si les circumstàncies ho aconsellen, i amb això no es perjudiquen 
drets de tercers. L’acord d’ampliació s’ha de notificar als interessats.   
... 
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3. Tant la petició dels interessats com la decisió sobre l’ampliació s’han de produir, en 
tot cas, abans del venciment del termini de què es tracti. En cap cas pot ser objecte 
d’ampliació un termini ja vençut. Els acords sobre l’ampliació de terminis o sobre la 
denegació no són susceptibles de recursos.”  
 
DOTZÈ.- Aquest conveni restarà vigent fins al 31 de desembre de 2015. 
 
 
Palma de Mallorca,  
El vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports L’Excm. i Rvdm.  
del Consell Insular de Mallorca    Sr. Bisbe de Mallorca 
 
 
Joan Rotger Seguí      Javier Salinas Viñals 
 
 
ANNEX I 
 
 
El/La Sr./a _____________________________________________ amb DNI 
_________________________ actuant en representació de l’Entitat 
__________________________________________ en càrrec de 
____________________________________, en relació amb el projecte 
______________________________________________ de l’exercici 2015 
 
 
DECLAR, sota la meva responsabilitat ,que amb relació a l’IVA: 
 
Sí és recuperarà i compensarà 
 
No és recuperarà ni compensarà 
 
 
 
Palma de Mallorca,______ de ___________ de 20_____ 
 
 
 
(Signatura) 
 
 
ANNEX II 
 
 
COMPTE JUSTIFICATIU EN RELACIÓ A L’ACTIVITAT REALITZADA  
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El/La Sr./a _____________________________________________ amb DNI 
______________ actuant en representació de 
l’Entitat___________________________ en càrrec de 
_____________________________, en relació amb el projecte 
______________________________________________  
______________________________________________  
______________________________________________  
______________________________________________  
______________________________________________  
______________________________________________  
______________________________________________ de l’exercici 2015 
 
DECLAR sota la meva responsabilitat: 
 
1.- Que el projecte s’ha realitzat i que el cost ha estat el següent: 
 
Ingressos: 
 
g Subvenció Consell de Mallorca                              ____________euros 
Altres: 
g ________________________________               ____________euros 
g ________________________________                  ___________euros 
         TOTAL  INGRESSOS                                         ____________euros 
 
  Despeses: 
 
Núm. Factura Concepte Data Import Data 

pagament 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Proveïdor CIF Domicili   
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TOTAL DESPESES                                            ____________euros 
 
Indiqueu les desviacions esdevingudes, increments o disminucions respecte del 
pressupost presentat, i expliqueu el motiu: 
 
g________________________________________________________________    
 
g________________________________________________________________    
 
 
2.- Que la subvenció atorgada pel Consell Insular de Mallorca s’ha aplicat a la finalitat 
per a la qual es va concedir. 
 
3.-Que les despeses justificades responen sense cap dubte a l’activitat subvencionada 
 
4.-Que el cost d’adquisició justificat no supera el valor de mercat. 
 
 
 
___________________, ________ d _________________________ de 2015 
Signatura del representant de l’entitat beneficiària 
 

El Sr. PASTOR (El Pi-Proposta per les Illes) recorda que, tal i com ja va comentar en la Comissió 
Informativa, el seu Grup no té res a dir quant a la proposta d’aprovació d’aquest conveni però sí que els 
estranya que se faci en el mes de juliol. 

Pensa que totes les subvencions nominatives –o convenis que se’n derivin– que estiguin contemplades 
en el pressupost s’haurien de tramitar abans –durant els mesos de gener, febrer o març– tant per 
beneficiar les entitats com el mateix Consell de Mallorca a l’hora de justificar-les. 

Per això, demana que a partir de l’any que ve s’intentin adjudicar les subvencions nominatives –o 
aprovar-ne els convenis– durant el primer trimestre de l’any. 
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El Sr. MIRALLES (conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports) explica que, com ja va comentar 
en la Comissió Informativa, la intenció de l’equip de govern és intentar agilitar al màxim no només les 
subvencions nominatives que figurin en el pressupost sinó també totes aquelles convocatòries a les 
quals participen les entitats de la societat civil i els ajuntaments i, per això, tenen un repte a assumir per 
tal de ser més àgils i modernitzar els procediments. 

Puntualitza que el Departament de Cultura, Patrimoni i Esports té un gran nombre de convocatòries de 
subvencions que ajuden a promocionar diferents aspectes de la cultura, el patrimoni i l’esport de 
Mallorca i que, per tal de beneficiar els projectes que duen a terme les entitats i els ajuntaments, és 
cabdal poder agilitar els procediments i, si és possible –com és la seva intenció–, modernitzar-los. 

Per acabar posa de manifest que, en aquest cas, l’equip de govern comparteix totalment la reflexió que 
ha plantejat el Sr. Pastor. 

El Sr. PASTOR demana si aquestes competències no són delegables i si li corresponen al Ple. Matisa 
que formula la pregunta perquè l’aprovació d’un conveni, que és fruit d’una subvenció nominativa, tal 
vegada el Ple la podria delegar al conseller competent i així agilitar-la. 

Reitera que, tractant-se de subvencions nominatives contemplades en el pressupost, potser no seria 
necessari que passassin per Ple, la qual cosa faria més àgil la seva tramitació. 

El Sr. MIRALLES diu que desconeix si és possible fer la tramitació dels convenis a través del Ple o del 
Consell Executiu però, en tot cas, es compromet a revisar-ho encara que imagina que se segueix aquest 
procediment perquè així està establert en les bases d’execució del pressupost. 

Assegura que, en qualsevol cas, s’intentarà cercar el procediment més àgil incloent-hi la possibilitat 
que la tramitació se pugui fer a través d’un òrgan més executiu malgrat que opina que val la pena 
garantir la informació al Ple perquè els consellers tenguin coneixements de quines són les actuacions 
concretes que es desenvolupen a través de cada conveni. 

Per concloure, adverteix que s’ha de cercar un equilibri entre l’agilitat i oferir tota la informació als 
membres del Ple, cosa que també és prou necessària. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
 
PUNT 24.  CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA DE 20.000,00 € 
A FAVOR DE L’ASSOCIACIÓ DE PREMSA FORANA DE MALLORCA PER 
A L’ANY 2015. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident 1r. i conseller executiu de 
Cultura, Patrimoni i Esports:  
 
Antecedents 
 
1. En el pressupost del Consell de Mallorca de 2015 i en el Pla estratègic de 
subvencions corresponent es recull una subvenció nominativa de 20.000,00 euros a 
favor de l’Associació de Premsa Forana de Mallorca, inicialment en el capítol 4 i que 
més endavant passà al capítol 7 per atendre la sol·licitud de la dita entitat amb la 
finalitat d’adequar-se a les seves necessitats reals. Aquesta sol·licitud implicava un 
canvi en l’objectiu de la subvenció, que en el Pla estratègic de subvencions va 
comportar una modificació, entre d’altres, de l’aplicació nominativa, la qual resultà: 
«20.33400.78901, Associació Premsa Forana, subvenció nominativa per a l’adquisició 
de material periodístic: 20.000,00 €.»  
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2. L’Associació de Premsa Forana de Mallorca presentà la documentació requerida 
per la institució insular per tal de començar la tramitació de l’expedient. 
  
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 20.000,00 € a 
favor de l’Associació de Premsa Forana de Mallorca, d’acord amb a RC amb el núm. 
de referència 22015005882. 
 
4. La directora insular de Cultura i Patrimoni va justificar, mitjançant la memòria 
pertinent, la concessió d’una subvenció nominativa de 20.000,00 € a favor de 
l’Associació de Premsa Forana de Mallorca a través de la compra de material 
periodístic, com ordinadors, càmeres fotogràfiques, tauletes tàctils, etc.  
 
5. La cap de la Secció d’Artesania (per delegació de la Secretaria General, Decret de 
la presidenta de 16/04/2015, BOIB núm. 58, de 21/04/2015) va informar 
favorablement sobre els aspectes jurídics de la concessió d’una subvenció nominativa 
de 20.000,00 € a favor de l’Associació de Premsa Forana de Mallorca. 
 
6. El secretari tècnic d’aquest departament va proposar la concessió d’una subvenció 
nominativa de 20.000,00 € 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 
20.000,00 € a favor de l’Associació de Premsa Forana de Mallorca, titular del  NIF G-
07158249, per assegurar l’ús de la llengua catalana a través de la compra de material 
periodístic, i consegüentment, autoritzar una despesa de 20.000,00 € a càrrec de la 
partida pressupostària 20.33400.78901 (núm. de referència 22015005882) 
 
2. Concedir una subvenció nominativa de 20.000,00 € a  l’Associació de Premsa 
Forana de Mallorca, titular del NIF G-07158249, per donar suport econòmic a 
l’associació i, consegüentment, disposar una despesa de 20.000,00 € a favor de 
l’entitat assenyalada, a càrrec de la partida pressupostària 20.33400.78901 (núm. de 
referència 22015005882).  
 
3. Aprovar el conveni adjunt amb l’Associació de Premsa Forana de Mallorca per 
establir les bases reguladores de la concessió de la subvenció nominativa esmentada. 
 
4.  Notificar aquest acord a les persones interessades. 
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Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-nou vots a favor (PP, PSOE, MÉS 
per Mallorca, Podem Mallorca i El Pi-Proposta per les Illes), cap vot en contra i dues 
abstencions (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía). 
 
PUNT 25.    PROPOSTA D’ACORD DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ 
NOMINATIVA  DE L’EXP.  NUM. FS-079/15 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 1r. i conseller executiu de 
Cultura, Patrimoni i Esports:  
 

ANTECEDENTS: 

Atesa la sol·licitud de subvenció nominativa formulada per la FEDERACIÓ 
BALEAR DE TIR DE FONA, 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 5 de juny de 2015. 

Atesos els informes de fiscalització prèvia núm. ref. FS-079/15 de data 18 de juny de 
2015 i de data 15 de juliol 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 5.400 €,  a favor 
de la FEDERACIÓ BALEAR DE TIR DE FONA amb NIF- G07234669, per al 
desenvolupament del programa l’esport per a l’edat escolar a Mallorca (tir de fona), 
durant el període comprés entre el 31/10/2014 i el 30/10/2015. 

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de 5.400 €, amb 
càrrec a l’aplicació  pressupostària  20 34101 48931 del pressupost de despeses del 
Consell de Mallorca de l’exercici 2015 (RC núm. 920150000367) a favor de la 
FEDERACIÓ BALEAR DE TIR DE FONA,  amb NIF- G07234669. 
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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 DE TIR DE 
FONA, als efectes del desenvolupament del programa “l’Esport per a l’Edat 
Escolar a Mallorca” (tir de fona), 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. Francesc Miralles Mascaró, vicepresident primer i conseller 
executiu 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. José Ribas Ribas, com a President de la Federació Balear de Tir de 
Fona, (CIF G07234669) i domicili en Avinguda Uruguay s/n, 07010 de Palma. 

ACTUEN 

La primera, en nom i representació del Consell de Mallorca. 

La segona, en la condició de President de la Federació Balear de Tir de Fona, 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 Balear de Tir de Fona, 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 una subvenció nominativa de 5.400 €, per al desenvolupament del 
programa “l’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca” (tir de fona), 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” (tir de fona), 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 del programa “L’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca”, és la 
següent:  

 

Esdeveniment Data inici Data final 

Classificatòries i Final Mallorca Aleví  31/10/2014 25/04/2015 

Classificatòries i Final Mallorca Infantil 31/10/2014 25/04/2015 

Classificatòries i Final Mallorca Cadet 31/10/2014 25/04/2015 

El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 5.400 € amb càrrec a l’aplicació  
pressupostària 20 34101 48931 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: 
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2.1.1. L'acord afecta les categories de nins i nines en edat escolar. (6 fins 16 anys) 

2.1.2. 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 10 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 de Tir de Fona 

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. 

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 
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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, subvencionarà a la Federació, amb la quantitat de 5.400 
€, 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:  6.000 € 

Subvenció Consell de Mallorca:      5.400 € 

Percentatge subvencionat del projecte:        90% 

Esdeveniment Nº Transport Arbitrat. Gestió Material Esdev. Total 

Classificatòries 24 15,00€ 110,00€ 69,00€ 46,00€ 240,00€ 5.760,00€ 

Campionat Mallorca 
(final) 

1 15,00€ 110,00€ 69,00€ 46,00€ 240,00€ 240,00€ 

TOTAL 6.000€ 

3.2.- El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 5.400 € amb càrrec a l’aplicació  
pressupostària 20 34101 48931 (document RC 920150000367) 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: 

- Transport, despeses al coordinador encarregat del transport de material esportiu 
(dianes). 

- Arbitratge, despeses dels jutges de les competicions. 

- Gestió, despeses del secretari de la federació i del material d’oficina necessari per al 
correcte desenvolupament del programa. 
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- Material, despeses de material esportiu fungible (fones i pilotes). 

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. 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: 

4.2.1. 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.  

4.2.2. No ha percebut altres subvencions per a la realització de l’activitat objecte de la 
contractació. 

4.2.3. 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.  

4.2.4. 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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4.3 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. 

4.4 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: 

4.4.1. Proposta de formalització de la subcontractació, que ha d’estar autoritzada per 
l’entitat concedent de la subvenció  

4.4.2. Contracte subscrit per escrit 

4.4.3. Documentació que acrediti la personalitat del subcontractista. 

4.5. - 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: 

4.5.1. Persones o entitats sotmeses a alguna de les prohibicions previstes a l’art. 13 de 
la Llei 38/2003. 

4.5.2. Persones o entitats que hagin percebut altres subvencions per a la realització de 
l’activitat objecte de contractació. 

4.5.3. 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. 

4.5.4. 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). 

4.5.5. Persones o entitats sol·licitants d’ajuda o subvenció en la mateixa convocatòria i 
programa que no hagin obtingut subvenció perquè no compleixin els requisits o no 
assoleixin la valoració suficient. 

4.6 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: 

4.6.1. Sol·licitud d’autorització de la subcontractació amb persona o entitat vinculada, 
indicant el tipus de vinculació existent. 

4.6.2. 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. 
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4.6.3. Documentació que acrediti la personalitat del subcontractista. 

4.6.4. Declaració responsable que la persona o l’entitat amb la qual vol subcontractar:  

4.6.4.1. 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.  

4.6.4.2. No ha percebut altres subvencions per a la realització de l’activitat objecte de 
la subvenció 

4.6.4.3. 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.  

4.6.4.4. 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. 

4.6.5. 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. 

4.6.6. 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. 

4.6.7. 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: 

4.6.7.1. Proposta de formalització de la subcontractació, que ha d’estar autoritzada per 
l’entitat concedent de la subvenció.  

4.6.7.2. Contracte subscrit per escrit 

4.6.7.3. 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. 

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: 

5.5.1. Els interessos deutors dels comptes bancaris. 

5.5.2. Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals. 

5.5.3 Les despeses de procediments judicials. 

5.5.4. Despeses d’adquisició de béns inventariables. 

5.5.-Els tributs són despesa subvencionable quan el beneficiari de la subvenció els 
abona de manera efectiva. 

5.6.-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:  
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- Transport 

- Arbitratge 

- Gestió 

- 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.  
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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 
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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, 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 100,00 €, 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:  

3.1 Declaració de la Federació sobre  els esdeveniments realitzats.  
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3.2 Un detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat 
subvencionada amb indicació de l’import i la seva procedència. 

3.3 Certificat d’ingressos i despeses per part del president a la justificació presentada. 

3.4Quantia 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.  

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)    

i) Es farà constar el suport del Consell de Mallorca en les activitats objecte de la 
subvenció en els següents termes: 

i.1) A qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals o d’altres es convidarà 
als representants del Consell de Mallorca. 

i.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". 
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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: 

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 de Tir de Fona i el  vicepresident primer i 
conseller executiu 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 primer i conseller 
executiu de Cultura, Patrimoni i Esports 
del Consell de Mallorca 

El president de la Federació  

Balear de Tir de Fona 

 

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

 

PUNT 26.    PROPOSTA D’ACORD DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ 
NOMINATIVA  DE L’EXP.  NUM. FS-077/15 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 1r. i conseller executiu de 
Cultura, Patrimoni i Esports:  
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ANTECEDENTS: 

Atesa la sol·licitud de subvenció nominativa formulada per la FEDERACIÓ DE 
CICLISME 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 13 de maig de 2015. 

Atesos els informes de fiscalització prèvia núm. ref. FS-077/15 de data 5 de juny de 
2015 i de data 15 de juliol 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 17.862,83€,  a 
favor de la FEDERACIÓ DE CICLISME DE LES ILLES BALEARS, amb NIF- 
G07179690, per al desenvolupament del programa l’esport per a l’edat escolar a 
Mallorca (ciclisme), durant el període comprés entre el 31/10/2014 i el 30/10/2015. 

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de 17.862,83€, amb 
càrrec a l’aplicació  pressupostària  20 34101 48914 del pressupost de despeses del 
Consell de Mallorca de l’exercici 2015 (RC núm. 920150000359) a favor de la 
FEDERACIÓ DE CICLISME DE LES ILLES BALEARS,  amb NIF- G07179690. 

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 CICLISME DE LES 
ILLES BALEARS, als efectes del desenvolupament del programa “l’Esport per 
a l’Edat Escolar a Mallorca” (ciclisme), pel període comprés entre el 31 
d’octubre de 2014 i el 30 d’octubre de 2015. 

 Palma, ---- 
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REUNITS 

D’una part l’Hble. Sr. Francesc Miralles Mascaró, vicepresident primer i conseller 
executiu 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. Arturo Síntes Lluch, com a President de la Federació de Ciclisme de les 
Illes Balears, (CIF G07179690) i domicili en Carrer Francisco Fiol y Juan 2, 07010 de 
Palma. 

ACTUEN 

La primera, en nom i representació del Consell de Mallorca. 

La segona, en la condició de President de la Federació de Ciclisme 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 Ciclisme 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 una subvenció nominativa de 17.862,83€, per al desenvolupament del 
programa “l’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca” (ciclisme), 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 
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Mallorca” (ciclisme), 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 del programa “L’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca”, és la 
següent:  

 

Esdeveniment Data inici Data final 

Curses Classificatòries carretera 21/12/2014 22/08/2015 

Curses Classificatòries BTT 21/12/2014 20/09/2015 

Curses Classificatòries Pista 24/01/2015 17/07/2015 

Curses Classificatòries Ciclocross 20/12/2014 18/01/2015 

Campionat Insular de Mallorca Carretera 01/05/2015 01/05/2015 

Campionat Insular de Mallorca BTT 27/09/2015 27/09/2015 

Campionat Insular de Mallorca Pista 14/02/2015 14/02/2015 

El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 17.862,83€ amb càrrec a l’aplicació  
pressupostària 20 34101 48914 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: 

2.1.1. L'acord afecta les categories de nins i nines en edat escolar. (6 fins 16 anys) 

2.1.2. Les activitats d'aquestes edats tindran, a tots els efectes, la consideració d'esport 
en edat escolar. 
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2.2- Drets d'inscripció: Els drets d'inscripció es podran aplicar a fons perdut fins a un 
màxim de 20 euros per llicència, o 100 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 Ciclisme   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. 

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". 
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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, subvencionarà a la Federació, amb la quantitat de 
17.862,83€, 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:  
26.656,00€ 

Subvenció Consell de Mallorca:      17.862,83€ 

Percentatge subvencionat del projecte:  67,0124175% 

Esdeveniment Nº Arbitrat. Gestió Sanitaris Cost Esdev. Total 

Classificatòries Carretera 21 200,00€ 60,00€ 500,00€ 760,00€ 15.960,00€ 

Classificatòries BTT 14 54,00€ 60,00€ 200,00€ 314,00€ 4.396,00€ 

Classificatòries Ciclocross 3 54,00€ 60,00€ 200,00€ 314,00€ 942,00€ 

Classificatòries Pista 8 216,00€ 60,00€ 200,00€ 476,00€ 3.808,00€ 

Campionat Mallorca 
Carretera 

1 
200,00€ 

60,00€ 500,00€ 
760,00€ 760,00€ 

Campionat Mallorca BTT 1 54,00€ 60,00€ 200,00€ 314,00€ 314,00€ 

Campionat Mallorca Pista 1 216,00€ 60,00€ 200,00€ 476,00€ 476,00€ 

TOTAL 26.656,00€ 

3.2.- El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 17.862,83€ amb càrrec a 
l’aplicació  pressupostària 20 34101 48914 (document RC 92015000359) 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, despeses dels àrbitres necessaris per al desenvolupament de les curses. 
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- Organització i gestió, despeses de dues administratives encarregades de l’esport 
escolar base. 

- Sanitàries, despeses de serveis d’ambulància i metge. 

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. 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: 

4.2.1. 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.  

4.2.2. No ha percebut altres subvencions per a la realització de l’activitat objecte de la 
contractació. 

4.2.3. 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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4.2.4. 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. 

4.3 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. 

4.4 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: 

4.4.1. Proposta de formalització de la subcontractació, que ha d’estar autoritzada per 
l’entitat concedent de la subvenció  

4.4.2. Contracte subscrit per escrit 

4.4.3. Documentació que acrediti la personalitat del subcontractista. 

4.5. - 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: 

4.5.1. Persones o entitats sotmeses a alguna de les prohibicions previstes a l’art. 13 de 
la Llei 38/2003. 

4.5.2. Persones o entitats que hagin percebut altres subvencions per a la realització de 
l’activitat objecte de contractació. 

4.5.3. 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. 

4.5.4. 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). 

4.5.5. Persones o entitats sol·licitants d’ajuda o subvenció en la mateixa convocatòria i 
programa que no hagin obtingut subvenció perquè no compleixin els requisits o no 
assoleixin la valoració suficient. 

4.6 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: 

4.6.1. Sol·licitud d’autorització de la subcontractació amb persona o entitat vinculada, 
indicant el tipus de vinculació existent. 
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4.6.2. 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. 

4.6.3. Documentació que acrediti la personalitat del subcontractista. 

4.6.4. Declaració responsable que la persona o l’entitat amb la qual vol subcontractar:  

4.6.4.1. 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.  

4.6.4.2. No ha percebut altres subvencions per a la realització de l’activitat objecte de 
la subvenció 

4.6.4.3. 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.  

4.6.4.4. 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. 

4.6.5. 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. 

4.6.6. 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. 

4.6.7. 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: 

4.6.7.1. Proposta de formalització de la subcontractació, que ha d’estar autoritzada per 
l’entitat concedent de la subvenció.  

4.6.7.2. Contracte subscrit per escrit 

4.6.7.3. 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. 

5.- Despeses subvencionables 
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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: 

5.5.1. Els interessos deutors dels comptes bancaris. 

5.5.2. Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals. 

5.5.3 Les despeses de procediments judicials. 

5.5.4. Despeses d’adquisició de béns inventariables. 

5.5.-Els tributs són despesa subvencionable quan el beneficiari de la subvenció els 
abona de manera efectiva. 

5.6.-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 
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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 

-Sanitaris 

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. 
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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, 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 100,00 €, 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.  
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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:  

3.1 Declaració de la Federació sobre  els esdeveniments realitzats.  

3.2 Un detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat 
subvencionada amb indicació de l’import i la seva procedència. 

3.3 Certificat d’ingressos i despeses per part del president a la justificació presentada. 

3.4Quantia 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.  

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 
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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. 

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)    

i) Es farà constar el suport del Consell de Mallorca en les activitats objecte de la 
subvenció en els següents termes: 

i.1) A qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals o d’altres es convidarà 
als representants del Consell de Mallorca. 
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i.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 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. 
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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 Ciclisme de les Illes Balears i el  vicepresident 
primer i conseller executiu 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. 

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 primer i conseller 
executiu de Cultura, Patrimoni i Esports 
del Consell de Mallorca 

El president de la Federació  

de Ciclisme de les Illes Balears 

 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
PUNT 27.   PROPOSTA D’ACORD DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ 
NOMINATIVA  DE L’EXP.  NUM. FS-071/15 PER AL DESENVOLUPAMENT 
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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 1r. i conseller executiu de 
Cultura, Patrimoni i Esports:  
 

ANTECEDENTS: 

Atesa la sol·licitud de subvenció nominativa formulada per la FEDERACIÓ 
BALEAR D’HANDBOL, 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 15 de maig de 2015. 

Atesos els informes de fiscalització prèvia núm. ref. FS-071/15 de data 27 de maig de 
2015 i de 15 de juliol 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 11.346,70 €,  a 
favor de la FEDERACIÓ BALEAR D’HANDBOL amb NIF- G07192990, per al 
desenvolupament del programa l’esport per a l’edat escolar a Mallorca (handbol), 
durant el període comprés entre el 31/10/2014 i el 30/10/2015. 

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de 11.346,70 €, amb 
càrrec a l’aplicació  pressupostària  20 34101 48917 del pressupost de despeses del 
Consell de Mallorca de l’exercici 2015 (RC núm. 920150000363) a favor de la 
FEDERACIÓ BALEAR D’HANDBOL,  amb NIF- G07192990. 

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

Quart.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat interessada i a la Intervenció 
General. 
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Conveni entre el Consell de Mallorca i la FEDERACIÓ BALEAR D’HANDBOL, per 
al desenvolupament del programa “l’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca” 
(handbol), 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. Francesc Miralles Mascaró, vicepresident primer i 
conseller executiu 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. Raúl S. Fullana Aguirre, com a President de la FEDERACIÓ 
BALEAR D’HANDBOL, amb NIF G07192990 i, amb domicili a Carrer Uruguay 
s/n, 07010 de Palma. 

ACTUEN 

El primer, en nom i representació del Consell de Mallorca. 

El segon, en la condició de President/a de la FEDERACIÓ BALEAR 
D’HANDBOL, 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 BALEAR D’HANDBOL, 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. 



 102

Cinquè.- Que el dia xxxxxx el Ple del Consell de Mallorca va acordar atorgar 
a la Federació una subvenció nominativa de 11.346,70€, per al desenvolupament del 
programa “l’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca” (handbol), 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” (handbol), 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 desenvolupar 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 (partits), pel període  comprès entre el 31/10/2014 i el 
30/10/2015 de la Federació, del programa “L’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca”, 
és la següent: 
 

El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 11.346,70 € amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 20 34101 48917 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: 

Categoria Modalitat Data d’inici Data termini 
COPA FEDERACIÓ 
Benjamí  Mixte 15/11/2014 20/12/2014 
Aleví Mixte 15/11/2014 20/12/2014 
Infantil Masculí 08/11/2014 15/12/2014 
Cadet Femení 15/11/2014 20/12/2014 
Cadet  Masculí 15/11/2014 20/12/2014 
LLIGA INSULAR 
Benjamí Mixte 18/01/2015 08/03/2015 
Aleví Mixte 01/02/2015 29/03/2015 
Infantil Masculí 18/01/2015 15/03/2015 
Cadet Femení 18/01/2015 29/03/2015 
Cadet  Masculí 18/01/2015 22/03/2015 
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a) L'acord afecta les categories de nins i nines en edat escolar. (6 a 16 anys) 
b) Les activitats d'aquestes edats tindran, a tots els efectes, la consideració d'esport en 
edat escolar. 

2.2- DRETS D'INSCRIPCIO: Els drets d'inscripció es podran aplicar a fons perdut 
fins a un màxim de 28€ per llicència i, 42 per equip 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’Handbol 

 

 

2.4.- INSCRIPCIÓ AL PROGRAMA DE L’ESPORT PER A L’EDAT ESCOLAR: se 
seguiran els procediments establerts a l’apartat 14 de l’Acord de Funcionament del 
Programa de l’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca “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 vicepresidència de Cultura, Patrimoni i 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 



 104

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 
11.346,70€, destinats al pagament de les despeses que generi el desenvolupament de 
les activitats, que corresponen als partits 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:  
15.704,52 € 

Subvenció Consell de Mallorca:  11.346,70 € 

% subvencionat del projecte:   72,2511735 % 

 

3.2.- El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 11.346,70 € amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 20 34101 48917 (document RC 920150000363) del 
pressupost de despeses del Consell de Mallorca per a l’any 2015. 

3.3.- La unitat mòdul comptable serà el PARTIT.  

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, despeses dels àrbitres dels partits. 
- Gestió, depeses de personal necessari per dur a terme una competició com son 
personal del comitè de competició i comitè tècnic d’àrbitres, de l’administratiu 
encarregat de la tramitació administrativa, del coordinar de l’esport base i, despeses 
de telèfon i web. 

Activitat 
(partits) 

Modalitat Nº Arbitratg
e 

Gestió Transport Material Cost partit Total 

Cadet  
Masculí 

30 
34,00€ 54,61€ 2,70€ 4,58€ 95,89€ 2.876,70€ 

Cadet Femení 26 34,00€ 54,61€ 2,70€ 4,58€ 95,89€ 2.493,14€ 

Infantil Masculí 31 34,00€ 54,61€ 2,70€ 4,58€ 95,89€ 2.972,59€ 

Aleví Mixte 43 29,00€ 54,61€ 2,70€ 4,58€ 90,89€ 3.908,27€ 

Benjamí Mixte 38 29,00€ 54,61€ 2,70€ 4,58€ 90,89€ 3.453,82€ 

TOTAL 15.704,52€ 
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- Transport, depeses de desplaçament als àrbitres. 
- Material, despeses de material esportiu fungible i roba esportiva per als participants. 

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. 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. 
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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: 



 108

• 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. 

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 i termini de presentació.  

6.1. – La justificació de la subvenció es realitzarà a través de mòduls. La unitat 
mòdul comptable serà el PARTIT.  

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 

- Gestió 

- Transport 

- Material 

6.2 - 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. 

6.3 - 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. 

6.4- La federació haurà de realitzar la justificació de despeses d’una sola 
vegada (total).  

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).  
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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, 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 guardar 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 
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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” 

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 

A la finalització de l’activitat del programa previst a aquest conveni, 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 partits realitzats especificant 
data, hora, equips, categoria, lloc i resultat. 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/la presidenta 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 
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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  el número de partits 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 del 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. 



 113

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. 

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 partits 
corresponents a les categories d’esportistes en edat escolar (entre 6 i 16 anys)    
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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 a 
Mallorca". 

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: 

1. El mutu acord de les parts, que s’haurà de formalitzar per escrit. 
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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 

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’Handbol i el  Vicepresident primer i conseller 
executiu 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. 

 
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 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 primer i conseller 
executiu de Cultura, Patrimoni i Esports 
del Consell de Mallorca            

El President de la Federació  

Balear d’Handbol 
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Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
PUNT 28.   PROPOSTA D’ACORD DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ 
NOMINATIVA  DE L’EXP.  NUM. FS-064/15 PER AL DESENVOLUPAMENT 
DEL PROGRAMA DE “L’ESPORT PER A TOTHOM A MALLORCA” PEL 
PERÍODE COMPRÈS ENTRE EL 31/10/2014 I EL 30/10/2015 I 
D’APROVACIÓ DEL TEXT DEL DEL CONVENI REGULADOR. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident 1r. i conseller executiu de 
Cultura, Patrimoni i Esports:  
 

ANTECEDENTS: 

Atesa la sol·licitud de subvenció nominativa formulada per la FEDERACIÓ 
BALEAR D’ESPORTS PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT, 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 d’abril de 2015. 

Atesos els informes de fiscalització prèvia núm. ref. FS-064/15 de data 26 de maig de 
2015 i de 15 de juliol 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 43.964,00 €,  a 
favor de la FEDERACIÓ BALEAR D’ESPORTS PER A PERSONES AMB 
DISCAPACITAT amb NIF- G57393050, per al desenvolupament del programa 
l’esport per a tothom a Mallorca (modalitats esportives vàries), durant el període 
comprés entre el 31/10/2014 i el 30/10/2015. 
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Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de 43.964,00 €, amb 
càrrec a l’aplicació  pressupostària  20 34101 48947 del pressupost de despeses del 
Consell de Mallorca de l’exercici 2015 (RC núm. 920150000360) a favor de la 
FEDERACIÓ BALEAR D’ESPORTS PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT,  
amb NIF- G57393050. 

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’ESPORTS 
PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT, als efectes del desenvolupament del 
programa “l’Esport per a Tothom a Mallorca” (futbet, bàsquet, mini-bàsquet, 
petanca, boccia, natació, atletisme i diades esportives) 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. Francesc Miralles Mascaró, vicepresident primer i conseller 
executiu 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 la Sra. Francisca Cánovas Aguilar, com a Presidenta de la Federació Balear 
d’esports per a persones amb discapacitat (CIF G57393050) i domicili en Avinguda 
Uruguay s/n, 07010 de Palma. 

ACTUEN 

La primera, en nom i representació del Consell de Mallorca. 

La segona, en la condició de Presidenta de la Federació Balear d’esports per a 
persones amb discapacitat, 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 Tothom a Mallorca”, amb l’objectiu principal de promoure hàbits 
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saludables i aconseguir una major qualitat de vida per part de la població, mitjançant 
la pràctica d’activitats físiques i esportives que tinguin o no caràcter competitiu.  

Tercer.- Que la Federació Balear d’esports per a persones amb discapacitat, 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 persones amb algun tipus de discapacitat, i ha demanat una 
subvenció al Consell de Mallorca per dur-les a terme. 

Cinquè.- Que el dia xxxxxx el Ple del Consell de Mallorca va acordar atorgar a la 
Federació una subvenció nominativa de 43.964,00 €, per al desenvolupament del 
programa “l’Esport per a tothom a Mallorca” (activitats esportives vàries), 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 tothom a Mallorca” 
(activitats esportives vàries), 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 tothom 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 del programa “L’Esport per a tothom a Mallorca”, és la següent:  

 

Esdeveniment Data inici Data final 

Lliga multiesportiva 31/10/2014 28/05/2015 

Lliga futbet 31/10/2015 28/05/2015 

Lliga Boccia 4/11/2014 28/05/2015 

Campionat de Mallorca de Natació 13/12/2014 13/12/2014 

Campionat de Mallorca d’Atletisme 18/04/2015 18/04/2015 
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Diada esportiva per a la inclusió 8/05/2015 9/05/2015 

Diada de marxa nòrdica 16/05/2015 17/05/2015 

Clínic d’activitats al medi natural 12/06/2015 14/06/2015 

Diada aquàtica 30/05/2015 30/05/2015 

El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 43.964,00 € amb càrrec a l’aplicació  
pressupostària 20 34101 48947 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 tothom a Mallorca, en els termes següents: 

2.1.1. L'acord afecta les categories d’iniciació, benjamí, aleví, cadet, senior i màster. 

2.1.2. Les activitats d'aquestes edats tindran, a tots els efectes, la consideració d'esport 
per a tothom. 

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 tothom 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’Esports  

per a persones amb discapacitat 

2.4.- Inscripció al programa de l’Esport per a tothom a Mallorca: se seguiran els 
procediments establerts a l’apartat 14 de l’Acord de Funcionament del Programa de 
l’Esport per a tothom “Documentació, comprovació, tramitació i terminis de 
presentació de la informació necessària per a inscriure equips i esportistes a les 
activitats del Programa”. 
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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 
tothom a Mallorca.  

2.6.- La Federació es compromet a respectar i complir l’acord de Funcionament del 
programa “ L’Esport per a tothom 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 tothom 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 tothom 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, subvencionarà a la Federació, amb la quantitat de 
43.964€, 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:  
49.331,50€ 

Subvenció Consell de Mallorca:           43.964,00 € 

Percentatge subvencionat del projecte:  89,1195281% 

ACTIVITA
T 

N. Transp. Arbitr. Gestió Allotj. Mater Ambul Asseg. TOTAL 

1ª J. Lliga 
multiesp. 

1 280,00€ 0 745,23€ 0 61,00€ 0 23,91€ 1.110,14
€ 
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2ª J. Lliga 
multiesp. 

1 
461,00€ 

0 745,23€ 0 61,00€ 0 23,91€ 
1.291,14
€ 

3ª J. Lliga 
multiesp. 

1 
494,00€ 

0 745,23€ 0 61,00€ 0 23,91€ 
1.324,14
€ 

4ª J. Lliga 
multiesp. 

1 
295,00€ 

0 745,23€ 0 61,00€ 0 23,91€ 
1.125,14
€ 

5ª J. Lliga 
multiesp. 

1 
295,00€ 

0 745,23€ 0 61,00€ 0 23,91€ 
1.125,14
€ 

6ª J. Lliga 
multiesp. 

1 
196,00€ 

0 745,23€ 0 61,00€ 0 23,91€ 
1.026,14
€ 

7ª J. Lliga 
multiesp. 

1 
446,00€ 

0 745,23€ 0 61,00€ 0 23,91€ 
1.276,14
€ 

8ª J. Lliga 
multiesp. 

1 
328,00€ 

0 745,23€ 0 61,00€ 0 23,91€ 
1.158,14
€ 

9ª J. Lliga 
multiesp. 

1 
450,00€ 

0 745,23€ 0 61,00€ 0 23,91€ 
1.280,14
€ 

10ª J. Lliga 
multiesp. 

1 
545,00€ 

0 745,23€ 0 61,00€ 0 23,91€ 
1.375,14
€ 

11ª J. Lliga 
multiesp. 

1 
295,00€ 

0 745,23€ 0 61,00€ 0 23,91€ 
1.125,14
€ 

12ª J. Lliga 
multiesp. 

1 
280,00€ 

0 745,23€ 0 61,00€ 0 23,91€ 
1.110,14
€ 

13ª J. Lliga 
multiesp. 

1 
185,00€ 

0 745,23€ 0 61,00€ 0 23,91€ 
1.015,14
€ 

14ª J. Lliga 
multiesp. 

1 
395,00€ 

0 745,23€ 0 61,00€ 0 23,91€ 
1.225,14
€ 

Final Lliga 
multiesp. 

1 
1.092,00€ 

0 745,23€ 0 61,00€ 0 23,91€ 
1.922,14
€ 

Lliga futbet 
14 30,00€ 

0 745,23€ 0 61,00€ 0 23,91€ 
12.041,9
6€ 

Final lliga 
futbet 1 70,00€ 0 745,23€ 0 61,00€ 0 23,91€ 900,14€ 

Lliga Boccia 
6 10,00€ 

0 745,23€ 0 61,00€ 0 23,91€ 
5.040,84
€ 

Final Lliga 
Boccia 

1 30,00€ 
0 745,23€ 0 61,00€ 0 23,91€ 

860,14€ 

Cnat. Mca. 
Natació 

1 555,00€ 
96,00€ 745,23€ 0 61,00€ 0 23,91€ 

1.804,84
€ 

Cnat. Mca. 
Atletisme 

1 555,00€ 
168,00€ 745,23€ 0 61,00€ 0 23,91€ 

1.795,91
€ 

Diada 
esportiva 
inclusió 

1 280,00€ 
0 745,23€ 0 61,00€ 0 23,91€ 

1.406,87
€ 
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Diada Marxa 
Nòrdica 

1 0 
0 745,23€ 0 61,00€ 0 23,91€ 

830,14€ 

Clínic 
Activitats 
Medi Natural 

1 83,33€ 
0 

1.011,90
€ 

412,00
€ 

61,00€ 0 23,91€ 
4.776,42
€ 

Diada 
Aquàtica 

1 280,00€ 
0 745,23€ 0 61,00€ 0 23,91€ 

1.385,14
€ 

TOTAL 
49.331,5
0€ 

 

3.2.- El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 43.964,00 € amb càrrec a 
l’aplicació  pressupostària 20 34101 48947 (document RC 920150000360) 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: 

- Transport, correspon a la despesa del transport dels esportistes. 

- Arbitratge, despesa dels àrbitres de les diferents competicions. 

- Organització i gestió, despesa dels rrhh encarregats de la gestió (secretària i 
coordinadors de la Federació) i, despesa de comunicació (telefonia). 

- Allotjament, despesa d’allotjament i manutenció dels esportistes participants del 
clínic esportiu d’activitats en el medi natural. 

- Material, despesa de material d’oficina fungible i material esportiu necessari per al 
desenvolupament del programa. 

- Ambulància, servei d’ambulàncies necessàries per al desenvolupament d’algunes 
competicions. 

- Assegurança, correspon a la despesa de l’assegurança de Responsabilitat Civil de la 
Federació i de l’assegurança dels voluntaris d’ajuda a les diferents competicions. 

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. 
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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. 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: 

4.2.1. 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.  

4.2.2. No ha percebut altres subvencions per a la realització de l’activitat objecte de la 
contractació. 

4.2.3. 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.  

4.2.4. 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. 

4.3 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. 

4.4 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: 

4.4.1. Proposta de formalització de la subcontractació, que ha d’estar autoritzada per 
l’entitat concedent de la subvenció  
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4.4.2. Contracte subscrit per escrit 

4.4.3. Documentació que acrediti la personalitat del subcontractista. 

4.5. - 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: 

4.5.1. Persones o entitats sotmeses a alguna de les prohibicions previstes a l’art. 13 de 
la Llei 38/2003. 

4.5.2. Persones o entitats que hagin percebut altres subvencions per a la realització de 
l’activitat objecte de contractació. 

4.5.3. 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. 

4.5.4. 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). 

4.5.5. Persones o entitats sol·licitants d’ajuda o subvenció en la mateixa convocatòria i 
programa que no hagin obtingut subvenció perquè no compleixin els requisits o no 
assoleixin la valoració suficient. 

4.6 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: 

4.6.1. Sol·licitud d’autorització de la subcontractació amb persona o entitat vinculada, 
indicant el tipus de vinculació existent. 

4.6.2. 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. 

4.6.3. Documentació que acrediti la personalitat del subcontractista. 

4.6.4. Declaració responsable que la persona o l’entitat amb la qual vol subcontractar:  

4.6.4.1. 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.  

4.6.4.2. No ha percebut altres subvencions per a la realització de l’activitat objecte de 
la subvenció 
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4.6.4.3. 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.  

4.6.4.4. 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. 

4.6.5. 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. 

4.6.6. 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. 

4.6.7. 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: 

4.6.7.1. Proposta de formalització de la subcontractació, que ha d’estar autoritzada per 
l’entitat concedent de la subvenció.  

4.6.7.2. Contracte subscrit per escrit. 

4.6.7.3. 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. 

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 
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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: 

5.5.1. Els interessos deutors dels comptes bancaris. 

5.5.2. Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals. 

5.5.3 Les despeses de procediments judicials. 

5.5.4. Despeses d’adquisició de béns inventariables. 

5.5.-Els tributs són despesa subvencionable quan el beneficiari de la subvenció els 
abona de manera efectiva. 

5.6.-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 

- Arbitratge 

- Organització i Gestió 

- Allotjament 

- Material 
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- Ambulància 

- Assegurança 

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.  
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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.  

e) Pagament mitjançant domiciliació bancària:  
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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, 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 100,00 €, 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. La presidenta 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:  

3.1 Declaració de la Federació sobre  els esdeveniments realitzats.  

3.2 Un detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat 
subvencionada amb indicació de l’import i la seva procedència. 

3.3 Certificat d’ingressos i despeses per part del president a la justificació presentada. 
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3.4 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 tothom 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 tothom 
a Mallorca.  

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 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. 
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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 iniciació, benjamí, aleví, cadet, sènior i 
màster,  de les activitats organitzades per la federació amb la col·laboració del Consell 
de Mallorca.    

i) Es farà constar el suport del Consell de Mallorca en les activitats objecte de la 
subvenció en els següents termes: 

i.1) A qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals o d’altres es convidarà 
als representants del Consell de Mallorca. 

i.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  tothom a Mallorca". 

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. 
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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 tothom a Mallorca.  

La signatura del present conveni compromet a les parts sotasignants a respectar 
l’Acord de Funcionament del programa l’Esport per a tothom a Mallorca signat per la 
presidenta de la Federació Balear d’esports per a persones amb discapacitat i el  
vicepresident primer i conseller executiu 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 tothom han d’estar homologades, si escau, per la federació, igualment han de 
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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 tothom 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 primer i conseller 
executiu de Cultura, Patrimoni i Esports 
del Consell de Mallorca 

La presidenta de la Federació Balear  

d’esports per a persones amb discapacitat 

 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
PUNT 29.  PROPOSTA D’ACORD DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ A LA 
FEDERACIÓ DE FUTBOL DE LES ILLES BALEARS PER AL 
DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA “L’ESPORT PER A L’EDAT 
ESCOLAR A MALLORCA” (FUTBOL) PEL PERÍODE 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 1r. i conseller executiu de 
Cultura, Patrimoni i Esports:  
 

ANTECEDENTS: 

Atesa la sol·licitud de subvenció nominativa formulada per la FEDERACIÓ DE 
FUTBOL DE LES ILLES BALEARS, davant la Direcció Insular d’Esports.  
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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. 

Atesos els informes de fiscalització prèvia núm. ref. FS-060/15 de data 26 de maig de 
2015 i de data 15 de juliol 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 205.698,91 €,  a 
favor de la FEDERACIÓ DE FUTBOL DE LES ILLES BALEARS amb NIF- 
G07164411, per al desenvolupament del programa l’esport per a l’edat escolar a 
Mallorca (futbol), durant el període comprés entre el 31/10/2014 i el 30/10/2015. 

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de 205.698,91 €, 
amb càrrec a l’aplicació  pressupostària  20 34101 48918 del pressupost de despeses 
del Consell de Mallorca de l’exercici 2015 (RC provisional núm. 920150000362) a 
favor de la FEDERACIÓ DE FUTBOL DE LES ILLES BALEARS,  amb NIF- 
G07164411. 

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 FUTBOL DE LES ILLES 
BALEARS, per al desenvolupament del programa “l’Esport per a l’Edat Escolar a 
Mallorca” (futbol), pel període comprés entre el 31 d’octubre de 2014 i el 30 
d’octubre de 2015 

 Palma, --- 

REUNITS 

D’una part l’Hble. Sr. Francesc Miralles Mascaró, vicepresident primer i 
conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca, amb NIF 
S0711002F i amb domicili al carrer Palau Reial 1, 07001 de Palma. 
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I d’altra el Sr. Miguel Bestard Cabot, com a President de la FEDERACIÓ DE 
FUTBOL DE LES ILLES BALEARS, amb NIF G07164411 i, amb domicili a 
carrer Sócrates 1 baixos, 07007 Palma. 

ACTUEN 

El primer, en nom i representació del Consell de Mallorca. 

El segon, en la condició de President/a de la FEDERACIÓ DE FUTBOL 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 FUTBOL 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, una subvenció nominativa de 205.698,91 €, per al desenvolupament 
del programa “l’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca” (futbol), 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” (futbol), 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: 
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CLÀUSULES 

1. Objecte 

L’objecte d’aquest conveni és desenvolupar 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 (partits), pel període  comprès entre el 31/10/2014 i el 
30/10/2015 de la Federació, del programa “L’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca”, 
és la següent:  
Categoria Modalitat Núm. de partits Data d’inici Data termini 
Femení f-7 Femení 60 31-10-2014 30-10-2015 
Cadet - 11 Masculí 1500 31-10-2014 30-10-2015 
Cadet – f. Sala Masculí 80 31-10-2014 30-10-2015 
Infantil – 11 Masculí 1500 31-10-2014 30-10-2015 
Infantil – 7 Masculí 350 31-10-2014 30-10-2015 
Infantil – f. Sala Masculí 160 31-10-2014 30-10-2015 
Aleví – 7 Masculí 2900 31-10-2014 30-10-2015 
Aleví – f. Sala Masculí 250 31-10-2014 30-10-2015 
Benjamí - 8 Masculí 2400 31-10-2014 30-10-2015 
Benjamí – f. Sala Masculí 350 31-10-2014 30-10-2015 
Prebenjamí – 8 Masculí 1400 31-10-2014 30-10-2015 
Prebenjamí – f. Sala Masculí 300 31-10-2014 30-10-2015 
 

El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 205.698,91 € amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 20 34101 48918 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: 

b) L'acord afecta les categories de nins i nines en edat escolar. (6 a 16 anys) 
b) Les activitats d'aquestes edats tindran, a tots els efectes, la consideració 
d'esport en edat escolar. 

2.2- DRETS D'INSCRIPCIO: Els drets d'inscripció es podran aplicar a fons perdut 
fins a un màxim de 10€ per llicència, 60€ per equip i 100€ 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. 
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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 Futbol de les 
Illes Balears 

 

 

2.4.- INSCRIPCIÓ AL PROGRAMA DE L’ESPORT PER A L’EDAT ESCOLAR: se 
seguiran els procediments establerts a l’apartat 14 de l’Acord de Funcionament del 
Programa de l’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca “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 vicepresidència de Cultura, Patrimoni i 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. 
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3.- Finançament de les activitats 

3.1.- El Consell de Mallorca, dotarà a la Federació, amb la quantitat de 
205.698,91 €, destinats al pagament de les despeses que generi el desenvolupament de 
les activitats, que corresponen als partits 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:  
511.922,50 € 

Subvenció Consell de Mallorca:  205.698,91 € 

% subvencionat del projecte:      40,1816505 % 

 

Activitat 
Nombre 
partits 

Arbitrat
ge 

Gestió 
Cost 
partit Total 

Cadet - 11 1500 50,00€ 5,17€ 55,17€ 
82.755,00
€ 

Infantil – 11 
1500 45,00€ 

5,17€ 
50,17€ 

75.255,00
€ 

Femení - 7 60 42,00€ 5,17€ 47,17€ 2.830,20€ 

Infantil - 7 
350 40,00€ 

5,17€ 
45,17€ 

15.809,50
€ 

Aleví - 7 
2900 39,00€ 

5,17€ 
44,17€ 

128.093,0
0€ 

Benjamí - 8 
2400 37,00€ 

5,17€ 
42,17€ 

101.208,0
0€ 

Prebenjamí - 8 
1400 37,00€ 

5,17€ 
42,17€ 

59.038,00
€ 

F.s Cadet 80 36,00€ 5,17€ 41,17€ 3.293,60€ 

F.s Infantil 160 36,00€ 5,17€ 41,17€ 6.587,20€ 

F.s Aleví 
250 

36,00€ 5,17€ 41,17€ 10.292,50
€ 

F.s Benjamí 
350 

36,00€ 5,17€ 41,17€ 14.409,50
€ 

F.s Prebenjamí 
300 

36,00€ 5,17€ 41,17€ 12.351,00
€ 
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3.2.- El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 205.698,91 € amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 20 34101 48918 (document RC provisional 920150000362) 
del pressupost de despeses del Consell de Mallorca per a l’any 2015. 

3.3.- La unitat mòdul comptable serà el PARTIT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses 
generades amb motiu del desenvolupament de l’activitat, despeses necessàries per al 
correcte desenvolupament de l’activitat de futbol, com són els conceptes de:  

- Arbitratge, despeses àrbitres. 
- Gestió, personal encarregat de les inscripcions, confecció 

calendaris, tramitació llicències... 

 

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 
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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: 

f) Persones o entitats sotmeses a alguna de les prohibicions previstes a l’art. 
13 de la Llei 38/2003. 

g) Persones o entitats que hagin percebut altres subvencions per a la 
realització de l’activitat objecte de contractació. 

h) 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. 

i) 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). 

j) 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. 

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 i termini de presentació.  
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6.1. – La justificació de la subvenció es realitzarà a través de mòduls. La unitat 
mòdul comptable serà el PARTIT.  

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 
- Gestió 

6.2 - 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. 

6.3 - 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. 

6.4- La federació haurà de realitzar la justificació de despeses d’una sola 
vegada (total).  

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, en tot cas, en el 
moment de la justificació.  
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  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 guardar 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.  

e) Pagament mitjançant domiciliació bancària:  



 144

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 

A la finalització de l’activitat del programa previst a aquest conveni, la Federació 
haurà de presentar davant la Direcció Insular d’Esports la següent documentació: 

4. Una MEMÒRIA JUSTIFICATIVA del compliment de les condicions imposades a la 
concessió de la subvenció, amb indicació dels partits realitzats especificant 
data, hora, equips, categoria, lloc i resultat. 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.  

 

5. El president/la presidenta 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.  

 

6. Una MEMÒRIA ECONÒMICA justificativa que haurà de contenir els punts 
següents:  

a. Declaració de la Federació sobre  el número de partits realitzats.  
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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 del 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 
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10.- Obligacions de la Federació 

10.1.- La Federació, a més del que s’ha exposat fins ara, queda sotmesa a les 
següents obligacions: 

k) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció d’acord amb les condicions 
establertes. 

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

m) 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. 

n) Constituir les garanties que siguin exigibles, en el seu cas. 

o) 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. 

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

q) 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. 

r) 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. 

s) La federació obligarà a que els clubs esportius no cobrin entrades als partits 
corresponents a les categories d’esportistes en edat escolar (entre 6 i 16 anys)    

t) 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 



 147

Consell de Mallorca hagi firmat conveni d’esponsorització i 
col·laboració en el programa “L’Esport per a l’Edat Escolar a 
Mallorca". 

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: 

4. El mutu acord de les parts, que s’haurà de formalitzar per escrit. 

5. L’incompliment greu i/o manifest de les obligacions d’una de les parts signants 
del conveni. 

6. 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 
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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 i el Vicepresident primer i conseller executiu 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. 

 
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 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 primer i conseller 
executiu de Cultura, Patrimoni i Esports 
del Consell de Mallorca            

 

 

El President de la Federació  

de Futbol de les Illes Balears 

 

  

 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
PUNT 30. PROPOSTA D’ACORD DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ 
NOMINATIVA  DE L’EXP.  NUM. FS-76/15 PER AL DESENVOLUPAMENT 
DEL PROGRAMA “L’ESPORT PER A L’EDAT ESCOLAR A MALLORCA” 
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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 1r. i conseller executiu de 
Cultura, Patrimoni i Esports:  
 

ANTECEDENTS: 

Atesa la sol·licitud de subvenció nominativa formulada per la FEDERACIÓ DE 
GIMNÀSTICA 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 19 de maig de 2015. 

Atesos els informes de fiscalització prèvia núm. ref. FS-76/15 de data 3 de juny de 
2015 i de data 15 de juliol 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 31.920,08€,  a 
favor de la FEDERACIÓ DE GIMNÀSTICA DE LES ILLES BALEARS, amb NIF- 
V07163439, per al desenvolupament del programa l’esport per a l’edat escolar a 
Mallorca (gimnàstica), durant el període comprés entre el 31/10/2014 i el 30/10/2015. 

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de 31.920,08 €, amb 
càrrec a l’aplicació  pressupostària  20 34101 48916 del pressupost de despeses del 
Consell de Mallorca de l’exercici 2015 (RC núm. 920150000887) a favor de la 
FEDERACIÓ DE GIMNÀSTICA DE LES ILLES BALEARS,  amb NIF- 
V07163439. 

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

Quart.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat interessada i a la Intervenció 
General. 
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Conveni entre el Consell de Mallorca i la FEDERACIÓ DE GIMNÀSTICA DE 
LES ILLES BALEARS, als efectes del desenvolupament del programa “l’Esport 
per a l’Edat Escolar a Mallorca” (gimnàstica), 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. Francesc Miralles Mascaró, vicepresident primer i conseller 
executiu 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 Sra. Maria Bibiloni Adrover, com a Presidenta de la Federació de 
Gimnàstica de les Illes Balears, (CIF V07163439) i domicili en Gremi Forners 4, 
07009 de Palma. 

ACTUEN 

La primera, en nom i representació del Consell de Mallorca. 

La segona, en la condició de Presidenta de la Federació de Gimnàstica 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 Gimnàstica 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. 
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Cinquè.- Que el dia xxxxxx el Ple del Consell de Mallorca va acordar atorgar a la 
Federació una subvenció nominativa de 31.920,08€, per al desenvolupament del 
programa “l’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca” (gimnàstica), 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” (gimnàstica), 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 del programa “L’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca”, és la 
següent:  

 

Esdeveniment Data inici Data final 

Curso Jutges Escolars GAF 13-14/12/2014 07/02/2015 

III Diada GAM 24/01/2015 24/01/2015 

Control Anivellació Escolar GAM 31/01/2015 31/01/2015 

Control Escolar GAF (Promoció 3 i 4) 14/02/2015 14/02/2015 

Control Escolar GAM 14/02/2015 14/02/2015 

Control Escolar GAF (Promoció 1 i 2) 15/02/2015 15/02/2015 

Campionat de Mallorca Individual Base GR 21/02/2015 21/02/2015 

Campionat de Mallorca Aparells GAF Base (nivells 
1 a 4) 

21/02/2015 21/02/2015 

Campionat de Mallorca Aparells GAF via Olímpica 
(nivells 5 a 10) 

21/02/2015 21/02/2015 

Campionat Mallorca Aparells via Olímpica GAM 22/02/2015 22/02/2015 
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(nivells 6 a 9) 

Trofeu Hivern Escolar GR (Raiguer) 07/03/2015 07/03/2015 

Trofeu Hivern Escolar GR (Ponent) 07/03/2015 07/03/2015 

Trofeu Hivern Escolar GR (Migjorn) 07/03/2015 07/03/2015 

Campionat Mallorca Individual Base GAM (nivells 
1,3 i 5) 

08/03/2015 08/03/2015 

Campionat de Mallorca Aparells GR 14/03/2015 14/03/2015 

Competició Escolar Conjunts GAF 15/03/2015 15/03/2015 

Campionat de Mallorca Aparells Base GAM 
(nivells 1,3 i 5) 

15/03/2015 15/03/2015 

Campionat de Mallorca Clubs GAF Base 21/03/2015 21/03/2015 

Campionat de Mallorca Clubs GAF Via Olímpica 21/03/2015 21/03/2015 

Trofeu Primavera Escolar GR (Raiguer) 28/03/2015 28/03/2015 

Trofeu Primavera Escolar GR (Ponent) 28/03/2015 28/03/2015 

Trofeu Primavera Escolar GR (Migjorn) 28/03/2015 28/03/2015 

Campionat de Mallorca d’Equips GR 11/04/2015 11/04/2015 

Campionat de Mallorca Individual GR 12/04/2015 12/04/2015 

Campionat de Mallorca d’escolars MINITRAMP 25/04/2015 25/04/2015 

Campionat de Mallorca Individual GAF Base 02/05/2015 02/05/2015 

Campionat de Mallorca Individual GAF Via 
Olímpica 

02/05/2015 02/05/2015 

Campionat de Mallorca Individual Via Olímpica 
GAM (nivells 6 a 10) 

02/05/2015 02/05/2015 

Final Insular GAM 09/05/2015 09/05/2015 

Final Escolar Mallorca GR 09/05/2015 09/05/2015 

Final Insular GAF (Promoció 1 i 2) 09/05/2015 09/05/2015 

Final Insular GAF (Promoció 3 i 4) 10/05/2015 10/05/2015 
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Campionat de Mallorca escolars i federats 
TRAMPOLÍ 

15/05/2015 15/05/2015 

Curs Nivell II Tècnic Gimnàstica Artística JULIOL AGOST 

Curs Nivell II Tècnic Gimnàstica Rítmica JULIOL AGOST 

Campionat de Mallorca conjunts Base e individual 
Masculí GR 

26/09/2015 26/09/2015 

Campionat de Mallorca conjunts GR 17/10/2015 17/10/2015 

El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 31.920,08€ amb càrrec a l’aplicació  
pressupostària 20 34101 48916 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: 

2.1.1. L'acord afecta les categories de nins i nines en edat escolar. (6 fins 16 anys) 

2.1.2. 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 15 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 de Gimnàstica 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 
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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. 

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, subvencionarà a la Federació, amb la quantitat de 
31.920,08€, 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:  
50.263,92€ 

Subvenció Consell de Mallorca:      31.920,08 € 

Percentatge subvencionat del projecte:   63,5049554% 



 155

Esdeveniment Nº  Arbitrat Gestió Material Cost Esdev. Total 

CONTROL GR 1 279,00€ 465,65€ 171,72€ 916,37€ 916,37€ 

CONTROL GAF 3 224,00€ 399,74€ 171,72€ 795,46€ 2.386,38€ 

CONTROL GAM 2 227,00€ 490,65€ 171,72€ 889,37€ 1.778,74€ 

CNAT. MALLORCA 
GR 

6 
279,00€ 465,65€ 171,72€ 916,37€ 5.498,22€ 

CNAT. MALLORCA 
GAF 

6 
395,00€ 399,74€ 171,72€ 966,46€ 5.798,76€ 

CNAT. MALLORCA 
TRAMP. 

2 
125,00€ 240,65€ 171,72€ 537,37€ 1.074,74€ 

CNAT. MALLORCA 
GAM 

4 
227,00€ 490,65€ 171,72€ 889,37€ 3.557,48€ 

TROFEUS GR 6 279,00€ 465,65€ 171,72€ 916,37€ 5.498,22€ 

FINAL INSULAR GR 1 279,00€ 465,65€ 171,72€ 916,37€ 916,37€ 

FINAL INSULAR GAF 2 224,00€ 399,74€ 171,72€ 795,46€ 1.590,92€ 

FINAL INSULAR GAM 1 227,00€ 490,65€ 171,72€ 889,37€ 889,37€ 

TOTAL ESDEVENIMENTS (MENYS EL 5,3% corresponents a llicències majors 16 anys) 28.320,57€ 

CURSOS Nº Professors Gestió Bloc Comú Cost Esdev. Total 

CURS JUTGES 
GAF 

1 
510,00€ 240,65€ -- 750,65€ 750,65€ 

CURS TÈCNICS 
GA 

1 
4.500,00€ 240,65€ 5.543,20€ 10.283,85€ 10.283,85€ 

CURS TÈCNICS 
GR 

1 
5.125,00€ 240,65€ 5.543,20€ 10.908,85€ 10.908,85€ 

TOTAL CURSOS 21.943,35€ 

TOTAL PROGRAMA 50.263,92€ 

3.2.- El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 31.920,08€ amb càrrec a 
l’aplicació  pressupostària 20 34101 48916 (document RC 920150000887) 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: 
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- Arbitratge, despeses dels diferents àrbitres, jutges i  responsables de cada modalitat 
de gimnàstica, necessaris per al correcte desenvolupament del programa. 

- Professors, despeses de les hores dels professors dels diferents cursos. 

- Bloc comú, despeses del temari per als cursos. 

- Gestió i coordinació, despeses de la secretària de la federació i dels diferents 
Directors Tècnics necessaris per a cada modalitat esportiva de gimnàstica. 

- Material, despeses de material d’oficina, de trofeus i medalles i del programa 
informàtica per a les inscripcions a les competicions de gimnàstica, per a tota la 
temporada esportiva. 

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. 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: 

4.2.1. 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.  
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4.2.2. No ha percebut altres subvencions per a la realització de l’activitat objecte de la 
contractació. 

4.2.3. 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.  

4.2.4. 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. 

4.3 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. 

4.4 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: 

4.4.1. Proposta de formalització de la subcontractació, que ha d’estar autoritzada per 
l’entitat concedent de la subvenció  

4.4.2. Contracte subscrit per escrit 

4.4.3. Documentació que acrediti la personalitat del subcontractista. 

4.5. - 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: 

4.5.1. Persones o entitats sotmeses a alguna de les prohibicions previstes a l’art. 13 de 
la Llei 38/2003. 

4.5.2. Persones o entitats que hagin percebut altres subvencions per a la realització de 
l’activitat objecte de contractació. 

4.5.3. 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. 

4.5.4. 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). 

4.5.5. Persones o entitats sol·licitants d’ajuda o subvenció en la mateixa convocatòria i 
programa que no hagin obtingut subvenció perquè no compleixin els requisits o no 
assoleixin la valoració suficient. 



 158

4.6 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: 

4.6.1. Sol·licitud d’autorització de la subcontractació amb persona o entitat vinculada, 
indicant el tipus de vinculació existent. 

4.6.2. 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. 

4.6.3. Documentació que acrediti la personalitat del subcontractista. 

4.6.4. Declaració responsable que la persona o l’entitat amb la qual vol subcontractar:  

4.6.4.1. 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.  

4.6.4.2. No ha percebut altres subvencions per a la realització de l’activitat objecte de 
la subvenció 

4.6.4.3. 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.  

4.6.4.4. 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. 

4.6.5. 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. 

4.6.6. 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. 

4.6.7. 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: 

4.6.7.1. Proposta de formalització de la subcontractació, que ha d’estar autoritzada per 
l’entitat concedent de la subvenció.  

4.6.7.2. Contracte subscrit per escrit 

4.6.7.3. 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. 

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: 

5.5.1. Els interessos deutors dels comptes bancaris. 

5.5.2. Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals. 

5.5.3 Les despeses de procediments judicials. 

5.5.4. Despeses d’adquisició de béns inventariables. 

5.5.-Els tributs són despesa subvencionable quan el beneficiari de la subvenció els 
abona de manera efectiva. 
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5.6.-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 

- Professors 

- Bloc comú 

- Gestió i coordinació 

- 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 
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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.  

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).  
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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, 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 100,00 €, 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.  
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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:  

3.1 Declaració de la Federació sobre  els esdeveniments realitzats.  

3.2 Un detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat 
subvencionada amb indicació de l’import i la seva procedència. 

3.3 Certificat d’ingressos i despeses per part del president a la justificació presentada. 

3.4Quantia 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.  

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. 
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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. 

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)    
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i) Es farà constar el suport del Consell de Mallorca en les activitats objecte de la 
subvenció en els següents termes: 

i.1) A qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals o d’altres es convidarà 
als representants del Consell de Mallorca. 

i.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 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. 
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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 per la  presidenta de la Federació de Gimnàstica de les Illes Balears i el 
vicepresident primer i conseller executiu 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. 

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 primer i conseller La Presidenta de la Federació de  
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executiu de Cultura, Patrimoni i Esports 
del Consell de Mallorca 

Gimnàstica de les Illes Balears 

 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
 
PUNT 31.  PROPOSTA D’ACORD DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ 
NOMINATIVA  DE L’EXP.  NUM. FS-080/15 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 1r. i conseller executiu de 
Cultura, Patrimoni i Esports:  
 

ANTECEDENTS: 

Atesa la sol·licitud de subvenció nominativa formulada per la FEDERACIÓ 
D’HÍPICA 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 11 de juny de 2015. 

Atesos els informes de fiscalització prèvia núm. ref. FS-080/2015 de data 26 de juny 
de 2015 i de data 15 de juliol 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 8.942,40 €,  a 
favor de la FEDERACIÓ D’HÍPICA DE LES ILLES BALEARS, amb NIF- 
G07158090, per al desenvolupament del programa l’esport per a l’edat escolar a 
Mallorca (hípica), durant el període comprés entre el 31/10/2014 i el 30/10/2015. 

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de 8.942,50 €, amb 
càrrec a l’aplicació  pressupostària  20 34101 48936 del pressupost de despeses del 
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Consell de Mallorca de l’exercici 2015 (RC núm. 9200150000927) a favor de la 
FEDERACIÓ D’HÍPICA DE LES ILLES BALEARS,  amb NIF- G07158090. 

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 D’HÍPICA DE LES 
ILLES BALEARS, als efectes del desenvolupament del programa “l’Esport per 
a l’Edat Escolar a Mallorca” (hípica), 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. Francesc Miralles Mascaró, vicepresident primer i conseller 
executiu 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. Gerardo Ortega Polo, com a President de la Federació d’Hípica de les 
Illes Balears, (CIF G07158090) i domicili en Avinguda Uruguay s/n, 07010 Palma. 

ACTUEN 

La primera, en nom i representació del Consell de Mallorca. 

La segona, en la condició de President de la Federació d’Hípica 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. 
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Tercer.- Que la Federació d’Hípica 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 una subvenció nominativa de 8.942,40€, per al desenvolupament del 
programa “l’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca” (hípica), 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” (hípica), 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 del programa “L’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca”, és la 
següent:  

 

Esdeveniment Data inici Data final 

Trofeu Consell de Mallorca Volteo 19/04/2015 19/04/2015 

Trofeu Consell de Mallorca Doma clàssica 10/05/2015 10/05/2015 

Trofeu Consell de Mallorca Salt d’obstacles 20/06/2015 20/06/2015 

Trofeu Consell de Mallorca Salt d’obstacles 01/08/2015 01/08/2015 

El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 8.942,40 € amb càrrec a l’aplicació  
pressupostària 20 34101 48936 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: 

2.1.1. L'acord afecta les categories de nins i nines en edat escolar. (6 fins 16 anys) 

2.1.2. 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 92 euros per llicència, o 100 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 d’Hípica 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, subvencionarà a la Federació, amb la quantitat de 
8.942,40€, 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:  9.936 € 

Subvenció Consell de Mallorca:      8.942,40 € 

Percentatge subvencionat del projecte:     90% 

Esdeveniment Nº  Arbitrat. 
Organitz i 
assisten. 

Gestio    i 
Material 

Cost Esdev. Total 

Trofeu CM Salt obstacles 2 495,00€ 555,00€ 1.434,00€ 2.484,00€ 4.968,00€ 

Trofeu CM Doma 1 495,00€ 555,00€ 1.434,00€ 2.484,00€ 2.484,00€ 

Trofeu CM Volteo 1 495,00€ 555,00€ 1.434,00€ 2.484,00€ 2.484,00€ 

TOTAL 9.936,00€ 

3.2.- El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 8.942,40 € amb càrrec a 
l’aplicació  pressupostària 20 34101 48936 (document RC 920150000 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, despeses del personal necessari per al desenvolupament d’un 
esdeveniment d’hípica (president, vocal, comissari de pista, cap de pista i adjunt). 
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- Organització i assistència, despeses de personal de muntatge de pistes, a més de 
metge, ferrador i veterinari. 

- Gestió i material, despeses  de material d’oficina, personal administratiu i lloguer de 
les instal·lacions per al desenvolupament dels esdeveniments. 

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. 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: 

4.2.1. 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.  

4.2.2. No ha percebut altres subvencions per a la realització de l’activitat objecte de la 
contractació. 

4.2.3. 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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4.2.4. 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. 

4.3 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. 

4.4 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: 

4.4.1. Proposta de formalització de la subcontractació, que ha d’estar autoritzada per 
l’entitat concedent de la subvenció  

4.4.2. Contracte subscrit per escrit 

4.4.3. Documentació que acrediti la personalitat del subcontractista. 

4.5. - 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: 

4.5.1. Persones o entitats sotmeses a alguna de les prohibicions previstes a l’art. 13 de 
la Llei 38/2003. 

4.5.2. Persones o entitats que hagin percebut altres subvencions per a la realització de 
l’activitat objecte de contractació. 

4.5.3. 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. 

4.5.4. 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). 

4.5.5. Persones o entitats sol·licitants d’ajuda o subvenció en la mateixa convocatòria i 
programa que no hagin obtingut subvenció perquè no compleixin els requisits o no 
assoleixin la valoració suficient. 

4.6 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: 

4.6.1. Sol·licitud d’autorització de la subcontractació amb persona o entitat vinculada, 
indicant el tipus de vinculació existent. 
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4.6.2. 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. 

4.6.3. Documentació que acrediti la personalitat del subcontractista. 

4.6.4. Declaració responsable que la persona o l’entitat amb la qual vol subcontractar:  

4.6.4.1. 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.  

4.6.4.2. No ha percebut altres subvencions per a la realització de l’activitat objecte de 
la subvenció 

4.6.4.3. 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.  

4.6.4.4. 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. 

4.6.5. 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. 

4.6.6. 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. 

4.6.7. 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: 

4.6.7.1. Proposta de formalització de la subcontractació, que ha d’estar autoritzada per 
l’entitat concedent de la subvenció.  

4.6.7.2. Contracte subscrit per escrit 

4.6.7.3. 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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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: 

5.5.1. Els interessos deutors dels comptes bancaris. 

5.5.2. Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals. 

5.5.3 Les despeses de procediments judicials. 

5.5.4. Despeses d’adquisició de béns inventariables. 

5.5.-Els tributs són despesa subvencionable quan el beneficiari de la subvenció els 
abona de manera efectiva. 

5.6.-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. 
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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 assistència 

- Gestió i 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. 
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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, 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 100,00 €, 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.  
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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:  

3.1 Declaració de la Federació sobre  els esdeveniments realitzats.  

3.2 Un detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat 
subvencionada amb indicació de l’import i la seva procedència. 

3.3 Certificat d’ingressos i despeses per part del president a la justificació presentada. 

3.4Quantia 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.  

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 
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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. 

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)    

i) Es farà constar el suport del Consell de Mallorca en les activitats objecte de la 
subvenció en els següents termes: 

i.1) A qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals o d’altres es convidarà 
als representants del Consell de Mallorca. 
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i.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 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. 
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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 d’Hípica 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. 

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 primer i conseller 
executiu de Cultura, Patrimoni i Esports 
del Consell de Mallorca 

El President de la Federació  

d’Hípica de les Illes Balears 

 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
PUNT 32.  PROPOSTA D’ACORD DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ 
NOMINATIVA  DE L’EXP.  NUM. FS-082/2015 PER AL 
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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 1r. i conseller executiu de 
Cultura, Patrimoni i Esports:  
 

ANTECEDENTS: 

Atesa la sol·licitud de subvenció nominativa formulada per la FEDERACIÓ 
BALEAR DE JUDO I EEAA, 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 17 de juny de 2015. 

Atesos els informes de fiscalització prèvia núm. ref. FS-082/15 de data 3 de juliol de 
2015 i de data 15 de juliol 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 28.022,64 €,  a 
favor de la FEDERACIÓ BALEAR DE JUDO I EEAA, amb NIF- G07175201, per al 
desenvolupament del programa l’esport per a l’edat escolar a Mallorca (JUDO), 
durant el període comprés entre el 31/10/2014 i el 30/10/2015. 

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de 28.022,64 €, amb 
càrrec a l’aplicació  pressupostària  20 34101 48920 del pressupost de despeses del 
Consell de Mallorca de l’exercici 2015 (RC núm. 920150000364) a favor de la 
FEDERACIÓ BALEAR DE JUDO I EEAA,  amb NIF- G07175201. 

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

Quart.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat interessada i a la Intervenció 
General. 
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Conveni entre el Consell de Mallorca i la FEDERACIÓ BALEAR DE JUDO I 
EEAA, als efectes del desenvolupament del programa “l’Esport per a l’Edat 
Escolar a Mallorca” (judo), 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. Francesc Miralles Mascaró, vicepresident primer i conseller 
executiu 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. Miguel Ángel Bisquerra Rigo, com a President de la Federació Balear 
de Judo i EEAA (CIF G07175201), i domicili en Carrer Marques de la Fontsanta 6, 
07600 de Palma. 

ACTUEN 

La primera, en nom i representació del Consell de Mallorca. 

La segona, en la condició de President de la Federació Balear de Judo i EEAA, 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 Balear de Judo i EEAA, 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. 
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Cinquè.- Que el dia xxxxxx el Ple del Consell de Mallorca va acordar atorgar a la 
Federació una subvenció nominativa de 28.022,64€, per al desenvolupament del 
programa “l’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca” (judo), 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” (judo), 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 del programa “L’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca”, és la 
següent:  

 

Esdeveniment Data inici Data final 

Classificatòria Fase A 1r. Control Escolar 22/11/2014 22/11/2014 

Classificatòria Fase A 2n. Control Escolar 24/01/2015 24/01/2015 

Classificatòria Fase A 3r. Control Escolar 07/02/2015 07/02/2015 

Classificatòria Fase A 4t. Control Escolar 28/02/2015 28/02/2015 

Campionat de Mallorca Fase B - Final 15/03/2015 15/03/2015 

Trofeu CM - Festival Nadal - esport promoció 21/12/2014 21/12/2014 

Trofeu CM – Festival Katas / Defensa personal – 
promoció 

28/03/2015 28/03/2015 

Trofeu CM – XII Trofeu de Judo, Ajuntament Sineu, 
promo. 

02/05/2015 02/05/2015 

Trofeu CM – Campionat de Mallorca Promeses, promoció. 23/05/2015 23/05/2015 

Curs “oficial organització esportiva” (Crono) 08/11/2014 08/11/2014 

II Curs de Katas, preparatori Cinturó Negre 13/12/2014 13/12/2014 
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Seminari d’Arbitratge 31/01/2015 31/01/2015 

III Curs de katas, preparatori Cinturó Negre 28/02/2015 28/02/2015 

 

El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 28.022,64€ amb càrrec a l’aplicació  
pressupostària 20 34101 48920 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: 

2.1.1. L'acord afecta les categories de nins i nines en edat escolar. (6 fins 16 anys) 

2.1.2. 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 20 euros per llicència, o 241,50 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 de Judo i EEAA 

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 
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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, subvencionarà a la Federació, amb la quantitat de 
28.022,64 €, 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:  
34.107,10€ 

Subvenció Consell de Mallorca:      28.022,64 € 

Percentatge subvencionat del projecte:   82,1607231% 

Esdeveni
ment 

Nº Trasport Arbitrat. Organit. Material 
Metge Cost 

Total 

Classificat
òries 

4 0,00€ 960,00€ 1.110,00€ 465,75€ 100,00€ 2.635,75€ 10.543,00€ 

Campiona
t de 
Mallorca 

1 0,00€ 960,00€ 1.110,00€ 1.174,00€ 100,00€ 3.344,00€ 3.344,00€ 
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Trofeu 
CM 

4 1.400,00€ 600,00€ 1.560,00€ 492,63€ 100,00€ 4.152,63€ 16.610,52€ 

Curset de 
formació 

4 0,00€ 0,00€ 720,45€ 181,95€ 0,00€ 902,40€ 3.609,60€ 

TOTAL 34.107,12€ 

3.2.- El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 28.022,64€ amb càrrec a 
l’aplicació  pressupostària 20 34101 48920 (document RC 920150000364) 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, despeses de la necessitat dels diferents tipus de jutges i àrbitres per a 
cada esdeveniment. 

- Metge, despeses de l’assistència d’un metge per a cada esdeveniment. 

- Organització i Gestió, despeses del personal encarregat del muntatge del tatami de 
competició, del personal de comissió tècnica, del responsable de tatamis, del 
coordinador, del responsable del campionat, de l’auxiliar administratiu i dels 
professors que imparteixen els diferents cursos que organitza la federació. 

-Material, despeses de material tèxtil i material papereria per a repartir als participants 
dels esdeveniments. 

- Transport, despeses de servei d’autocar per al desplaçament dels esportistes en els 
Trofeus Consell de Mallorca. 

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. 
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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: 

4.2.1. 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.  

4.2.2. No ha percebut altres subvencions per a la realització de l’activitat objecte de la 
contractació. 

4.2.3. 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.  

4.2.4. 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. 

4.3 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. 

4.4 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: 

4.4.1. Proposta de formalització de la subcontractació, que ha d’estar autoritzada per 
l’entitat concedent de la subvenció  

4.4.2. Contracte subscrit per escrit 

4.4.3. Documentació que acrediti la personalitat del subcontractista. 

4.5. - 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: 

4.5.1. Persones o entitats sotmeses a alguna de les prohibicions previstes a l’art. 13 de 
la Llei 38/2003. 
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4.5.2. Persones o entitats que hagin percebut altres subvencions per a la realització de 
l’activitat objecte de contractació. 

4.5.3. 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. 

4.5.4. 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). 

4.5.5. Persones o entitats sol·licitants d’ajuda o subvenció en la mateixa convocatòria i 
programa que no hagin obtingut subvenció perquè no compleixin els requisits o no 
assoleixin la valoració suficient. 

4.6 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: 

4.6.1. Sol·licitud d’autorització de la subcontractació amb persona o entitat vinculada, 
indicant el tipus de vinculació existent. 

4.6.2. 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. 

4.6.3. Documentació que acrediti la personalitat del subcontractista. 

4.6.4. Declaració responsable que la persona o l’entitat amb la qual vol subcontractar:  

4.6.4.1. 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.  

4.6.4.2. No ha percebut altres subvencions per a la realització de l’activitat objecte de 
la subvenció 

4.6.4.3. 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.  

4.6.4.4. 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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4.6.5. 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. 

4.6.6. 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. 

4.6.7. 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: 

4.6.7.1. Proposta de formalització de la subcontractació, que ha d’estar autoritzada per 
l’entitat concedent de la subvenció.  

4.6.7.2. Contracte subscrit per escrit 

4.6.7.3. 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. 

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. 
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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: 

5.5.1. Els interessos deutors dels comptes bancaris. 

5.5.2. Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals. 

5.5.3 Les despeses de procediments judicials. 

5.5.4. Despeses d’adquisició de béns inventariables. 

5.5.-Els tributs són despesa subvencionable quan el beneficiari de la subvenció els 
abona de manera efectiva. 

5.6.-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 

-Metge 

-Organització i Gestió 

-Material 

-Transport 

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. 
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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.  

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:  
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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, signat i segellat pel proveïdor en el 
qual s’ha d’especificar la despesa a què correspon el pagament, la seva data i 
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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 100,00 €, 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:  

3.1 Declaració de la Federació sobre  els esdeveniments realitzats.  

3.2 Un detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat 
subvencionada amb indicació de l’import i la seva procedència. 

3.3 Certificat d’ingressos i despeses per part del president a la justificació presentada. 

3.4Quantia 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. 
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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.  

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)    

i) Es farà constar el suport del Consell de Mallorca en les activitats objecte de la 
subvenció en els següents termes: 

i.1) A qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals o d’altres es convidarà 
als representants del Consell de Mallorca. 

i.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 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 



 198

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 de Judo i EE.AA 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. 

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. 
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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 primer i conseller 
executiu de Cultura, Patrimoni i Esports 
del Consell de Mallorca 

El president de la Federació  

Balear de Judo i EE.AA 

 

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

 

DEPARTAMENT D’ECONOMIA I HISENDA 
 
 
PUNT 33. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚM. 2/2015 
(BEP02/2015) DE MODIFICACIÓ DE BASES DE LES D’EXECUCIÓ DEL 
PRESSUPOST DEL CONSELL DE MALLORCA I DE L’EXPEDIENT NÚM. 
15/2015 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS, PER SUPLEMENT DE CRÈDIT 
(SUP06/2015), EN EL PRESSUPOST PROPI DE LA CORPORACIÓ DE 
L'EXERCICI DE 2015. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu d’Economia i Hisenda: 

Vista la provisió del conseller executiu d’Economia i Hisenda, de 15 de juliol de 
2015, d’incoació d’un expedient de modificació de bases de les d’execució del 
pressupost i, en conseqüència, de modificació de crèdits en el Pressupost propi del 
Consell de Mallorca per a l’exercici 2015, a l’objecte de poder atendre el 
refinançament d’operacions de préstecs dels exercicis 2009 i 2010, les aplicacions a 
les quals s’han d’imputar no tenen crèdit suficient dins l’exercici. 
Vist l’informe del tresorer del Consell de Mallorca de 13 de juliol de 2015, així com 
l’informe de fiscalització prèvia dels serveis de Intervenció, aquest conseller executiu 
d’Economia i Hisenda del Consell de Mallorca, proposa al Ple que adopti el següent 
ACORD: 
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PRIMER.- Modificar la base 43 de les d’execució del Pressupost general de Consell 
de Mallorca per l’exercici 2015, de tal forma que: 

On diu: 
<< 
Base 43: Endeutament a llarg termini 
 
1. Per a l’exercici 2015 i de conformitat amb la disposició addicional 77ª de la 

Llei 36/2014 de Pressupost Generals de l’Estat per a l’any 2015, es permet la 
renegociació de les següents operacions de crèdit (situació a 1 d’abril de 
2015). 

 

Banc  Capital viu 
 Duració  
residual 

 Tipus  Pròxim Venciment  Any de realització  Import inicial   Tipus mig  

BBVA  8 525 000,00 €    7,75 Euribor 03 M + 2.32 30/06/2015 2010  11 000 000,00 € Variable 2,4% 

Banco Santander  11 868 858,51 €    7,50 Euribor 03 M + 2.34 30/06/2015 2010  21 000 000,00 € Variable 2,39% 

   20 393 858,51 €          32 000 000,00 €     

 

2. El tipus d’interès, les condicions, el termini d’amortització i la resta de 
característiques de les operacions de crèdit a concertar es detallaran a 
l’expedient que aprovarà la Presidència o el Ple. Es podrà concertar 
l’endeutament previst en vàries operacions al llarg de l’any i adjudicar-ho 
entre més d’una de les ofertes presentades sempre que allò sigui el més 
favorable als interessos del Consell de Mallorca. Per aquest exercici no hi ha 
endeutament previst. 

Les condicions que es tendran en compte de l’operació o operacions de crèdit 
a concertar seran les següents: 

a) Pla d’amortització. 
b) Comissió d’obertura, estudi i d’altres. 
c) Percentatge a aplicar sobre l’Euribor. 
d) Interessos de demora. 
e) Penalització per amortització anticipada. 
f) Altres ofertes de millora. 
 
3. Quan hi hagi quantitats pendents de disposició de préstecs concertats pel 

Consell de Mallorca i que no hagin de finançar les inversions per a les quals 
havien estat sol·licitats, bé perquè aquestes s’han anul·lat o perquè s’han 
produït baixes a les seves adjudicacions o liquidacions, la consellera 
d’Hisenda i Funció Pública quedarà autoritzada per aprovar, per resolució, la 
utilització d’aquestes quantitats per al finançament de qualsevol altres 
inversions aprovades que estiguin mancades de finançament, o tenguin un 
finançament insuficient, abans d’obtenir l’autorització de l’entitat financera 
contractant per canviar la finalitat del préstec.>> 

 

Ha de dir:  
<< 
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Base 43: Endeutament a llarg termini 
 
1. Per a l’exercici 2015 i de conformitat amb allò que estableix la disposició 

addicional 77ª de la Llei 36/2014 de Pressupost Generals de l’Estat per a l’any 
2015, es permet el refinançament de totes les operacions de crèdit concertades 
amb anterioritat al RDl 4/2012, sempre que tenguin per finalitat la disminució 
de la càrrega financera, l’ampliació del termini d’amortització o el risc de les 
operacions, respecte a les obligacions següents, derivades de les pendents de 
venciment. 

 

Banc  Capital viu  Vida residual  Tipus Data de formalització  Import inicial 

Banco Santander 11 868 858,51 €    7,50 Euribor 03 M + 2.34 30/09/2010 21 000 000,00 €

BBVA  8 525 000,00 €    7,75 Euribor 03 M + 2.32 30/11/2010  11 000 000,00 €

  20 393 858,51€         

 

Banc  Capital viu  Vida residual  Tipus Data de formalització  Import inicial 

Banco Santander  3 125 000,00 €    6,21 Euribor 03 M + 1.5 22/09/2009  5 000 000,00 €

Bankia  4 225 495,57 €    6,21 Euribor 03 M + 1.75 30/09/2009  6 500 000,00 €

Bankinter  3 248 055,63 €    6,24 
(((89/90)*Euribor 03 M) + ((1/90)*Euribor 03 M(Post 

fijado))) + 1.75 
11/10/2011  5 000 000,00 €

BBVA  8 250 000,00 €    7,46 Euribor 03 M + 2.32 30/11/2010  11 000 000,00 €

Caixabank  1 189 811,16 €    6,46 Euribor 3 meses (365) + 1.3 29/12/2009  1 699 730,22 €

Dexia Sabadell  3 125 000,00 €    6,21 Euribor 03 M + 1.5 22/09/2009  5 000 000,00 €

  23.163.362,36 €         

 

2. El tipus d’interès, les condicions, el termini d’amortització i la resta de 
característiques de les operacions de crèdit a concertar es detallaran a 
l’expedient que aprovarà la Presidència o el Ple. Es podrà concertar 
l’endeutament previst en vàries operacions al llarg de l’any i adjudicar-ho 
entre més d’una de les ofertes presentades sempre que allò sigui el més 
favorable als interessos del Consell de Mallorca. Per aquest exercici no hi ha 
endeutament previst. 

Les condicions de l’operació o operacions de crèdit a concertar que es tendran 
en compte seran les següents: 

 
g) Pla d’amortització. 
h) Comissió d’obertura, estudi i d’altres. 
i) Percentatge a aplicar sobre l’Euribor. 
j) Interessos de demora. 
k) Penalització per amortització anticipada. 
l) Altres ofertes de millora. 
 
3. Quan hi hagi quantitats pendents de disposició de préstecs concertats pel 

Consell de Mallorca i que no hagin de finançar les inversions per a les quals 
s’havien sol·licitat, bé perquè aquestes s’han anul·lat o perquè s’han produït 
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baixes a les seves adjudicacions o liquidacions, el conseller d’Economia i 
Hisenda quedarà autoritzat per aprovar, per resolució, la utilització d’aquestes 
quantitats per al finançament de qualsevol altres inversions aprovades que 
estiguin mancades de finançament, o tenguin un finançament insuficient, 
abans d’obtenir l’autorització de l’entitat financera contractant per canviar la 
finalitat del préstec.>> 

SEGON.- D’acord amb l’informe del Tresorer de la Corporació, de data 13 de juliol 
de 2015, a l’objecte de dur a terme el refinançament d’alguns préstecs, APROVAR 
una modificació pressupostària, per Suplement de crèdit, en el pressupost propi del 
Consell de Mallorca corresponent a l’exercici 2015, d’acord amb el detall següent: 

EXPEDIENT NÚM. 15 MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE 2015

* SUPLEMENTS DE CRÈDITS (SUP06/2015)

Aplicació Descripció Import

10.01100.91331 AMORTITZACIÓ PRÉSTEC 2009 CAJA MADRID 11.960.195/45 4.225.495,57

10.01100.91332 AMORTITZACIÓ PRÉSTEC 2009 DEXIA SABADELL 3.125.000,00

10.01100.91333 AMORTITZACIÓ PRÉSTEC 2009 BANKINTER 9456209091516 3.248.055,63

10.01100.91334 AMORTITZACIÓ PRÉSTEC 2009 BANESTO 000489103 3.125.000,00

10.01100.91335 AMORTITZACIÓ PRÉSTEC 2009 LA CAIXA 310.732.258-54 1.189.811,16

10.01100.91337 AMORTITZACIÓ PRÉSTEC 2010 LA CAIXA 311225160-86 8.250.000,00

TOTAL SUPLEMENT 23.163.362,36

FONTS DE FINANÇAMENT DEL SUPLEMENT DE CRÈDIT

· Operacions de crèdit:

Aplicació Descripció Import

10.91303 PRÉSTEC 2015 P/REFINANÇAMENT 23.163.362,36

TOTAL FONS BAIXES PER ANUL.LACIÓ 23.163.362,36

TOTAL FONS FINANÇAMENT P/SUPLEMENT DE CRÈDIT 23.163.362,36

 

TERCER.- Aquest acord aprovatori serà considerat com a definitiu si no es 
produeixen reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública i entrarà en 
vigor, dins l’exercici a què es refereix, una vegada que s’hagi complit el que disposa 
l’art. 112.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de règim local, així 
com l’art. 169 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals, aprovat pel 
RDLEG 2/2004, de 5 de març. 
 
 
ESMENA A LA PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚM. 
2/2015 (BEP02/2015) DE MODIFICACIÓ DE BASES DE LES D’EXECUCIÓ 
DEL PRESSUPOST DEL CONSELL DE MALLORCA I DE L’EXPEDIENT 
NÚM. 15/2015 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS, PER SUPLEMENT DE 
CRÈDIT (SUP06/2015), EN EL PRESSUPOST PROPI DE LA CORPORACIÓ 
DE L'EXERCICI DE 2015. 
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Detectat un error a la proposta d’aprovació de l’Expedient Núm. 2/2015 
(BEP02/2015) de Modificació de Bases de les d’Execució del pressupost del Consell 
de Mallorca i de l’Expedient núm. 15/2015 de Modificació de crèdits, per Suplement 
de Crèdit (SUP06/2015), en el pressupost propi de la Corporació de l’Exercici de 
2015, dictaminada favorablement, per unanimitat, per la Comissió Informativa i 
Especial de Comptes, en sessió celebrada dia 23 de juliol de 2015, es proposa la 
següent  

ESMENA:  

On diu: 
<< Ha de dir:  
Base 43: Endeutament a llarg termini 
 
4. Per a l’exercici 2015 i de conformitat amb allò que estableix la disposició 

addicional 77ª de la Llei 36/2014 de Pressupost Generals de l’Estat per a l’any 
2015, es permet el refinançament de totes les operacions de crèdit concertades 
amb anterioritat al RDl 4/2012, sempre que tenguin per finalitat la disminució 
de la càrrega financera, l’ampliació del termini d’amortització o el risc de les 
operacions, respecte a les obligacions següents, derivades de les pendents de 
venciment. 

 

Banc  Capital viu  Vida residual  Tipus Data de formalització  Import inicial 

Banco Santander 11 868 858,51 €    7,50 Euribor 03 M + 2.34 30/09/2010 21 000 000,00 €

BBVA  8 525 000,00 €    7,75 Euribor 03 M + 2.32 30/11/2010  11 000 000,00 €

  20 393 858,51€         

 

Banc  Capital viu  Vida residual  Tipus Data de formalització  Import inicial 

Banco Santander  3 125 000,00 €    6,21 Euribor 03 M + 1.5 22/09/2009  5 000 000,00 €

Bankia  4 225 495,57 €    6,21 Euribor 03 M + 1.75 30/09/2009  6 500 000,00 €

Bankinter  3 248 055,63 €    6,24 
(((89/90)*Euribor 03 M) + ((1/90)*Euribor 03 

M(Post fijado))) + 1.75 
11/10/2011  5 000 000,00 €

BBVA  8 250 000,00 €    7,46 Euribor 03 M + 2.32 30/11/2010  11 000 000,00 €

Caixabank  1 189 811,16 €    6,46 Euribor 3 meses (365) + 1.3 29/12/2009  1 699 730,22 €

Dexia Sabadell  3 125 000,00 €    6,21 Euribor 03 M + 1.5 22/09/2009  5 000 000,00 €

  23.163.362,36 €         

           >> 
 

Ha de dir: 
<< Ha de dir:  
Base 43: Endeutament a llarg termini 
 
5. Per a l’exercici 2015 i de conformitat amb allò que estableix la disposició 

addicional 77ª de la Llei 36/2014 de Pressupost Generals de l’Estat per a l’any 
2015, es permet el refinançament de totes les operacions de crèdit concertades 
amb anterioritat al RDl 4/2012, sempre que tenguin per finalitat la disminució 
de la càrrega financera, l’ampliació del termini d’amortització o el risc de les 
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operacions, respecte a les obligacions següents, derivades de les pendents de 
venciment. 

 

Banc  Capital viu  Vida residual  Tipus Data de formalització  Import inicial 

Banco Santander 11 868 858,51 €    7,50 Euribor 03 M + 2.34 30/09/2010 21 000 000,00 €

BBVA  8 525 000,00 €    7,75 Euribor 03 M + 2.32 30/11/2010  11 000 000,00 €

  20 393 858,51€         

 

Banc  Capital viu  Vida residual  Tipus Data de formalització  Import inicial 

Banco Santander 3.125.000,00 6,21 Euribor 03 M + 1.5 22/09/2009  5 000 000,00 € 

Bankia 4.225.495,57 6,21 Euribor 03 M + 1.75 30/09/2009  6 500 000,00 € 

Bankinter 3.248.055,63 6,24 
(((89/90)*Euribor 03 M) + ((1/90)*Euribor 03 

M(Post fijado))) + 1.75 11/10/2011  5 000 000,00 € 

Caixabank 1.189.811,16 6,46 Euribor 3 meses (365) + 1.3 29/12/2009  1 699 730,22 € 

Caixabank 8.250.000,00 7,46 Euribor 3 meses (365) + 1.55 30/09/2010  11 000 000,00 € 

Dexia Sabadell 3.125.000,00 6,21 Euribor 03 M + 1.5 22/09/2009  5 000 000,00 € 

  23.163.362,36         

 

El Sr. BONET (conseller executiu d’Economia i Hisenda) fa constar que, per la importància que té 
aquesta modificació de les bases d’execució que avui duen a Ple, creu que val la pena que n’ofereixi 
una breu explicació. 

Aquesta modificació de les bases d’execució –concretament la base 43– respon a la necessitat 
d’adaptar-les per fer possible el refinançament d’una part molt important de l’endeutament bancari del 
Consell de Mallorca en els termes d’allò que es denomina “prudència financera”, amb l’objectiu 
d’aconseguir una reducció significativa dels costs pels interessos d’aquests préstecs que duen a 
refinançament tot aprofitant la conjuntura que facilitarà l’establiment d’uns tipus d’interès que seran 
més favorables per a la institució. 

Segons les previsions de l’equip de govern, això podria representar un estalvi acumulat de més d’1,1 
M€ durant els pròxims 6 anys i mig. Pensen, per tant, que és un pla molt important. 

Aquest pla de refinançament afectarà operacions per un import de 43,6 M€ (que és un 30,2% de 
l’endeutament total del Consell de Mallorca) dels quals, 20,4 M€ es varen formular per part de 
l’anterior equip de govern xifra a la qual l’actual equip de govern ha sumat 23,2 M€ de sis préstecs 
més. 

Assegura que volen que el procés de renegociació amb les entitats financeres sigui el més transparent 
possible i que pugui comptar amb la major concurrència competitiva perquè això redundarà en benefici 
de la institució. 

Aquest pla integrat conté totes aquelles operacions de crèdit a llarg termini actualment concertades que 
compleixen els criteris de prudència financera en els termes de la disposició addicional 77 de la Llei 
36/2014, de pressuposts generals de l’Estat, i que tenen un potencial de baixa ateses les condicions 
actuals de mercat financer. 

Una vegada explicada aquesta qüestió, comenta que la modificació de crèdit que duen per despatx 
extraordinari avui hi està relacionada atès que el que proposen és suplementar els crèdits per 
l’amortització de capital viu a instàncies de la informació de Tresoreria vinculada a aquest pla de 
refinançament. 

En efectuar aquesta operació de refinançament, les partides previstes per amortitzar deute d’aquí a final 
d’any poden resultar insuficients i, per tant, les incrementaran fent ús del romanent de tresoreria de 
despeses generals de 2015. 
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Per concloure la intervenció, afegeix que pensa que l’explicació que ha donat ha estat prou clara però, 
no obstant això, roman a la disposició de tots els consellers per a qualsevol aclariment o ampliació 
d’informació. 

La Sra. ROIG (PP) anuncia que el Grup Popular donarà suport a aquesta mesura perquè, com ja ha dit 
el Sr. Bonet, és quelcom que ja es va iniciar la passada legislatura quan varen refinançar tota una sèrie 
d’operacions que varen suposar, en el seu moment, un estalvi molt important en interessos. 

Així doncs, el Partit Popular dóna suport a aquesta mesura que suposarà, una vegada més, un estalvi en 
interessos i fa notar que així mateix donaran suport a qualsevol altra mesura que s’emprengui i que 
suposi un estalvi econòmic per a aquesta institució, la qual cosa redundarà en benefici de tots. 

El Sr. PASTOR (El Pi-Proposta per les Illes) manifesta que el seu Grup no pot estar en desacord amb el 
fet que l’equip de govern renegociï els crèdits que té el Consell de Mallorca amb els bancs però sí que 
creu que seria més important renegociar el deute que té el Govern de les Illes Balears amb aquesta 
institució perquè, si fos així, segurament es podrien estalviar tot aquest procediment. 

Observa que els consellers del Govern de les Illes Balears ha començat a fer viatges a Madrid per 
reivindicar i reclamar, en aquest cas, tots els deutes que pugui tenir l’Estat amb la comunitat autònoma 
i opina que, de la mateixa manera, el Consell de Mallorca ha de ser reivindicatiu. 

Durant els 4 anys de la passada legislatura no s’ha vist que s’hagi reclamat el deute pendent i creu que 
això no ha de passar durant aquesta legislatura. El fet que hi hagi el mateix color polític al Consell de 
Mallorca i al Govern de les Illes Balears no ha de fer que aquesta institució hagi de ser manco 
reivindicativa. 

Manifesta que, segons el seu parer, el Consell de Mallorca ha d’actuar en dues línies. La primera és que 
aquest consell ha de pagar puntualment als ajuntaments, cosa que ara no passa, i la segona és que ha de 
ser reivindicatiu amb el Govern de les Illes Balears perquè no potser ser que aquest consell hagi de 
suportar un deute molt elevat –malgrat que encara no compta amb les dades oficials– ja que això va en 
perjudici de la capacitat financera i executora de la institució. 

Finalment anuncia que el seu Grup votarà a favor d’aquesta proposta atès que consideren que és una 
mesura necessària però, així i tot, pensen que seria molt millor passar comptes amb el Govern de les 
Illes Balears i, per això, anima l’equip de govern a ser reivindicatiu i que, al més aviat possible, puguin 
informar si han aconseguit elaborar un pla de pagaments del Govern de les Illes Balears per tal de 
deixar a zero el deute que té amb aquesta institució. 

El Sr. BONET agraeix, als distints grups, el suport que han anunciat a aquesta proposta de 
refinançament que, en definitiva, redundarà en benefici de la institució i fa notar que els pressuposts i 
els números no tenen color polític i l’estalvi que s’assolirà ajudarà a dur a terme les polítiques a les 
quals s’han compromès. 

A continuació s’adreça al Sr. Pastor i li indica que una cosa no lleva l’altra, és a dir, que refinançar una 
part important del deute no exclou que l’equip de govern del Consell de Mallorca sigui reivindicatiu. 

Aprofita l’envit del Sr. Pastor en aquest primer ple ordinari d’aquesta legislatura per assegurar que 
l’equip de govern del Consell de Mallorca serà reivindicatiu amb el Govern de les Illes Balears pel que 
fa al seu finançament i, especialment, pel que fa a la resolució d’alguns problemes heretats com, per 
exemple, el tema de les bestretes sobre les quals començaran a parlar la propera setmana. 

Així doncs, pensa que no han de dubtar que l’equip de govern treballarà per aconseguir un millor 
finançament d’aquesta institució ja que el seu objectiu és fer moltes coses i, per això, és evident que fa 
falta finançament. 

Per acabar, posa de manifest que espera comptar amb tots els grups polítics a l’hora de fer un front 
comú per reclamar un millor finançament per al Consell de Mallorca, front comú que espera que també 
facin totes les institucions de les Illes Balears davant el govern de l’Estat perquè una millora del 
finançament autonòmic redundaria en benefici de les polítiques que puguin fer totes les institucions 
d’aquesta comunitat autònoma inclòs, per descomptat, el Consell de Mallorca. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
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DEPARTAMENT DE TERRITORI I INFRAESTRUCTURES 
 
PUNT 34. MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE 
PLANEJAMENT DEL MUNICIPI DE SANTA MARGALIDA RELATIVA AL 
CANVI DE QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA D’UN ESPAI LLIURE PÚBLIC 
I D’UN EQUIPAMENT DOCENT A CAN PICAFORT. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Territori i 
Infraestructures: 
Atès l’expedient relatiu a la Modificació puntual de les Normes subsidiàries de 
planejament del municipi de Santa Margalida relativa al canvi de qualificació 
urbanística d’un espai lliure públic i d’un equipament docent als Sectors 9 i 11 de Can 
Picafort, 
 
I vist l’informe favorable de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i 
Urbanisme, així com el dictamen favorable del Consell Consultiu de les Illes Balears, 
s’eleva al Ple del Consell Insular de Mallorca la següent proposta d’ 
 

ACORD 
 
1r. Atès l’expedient relatiu a la Modificació puntual de les Normes subsidiàries de 
planejament del municipi de Santa Margalida relativa al canvi de qualificació 
urbanística d’un espai lliure públic i d’un equipament docent als Sectors 9 i 11 de Can 
Picafort, i d’acord amb el dictamen de la Ponència Tècnica i la proposta de la 
Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme, en el tràmit previst a  
l’article 132.3  del Reial decret 2159/1978, de 23 de juny, Reglament de Planejament 
Urbanístic, i d’acord amb el dictamen del Consell Consultiu de les Illes Balears 
número 76/2015, de data 10 de juny de 2015, el Ple del Consell Insular de Mallorca 
acorda aprovar definitivament l’esmentada modificació puntual. 
 
2n. Comunicar el present acord al Consell Consultiu de les Illes Balears, en aplicació 
del disposat a la Llei 5/2010, de 16 de juny. 
 
3r.- Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs 
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos, comptadors a 
partir del dia següent a la notificació del present acord. Tot això de conformitat amb la 
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que 
s’estimi pertinent. 
 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
DESENVOLUPAMENT LOCAL 
 
PUNT 35.  ACCEPTACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE 
MODIFICAT DE LES OBRES: “MILLORA DE LA XARXA VIÀRIA 
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LOCAL” DE L’AJUNTAMENT D’ALARÓ, ACTUACIÓ  INCLOSA A LA 
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS ADREÇADA ALS AJUNTAMENTS I 
ENTITATS LOCALS MENORS DE POBLACIÓ INFERIOR O IGUAL A 
20.000 HABITANTS PER A ACTUACIONS DE COMPETÈNCIA 
MUNICIPAL 2014-2015. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu de Desenvolupament 
Local: 
 
ANTECEDENTS 
 
El Ple del Consell de Mallorca, en sessió ordinària de dia 12 de juny de 2014, va 
aprovar concedir una subvenció a l’Ajuntament d’Alaró per realitzar l’obra: “Millora 
de la xarxa viària local”, d’acord amb el projecte i la documentació presentada per 
l’Ajuntament d’Alaró. Aquesta obra es troba inclosa a la convocatòria de subvencions 
adreçada als ajuntaments i entitats locals menors de població inferior o igual a 20.000 
habitants per a actuacions de competència municipal 2014-2015. El pressupost de 
l’obra és de 282.000,00 euros, dels quals 191.397,00 euros anaven a càrrec de l’any 
2014 i 90.603,00 euros a càrrec de l’any 2015. La subvenció concedida és del 100%, o 
sia de 282.000,00 euros.  
 
L’Ajuntament d’Alaró, amb data 10 de setembre de 2014, va procedir a adjudicar 
l’obra. A l’adjudicació no es va produir baixa, per la qual cosa el pressupost és el 
mateix: 282.000,00 euros, i la subvenció concedida serà de 282.000,00 euros, dels 
quals la quantitat de 191.397,00 euros anirà amb càrrec a l’any 2014 i 90.603,00 amb 
càrrec a l’any 2015.   
 
L’ajuntament esmentat ha tramès documentació justificativa de la despesa al Consell 
per tal que aquest procedís a l’abonament de la subvenció concedida. Ha enviat la 
primera i la segona certificació de les obres, que ja s’ha procedit a la seva tramitació 
per resolucions del Conseller de Cooperació Local de dates 11 i 30 de març de 2015, 
amb informes favorables per part de la Intervenció General i de l’Enginyer Industrial 
del Servei d’Assistència Tècnica a obres.  
 
Amb data 7 de maig de 2015 s’ha rebut un escrit de l’Ajuntament d’Alaró en el qual 
es comuniquen els acords de la Junta de Govern Local de dates 20 d’abril de 2015 i 4 
de maig de 2015 de l’aprovació d’annexes i modificació del projecte: “Millora de la 
xarxa viària local”, juntament amb un exemplar dels annexes i de la modificació.  
 
Mitjançant informe de data 13 de maig de 2015, l’Enginyer Industrial de Cooperació 
Local, Sra. Monserrat Molins Duran, ha procedit a informar favorablement tant els 
annexes com la modificació de l’esmentat projecte. Aquestes modificacions no han 
alterat la naturalesa  ni l’objecte de la subvenció. 
 
Per tant, s’ha de procedir per part del Ple del Consell de Mallorca a l’acceptació de la 
justificació presentada per l’Ajuntament d’Alaró, ja que la modificació del projecte no 
ha alterat, essencialment, la naturalesa o l’objecte de la subvenció, d’acord amb 
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l’article 86 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions.  
 
 
I atès l’informe de fiscalització prèvia de la Intervenció General del Consell de 
Mallorca de data 29 de maig de 2015 (Ref. Fiscalització: FS 89.13/28.14). 
 
Per tot això, previ l'informe preceptiu de la Comissió Informativa General i de 
Comptes, el Conseller Executiu de Desenvolupament Local fa al Ple del Consell de 
Mallorca la següent proposta d' 
 
ACORD 
 
Acceptar la justificació presentada per l’Ajuntament d’Alaró del projecte: “Millora de 
la xarxa viària local”, actuació inclosa a la convocatòria de subvencions adreçada als 
ajuntaments i entitats locals menors de població inferior o igual a 20.000 habitants per 
a actuacions de competència municipal 2014-2015, ja que la modificació del projecte 
no ha alterat, essencialment, la naturalesa o l’objecte de la subvenció, d’acord amb 
l’article 86 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions.  
 

El Sr. FONT (conseller executiu de Desenvolupament Local) explica que l’Ajuntament d’Alaró és 
beneficiari d’una convocatòria pública de subvencions del departament de Desenvolupament Local per 
a l’anualitat 2014-2015. 

L’Ajuntament d’Alaró ha justificat, amb les pertinents certificacions, els projectes executats però, 
durant el decurs de les obres, s’han hagut de fer alguns petits modificats que no alteren el pressupost de 
l’obra. 

La competència per acceptar la justificació dels modificats de les obres és del Ple i, per això, duen 
aquest punt que és purament de tràmit. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
PUNT 36. ACORD D’APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT 
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT DEL DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT LOCAL CORRESPONENT A LES FACTURES DE 
LA RELACIÓ F/2015/3 PEL SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLE 
REALITZAT DURANT EL PERÍODE GENER- JUNY DE L’ EXERCICI 2015. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu de Desenvolupament 
Local: 
 

Ateses les factures presentades per Solred, S.A. i Cepsa Card, S.A en relació als 
subministraments de combustible, efectuats des de l’1 de gener fins el 30 de juny de 
2015, a la Direcció Insular d’Emergències, del departament de Desenvolupament 
Local, segons es detalla a la relació de factures F/2015/3, que no han seguit el 
procediment jurídic- administratiu legalment establert. 
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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 20 de juliol de 2015 del cap del Servei de 
Bombers de Mallorca, l’informe jurídic de data 20 de juliol de 2015 del cap dels 
Serveis Administratius de Cooperació Local i l’informe de fiscalització de la 
Intervenció General que figuren al corresponent expedient. 

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

Atès que hi ha crèdit adequat i suficient al pressupost de despeses per a l’any 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, el conseller executiu de Desenvolupament Local eleva al Ple la 
següent proposta d’ 

ACORD 

Aprovar el reconeixement extrajudicial d’un crèdit de CINQUANTA-DOS MIL SIS-
CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS (52.639,52€) 
que corresponen a QUARANTA-TRES MIL CINC-CENTS TRES EUROS AMB 
SETANTA-QUATRE CÈNTIMS (43.503,74€), de base imposable, i NOU MIL 
CENT TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS (9.135,78€), que 
es corresponen al 21% de l’IVA a càrrec del pressupost de 2015 del Departament de 
Desenvolupament 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 la relació F/2015/3  annexa a aquesta proposta, i més concretament: 
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PROGRAMA 
 
 

 
RC.DEFINITIVA 
 
 

 
APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 
 

 
IMPORT 
 

13600.- 
BOMBERS DE 
MALLORCA 

220150015958 65.13600.22103 
 

52.639,52€ 
   

 
 
 
Autoritzar, disposar i reconèixer una obligació de CINQUANTA-DOS MIL SIS-
CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS (52.639,52€) 
que corresponen a QUARANTA-TRES MIL CINC-CENTS TRES EUROS AMB 
SETANTA-QUATRE CÈNTIMS (43.503,74€), de base imposable, i NOU MIL 
CENT TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS (9.135,78€), que 
es corresponen al 21% de l’IVA, a càrrec del pressupost de 2015 del Departament de 
Desenvolupament Local, a favor dels tercers detallats a la relació F/2015/3. S’adjunta 
la reserva de crèdit adient per procedir al seu pagament. 
 
Proposar al conseller executiu d’Economia i Hisenda que ordeni el pagament de les 
factures corresponents a la relació adjunta F/2015/3 a favor dels tercers que hi figuren 
a dita relació, per un import total de CINQUANTA-DOS MIL SIS-CENTS 
TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS (52.639,52€) que 
corresponen a QUARANTA-TRES MIL CINC-CENTS TRES EUROS AMB 
SETANTA-QUATRE CÈNTIMS (43.503,74€), de base imposable, i NOU MIL 
CENT TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS (9.135,78€), que 
es corresponen al 21% de l’IVA a càrrec del pressupost 2015 del Departament de 
Desenvolupament Local. 
 
Notificar aquest acord al Departament de Desenvolupament Local.  
 

El Sr. FONT (conseller executiu de Desenvolupament Local) comenta que aquest reconeixement 
extrajudicial de crèdit correspon a les factures del combustible que han consumit, durant el primer 
semestre de 2015, els vehicles dels Bombers de Mallorca. 

La història sobre el contracte de subministrament d’aquest combustible ve d’enrere i la varen patir 
durant tota la passada legislatura. Hauria d’haver-se fet un concurs així com toca i haver adjudicat el 
subministrament de combustible. 

La passada legislatura es va fer aquest concurs però quedà desert, és a dir, que les companyies 
subministradores sembla que no tenguin cap interès per presentar-se a un concurs d’aquest tipus i, 
sobretot, per guanyar-lo. 

A hores d’ara s’estan tornant a preparar les bases d’un nou concurs però, no obstant això, aquest no 
serà el darrer reconeixement extrajudicial de crèdit que haurà de dur a Ple perquè, evidentment, els 
vehicles dels bombers han d’estar a punt per cobrir qualsevol necessitat que pugui sorgir i, 
conseqüentment, se’ls ha de continuar subministrant el combustible. 
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Finalment diu que espera poder arreglar aquest tema al més aviat possible i evitar haver de dur les 
factures per la via del reconeixement extrajudicial de crèdit i, per això, demana a tots els grups polítics 
–sobretot als que hi eren durant la passada legislatura– un poc de complicitat per votar a favor d’aquest 
punt. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-tres vots a favor (PSOE, MÉS per 
Mallorca, Podem Mallorca, El Pi-Proposta per les Illes i Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía), cap vot en contra i vuit abstencions (PP). 
 
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT 
 
PUNT 37. SOL·LICITUD AL GOVERN DE LES ILLES BALEARS DE 
L’ADOPCIÓ D’UN PROJECTE DE LLEI QUE INCLOGUI LA DEROGACIÓ 
DE L’ARTICLE 19 DE LA LLEI 13/2012, DE 20 DE NOVEMBRE, DE 
MESURES URGENTS PER A L’ACTIVACIÓ ECONÒMICA EN MATÈRIA 
D’INDÚSTRIA I ENERGIA, NOVES TECNOLOGIES, RESIDUS, AIGÜES, 
ALTRES ACTIVITATS I MESURES TRIBUTÀRIES. 
 
 Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Medi Ambient: 
 
Vist l’article 19 de la Llei 13/2012, de 20 de novembre, de mesures urgents per a 
l’activació econòmica en matèria d’indústria i energia, noves tecnologies, residus, 
aigües, altres activitats i mesures tributàries (BOIB núm. 177 de 29 de novembre de 
2012) que espressa que “El trasllat de combustible derivat de residus (codis LER 
19.12.10 i 19.12.12) provinents de fora de les Illes Balears i dins l’àmbit de la Unió 
Europea, per al seu tractament en plantes o instal·lacions de gestió pública previstes 
en el Pla director sectorial per a la gestió dels residus urbans de l’illa de Mallorca, 
només es pot fer amb l’autorització de l’Administració de la comunitat autònoma de 
les Illes Balears, de conformitat amb el que estableixen els articles 12.4.d) i 25 de la 
Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats. 
El tractament ha de dur-lo a terme el servei públic insular, amb la conformitat prèvia 
del seu titular. 
Els ingressos derivats d’aquest tractament han de ser íntegrament aplicats al 
finançament del preu general que han de satisfer els usuaris del servei públic.” 
 
Vist l’article 47.2 de la llei Orgànica 2/1983 de 25 de febrer, per la qual s’aprova 
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears en virtut el qual els consells insulars podran 
sol·licitar l’adopció d’un projecte de Llei al Govern de les Illes Balears. 
 
Per tot el que s'ha exposat i atès l’article 7.h del Decret de dia 10 de juliol pel qual es 
determina l’organització del Consell de Mallorca, la consellera executiva del 
Departament de Medi Ambient eleva al Ple del Consell de Mallorca la següent 
proposta d' 
 
ACORD 

Primer.- Sol·licitar al Govern de les Illes Balears l’adopció d’un projecte de Llei que 
inclogui la derogació de l’article 19 de la Llei 13/2012, de 20 de novembre, de 
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mesures urgents per a l’activació econòmica en matèria d’indústria i energia, noves 
tecnologies, residus, aigües, altres activitats i mesures tributàries. 
 

La Sra. ESPEJA (consellera executiva de Medi Ambient) proposa que aquest punt quedi damunt la 
taula ja que, segons es desprèn de la moció presentada d’urgència pel Grup El Pi-Proposta per les Illes, 
sembla que tenen moltes ganes de participar amb l’equip de govern en la decisió que Mallorca deixi de 
ser el femer d’Europa, la qual cosa tenen molt clara tant l’equip de govern com el Grup El Pi-Proposta 
per les Illes. 

Així doncs els sembla coherent, dins la seva línia política de prendre decisions conjuntes i 
consensuades, deixar aquest punt damunt la taula i convida que El Pi-Proposta per les Illes també hi 
deixi la seva moció per tal que al proper ple del mes de setembre puguin dur una decisió més àmplia. 

El Sr. PRESIDENT manifesta, abans de donar la paraula a distints grups, que ha de quedar clar que la 
proposta consisteix en deixar el punt damunt la taula i no debatre’l ara sinó fer-ho el proper mes de 
setembre amb pau, tranquil·litat i calma. 

La Sra. SOLER (PP) mostra el seu acord amb la proposta de la consellera executiva de Medi Ambient 
per tal de deixar el punt damunt la taula però fa constar que la Sra. Espeja va convocar al seu despatx 
tots els portaveus dels grups polítics –la passada legislatura els consellers es desplaçaven a veure els 
portaveus– a una reunió buida de contingut. 

En aquella reunió únicament els varen dir que havien estat convocats per dir-los que hi hauria més 
transparència i que havien canviat les formes de governar però sense donar-los cap tipus d’informació. 
De fet, tota la informació la varen oferir els partits de l’oposició a la consellera. 

Així doncs considera que, després de molta precipitació en matèria de residus –des de la investidura del 
Sr. Ensenyat com a president–, deixant avui aquest tema damunt la taula pareix que comencen a posar-
hi un poc de seny. 

Si tot això és en pro d’assolir un consens i poder parlar-ne, doncs ben arribat sigui però, si és per seguir 
fent mal al nom de Mallorca –com ha fet la consellera fins ara–, no hi trobarà el Partit Popular que no 
permetrà que cap membre d’aquesta institució digui que Mallorca és el femer d’Europa. 

Pensa, en aquest sentit, que els ciutadans de Mallorca mereixen un respecte i, que la mateixa consellera 
encarregada de gestionar els residus de Mallorca sigui qui ho diu, és un insult a molts de votants que no 
la votaren a ella i, per això, insisteix en demanar-li respecte per als ciutadans de Mallorca. 

El Sr. PASTOR (El Pi-Proposta per les Illes) diu que, en primer lloc, li vol agrair a la consellera 
executiva de Medi Ambient el gest que ha tengut deixant damunt la taula aquest punt però vol deixar 
clar que no s’hi ha de deixar per no fer-hi res sinó precisament per prendre decisions que aturin la 
importació de residus a l’illa de Mallorca. 

Aclareix que no vol que s’entengui que allò que proposa El Pi-Proposta per les Illes és aturar el 
procediment contingut en la proposta sinó tot el contrari, és a dir, prendre decisions que realment aturin 
la importació de residus a l’illa de Mallorca. 

Atès que la moció presentada pel seu Grup va en aquest sentit, anuncia que també la retiren perquè 
volen que la nova majoria que pensa que Mallorca no ha de ser el femer d’Europa compti amb els tres 
consellers d’El Pi-Proposta per les Illes perquè, amb relació a aquest assumpte, pensen el mateix que 
l’equip de govern. 

La Sra. SERRA (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) exposa, en primer lloc, que el seu Grup no vol 
fems a Mallorca però creu que fan falta dades concretes abans de prendre una mesura d’aquest calat. 
L’equip de govern sempre ha dit que s’ha d’escoltar la veu neutral dels més experts abans de prendre 
cap decisió. 

En aquests moments, des del seu Grup cerquen mesures alternatives pràctiques i no intrusives per al 
medi ambient, a curt i a llarg termini, i han recollit informació d’experts internacionals sobre el tema, la 
qual cosa els planteja una sèrie de supòsits que encara s’estan demanant. 
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A mode d’exemple d’aquests supòsits, relata que és sabut que el carbó és més contaminant que els 
residus i que sabem que Europa considera aquests residus com energia renovable. També han estudiat 
com afecta al turisme la importació d’aquests residus i sembla que, de moment, l’impacte ha estat zero. 

Podrien detallar avantatges i desavantatges d’aquesta importació però, al cap i la fi, la decisió final està 
de mans de qui governa i, per això, al seu Grup també li agradaria participar en els reunions que se 
puguin organitzar per parlar d’aquest tema. 

Finalment fa notar que espera que pel bé dels ciutadans hi hagi un consens amb aquest tema i, per això, 
el seu Grup s’abstendrà en la votació d’aquest punt. 

El Sr. PRESIDENT li recorda a la Sra. Serra que aquest punt no se sotmetrà a votació atès que s’ha 
proposat deixar-lo damunt la taula. 

Es deixa damunt la taula. 
 

II) PART DE CONTROL 

PUNT 38. DECRETS I RESOLUCIONS PER DONAR-NE COMPTE 

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

 

En resten assabentats. 
 
 
b) Relació de les resolucions de les modificacions de crèdits 
 

DEPARTAMENT DATA 
RESOLUCIÓ 

TEMA COMENTARI DESTINATARI IMPORT 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

24/09/14 MODIFICACIÓ DE 
CRÈDITS 

RESOLUCIÓ APROVACIÓ 
EXPEDIENT NÚM.17 DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN 
EL PRESSUPOST  DE CONSELL 
DE MALLORCA 2014  (TR06/2014) 

CONSELL DE 
MALLORCA 

702.187,62 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

06/11/14 MODIFICACIÓ DE 
CRÈDITS 

RESOLUCIÓ APROVACIÓ 
EXPEDIENT NÚM. 22 DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN 
EL PRESSUPOSTS  DE CONSELL 
DE MALLORCA 2014  
(GC01/2014) 

CONSELL DE 
MALLORCA 

379.698,56 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

19/05/15 MODIFICACIÓ DE 
CRÈDITS 

RESOLUCIÓ APROVACIÓ 
EXPEDIENT NÚM.13 DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN 
EL PRESSUPOST DE CONSELL 
DE MALLORCA 2015 (TR02/2015) 

CONSELL DE 
MALLORCA 

204.387,25 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

14/07/15 MODIFICACIÓ DE 
CRÈDITS 

RESOLUCIÓ APROVACIÓ 
EXPEDIENT NÚM.14 DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN 
EL PRESSUPOST DE CONSELL 
DE MALLORCA 2015 (TR03/2015) 

CONSELL DE 
MALLORCA 

213.603,31 

En resten assabentats. 

 

MOCIONS IMPULSORES O DE TRÀMIT I DE CARÀCTER IDEOLÒGIC 
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PUNT 39.  MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PARTIT POPULAR 
ENVERS LA CARRETERA LLUCMAJOR-CAMPOS. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
1. El projecte de traçat i constructiu actualment en redacció, conforme al modificat 
plantejat, preveu la disminució de la mitjana de  a 10 a 6 m d’amplada, la eliminació 
de l’enllaç de Son Sala que ocupava 62.000 m2, la reducció de l’enllaç de Son 
Gabriela amb una reducció d’uns 44.000 m2 d’ocupació, la no afecció a la via del 
tren, modificació del traçat del vial de servei per darrera l’avenc de Son Muletó, a 
proposta de Patrimoni, preveu un control arqueològic de les obres per no afectar a cap 
element patrimonial. 
 
2. El projecte modificat preveu un 30% menys en expropiació de terrenys que el 
projecte aprovat inicialment. 
 
3. El projecte de traçat està totalment acabat i en procés de supervisió per la seva 
aprovació en el Departament d’Urbanisme i Infraestructures del Consell de Mallorca. 
 
4. El projecte constructiu està en redacció, pendent d’incorporar el càlcul de les 
estructures, assistència tècnica que fou adjudicada el 24 de març de 2015 a l’empresa 
UTE Degree of Fredoom S.L.U. i Ingeniería Civil y Tecnología del Mediterráneo, 
S.L. amb un termini d’execució de 2 mesos. 
 
5. El projecte modificat té l’informe favorable de la Comissió Insular de Patrimoni 
Històric de data 15 de juliol de 2014 i de la Comissió Balear de Medi Ambient de data 
30 de novembre de 2014. 
 
6. El retràs amb l’aprovació definitiva de l’expedient i l’inici de licitació del projecte, 
que disposa de previsió econòmica dins el conveni amb el Ministeri de FOMENT, 
suposaria una important demora amb l’inici de les obres, a un tram de la xarxa viària 
que necessita d’una urgent actuació on la màxima prioritat hauria d’esser la seguretat 
dels usuaris d’aquesta carretera.   
 

ACORD 
 

1.- Es mantindrà com a criteri bàsic del projecte la seguretat dels usuaris, evitant 
enllaços al mateix nivell i mantenint els carrils de serveis a ambdós costats de la via i 
amb una mitjana amb una amplària mínima per a garantir la seguretat. 
 
2.- El Ple del Consell de Mallorca insta al Departament d’Urbanisme i Infraestructures  
a aprovar amb la major brevetat possible el projecte de traçat definitiu i del projecte 
constructiu per iniciar la licitació del Projecte de desdoblament de la carretera de 
Llucmajor a Campos ABANS DE FINALITZAR L’ANY 2015, com una de les obres 
més prioritàries que necessita la xarxa viària de Mallorca. 
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El Sr. ROVIRA (PP) comenta que la moció que presenta el seu Grup és en positiu i que, si bé s’ha de 
donar un marge de temps a l’equip de govern, hi ha temes d’actualitat que fan que l’oposició hagi 
d’actuar i presentar propostes. 

Constata que hi ha un problema amb la carretera de Llucmajor a Campos, problema que existeix des de 
fa molts d’anys. És un problema que s’intentà solucionar amb el Pla Director Sectorial de Carreteres 
mitjançant la incorporació de la proposta de desdoblament d’aquesta via, una proposta que comptà amb 
el suport de tots els grups polítics. 

Durant la passada legislatura, i en resposta a una proposta electoral del Partit Popular l’any 2011, es va 
plantejar intentar accelerar el procés de conversió d’aquesta carretera en una carretera desdoblada. 

Aleshores hi havia dos inconvenients importants però el més importat a l’hora de tirar endavant aquest 
projecte era aconseguir el finançament adequat ja que, en no ser un projecte urgent per a governs 
anteriors, no havia estat incorporat al conveni de carreteres i, per tant, no comptava amb un 
finançament directe per part del Ministeri de Foment ni tampoc no tenia finançament suficient per part 
dels pressuposts del Consell de Mallorca als quals els ve just mantenir, en condicions, l’estat de 
conservació de totes les carreteres de la seva propietat. 

Per aquest motiu, la passada legislatura –malgrat la situació econòmica complicada del Consell de 
Mallorca i l’execució de l’esmentat conveni– plantejaren, com un dels principals objectius, intentar 
modificar el conveni de carreteres per aconseguir el finançament necessari per al desdoblament 
d’aquesta carretera. 

Recorda que les xifres que determina el conveni quant als projectes són orientatives i, un cop que els 
projectes s’han executat, les xifres s’hi adapten de manera gairebé automàtica després d’una reunió 
amb el Ministeri i allò que pugui faltar se resta d’altres projectes no executats i el que pugui sobrar 
s’incorpora a altres projectes no executats. 

En aquest cas, el més important era incorporar aquest projecte (el desdoblament de la carretera 
Llucmajor–Campos) al conveni de carreteres amb el Ministeri de Foment perquè, en cas contrari, un 
projecte d’aquestes característiques no se podria executar, segons el seu parer, per menys de 30 M€, 
xifra absolutament inassumible directament pel Consell de Mallorca. 

Una vegada aconseguit el finançament, i fins i tot abans d’aconseguir-lo, ja s’inicià el procés 
d’aprovació del projecte, que era també un altre punt conflictiu. Aquest projecte obligava a elaborar un 
projecte de traçat –com marca la llei– que el PP deixà amb la fase de la primera exposició pública 
realitzada i amb un anunci d’una modificació del primer projecte que el nou equip de govern del 
Consell de Mallorca ja se l’ha trobada al despatx de supervisió dels enginyers del departament de 
Carreteres. 

Així doncs, ara per ara, tenen un projecte inicial i un projecte modificat en base als informes de 
Patrimoni, Medi Ambient i les al·legacions presentades per particulars, entitats i partits polítics.  

El projecte modificat redueix sensiblement el projecte inicial –tal i com consta en l’exposició de motius 
de la moció– amb un 30% menys d’expropiacions, un enllaç eliminat, un altre enllaç reconvertit en una 
rotonda elevada per consumir manco territori i aportar un millor funcionament al projecte i, sobretot, 
acompleix totes les prescripcions que les comissions de Patrimoni i de Medi Ambient varen plantejar 
durant la legislatura passada. 

Tot això es recull en el projecte modificat i, a més a més, també compten amb un projecte executiu per 
licitar que està a punt de finalitzar-se perquè just li faltava el lliurament definitiu per part del tècnic i, 
fins i tot, estava adjudicada la redacció del projecte de l’estructura de l’enllaç que es mantenia. 

Per motiu d’haver-se de celebrar les eleccions, el Partit Popular no va aprovar definitivament el 
projecte de traçat –cosa que deu anar bé al nou govern atès que el volen modificar– però han pogut 
veure, amb satisfacció, que el projecte de desdoblament d’aquesta carretera s’ha incorporat al programa 
de l’actual equip de govern encara que aquesta satisfacció esdevé preocupació en veure tota una sèrie 
de manifestacions relacionades amb la modificació d’aquest projecte. 

Aquesta modificació del projecte no deixa clar si es preservaran els mínims que el PP pensa que ha de 
tenir un projecte d’aquestes característiques. Per això, plantegen una moció amb dos punts. 
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El primer punt, sense entrar en detalls ni especificacions tècniques, planteja unes qüestions bàsiques 
com que el projecte ha de tenir una mitjana suficient, uns carrils de servei suficients i que els enllaços 
no siguin al mateix nivell atès que el punt on actualment acaba l’autopista no se pot convertir en un 
enllaç al mateix nivell, com així passa a la carretera de Manacor i com s’ha publicat aquests dies als 
mitjans de comunicació. 

Mantenint aquests criteris mínims d’enllaços a distint nivell, de carrils de servei, de mesures de 
seguretat mínimes i de mitjana suficient, considera que el projecte s’ajustaria als mínims que plantejava 
el Partit Popular malgrat que no sigui exactament el mateix. Per tant, el Partit Popular donaria suport a 
un projecte de mínims, que era precisament el que pretenien. 

El segon punt de la moció és més polèmic perquè el nou govern ja ha anunciat alguns canvis i tots els 
que han fet feina amb projectes de carreteres saben que qualsevol modificació d’un projecte exigeix de 
molt de temps atès que els requisits tècnics, les obligacions legals i el treball de camp necessari per 
modificar un projecte d’aquestes característiques no s’assoleixen, malauradament, de manera ràpida i, 
per això, canviar un projecte que ja tenen llest significa pràcticament començar de bell nou. 

El simple fet de reduir la mitjana va significar haver de tornar a redactar el projecte de traçat 
completament i, si ara la volen tornar a reduir, obligarà a redactar una altra vegada el projecte de 
manera íntegra perquè just moure, malgrat sigui un metre, la mitjana –que va del principi al final del 
projecte– obliga a redactar un projecte nou pràcticament sencer i això duu molt de temps. 

Pensa que l’equip de govern no votarà a favor del segon punt de la moció ja que, si volen modificar el 
projecte de desdoblament de la carretera, esdevé impossible poder licitar les obres abans de final d’any 
i, per això, considera que el projecte que elaborà el Partit Popular –que és un projecte de mínims– és el 
projecte suficient que s’ha de realitzar. 

A més a més, puntualitza que és molt complicat justificar reduccions d’aquest projecte perquè ja és 
prou reduït i que, per motius lògics de funcionament de la carretera, anar a cercar quelcom que estigui 
per davall d’uns mínims pot provocar que d’aquí a pocs anys s’hagi de tornar a ampliar el que s’hagi 
construït, la qual cosa implica una doble despesa i un doble sacrifici. 

Entén que, d’acord amb els millors criteris tècnics, si es planteja un projecte i al cap de 5 o 10 anys 
resulta insuficient, almanco la insuficiència haurà estat fruit d’una sorpresa, de factors inesperats o, fins 
i tot, d’un projecte mal redactat de manera involuntària. En qualsevol cas, no es pot assumir ni poden 
estar d’acord amb fer un projecte reduït de forma conscient i sabent que serà insuficient. 

Aleshores, donat que el Partit Popular opina que reduir el projecte actual no és ni pràctic, ni intel·ligent 
ni tècnicament correcte, proposa el límit de 2015 per licitar-lo ja que dóna temps per fer-hi alguns 
canvis mínims però no per fer-hi un canvi global. 

Per tot això, el seu Grup manté la proposta en el sentit que, abans de finalitzar l’any 2015, s’iniciï la 
licitació d’aquesta obra tenint en compte que resten 6 mesos per acabar l’any i no estan demanant que 
el tenguin adjudicat sinó que iniciïn la seva licitació. 

Finalment recalca que, segons el seu parer, sis mesos basten per fer-hi algunes modificacions mínimes i 
és possible iniciar-ne la licitació però, ara bé, si l’equip de govern pretén canviar el projecte de dalt a 
baix, aleshores és evident que no tendran temps per iniciar la licitació enguany. 

La Sra. SERVERA (PSOE) comença la seva intervenció exposant que tothom sap –i el Sr. Rovira 
també així ho ha manifestat– que aquesta carretera és una via molt transitada per la qual passen una 
mitjana de més de 20.000 vehicles cada dia a més de tenir una gran quantitat d’entrades i sortides a 
finques particulars i a camins veïnals. Tot això fa que sigui una carretera amb un índex de concentració 
d’accidents molt elevat. 

Tal i com ja va anunciar la consellera executiva de Territori i Infraestructures, la Sra. Garrido, el 
dimarts passat en roda de premsa, està previst modificar el projecte inicial elaborat per l’anterior equip 
de govern amb l’objectiu de minimitzar els efectes d’aquell projecte que no estava aprovat 
definitivament, la qual cosa permet tornar a estudiar les al·legacions plantejades pels ajuntaments i pels 
partits polítics. 
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Una de les modificacions que s’hi pretenen fer és la substitució de la rotonda elevada per un pas 
inferior així com la reducció de la mitjana central dels 6 m que hi havia prevists fins al mínim legal 
establert. Igualment es pretenen reduir les mitjanes que separen la carretera de les diferents vies de 
serveis. 

A part de tot això, també hi ha una sèrie de mesures que se volen posar en marxa –que està previst que 
s’implantin abans de dia 10 del mes que ve– com són la instal·lació de barreres de seguretat i reduir la 
velocitat màxima de 100 km/h a 90 km/h i a 80 km/h en els trams més perillosos. 

Per aquestes raons i amb vista a arribar a un bon enteniment, proposa al Partit Popular una modificació 
per al segon punt d’acord de la moció en el sentit que en lloc de dir “abans de finalitzar l’any 2015”, 
digui “abans de finalitzar l’any 2016” atès que és impossible que en mig any estiguin aprovats ni el 
projecte de traçat ni el projecte constructiu. 

Si el Partit Popular accepta la transacció proposada, el Grup Socialista votaria a favor de la moció i, en 
cas que no l’acceptin, sol·licita al Partit Popular que permeti que se votin els dos punts d’acord de la 
moció de manera separada ja que, de fer-ho així, el Grup Socialista votaria a favor del primer punt i en 
contra del segon punt. 

El Sr. AMENGUAL (El Pi-Proposta per les Illes) comenta que, amb relació a aquesta proposta que 
presenta el Partit Popular, tothom sap que la carretera Llucmajor–Campos és un punt negre de les 
carreteres de Mallorca i ho és des de fa anys. 

Per sentit comú i responsabilitat, el seu Grup coincideix amb el sentit de la proposta quant al punt 
primer relatiu a tenir, com a criteri bàsic, mirar per la seguretat dels usuaris. Igualment els sembla 
correcta la proposta del Grup Socialista en quant a votar, de manera diferenciada, els dos punts d’acord 
de la moció i indica que el seu Grup estaria d’acord amb poder-ho fer així. 

Pel que fa al segon punt de la moció, al seu Grup certament li agradaria que fos al més aviat possible 
però estaria d’acord amb què faci referència a l’any 2016 atès que coincideixen amb el parer de l’equip 
de govern quant a intentar reduir l’impacte visual i paisatgístic que suposa el projecte inicial i llavors 
modificat que defensava el Sr. Rovira. 

Són sabedors que la tramitació d’aquest tipus de projectes és difícil i el Sr. Rovira els ha explicat 
exhaustivament com l’han de dur a terme però, no obstant això, entén que a l’equip de govern se li faci 
difícil aplicar un projecte quan no s’està d’acord amb el seu impacte visual. 

Així doncs, El Pi-Proposta per les Illes demana a l’equip de govern del Consell de Mallorca que faci les 
modificacions que consideri oportunes amb la major celeritat possible entenent que celeritat no 
significa precipitació i que tenguin en compte l’opinió dels ajuntaments de Campos, Llucmajor i ses 
Salines així com mantenir informats els grups de l’oposició per evitar que se n’assabentin pels mitjans 
de comunicació. 

Finalment, fa un especial esment al fet que totes aquestes qüestions plantejades no poden obviar que 
s’ha de tenir una especial cura amb el tema del finançament de la carretera, finançament que prové de 
Madrid. 

La Sra. GARRIDO (consellera executiva  d’Urbanisme i Infraestructures) agraeix, en primer lloc, el 
suport d’El Pi-Proposta per les Illes a la modificació que s’està plantejant per part de l’equip de govern 
quant al desdoblament de la carretera Llucmajor–Campos i aprofita per demanar-los disculpes si, per 
ventura, s’han assabentat de segons quines coses a través dels mitjans de comunicació, la qual cosa 
intentaran que no torni a passar. 

En conseqüència, tot d’una que compti amb un primer esborrany de com serà el projecte de traçat li 
comunicaran a tots els grups polítics del Consell de Mallorca. 

Seguidament agraeix també el tarannà de la moció del Partit Popular i les paraules del Sr. Rovira 
afegint que, potser no s’hi posaran d’acord, però ben segur que se podran entendre en segons quines 
coses. 

Opina que tots els partits polítics estan d’acord que el desdoblament de la carretera de Llucmajor–
Campos és una necessitat i una urgència però la qüestió és si estan d’acord en la manera en què s’ha de 
fer aquest desdoblament. 
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El Partit Popular va plantejar, durant la passada legislatura, dos projectes bandera malgrat que ambdós 
resultaren molt discutits per part de l’oposició. Un era el desdoblament de la carretera Llucmajor–
Campos i l’altre la ronda o variant d’Inca. 

Els partits que conformen l’actual equip de govern del Consell de Mallorca es varen presentar a les 
eleccions amb una sèrie de coses clares, que varen manifestar a l’electorat i ara estan fent complir allò 
que l’electorat va votar, és a dir, replantejar les dimensions faraòniques d’aquesta carretera Llucmajor–
Campos. 

Aquestes dimensions faraòniques inclouen una rotonda elevada de 100 m de diàmetre i un planta 
mínima del traçat de la carretera de 53 m d’amplària. Aquest és el desdoblament que planteja el Partit 
Popular mentre que l’actual equip de govern vol un desdoblament segur –és obvi– però no un 
desdoblament faraònic. 

El Sr. Rovira planteja aquest desdoblament tot pensant en el supòsit que d’aquí a 15 o 20 anys es 
necessiti emprar part dels terrenys de la mitjana per a la construcció d’un nou carril, bé sigui en sentit 
Campos o en sentit Llucmajor, cosa que al final no diu però és allò que té dins el cap. 

Fa notar que el Sr. Rovira reclama que s’acceleri el desdoblament de la carretera i, en aquest sentit, li 
comenta que aquest desdoblament –no així la manera de plantejar-lo– i la seva urgència varen tenir el 
suport dels partits que durant la passada legislatura estaven a l’oposició.  

També va comptar amb aquest suport la modificació del Pla Director Sectorial de Carreteres per passar 
aquest desdoblament de la fase II a la fase I així com també varen tenir el seu suport a l’hora de 
modificar el conveni de carreteres quant a la quantia concreta a destinar a aquest projecte i incloure’l en 
la primera fase d’execució. 

En canvi, no varen comptar amb el seu suport quant a la segona modificació del conveni de carreteres –
cosa que ja els varen fer saber– perquè implica que els projectes passen de prepagables a postpagables. 

Recorda que el Sr. Rovira deia que, en entrar a governar al Consell de Mallorca, es trobà problemes a 
l’hora executar el conveni de carreteres però ella també li pot retreure que s’ha trobat el conveni de 
carreteres amb greus problemes d’execució, que és un tema del qual podran parlar un altre dia si el Sr. 
Rovira ho vol. 

En la moció es fa palès que l’execució del desdoblament patirà retards i és cert que fer segons tipus de 
modificacions, com ja han dit els tècnics, suposarà haver de modificar el projecte de traçat i, per això, 
vol agrair que l’equip de govern anterior no aprovàs definitivament el projecte de traçat abans de les 
eleccions ja que, d’haver estat així, ara es presentarien problemes més difícils de solucionar a l’hora de 
dur a terme la modificació que volen fer del projecte. 

Quant al retard que el Sr. Rovira diu que es produirà amb la modificació del projecte, assenyala que els 
tècnics consideren que el retard no serà massa significatiu i, de fet, les previsions són, si no sorgeix cap 
imprevist, que el retard sigui d’uns 4 mesos que és el temps que se necessita per redactar el projecte. 

A més a més, cal tenir en compte que el projecte existent ja ha passat el tràmit d’impacte ambiental –
fase que sol durar molt– i ara només restarà anar a la Comissió Balear de Medi Ambient per exposar 
que el nou projecte és molt menys impactant, amb un traçat bàsicament similar i sol·licitar que els 
eximeixin de tornar a passar pel tràmit d’impacte ambiental. 

Una vegada complimentat això, llavors ja podran aprovar el projecte de traçat, el projecte constructiu, 
supervisar-lo i treure’l a licitació. Les previsions de l’equip de govern és poder contractar i iniciar les 
obres dins l’any 2016. 

En la moció es planteja el mes de desembre de 2015 com a termini per començar-ne la licitació i 
desconeix perquè ho proposen ja que el Sr. Rovira tampoc no hauria complert amb aquest termini donat 
que no és cert, com deia abans, que el projecte l’hagués deixat en supervisió. 

La realitat és que dos dies abans de constituir-se la nova corporació és quan va entrar el projecte 
constructiu pel registre del departament de Carreteres. Malgrat que el nou equip de govern indicà que 
s’aturàs tot amb relació a aquesta carretera, fa dos dies que l’empresa va entrar el projecte constructiu 
de les estructures (l’enllaç de Son Gabriela: la rotonda elevada) i ho ha fet sense acompanyar-lo del 
pressupost.  
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Això demostra que el projecte no es trobava en supervisió –com afirmava el Sr. Rovira– i, en cas de 
continuar endavant amb el projecte elaborat per l’anterior equip de govern, l’haurien de supervisar, fer 
l’aprovació definitiva del traçat, iniciar els tràmits de contractació, valorar les estructures i, finalment, 
en tenir el projecte constructiu, treure’n el concurs la qual cosa evidencia que no s’hauria pogut fer el 
desembre de 2015 i menys quan només falten 5 mesos per acabar l’any. 

El Sr. Rovira ha deixat constància que li preocupa molt la seguretat d’aquesta via però a l’equip de 
govern també li preocupa aquesta seguretat i, precisament per això, s’han posat en marxa una sèrie de 
mesures urgents a proposta dels tècnics. 

Remarca que han estat els tècnics els que han indicat on es podia actuar i com s’havia de fer. El resultat 
ha estat, de moment, tres quilòmetres de línia contínua i la limitació de velocitat a 80 km/h just per 
raons de seguretat perquè, dels 13 accidents mortals dels darrers 5 anys, 10 varen tenir lloc en aquest 
tram de tres quilòmetres. 

Afegeix que, a més a més, des del departament es farà arribar a tots els grups polítics tant l’informe 
com el mapa d’actuacions de les mesures seguretat que s’han posat en marxa precisament perquè saben 
que el projecte de desdoblament de la carretera patirà un cert retard. 

Potser les mesures preses resulten un poc incòmodes o alenteixen la circulació però, en tot cas, la 
reducció de velocitat de 100 km/h a 80 km/h únicament suposa trigar 2,5 minuts més en recórrer el 
trajecte, un temps mínim que pot contribuir a preservar la seguretat de les persones i evitar accidents 
mortals. 

En definitiva, assenyala que el nou equip de govern planteja un projecte distint de desdoblament de la 
carretera Llucmajor–Campos (que únicament coincideix amb el del PP en el nom) en el qual se 
suprimeix la rotonda elevada substituint-la per un pas inferior i es redueix la mitjana al mínim que 
tècnicament permeti la via. 

També es redueixen les dimensions dels carrils de servei. Ara són 2 carrils amb 2 vorals, cosa que no és 
necessària perquè ja s’ha comprovat amb la carretera de Manacor que es poden reduir molt els carrils 
de servei que continuaran tenint dos sentits de circulació. 

A més d’això, es reduiran les afeccions a les finques. Del primer al segon projecte ja hi va haver una 
gran disminució quant a l’afecció de finques però ara encara n’hi haurà menys. En total són 209 finques 
afectades, la majoria de conreu i la resta boscoses. 

Al mateix temps es reduirà el nombre d’expropiacions i s’intentarà no afectar els dos habitatges que ara 
estaven afectats amb el projecte actual; són les dues edificacions habitades de les vuit en total que 
afecta el projecte. Un mínim de retard per tal de no afectar dues famílies que viuen en aquests 
habitatges considera que pot ser disculpable i que la gent ho pot entendre. 

Per concloure, recorda que fa molts d’anys que aquesta carretera és així però assegura que, quan 
finalitzi aquest mandat, el desdoblament de la carretera estarà acabat. 

El Sr. ROVIRA adverteix que la Sra. Garrido parla de les dimensions del seu projecte obviant els 
carrils de servei i, en canvi, quan parla de l’amplària de l’anterior projecte sí que hi suma els carrils de 
servei ja que, evidentment, una carretera desdoblada no té 53 m d’amplada. 

Entén que cadascú expliqui el projecte de manera que més li convengui però és innegable que el 
projecte (tant l’actual com el nou que faran) abasta des dels carrils de servei d’un costat fins als carrils 
de servei de l’altre costat. 

Assenyala que el projecte contempla una rotonda elevada perquè precisament es va recomanar que no 
se fes un pas inferior perquè obligava a elevar la cota de la carretera i resulta que és més impactant 
elevar la cota de la carretera que fer-hi una rotonda elevada. 

La rotonda elevada, al cap i a la fi, no són més que dos ponts i el problema del pas inferior és la 
quantitat de territori que s’havia d’emprar a ambdós costats de la carretera a més de les dues rotondes 
de connexió amb els carrils de servei. 

Un pas inferior o superior ocupa molt més territori que no una rotonda elevada que, malgrat que és més 
visible, és preferible a un pas inferior o superior que consumeix més territori i obliga, per les cotes, a 
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iniciar la carreteres des de més enfora i a enllaçar els carrils de servei mitjançant rotondes allunyades 
de la carretera principal i, per això, l’anterior equip de govern va decidir optar per la construcció d’una 
rotonda elevada precisament per consumir molt menys territori. 

A part d’això, varen reconvertir l’enllaç en una rotonda elevada perquè Patrimoni els va obligar a 
reduir el territori ocupat perquè s’afectaven elements patrimonials; elements que es preservaven amb la 
rotonda elevada. Així doncs, si ara renuncien a la rotonda elevada per fer-hi un pas inferior, no tendran 
altra alternativa que canviar-lo d’ubicació, cosa que tècnicament no era recomanable. 

Tot seguit recorda que varen discutir el projecte amb els tècnics del Consell de Mallorca durant molt de 
mesos; tècnics d’aquí que coneixen el territori i varen dirigir aquest projecte seguint les indicacions de 
Patrimoni, cercant el menor consum de territori possible i protegint els elements patrimonials. 

L’afectació d’un habitatge era precisament perquè es protegia un element patrimonial. Si s’hagués 
autoritzat la reubicació de l’element patrimonial, no s’hauria hagut d’afectar l’habitatge. Ara bé, si 
l’actual equip de govern aconsegueix fer-ho ara d’una altra manera sense perjudicar tècnicament el 
projecte, doncs enhorabona. 

No obstant això, adverteix que les lectures fàcils –com la que ha fet la Sra. Garrido– de les reduccions 
del projecte resulten que, a l’hora de veritat, generen dificultats de seguretat en el projecte. 

La mitjana mínima que va exigir l’anterior govern imagina que és la mateixa mitjana mínima que 
exigeixen ara i potser aconseguiran el vistiplau al projecte canviant de tècnics. 

En qualsevol cas, no accepta que se digui que el Partit Popular hi tenia un tercer carril amagat perquè, 
fins i tot, varen dir públicament en diverses ocasions que renunciaven expressament a qualsevol 
ampliació futura d’aquesta carretera i ho feren així perquè quedàs constància política i tècnica al 
projecte de què no consideraven necessària una ampliació d’aquesta carretera en el futur i, per això, 
refusa l’argument de la Sra. Garrido quan diu que l’amplària de la mitjana prevista era per fer-hi, en el 
futur, un tercer carril, la qual cosa no és certa.  

Pot admetre que potser el nou projecte millorarà alguns aspectes de l’anterior però també n’empitjorarà 
d’altres i no accepta, de cap manera, que hi hagués cap actuació oculta amb vista a ampliacions futures 
perquè aquesta carretera no té cap necessitat de comptar amb tres carrils. 

De fet, aquests tercers carrils no existeixen ni tan sols a l’altura de s’Arenal, on hi ha molta més 
densitat de trànsit. Això demostra que no són necessaris entre Llucmajor i Campos i és quelcom que 
des d’un principi s’havia descartat. 

Aclarit aquest extrem, assenyala que no entén que la Sra. Garrido pugui qualificar el projecte com a 
faraònic just pel fet que s’hi prevegi un enllaç elevat o perquè compti amb 3 m més o menys de 
mitjana. 

En estar acabada la carretera, es comprovarà que 4, 5 o 6 metres de mitjana no influeixen tant en el 
consum de territori ni en l’impacte visual de la carretera. Allò que sí que tendrà impacte visual és el seu 
desdoblament però és quelcom que tothom té clar que s’ha de fer i, per tant, la resta són discussions 
sense sentit ja que, en estar acabada la carretera, tothom en farà ús i tots n’estaran agraïts. 

Finalment es refereix a la proposta de transacció que li ha fet el Grup Socialista i anuncia que no 
accepten la substitució d’any 2015 per any 2016 però, en canvi, sí que accepten la votació separada 
dels punts perquè és important que tothom tengui clar el primer punt i, d’acord amb les intervencions 
dels distints grups, sembla que és així i és important que s’aprovi per unanimitat. 

El Sr. AMENGUAL agraeix les paraules de la Sra. Garrido en el sentit que facilitarà tota la informació 
als distints grups, cosa que espera que no quedi en unes simples paraules sinó que sigui una realitat. 

Pel que fa al retard en l’execució del desdoblament de la carretera, adverteix que en premsa sortia que 
seria de 3 mesos, avui la consellera ha dit que seran 4 mesos però, fins i tot, si són 6 mesos ja li va bé al 
seu Grup atès que duen 3 anys per fer l’aprovació inicial del projecte i 1 any per fer-hi una modificació. 
Aleshores, 6 mesos per introduir-hi uns canvis, que consideren adients, no és gaire retard. 
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Insisteix, com deia abans, que celeritat no és precipitació, és a dir, que convé que ho facin bé i d’una 
manera acurada sense perdre de vista el finançament i opina que un retard de 6 mesos no afectarà el 
tema del finançament que ja estava resolt amb el conveni de carreteres. 

Per acabar anuncia que, si el Grup Popular no accepta la transacció que li ha proposat el Grup 
Socialista, aleshores el seu Grup s’abstendrà en la votació del segon punt d’acord d’aquesta moció. 

La Sra. GARRIDO agraeix la intervenció del Sr. Amengual i aprofita per contestar-li una qüestió que 
havia plantejat en la primera intervenció amb relació als municipis afectats.  

En aquest sentit li diu s’ha parlat amb els equips de govern dels municipis afectats però no només ses 
Salines, Campos i Llucmajor sinó també Felanitx i Santanyí perquè els seus veïns han de passar per 
força per aquesta carretera llevat que facin una volta més llarga i passin per Manacor. 

Continua explicant que tots aquests municipis estan informats –i els mantendran informats en tot 
moment– i, a més a més, varen parlar amb el batle de Campos perquè s’està estudiant quina solució 
poden donar al trànsit a l’entrada del nucli sense haver de construir la ronda sud que preveu el Pla 
Director Sectorial de Carreteres i que el mateix consistori de Campos sol·licita que no se faci ja que 
podria afectar molt els comerços i la vida del municipi. 

Malgrat tot això, s’intentarà obrir un procés participatiu –com així acordaren amb el batle– al municipi 
perquè els seus habitants puguin opinar sobre quina és la millor manera de treure el trànsit del poble. 
Mentrestant s’intentarà treure el trànsit per la ronda nord en direcció a Felanitx i, així mateix, el 
projecte inclourà una partida específica de paisatge a l’entrada al municipi de Campos, just a l’altura 
del polígon industrial per tal de fer el poble més atractiu i convidar la gent que hi passi a visitar-lo. 

Tot seguit s’adreça al Sr. Rovira i li comenta que no només s’han trobat aquest projecte amb unes 
dimensions elevades. El Partit Popular entén l’execució de l’obra pública d’una manera expansiva i la 
del nou equip de govern és potser una mica més intensiva. 

Pel que fa l’amplària del projecte, confirma que la planta és de 53 m i així consta en la documentació i 
és tant perquè les mitjanes que separen la carretera desdoblada dels carrils de servei són, com a mínim, 
de 3 m en els trams rectes allà on la mitjana discorre aferrada a la carretera però, en tot cas, aquestes 
qüestions tècniques se les han de deixar als enginyers. 

Una cosa que sí està clara –li varen recordar durant tota la passada legislatura– és que el seu partit se va 
presentar a les eleccions amb un projecte clar i poder complir amb aquest projecte implicarà que hi hagi 
un retard en l’execució. 

Precisament perquè són conscients que hi haurà un retard i perquè són conscients que el més important 
és la seguretat de tots els usuaris de la carretera, han posat en marxa unes mesures urgents de seguretat 
que tal vegada causin molèsties però no en queda d’altra que demanar disculpes i paciència a la 
ciutadania i el mateix li demana al Partit Popular, és a dir, que tengui paciència i que doni un poc de 
marge a l’equip de govern del Consell de Mallorca. 

El Sr. PRESIDENT assenyala que la Sra. Serra sol·licita intervenir però, abans de donar-li l’ús de la 
paraula, recorda que les intervencions dels distints grups s’han de fer sempre abans que el conseller o 
consellera tanqui el debat perquè així podrà oferir les explicacions oportunes a les qüestions que se 
plantegin en cada intervenció. 

La Sra. SERRA (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) comenta que el tema del desdoblament de la 
carretera de Llucmajor a Campos no és un joc de poders. 

Existeix un concepte anomenat “interès general” que sembla que l’han oblidat. Una carretera no ha 
suposar mai un conflicte polític. Els experts en la matèria no són els partits polítics sinó uns ciutadans 
que tenen uns estudis i coneixements que poden donar la resolució més òptima per fer una carretera. 

Tots els grups que conformen l’equip de govern del Consell de Mallorca estan parlant, com així ho fa 
també Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, d’una nova forma de fer política més propera al ciutadà, 
més transparent. 

Creu que arribar a un acord sobre aquest tema no pot ser gaire difícil perquè, si no és així, estaran 
demostrant que se tornen a imposar els interessos polítics per damunt dels interessos dels ciutadans. 
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El seu Grup demana, en definitiva, que pel bé de la ciutadania se faci aquest desdoblament de la millor 
manera i al més aviat possible. 

La Sra. GARRIDO assegura que l’objectiu de l’equip de govern és fer aquest desdoblament de la 
manera més ràpida i més segura possible. 

Apartat 1) 

Sotmès el primer punt d’acord de la moció a votació, s’aprova per unanimitat. 

Apartat 2) 

Sotmès el segon punt d’acord de la moció a votació, es rebutja per deu vots a favor 
(PP i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía), devuit vots en contra (PSOE, MÉS per 
Mallorca i Podem Mallorca) i tres abstencions (El Pi-Proposta per les Illes). 
 
PUNT 40.  MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PARTIT POPULAR 
ENVERS AMPLIACIÓ PACTE CONSELL DE MALLORCA-EAPN 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
Fa ja 10 anys que diverses entitats de les nostres illes es varen associar amb l’objectiu 
de combatre la pobresa i l’exclusió social a la nostra societat. Va ésser exactament el 
18 de maig de 2005 quan es va constituir la EAPN- ILLES BALEARS, xarxa per la 
inclusió social que al llarg d’aquests 10 anys ha anat creixent i en l’actualitat està 
formada per 28 entitats que aglutinen un nombre molt important de treballadors (més 
de 1.500) i que, segons indiquen les seves xifres i memòries atenen a més de 80.000 
persones. 
 
La feina d’aquests 10 anys ha fet que la EAPN fos una de les impulsores del Tercer 
Sector Social Illes Balears (Constituït legalment el 13 de març de 2010) i que el 10è 
aniversari es pogués celebrar no només amb la satisfacció de la feina feta atenent a 
milers de persones, sinó també amb el reconeixement institucional i públic de la seva 
tasca amb l’atorgament del Premi Ramon Llull 2015 per part del Govern de Les Illes 
Balears. 
 
Entenem que lluitar per les persones que es troben en situacions de vulnerabilitat és 
molt més eficaç si se fa de forma conjunta entre les entitats (en aquest cas agrupades 
en la EAPN) i les institucions, d’aquí que valorem molt positivament la proposta que 
va fer la EAPN a totes les Institucions de les Illes de subscriure un acord marc de 
col·laboració per tal de dur a terme actuacions en defensa dels col·lectius en institució 
de pobresa i exclusió social. 
 
Aquesta proposta es va concretar al Consell de Mallorca el passat 7 de maig de 2015 
amb la signatura del “PACTE PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL A MALLORCA” 
entre la EAPN i els partits amb representació al Consell de Mallorca, com eren en 
aquell moment PP, MES i PSOE. Tal com s’havia fet abans al Parlament de les Illes 
Balears i a l’Ajuntament de Palma. 
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Atès que després de les eleccions de Maig de 2015 hi ha hagut un canvi substancial a 
la composició de les forces polítiques al Consell de Mallorca amb la presència de 
noves formacions. 
 
Atès que el pacte de Governabilitat del Consell de Mallorca contempla també assumir 
els acords del Pacte signat amb la EAPN proposam el següent 
 
 

ACORD 
 
 

1.-  El Consell de Mallorca acorda ampliar les parts signatns del Pacte per a la 
Inclusió social a Mallorca per tal que els nous partits que formen part de la Institució 
s’adhereixin a l’acord signat el passat 7 de maig de 2015 
 
2.-  El Consell de Mallorca acorda constituir la Comissió de Seguiment que contempla 
la Clàusula quarta del Pacte per a la Inclusió així com establir un calendari de 
reunions. 

Es retira. 

INTERPEL·LACIONS 

41. INTERPEL·LACIÓ QUE FORMULA LA SRA. CATALINA SOLER 
TORRES REFERIDA A “POLÍTICA DE RESIDUS DEL CONSELL DE 
MALLORCA ANUNCIADA PEL SEU PRESIDENT”. 
 
Es dóna compte de la següent interpel·lació: 
Catalina Soler Torres, com a consellera del Grup de Consellers del Partit Popular, 
d’acord amb el que preveu l’art. 75 del Reglament Orgànic, formula per al proper Ple 
ordinari al Hble. President del Consell de Mallorca el Sr. Miquel Ensenyat Riutort, la 
següent INTERPEL·LACIÓ: 
 
POLÍTICA DE RESIDUS DEL CONSELL DE MALLORCA ANUNCIADA PEL 
SEU PRESIDENT 

La Sra. SOLER (PP) comenta que, segons la seva opinió, el tema de residus requeriria donar els 100 
dies de gràcia al nou equip de govern però el problema naix arran del discurs d’investidura del Sr. 
Ensenyat en anunciar la immediata paralització de la importació de combustible sòlid recuperat (CSR, 
d’ara endavant). 

Durant la primera setmana de presidir el Consell de Mallorca, a totes les entrevistes concedides pel Sr. 
Ensenyat va parlar de la paralització de la importació de CSR alhora que mantenia que sí que durien 
fems de Menorca i d’Eivissa però, l’endemà d’aquelles entrevistes, els presidents dels consells insulars 
de Menorca i d’Eivissa es varen manifestar dient que no durien els seus fems a Mallorca. 

Ara per ara, cada dia, arriben vaixells a Mallorca amb fems de Menorca d’acord amb una declaració 
d’emergència que va fer el Ple del Consell de Mallorca que vencerà dia 30 de setembre i, per tant, si no 
s’hi actua amb previsió, resultarà que Menorca acabarà tenint un problema, si bé no se l’ha solucionar 
Mallorca. 

Avui volien sol·licitar la derogació d’un article encara que l’assumpte ha quedat damunt la taula però, 
no obstant això, la setmana passada el Sr. Ensenyat declarava a un mitjà de comunicació: “Es un 
primer paso para cumplir la promesa de paralizar la incineración –fins aquí, res a dir, però la segona 
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part sí que li preocupa i ha motivat aquesta interpel·lació– y conseguir otro modelo de tratamiento de 
residuos.” 

En resum, el nou equip no fa encara un mes que governa el Consell de Mallorca però ja està anunciant 
al mitjans de comunicació que s’està plantejant un altre model de gestió de residus quan resulta que 
tant MÉS per Mallorca com el Partit Popular han participat de l’actual model de gestió de residus. 

De fet, la darrera recepció de les obres fetes a les instal·lacions de Son Reus la va fer una consellera, la 
Sra. Marilena Tugores, que formava part d’un govern conformat per Bloc per Mallorca i PSOE, quan el 
PP estava a l’oposició. 

Li preocupa que, amb relació a un tema tan complex com és el de residus, l’equip de govern improvisi, 
que cada setmana surtin declaracions en premsa i, sobretot, que sense dur ni un mes de govern, ja hagin 
anunciat un nou model de gestió de residus. 

Ningú no ha parlat amb la concessionària TIRME sobre la paralització de la importació de CSR 
malgrat que sí que s’han reunit amb el seu gerent, ni tampoc no se li demanat al Govern de les Illes 
Balears si està d’acord amb la derogació de l’article 19 de la Llei 13/2012. 

Fa notar que tampoc no compten amb els estudis adients sobre la repercussió econòmica que tendrà la 
paralització d’importació de CSR i que l’expedient de sol·licitud de derogació abans esmentat, que 
finalment ha quedat damunt la taula, no anava acompanyat d’un informe de fiscalització d’Intervenció 
General ni d’un informe de Secretaria General. 

No veu clar si realment saben la repercussió que aquesta decisió tendrà en la tarifa i retreu que 
redueixin la gestió de residus només a la importació de CSR quan hi ha moltes més coses. 

En aquest sentit demana què faran amb la recollida selectiva, per exemple, atès que hi ha 17 
ajuntaments que tenen feta una encomana de gestió per a la recollida selectiva o què pensen fer quant a 
la fracció orgànica donat que les noves directrius europees obliguen a arribar a un 50% d’orgànica. De 
tot això no parlen. Només ho fan del CSR com si no hi hagués més aspectes en la gestió dels residus. 

Planteja també què se farà amb els plans directors com, per exemple, el d’enderrocs i voluminosos que 
duu un retard de 5 anys en la seva actualització. A hores d’ara només en tenen l’aprovació inicial 
perquè la definitiva no se va arribar a fer. 

També vol saber si el nou equip de govern pretén seguir amb l’objectiu que tenia el Partit Popular de 
tancar, l’any 2017, les dues primeres línies d’incineració o què pensen fer quant al tractament 
d’animals morts donat que ja han trobat una solució damunt la taula però no n’han parlat. 

Reconeix que no li sembla normal haver de plantejar una interpel·lació sobre la gestió de residus quan 
no duen ni 100 dies de govern però ho fa perquè pareix que el nou equip de govern del Consell de 
Mallorca limita la gestió d’aquesta institució als residus i al desdoblament de la carretera de Llucmajor 
a Campos. 

Per acabar recorda que el Consell de Mallorca té dues concessions en matèria de gestió de residus. Una 
acaba l’any 2025 i l’altra acaba l’any 2041. Sobre la primera d’elles diu que potser seria viable canviar-
ne el sistema i el PP segurament els faria costat però no saben quines intencions tenen sobre l’altra i 
quina és la idea de l’equip de govern referent a canviar la política de gestió de residus. 

La Sra. ESPEJA (consellera executiva de Medi Ambient) manifesta que l’objectiu de l’equip de govern 
del Consell de Mallorca és gestionar els residus de Mallorca i, per això, consideren absurda la solució 
donada fins ara que consisteix en importar més residus. 

Des del primer dia d’aquesta legislatura s’han proposat fer feina en aquesta línia perquè així ho recull 
el pacte de governabilitat, consta en els tres programes electorals dels tres partits polítiques que 
conformen l’equip de govern i, per tant, resultava obvi que s’havia de començar a actuar en aquest 
sentit. 

Quant a la gestió de residus explica que, sense cap mena de dubte, s’ha d’incidir en la prevenció de la 
generació de residus, s’han d’incentivar bones pràctiques i se n’ha de millorar la separació selectiva. 
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A partir d’aquí, s’hi han de fer moltes coses més però, per fer-les, necessiten més temps, reunir-se amb 
molts organismes, moltes entitats i arribar a un consens. Per tal que sigui així, crearan uns fòrums 
participatius i ben segur que s’arribarà a una millor gestió dels residus. 

En referència al comentari sobre la derogació de l’article 19 de la Llei 13/2012, explica que l’expedient 
compta amb un informe jurídic favorable i, per tant, estava tot correcte. 

Per altra banda assenyala que li sembla curiós que abans el Sr. Rovira digués que s’havia de donar un 
marge a l’equip de govern i, fins i tot, la Sra. Soler reconeix que li resulta estrany haver de fer aquesta 
interpel·lació però, així i tot, la fa i hi planteja un bon grapat de qüestions quan és evident que en dues 
setmanes i mitja de govern no poden solucionar els 4 anys de gestió anterior. 

El Sr. ROVIRA (PP) sol·licita intervenir per al·lusions i poder explicar el sentit de les seves paraules 
quan deia que s’havia de donar un marge a l’equip de govern. 

El Sr. PRESIDENT observa que s’està en l’apartat d’interpel·lacions i no és convenient que hi puguin 
intervenir les persones que se sentin al·ludides perquè, de fer-ho, se podrien allargar innecessàriament 
els debats. 

La Sra. SOLER reitera que, fins ara, el nou equip de govern només s’ha dedicat a fer declaracions als 
mitjans de comunicació i res més en matèria de gestió de residus atès que els fems de Menorca 
segueixen arribant i està segura que continuarà arribant CSR a Mallorca. 

No dubta que la Sra. Espeja crearà fòrums i farà moltes reunions però el que li està demanant són 
solucions com la que ella va haver donar als quinze dies d’haver arribat al Consell de Mallorca ja que 
es trobà amb el problema dels residus carnis acumulats al moll de Palma perquè l’anterior govern no 
havia pagat. Avui el tema dels residus carnis està solucionat. 

El cas és que han fet moltes declaracions, entrevistes i rodes de premsa però la realitat és que no han 
paralitzat la importació de CSR, continuen arribant fems de Menorca –i  així serà fins dia 30 de 
setembre– i, si bé li pot donar al nou govern tot el marge de temps que necessiti, està convençuda que 
la Sra. Espeja continuarà important CSR perquè, de no fer-ho, haurà de fer front a unes importants 
indemnitzacions perquè aquesta importació compta amb les autoritzacions pertinents. 

Assegura que la gestió de residus és molt més que fer fòrums o fer prevenció. La gestió dels residus ho 
engloba tot i el problema que té Mallorca és el gran nombre de visitants que rep; visitants que generen 
residus però llavors ningú no vol la bossa de fems a les portes de ca seva. 

Tots els que han estat batles –com és el cas del Sr. Ensenyat o ella mateixa– sabem perfectament què és 
gestionar residus i no n’hi ha prou amb fer promeses. Fa un mes que fan declaracions, sol·liciten la 
derogació de l’article 19 de la Llei 13/2012 però l’assumpte ha quedat damunt la taula. El resultat és 
que no hi han fet res i, llevat que convoquin un ple extraordinari, no s’hi prendrà cap decisió fins el mes 
de setembre. 

Per altra banda li demana a la Sra. Espeja per què el servei públic insularitzat no pot importar CSR i 
diuen que Mallorca és el femer d’Europa i, en canvi, una empresa privada sí que ho pot fer quan es 
tracta dels mateixos fems, és la mateixa terra i vénen del mateix lloc. 

El CSR que importa el Consell de Mallorca arriba a TIRME i s’utilitza per generar energia 100% 
renovable de la qual se’n beneficia tothom mentre que el CSR que importa l’empresa privada es fa 
servir per fabricar ciment. 

Per concloure, comenta que voldria saber si la intenció del nou equip de govern és paralitzar tot tipus 
d’importació de CSR a Mallorca o bé si només paralitzarà la que afecta al servei públic insularitzat. 

La Sra. ESPEJA fa constar que li sembla estrany que li faci aquesta pregunta perquè Cemex, que és 
l’empresa de la qual està parlant, és una empresa privada i, evidentment, una empresa privada decideix 
com genera la seva energia però, en canvi, TIRME té un contracte amb el Consell de Mallorca i aquesta 
institució decidirà com generar la seva energia, decisió que se prendrà conjuntament amb TIRME en la 
reunió que mantendran la propera setmana.  

En tot cas, són dos casos que no són comparables perquè no es poden comparar les competències del 
Consell de Mallorca amb la manera en què una empresa privada gestiona la seva energia. 
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A més a més, aquí no s’està parlant d’energies sinó de gestió de residus ja que, si han de parlar 
d’energies, s’hauria de fer un monogràfic d’energies. S’hauria de parlar del potencial d’energia 
renovable real que té Mallorca i òbviament la millor manera de generar energia no passa per cremar 
fems i menys els que vénen de l’estranger. 

La Sra. Soler està comparant també els fems que vénen de Menorca amb els que vénen d’Irlanda i 
aquesta comparació també és un error perquè, evidentment, l’impacte que tenen els fems que vénen de 
Menorca no és el mateix que tenen els que vénen d’Irlanda. 

Fems són fems, això està clar i és igual la procedència dels fems que es cremin just pensant en la 
incineració però el que passa és que totes les accions tenen implicacions que van molt més enllà del 
nostre territori. 

Si hom mira de manera global per fer-ne una gestió correcta a nivell local, es veurà que dur fems 
d’Irlanda implica molt més transport; un transport que també contamina i té un cost molt més elevat 
que el de Menorca. Per això, hi ha coses que no es comparar. 

El Sr. PRESIDENT intervé per manifestar que la Sra. Cirer deia abans que ell li agradava molt la 
literatura popular –cosa que és certa– i recorda que a les rondalles mallorquines hi ha una frase que 
sempre se repeteix: “deixau pixar es mul”, frase que és aplicable al tema que s’ha debatut atès que 
encara no fa ni un mes que governen. 

Finalment assenyala que tendran moltes ocasions per tornar a parlar i debatre sobre la gestió de residus 
i li agraeix a la Sra. Soler les seves aportacions i el fet que, segons ha entès, ha posat la seva 
experiència a disposició de la corporació. 

PREGUNTES 

PUNT 42. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. CATALINA SOLER 
TORRES A LA SRA. SANDRA ESPEJA ALMAJANO (PROPOSTES 
REVISIÓ TARIFES DE MAC INSULAR) 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Quin és el motiu de no dur cap proposta d’acord a aquest ple de les revisions de les 
tarifes de MAC INSULAR per els anys 2010, 2011, 2012 en execució de la sentència 
607/2014 del TSJIB ? 
 

La Sra. SOLER (PP) formula la pregunta en els seus termes. 

La Sra. ESPEJA (consellera executiva de Medi Ambient) respon que de la lectura de la sentència es 
desprèn que s’estima parcialment el recurs contenciós administratiu interposat per MAC Insular, de 
manera que el Consell de Mallorca ha d’admetre, tramitar i resoldre la revisió de les tarifes de la 
concessió per 2010, 2011 i 2012 del servei públic sense que això obligui a l’augment de l’import, si es 
valoren les circumstàncies concurrents. 

La Sra. Soler va signar, dia 13 de maig de 2015, l’execució de la sentència però no es va enviar a 
Intervenció General i aprofita l’avinentesa per demanar-li a la Sra. Soler quin és motiu pel qual no s’hi 
va enviar. 

No obstant això, assegura que se faran les passes oportunes per enviar-ho a Intervenció General perquè 
segueixi la tramitació corresponent ja que, com és evident, no es pot anar en contra de la justícia. 
 
 
PUNT 43. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. CATALINA SOLER 
TORRES A LA SRA. SANDRA ESPEJA ALMAJANO (CONTENCIÓS 
INTERPOSAT PER TIRME CONTRA AJUNTAMENTS) 
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Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Quina decisió ha pres la nova Consellera de Medi Ambient en referència al 
Contenciós interposat per l’empresa TIRME contra els Ajuntaments que no paguen el 
tractament dels llots dels anys anteriors? 
 

La Sra. SOLER (PP) li comenta a la Sra. Espeja que ella no pot contestar preguntes, llevat que el 
president l’autoritzi a fer-ho.  

De totes maneres, li aclareix que l’expedient no se va enviar a Intervenció General perquè quedaven 11 
dies per a les eleccions i varen considerar que era una irresponsabilitat haver-ho fet atès que ja no 
s’havien de celebrar més plens ordinaris. 

Tot seguit formula la pregunta en els seus termes. 

La Sra. ESPEJA (consellera executiva de Medi Ambient) contesta que, en tractar-se d’un contenciós, és 
el tribunal el que ha de resoldre. El Consell de Mallorca no és part del plet i, per tant, no hi ha cap 
decisió presa al respecte. 
 
PUNT 44. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. CATALINA SOLER 
TORRES A LA SRA. SANDRA ESPEJA ALMAJANO (ESCRIT FUNDACIÓ 
ECOLEC) 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Ha pres cap decisió la nova Consellera de medi Ambient referent a l’escrit presentat 
per la fundació ECOLEC referent al cobrament als Ajuntaments? 
 

La Sra. SOLER (PP) formula la pregunta en els seus termes. 

La Sra. ESPEJA (consellera executiva de Medi Ambient) explica que s’ha fet una recerca intensiva al 
registre del Consell de Mallorca i no consta cap entrada o comunicació dels motius de la decisió 
d’Ecolec. 

Atesa la situació generada, el més indicat és posar en coneixement del conseller de Medi Ambient del 
Govern de les Illes Balears quina és la situació ja que les autoritzacions dels serveis integrals de gestió 
dels residus d’aparells elèctrics i electrònics (SIG del RAEE) són competència seva. 

Alhora també s’han de posar en contacte amb Ecolec ja que, tot i l’existència d’un conveni, no consta 
cap comunicació directa d’aquesta fundació per posar en coneixement del Consell de Mallorca 
qualsevol problema que s’hagi produït en el marc del conveni existent entre ambdues parts. 

Una bona eina que es pot emprar és la reunió de la comissió de seguiment del conveni amb Ecolec que 
sembla que no s’ha fet servir d’ençà de la seva signatura malgrat que s’estableix que s’ha de reunir 
cada sis mesos. 
 
PUNT 45. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. MARGALIDA ROIG 
CATANY AL SR. JOAN FONT MASSOT (PAGAMENT COST SERVEI 
BOMBERS) 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
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Quan té previst anunciar als ajuntaments de Calvià, Marratxí, Inca, Llucmajor 
i Manacor que per l’any que vé els exigirà el pagament del cost del servei de bombers 
(Serpreisal)? 
 

La Sra. ROIG (PP) formula la pregunta en els seus termes. 

El Sr. FONT (conseller executiu de Desenvolupament Local) contesta que en el programa electoral de 
MÉS per Mallorca estava clarament reflectit el seu plantejament sobre el SERPREISAL. A més a més, 
en el document del pacte de governabilitat també es recull que els ajuntaments de més de 20.000 
habitants tornin a pagar el SERPREISAL. 

Així doncs, hi ha un acord polític de l’equip de govern per tal que aquests ajuntaments tornin a pagar el 
servei per una raó molt senzilla: basta visitar els parcs de bombers per veure en quin estat es troben. 

Aquest servei de bombers és molt important per a tots els ciutadans de Mallorca i durant l’estiu s’hi 
suma tota la gent que ens visita i cal tenir en compte que els bombers no treballen en unes condicions 
òptimes. 

S’ha de tenir clar que les competències en matèria d’extinció d’incendis són pròpies dels ajuntaments 
de més de 20.000 habitants i gairebé tots els ajuntaments de Mallorca que superen aquesta població 
compten amb un parc de bombers del Consell de Mallorca. 

Així doncs, no és just que a aquest servei no els costi absolutament res a aquests ajuntaments i, per 
això, assegura que se posarà en marxa el cobrament del servei del SERPREISAL.  

Ara estan mirant com ho han de fer per fer-ho bé i, tenint en compte com funciona la tramitació 
administrativa al Consell de Mallorca, no sap si ho podran comunicar als ajuntaments abans que 
aquests confeccionin els seus pressuposts ja que, malgrat que la llei determini unes pautes, els 
ajuntaments són lliures d’aprovar els pressuposts quan vulguin. 

En qualsevol cas, assevera que se posarà en marxa el cobrament del SERPREISAL als ajuntaments de 
més de 20.000 habitants i el Ple del Consell de Mallorca n’estarà ben informat i assabentat de totes les 
passes que es facin en aquest sentit. 
 
PUNT 46. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. CATALINA CIRER 
ADROVER A LA SRA. MARGALIDA PUIGSERVER SERVERA (LÍNIES 
PRIORITÀRIES ÀREA PERSONES AMB DISCAPACITAT) 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Quines línies prioritàries tenen previstes dur a terme dins l’àrea de persones amb 
discapacitat? 
 

La Sra. CIRER (PP) formula la pregunta en els seus termes. 

La Sra. PUIGSERVER (consellera executiva de Benestar i Drets Socials) fa constar que li agrada que 
la Sra. Cirer li formuli aquesta pregunta per dues raons. 

La primera és pel seu interès a l’hora de llegir el pacte de governabilitat del Consell de Mallorca i 
espera que també hagi llegit els programes dels tres partits polítiques que formen part de l’equip de 
govern. 

La segona raó és que li ha donat una excel·lent oportunitat per explicar les línies d’actuació de l’àrea de 
Persones amb Discapacitat. 

Afegeix que el document del pacte de governabilitat és una eina de control intern que, per transparència 
de l’equip de govern, l’han fet extensiu a la ciutadania però no deixa de ser un document de mínims 
que no recull tot allò que pretenen fer i que detallarà a continuació. 
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La principal missió és resoldre les necessitats que tenen les persones amb discapacitat, d’una forma àgil 
i flexible, modernitzant el model d’atenció i garantint un servei de qualitat. 

Des de l’IMAS fan una política centrada en les persones i, per tant, volen garantir l’atenció a aquest 
col·lectiu tot incrementant, anualment, la dotació de places posant una especial atenció als col·lectius 
amb discapacitat física i salut mental ja que, durant els 4 anys de la legislatura anterior, no se’n va 
concertar cap plaça. Assegura que volen reduir la distància existent en aquest moment quant a concerts 
per persones amb discapacitats intel·lectuals, que n’hi ha moltes. 

També milloraran l’avaluació i el seguiment de les entitats concertades tenint com a objectiu principal 
l’elaboració d’un nou reglament de concertació i acreditació i col·laboraran amb totes les entitats 
perquè sigui un reglament senzill, flexible i participatiu. Segons té entès, la Sra. Cirer se va trobar un 
esborrany d’aquest reglament però durant 4 anys no hi va fer res. 

Assenyala que una altra línia d’actuació serà la de reclamar les competències en matèria de Persones 
amb Discapacitat a les diferents administracions amb l’objectiu d’evitat duplicitats i simplificar els 
tràmits als usuaris i entitats en temes de formació, atenció primària, etc., i retreu que durant la passada 
legislatura no se’n reclamassin les competències per tal de millorar la vida de les persones amb 
discapacitat. 

Per acabar, observa que tenen una feinada per endavant i, un cop vista la gestió de la passada 
legislatura amb relació a aquesta àrea, no li estranya que la Sra. Cirer trobi sobredimensionada l’actual 
estructura de l’IMAS. 
 
PUNT 47. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. CATALINA CIRER 
ADROVER A LA SRA. MARGALIDA PUIGSERVER SERVERA (INFORME 
FAVORABLE PER INCLOURE PERSONES EXTRANGERES SITUACIÓ 
IRREGULAR A RMI) 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Tenen cap informe favorable de la Intervenció Delegada de l’Imas que autoritzi poder 
donar compliment a la línea d’acció de l’apartat 4 ab del Pacte de Governabilitat del 
Consell de Mallorca per a la legislatura 2015-2019 quan parla de RMI i diu: “(...) 
S’inclogui la persona estrangera en situació administrativa d’irregular...? 
 

La Sra. CIRER (PP) formula la pregunta en els seus termes. 

La Sra. PUIGSERVER (consellera executiva de Benestar i Drets Socials) comenta que no entén per 
què li formula aquesta pregunta i en quin sentit l’ha feta ja que, si realment s’ha llegit el pacte de 
governabilitat, veurà que diu clarament: “Instarem el Govern de les Illes Balears a modificar el decret 
de renda mínima per tal d’incloure-hi les persones estrangeres en situació administrativa irregular.” 

Sap que en aquests moments no ho poden fer i que existeix un informe desfavorable de la interventora 
delegada de l’IMAS però just duen 20 dies de gestió i ja s’han posat en contacte amb la Conselleria de 
Serveis Socials i Cooperació del Govern de les Illes Balears per treballar en aquest sentit però encara 
no han presentat cap proposta a la interventora delegada i, per tant, no tenen cap informe ni favorable ni 
desfavorable. 
 

PRECS 

No se’n formulen. 

III)DESPATX EXTRAORDINARI 
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PRIMER PUNT DESPATX EXTRAORDINARI. PROPOSTA DE 
DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS EN EL CONSELL DE DIRECCIÓ DE 
L’INSTITUT D’ESTUDIS BALEÀRICS. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del president: 

L’article 8.1 dels Estatuts de l’Institut d’Estudis Baleàrics disposa que en el Consell 
de Direcció hi participa, entre d’altres, un representant del Consell Insular de 
Mallorca. 

El dia 20 de juliol de 2015 la presidenta de l’Institut d’Estudis Baleàrics has sol·licitat 
que es comuniqui, al més aviat possible, les persones que han de representar el 
Consell Insular de Mallorca. 

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

1. Disposar el cessament de la Sra. Catalina Sureda Fons, titular, i del Sr. Bartomeu 
Martínez Oliver, suplent, com a representants del Consell Insular de Mallorca en el 
Consell de Direcció de l’Institut d’Estudis Baleàrics i agrair-los els serveis prestats. 

2. Nomenar el Sr. Francesc Miralles Mascaró, vicepresident primer i conseller 
executiu de Cultura, Patrimoni i Esports, titular, i el Sr. Rafel M. Creus Oliver, 
director insular de Cultura, suplent, representants del Consell Insular de Mallorca en 
el Consell de Direcció de l’Institut d’Estudis Baleàrics. 

3. Comunicar-ho a les persones interessades i a l’Institut d’Estudis Baleàrics. 

 

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

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint vots a favor (PSOE, MÉS per 
Mallorca, Podem Mallorca i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía), cap vot en contra 
i onze abstencions (PP i El Pi-Proposta per les Illes). 
 

SEGON PUNT DESPATX EXTRAORDINARI. PROPOSTA DE DESIGNACIÓ 
DE REPRESENTATS EN EL CONSELL DE FORMACIÓ PROFESSIONAL 
DE LES ILLES BALEARS 

Es dóna compte de la següent proposta del president: 

L’article 5.3 a) del Decret 39/2000, de 10 de març, (BOIB núm. 44, de 6 d’abril de 
2000) pel qual es crea i regula el Consell de Formació Professional de les Illes 
Balears, modificat pel Decret 46/2011, de 13 de maig (BOIB núm. 75, de 21 de maig 
de 2011) disposa que el Ple del Consell de Formació Professional està integrat per 
trenta-sis membres, dels quals hi haurà una persona en representació de cada consell 
insular. El punt 4 de l’article 5 hi haurà el mateix número de suplents que de titulars. 

La vicepresidenta del Servei d’Ocupació ha sol·licitat que es comuniqui les persones 
que han de representar el Consell Insular de Mallorca en el Consell de Formació 
Professional de les Illes Balears. 
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Per això, propòs que el Ple adopti l’acord següent: 

1. Disposar el cessament de la Sra. Catalina Sureda Fons, titular, i del Sr. José 
Manuel Carrillo Martínez, suplent, com a representants del Consell Insular de 
Mallorca al Consell de Formació Professional de les Illes Balears, i agrair-los 
els serveis prestats. 

2. Designar el Sr. Francesc Miralles Mascaró, vicepresident primer i conseller 
executiu de Cultura, Patrimoni i Esports, titular, i el Sr. Rafel M. Creus Oliver, 
director insular de Cultura, suplent, representants del Consell Insular de 
Mallorca al Consell de Formació Professional de les Illes Balears. 

3. Notificar-ho a les persones interessades i al Servei d’Ocupació de les Illes 
Balears. 

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

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint vots a favor (PSOE, MÉS per 
Mallorca, Podem Mallorca i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía), cap vot en contra 
i onze abstencions (PP i El Pi-Proposta per les Illes). 
 

TERCER PUNT DESPATX EXTRAORDINARI. PROPOSTA DE 
DESIGNACIÓ DE REPRESENTATS EN EL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ 
PER A L'ESCOLA SUPERIOR D'ART DRAMÀTIC DE LES ILLES 
BALEARS (ESADIB). 

Es dóna compte de la següent proposta del president: 

L’article 23.1 dels Estatuts de la Fundació per a l’Escola Superior d’Art Dramàtic a 
les Illes Balears estableix que en el Patronat de la Fundació hi participa, entre d’altres 
un representant, titular i suplent, del Consell Insular de Mallorca. 

El conseller d’Educació i Universitats i president de la Fundació per a l’ESADIB ha 
sol·licitat la designació de les persones , titular i suplent, que han de representar el 
Consell Insular de Mallorca. 

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

1. Disposar el cessament de la Sra. Catalina Sureda Fons, titular, i del Sr. Miquel 
Vidal Vidal, suplent, com a representants de representants del Consell Insular de 
Mallorca en el Patronat de la Fundació per a l’Escola Superior d’Art Dramàtic de 
les Illes Balears i agrair-los els serveis prestats. 

2. Designar el Sr. Francesc Miralles Mascaró, vicepresident primer i conseller 
executiu de Cultura, Patrimoni i Esports, titular, i el Sr. Rafel M. Creus Oliver, 
director insular de Cultura,suplent, representants del Consell de Mallorca en el 
Patronat de la Fundació per a l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears 

3. Notificar-ho a les persones interessades i a la Fundació per a l'Escola Superior 
d'Art Dramàtic de les Illes Balears. 
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Sotmesa la urgència a votació, s’aprova per unanimitat. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint vots a favor (PSOE, MÉS per 
Mallorca, Podem Mallorca i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía), cap vot en contra 
i onze abstencions (PP i El Pi-Proposta per les Illes). 
 
QUART PUNT DESPATX EXTRAORDINARI. PROPOSTA DE 
DESIGNACIÓ DE REPRESENTATS EN LA JUNTA RECTORA DEL 
CONSORCI CIUTAT ROMANA DE POL·LÈNTIA 
 
Es dóna compte de la següent proposta del president: 
 

L’article 10 dels Estatuts del Consorci de la Ciutat Romana de Pol·lèntia disposa que 
en la Junta Rectora hi haurà dues persones, titulars i suplents, en representació de cada 
una de les entitats fundadores. Així mateix hi ha d’haver dos representants en la 
Comissió Tècnica. 

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

1. Disposar el cessament del Sr. Joan Rotger Seguí i de la Sra. Catalina Sureda Fons, 
titulars, i del Sr. José Manuel Carrillo Martínez i de la Sra. Maria Magdalena García 
Gual, suplents, com a representants del Consell Insular de Mallorca en la Junta 
Rectora del Consorci Ciutat Romana de Pol·lèntia, i agrair-los els serveis prestats. 

2. Designar perquè representin el Consell Insular de Mallorca en la Junta Rectora del 
Consorci Ciutat Romana de Pol·lèntia les persones següents: 

Titular: Sr. Francesc Miralles Mascaró, vicepresident primer i conseller executiu de 
Cultura, Patrimoni i Esports 
Suplent: Sr. Rafel M. Creus Oliver, director insular de Cultura 

Titular: Sra. Francisca Coll Borràs, directora insular de Patrimoni 

Suplent: Sra. Cristina Bou Barceló, secretària tècnica de Cultura, Patrimoni i Esports 

3. Ratificar el Sr. Guillem Daviu Pons, cap del Servei de Patrimoni, i el Sr. Jaume 
Cardell Perelló, tècnic del Servei de Patrimoni, com a representants del Consell 
Insular de Mallorca en la Comissió Tècnica del Consorci Ciutat Romana de Pol·lèntia 

4. Notificar-ho a les persones interessades i al Consorci Ciutat Romana de Pol·lèntia. 

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

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint vots a favor (PSOE, MÉS per 
Mallorca, Podem Mallorca i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía), cap vot en contra 
i onze abstencions (PP i El Pi-Proposta per les Illes). 
 

CINQUÈ PUNT DESPATX EXTRAORDINARI. PROPOSTA DE 
DESIGNACIÓ DE REPRESENTATS EN EL CONSELL ASSESSOR DE 
CULTURA POPULAR I TRADICIONAL DE LES ILLES BALEARS.  
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Es dóna compte de la següent proposta del president: 
 
L’article 8 de la Llei 1/2002, de 19 de març, de cultura popular i tradicional (BOIB 
núm. 38, de 28/03/2002) crea i regula la composició del Consell Assessor de Cultura 
Popular i Tradicional de les Illes Balears. Correspon al Consell proposar dos vocals. 
Actualment les persones representants en el Consell Assessor de Cultura Popular i 
Tradicional de les Illes Balears són la senyora Carme Bennàssar Ferragut, cap del 
Servei de Normalització Lingüística, i el senyor Antoni Lozano Ruiz, tècnic de 
Patrimoni. 

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

1. Ratificar el nomenament de la senyora Carme Bennàssar Ferragut, cap del Servei 
de Normalització Lingüística, i el senyor Antoni Lozano Ruiz, tècnic de Patrimoni, 
com a representants del Consell Insular de Mallorca en el Consell Assessor de Cultura 
Popular i Tradicional de les Illes Balears. 

2. Proposar que es designin representants suplents en el Consell Assessor de Cultura 
Popular i Tradicional de les Illes Balears la Sra. Carme Planells Muntaner, tècnica de 
Normalització Lingüística, i la Sra. Francisca Tugores Truyol, tècnica de Patrimoni 
Artístic. 

3. Notificar-ho a les persones interessades i a la Conselleria de Participació, 
Transparència i Cultura del Govern de les Illes Balears 

 

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

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint vots a favor (PSOE, MÉS per 
Mallorca, Podem Mallorca i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía), cap vot en contra 
i onze abstencions (PP i El Pi-Proposta per les Illes). 
 

SIZÈ PUNT DESPATX EXTRAORDINARI. PROPOSTA DE NOMENAMENT 
DE REPRESENTANT DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA EN EL 
PATRONAT DE LA FUNDACIÓ TEATRE PRINCIPAL D’INCA. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del president: 

L’article 13 dels Estatuts de la Fundació Teatre Principal d’Inca estableix que hi haurà 
un representant del Consell Insular de Mallorca, que ocuparà una de les vocalies. 

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

1. Disposar el cessament del Sr. Joan Rotger Seguí, titular, i de la Sra. Catalina 
Sureda Fons, suplent, com a representants del Consell Insular de Mallorca en 
el Patronat de la Fundació Teatre Principal d’Inca, i agrair-los els serveis 
prestats. 
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2. Nomenar el Sr. Francesc Miralles Mascaró, vicepresident primer i conseller 
executiu de Cultura, Patrimoni i Esports, titular, i el Sr. Rafel M. Creus Oliver, 
director insular de Cultura, suplent, representants del Consell Insular de 
Mallorca en el Patronat de la Fundació Teatre Principal d’Inca. 

3. Notificar-ho a les persones interessades i a la Fundació Teatre Principal 
d’Inca. 

 

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

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint vots a favor (PSOE, MÉS per 
Mallorca, Podem Mallorca i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía), cap vot en contra 
i onze abstencions (PP i El Pi-Proposta per les Illes). 
 

SETÈ PUNT DESPATX EXTRAORDINARI. PROPOSTA DE 
NOMENAMENT DE REPRESENTANT A LA JUNTA DE GOVERN DE LA 
FUNDACIÓ TEATRE DEL MAR 

Es dóna compte de la següent proposta del president: 

El Consell Insular de Mallorca, per acord del Ple de dia 14 de desembre de 1998, va 
integrar-se en el Patronat de la Fundació Teatre del Mar, i disposa d’un representant a 
la Junta de Govern. 

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

1. Disposar el cessament del Sr. Joan Rotger Seguí, titular, i del Sr. José Manuel 
Carrillo Martínez, suplent, com a representants del Consell Insular de 
Mallorca a la Junta de Govern de la Fundació Teatre del Mar i agrair-los els 
serveis prestats. 

2. Nomenar el Sr. Francesc Miralles Mascaró, vicepresident primer i conseller 
executiu de Cultura, Patrimoni i Esports, titular, i el Sr. Rafel M. Creus Oliver, 
director insular de Cultura, suplent, representants del Consell Insular de 
Mallorca a la Junta Rectora de la Fundació Teatre del Mar. 

3. Comunicar-ho a les persones interessades i a la Fundació Teatre del Mar. 

 

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

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint vots a favor (PSOE, MÉS per 
Mallorca, Podem Mallorca i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía), cap vot en contra 
i onze abstencions (PP i El Pi-Proposta per les Illes). 
 
VUITÈ PUNT DESPATX EXTRAORDINARI. PROPOSTA DE 
NOMENAMENT DE REPRESENTANTS EN LA FUNDACIÓ UNIVERSITAT-
ESTUDI GENERAL LUL·LIÀ. 
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Es dóna compte de la següent proposta del president: 

Els estatuts de la Fundació Universitat-Estudi General Lul·lià estableixen que hi haurà 
dos representants del Consell Insular de Mallorca, un dels quals és la persona que 
ocupa la conselleria amb competències en matèria de cultura.. 

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

1. Disposar el cessament de la Sra. Catalina Sureda Fons, titular, i del Sr. Bartomeu 
Martínez Oliver, suplent, com a representants del Consell Insular de Mallorca en la 
Fundació Universitat-Estudi General Lul·lià 

2. Nomenar les persones que es diran, representants del Consell Insular de Mallorca a 
la Fundació Universitat-Estudi General Lul·lià: 

Titular: Sr. Francesc Miralles Mascaró, vicepresident primer i conseller 
executiu de Cultura, Patrimoni i Esports 

Suplent: Sra. Francisca Coll Borràs, directora insular de Patrimoni 

Titular: Sr. Rafel M. Creus Oliver, director insular de Cultura 

Suplent: Sra. Cristina Bou Barceló, secretària tècnica de Cultura, Patrimoni i 
Esports 

3. Comunicar-ho a les persones interessades i a la Fundació Universitat-Estudi 
General Lul·lià. 

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

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint vots a favor (PSOE, MÉS per 
Mallorca, Podem Mallorca i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía), cap vot en contra 
i onze abstencions (PP i El Pi-Proposta per les Illes). 

 

NOVÈ PUNT DESPATX EXTRAORDINARI. PROPOSTA DE 
NOMENAMENT DE REPRESENTANTS EN LA COMISSIÓ DE 
PROGRAMACIÓ, SEGUIMENT I CONTROL DEL CONVENI SIGNAT EL 
DIA 29 D’OCTUBRE DE 2009 ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA 
COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS I EL CONSELL 
INSULAR DE MALLORCA EN MATÈRIA D’ACTUACIONS PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE LES INVERSIONS DE L’ESTAT A LES ILLES 
BALEARS 
 
Es dóna compte de la següent proposta del president: 

El dia 29 d’octubre de 2009 es va signar un conveni entre l’Administració de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el Consell Insular de Mallorca en matèria 
d’actuacions per al desenvolupament de les inversions de l’Estat a les Illes Balears. 
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Les actuacions previstes a aquest conveni són: 

- Adquisició i rehabilitació de Can Weyler, amb la finalitat de recuperar part 
del patrimoni històric de Palma, i convertir-lo en un centre d’interpretació de 
turisme cultural. 

- Centre Internacional de Fotografia Toni Catany, en el terme municipal de 
Llucmajor. 

La clàusula 7na del conveni crea una Comissió de Programació, Seguiment i Control, 
en la que hi ha d’haver tres representants, titular i suplent, del Consell Insular de 
Mallorca. 

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

1. Disposar el cessament de la Sra. Catalina Terrassa Crespí i del Sr. Jaume Juan 
García, titulars, i del Sr. Miquel Barceló Llompart i de la Sra. Margalida Isabel Roig 
Catany, suplents, com a representants del Consell Insular de Mallorca en la Comissió 
de Programació, Seguiment i Control del Conveni signat el dia 29 d’octubre de 2009 
entre l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el Consell 
Insular de Mallorca en matèria d’actuacions per al desenvolupament de les inversions 
de l’Estat a les Illes Balears, i agrair-los els serveis prestats. 

2. Nomenar les persones que es diran com a representants del Consell Insular de 
Mallorca en la Comissió de Programació, Seguiment i Control del Conveni signat el 
dia 29 d’octubre de 2009 entre l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears i el Consell Insular de Mallorca en matèria d’actuacions per al 
desenvolupament de les inversions de l’Estat a les Illes Balears: 

Titular: Sra. Cristina Bou Barceló, secretària tècnica de Cultura, Patrimoni i 
Esports. 

Suplent: Sr. Rafel M. Creus Oliver, director insular de Cultura 

Titular: Sr. Cosme Bonet Bonet, conseller executiu d’Economia i Hisenda 

Suplent: Sr. Joan Ignasi Morey Marquès, secretari tècnic d’Economia i 
Hisenda. 

3. Ratificar el nomenament de la Sra. Brígida Llinàs Ferrer, interventora general 
adjunta, titular, i de la Sra. Catalina Ramon Bonet, cap de l’Oficina Jurídica del 
Òrgans Executius, Qualitat i Transparència, suplent, com a representants del Consell 
Insular de Mallorca en la Comissió de Programació, Seguiment i Control del Conveni 
signat el dia 29 d’octubre de 2009 entre l’Administració de la Comunitat Autònoma 
de les Illes Balears i el Consell Insular de Mallorca en matèria d’actuacions per al 
desenvolupament de les inversions de l’Estat a les Illes Balears. 

4. Comunicar-ho a les persones interessades i a la Comunitat Autònoma de les 
Illes Balears. 

Sotmesa la urgència a votació, s’aprova per unanimitat. 
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Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint vots a favor (PSOE, MÉS per 
Mallorca, Podem Mallorca i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía), cap vot en contra 
i onze abstencions (PP i El Pi-Proposta per les Illes). 

 

DEZÈ PUNT. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚM. 17 DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE LA 
CORPORACIÓ DE L'EXERCICI DE 2015 PER SUPLEMENT DE CRÈDIT 
(SUP07/2015). 
 

Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu d’Economia i Hisenda. 
 

Vista la provisió del conseller executiu d’Economia i Hisenda que subscriu, de 29 de juliol 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 determinades 
despeses del Consell de Mallorca, d’acord amb l’informe emès pel tresorer de la Corporació, 
en data 28 de juliol de 2015, pel que fa a la necessitat de crèdit pressupostari per a fer front a 
les condicions del refinançament del deute. 

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, el conseller d’Economia i Hisenda proposa al Ple de la Corporació que 
adopti el següent  

A C O R D: 

PRIMER.-  Aprovar l’expedient núm. 17 de modificació de crèdits en el pressupost propi de 
2015, d’acord amb el següent detall: 

EXPEDIENT NÚM. 17 MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE 2015

* SUPLEMENTS DE CRÈDITS (SUP07/2015)

Aplicació Descripció Import

10.01100.91301 AMORTITZACIÓ PRÉSTEC 2015 P/REFINANÇAMENT 400.000,00

TOTAL SUPLEMENT 400.000,00

FONTS DE FINANÇAMENT DEL SUPLEMENT DE CRÈDIT

· Romanent de tresoreria general

Aplicació Descripció Import

99.87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals 400.000,00

TOTAL FONS BAIXES PER ANUL.LACIÓ 400.000,00

TOTAL FONS FINANÇAMENT P/SUPLEMENT DE CRÈDIT 400.000,00

(EXP.SUP07/2015)
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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 urgència a votació, s’aprova per unanimitat. 

El Sr. BONET (conseller executiu d’Economia i Hisenda) recorda que en la seva intervenció anterior ja 
havia avançat que es tracta d’una modificació motivada per la necessitat de suplementar els crèdits per 
a l’amortització de capitals a instàncies de la informació de Tresoreria amb motiu del pla de 
refinançament que s’ha explicat abans. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-nou vots a favor (PP, PSOE, MÉS 
per Mallorca, Podem Mallorca i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía), cap vot en 
contra i tres abstencions (El Pi-Proposta per les Illes). 

 

ONZÈ PUNT DESPATX EXTRAORDINARI. MOCIÓ QUE PRESENTA EL PI 
– PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS DEL CONSELL DE MALLORCA 
SOBRE RESIDUS. 

Es retira. 
 

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari general, per substitució, 
estenc aquesta acta  amb plecs de paper números de A Nº 11112 a  A  Nº 11427. 

El secretari general, per substitució             El president 
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RESOLUCIONS 
CONSELLERS 

     

DEPARTAMENT DATA 
DECRET 

TEMA COMENTARI DESTINATARI IMPORT 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

04/05/15 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13600/20150504 
UNITAT EMERGÈNCIES Q/2015/568 

TERCERS VARIS 2943,13 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

06/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

REC. OBLIGACIÓ LLOGUER AMB OPCIÓ 
COMPRA 8 VEHICLES SERVEI 
BOMBERS. QUOTA 65 

BANCO MARE NOSTRUM,S.A. 2293,37 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

07/05/15 ALTRES EXECUCIÓ SENTÈNCIA NÚM. 127/2015, 
DE DIA 28 D'ABRIL, DEL JUTJAT 
CONTENCIÓ ADMINISTRATIU NÚM. 1 
DE PALMA 

RÀDIO I TELEVISIÓ DE 
MALLORCA S.A.U. 

25450,52 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

15/05/15 CONVOCATÒRIA 
CURS 

CONVOC. CURS PRÀCTIC CGAP PLUS 
APLICAT A LA NOVA INSTRUCCIÓ ICAL 
2013 

SECRETARIS, 
INTERVENTORS,TRESORERS I 
ALTRE PERSONAL DELS 
AJUNTAMENTS 

 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

18/05/15 ALTRES PARTICIPACIÓ ACTIVITAT PREVENCIÓ 
CIUTADANA, SIMULACRES, 
DEMOSTRACIONS PÚBLIQUES I 
ACTUACIONS DE FORMACIÓ  

IMAS  

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

18/05/15 ALTRES PARTICIPACIÓ ACTIVITATS PREVENCIÓ 
CIUTADANA, SIMULACRES, 
DEMOSTRACIONS PÚBLIQUES I 
ACTUACIONS FORMACIÓ 

IES BERENGUER D'ANOIA 
D'INCA 

 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

18/05/15 CERTIFICACIÓ 
OBRA 

CERT. 2NA OBRA AMPLIACIÓ CENTRE 
RECREATIU EXISTENT  

AJUNTAMENT ESPORLES 19593,51 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

18/05/15 CERTIFICACIÓ 
OBRA 

CERT. 2NA, OBRA AMPLIACIÓ D'UN 
TRAM DEL CAMIÓ DEL CEMENTIRI 
VELL DE BINISSALEM 

AJUNTAMENT BINISSALEM 20848,54 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

19/05/15 CERTIFICACIÓ 
OBRA 

CERT. 3A, OBRA AMPLIACIÓ 
POLIESPORTIU 

AJUNTAMENT BUNYOLA 87193,5 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

19/05/15 CERTIFICACIÓ 
OBRA 

CERT. 1A I ÚNICA, OBRA REPARACIÓ 
VORERA CAP A L'ESCOLA PÚBLICA 

AJUNTAMENT ESTELLENCS 7453,6 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

19/05/15 CERTIFICACIÓ 
OBRA 

CER. 1A I ÚNICA, OBRA 
CONDICIONAMENT ACCÉS CEMENTIRI 
MUNICIPAL 

AJUNTAMENT ESTELLENCS 9595,3 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

19/05/15 CERTIFICACIÓ 
OBRA 

CERT. 1A I ÚNICA, OBRA 
CONDICIONAMENT DE CAMINS 
RURALS S'AMADOR, SES DONADES I 
SON PICORNELL 

AJUNTAMENT MONTUÏRI 66288,5 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

19/05/15 CERTIFICACIÓ 
OBRA 

CERT. 4A, OBRA XARXA D'AIGÜES 
RESIDUALS, AIGÜES PLUVIALS I AIGUA 
POTABLES AL TERME MUNICIPAL 

AJUNTAMENT SELVA 51004,38 
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DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

19/05/15 CERTIFICACIÓ 
OBRA 

CERT. 5A, OBRA XARXA D'AIGÜES 
RESIDUALS, AIGÜES PLUVIALS I AIGUA 
POTABLE A TERME MUNICIPAL 

AJUNTAMENT SELVA 84029,3 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

19/05/15 CERTIFICACIÓ 
OBRA 

CERT. 5A, OBRA PASSAREL·LA 
PEATONAL URBANA I APARCAMENT 

AJUNTAMENT DEIÀ 52016,49 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

19/05/15 CERTIFICACIÓ 
OBRA 

CERT. 3A, OBRA PAVIMENTACIÓ AMB 
ASFALTS S-12 A VIES PÚBLIQUES 

AJUNTAMENT ARIANY 113127,56 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

19/05/15 CERTIFICACIÓ 
OBRA 

CERT. 2A, OBRA PEATONITZACIÓ I 
MILLORA ACCESSIBILITAT DE LA PÇA 
D'ESPANYA 

AJUNTAMENT ANDRATX 138201,46 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

22/05/15 CERTIFICACIÓ 
OBRA 

CERT. 1A I ÚNICA, OBRA CAPTACIÓ 
D'AIGÜES SUBTERRÀNIES 

AJUNTAMENT MONTUÏRI 12970,11 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

22/05/15 CERTIFICACIÓ 
OBRA 

CERT. 1A I ÚNICA, OBRA MILLORA DE 
L'ENLLUMENAT PÚBLIC I 
OPTIMITZACIÓ D'EFICIÈNCIA 
ENERGÈTICA 

AJUNTAMENT MONTUÏRI 115928,54 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

21/05/15 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

ADQUIRIR 200 PAQUETS DE FOLS 
BLANCS MITJANÇANT PROCEDIMENT 
COMPRA CENTRALITZADA 

CANON ESPAÑA SA 508,2 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

25/05/15 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13600/20150503 
UNITAT EMERGÈNCIES Q/2015/601 

TERCERS VARIS 2858,04 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

25/05/15 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13600/20150505 
UNITAT EMERGÈNCIES Q/2015/733 

TERCERS VARIS 3247,23 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

25/05/15 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13600/20150506 
UNITAT EMERGÈNCIES Q/2015/735 

TERCERS VARIS 4065,57 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

26/05/15 CERTIFICACIÓ 
OBRA 

CERT. 1A, OBRA DEMOLICIÓ D'EDIFICI 
EXISTENT PER OBERTURA CARRER I 
DOTACIÓ  SERVEIS NOVA VIA PÚBLICA 

AJUNTAMENT VILAFRANCA DE 
BONANY 

58445,55 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

26/05/15 APROVAR 
FACTURES ADO 

Q/2015/746 TERCERS VARIS 4834,29 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

26/05/15 CERTIFICACIÓ 
OBRA 

CERT. 1A, OBRA AMPLIACIÓ CENTRE 
RECREATIU EXISTENT 

AJUNTAMENT ESPORLES 16638,33 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

26/05/15 CERTIFICACIÓ 
OBRA 

CERT. 1A I ÚNICA, OBRA MILLORA 
PAVIMENTS CAMÍ ALBERS I A 
DIVERSOS TRAMS DE CARRERS 

AJUNTAMENT BINISSALEM 35266,45 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

26/05/15 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13600/20150507 
UNITAT EMERGÈNCIES Q/2015/736 

TERCERS VARIS 3882 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

26/05/15 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13600/20150508 
UNITAT EMERGÈNCIES Q/2015/739 

TERCERS VARIS 4065,51 
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DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

26/05/15 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13600/20150520 
UNITAT EMERGÈNCIES Q/2015/747 

TERCERS VARIS 3858,95 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

26/05/15 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13600/20150521 
UNITAT EMERGÈNCIES Q/2015/752 

TERCERS VARIS 4035,38 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

26/05/15 CERTIFICACIÓ 
OBRA 

CERT. 1A, OBRA PAVIMENTACIÓ AMB 
ASFALT S-12 EN LA VIA PÚBLICA DEL 
SÒL URBÀ 

AJUNTAMENT SINEU 185065,37 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

26/05/15 CERTIFICACIÓ 
OBRA 

2A CERT., OBRA PAVIMENTACIÓ AMB 
ASFALT S-12 EN LA VIA PÚBLICA DEL 
SÒL URBÀ 

AJUNTAMENT SINEU 8739,82 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

26/05/15 CERTIFICACIÓ 
OBRA 

CERT. 3A I DARRERA, OBRA 
PAVIMENTACIÓ AMB ASFALT 2-12 EN 
LA VIA PÚBLICA DEL SÒL URBÀ 

AJUNTAMENT SINEU 192,92 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

27/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

LLOGUER AMB OPCIÓ DE COMPRA DE 
8 VEHICLES PEL SERVEI DE BOMBERS 

BANCO MARE NOSTRUM, S.A. 2293,37 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

27/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

COMPRA D'UNA PLACA FAX  
IMPRESSORA SERVEI BOMBERS DE 
MALLORCA MITJANÇANT COMPRA 
CENTRALITZADA 

CANON ESPAÑA SA 752,62 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

27/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

LLOGUER I MANTENIMENT 4 VEHICLES 
AUTOBOMBA RURAL PESADA 
LLEUGERA PEL SERVEI DE BOMBERS 

BANCO MARE NOSTRUM, S.A. 27015,32 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

27/05/15 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. Q/2015/750 TERCERS VARIS 1432,09 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

01/06/15 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13600/20150522  
UNITAT EMERGÈNCIES Q/2015/764 

TERCERS VARIS 4016,57 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

01/06/15 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13600/20150523 
UNITAT EMERGÈNCIES Q/2015/767 

TERCERS VARIS 4009,83 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

01/06/15 APROVAR 
FACTURES ADO 

FRES. A/11209 I A/11087 
Q/2015/770 

TALLERES COMINO LUQUE S.L. 4839,52 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

01/06/15 APROVAR 
FACTURES ADO 

FACTURES AMB NÚM. A/11208, A/11210 
I A/11205 UNITAT EMERGÈNCIES 
Q/2015/771 

TALLERES COMINO LUQUE S.L. 4007,51 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

01/06/15 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13600/20150526 
UNITAT EMERGÈNCIES Q/2015/772 

TERCERS VARIS 4261,88 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

01/06/15 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13600/20150527 
UNITAT EMERGÈNCIES Q/2015/776 

TERCERS VARIS 4186,71 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

01/06/15 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13600/20150528 
UNITAT EMERGÈNCIES Q/2015/778 

TERCERS VARIS 3983,35 
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DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

01/06/15 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13600/20150529 
UNITAT EMERGÈNCIES Q/2015/785 

TERCERS VARIS 3274,55 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

01/06/15 CERTIFICACIÓ 
OBRA 

CERT. 2A I DARRERA OBRA DEMOLICIÓ 
D'EDIFICI EXISTENT PER OBERTURA 
CARRER I DOTACIÓ SERVEIS NOVA VIA 
PÚBLICA 

AJUNTAMENT VILAFRANCA DE 
BONANY 

19198,19 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

01/06/15 CERTIFICACIÓ 
OBRA 

CERT. 4A, OBRA PROJECTE 
D'EXTENSIÓ DELS CARRERS LA 
BALANGUERA, COSTA I LLOBERA I 
SANT SEBASTIÀ 

AJUNTAMENT COSTITX 58253,01 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

01/06/15 CERTIFICACIÓ 
OBRA 

3A CERT., OBRA CONSTRUCCIÓ I 
ACTIVITAT DEL PARC VERD 

AJUNTAMENT CAMPOS 36714,46 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

01/06/15 CERTIFICACIÓ 
OBRA 

1A CERT., OBRA PISTA COBERTA 
MULTIFUNCIONAL 

AJUNTAMENT CONSELL 42539,5 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

04/06/15 CERTIFICACIÓ 
OBRA 

6A CERT., OBRA PROLONGACIÓ DEL 
CARRER SANT JAUME 

AJUNTAMENT SÓLLER 124634,76 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

04/06/15 CERTIFICACIÓ 
OBRA 

5A CERT., OBRA PROLONGACIÓ DEL 
CARRER SANT JAUME 

AJUNTAMENT SÓLLER 188953,37 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

02/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA 
ELÈCTRICA ALS PARCS DE BOMBERS 
DEL CONSELL DE MALLORCA 

ENDESA ENERGIA, SA 
UNIPERSONAL 

3410,71 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

04/06/15 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13600/20150602 
UNITAT EMERGÈNCIES Q/2015/826 

TERCERS VARIS 2060,19 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

07/05/15 APROVAR 
FACTURES ADO 

FRA. 715774 UNITAT EMERGÈNCIES 
Q/2015/598 
SUBMINISTRAMENT D'AIGUA  
 

AJUNTAMENT INCA 41,84 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

08/06/15 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13600/20150603 
UNITAT EMERGÈNCIES Q/2015/841 

TERCERS VARIS 3259,52 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

08/06/15 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13600/20150604 
UNITAT EMERGÈNCIES Q/2015/842 
 

TERCERS VARIS 2799,42 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

09/06/15 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13600/20150605 
UNITAT EMERGÈNCIES Q/2015/851 

TERCERS VARIS 2993,29 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

10/06/15 CERTIFICACIÓ 
OBRA 

2A CERT., OBRA PISTA COBERTA 
MULTIFUNCIONAL 

AJUNTAMENT CONSELL 110060,59 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

10/06/15 CERTIFICACIÓ 
OBRA 

1A I ÚNICA CERT., OBRA REFORMA 
INTERIOR VESTUARIS POLIESPORTIU 

AJUNTAMENT LLORET DE 
VISTALEGRE 

18313,33 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

13/05/15 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2015/639 437,07 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

13/05/15 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2015/644 312,22 



 243

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

13/05/15 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2015/645 592,38 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

13/05/15 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES DYRECO PALMA, SL 83,49 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

13/05/15 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2015/647 58,45 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

13/05/15 ALTRES PRÒRROGA AUTORITZACIÓ CONILLS 
VEDAT PM-11338 

A.B.A.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

13/05/15 INICIAR EXPEDIENT RELATIU APROVACIÓ ADDENDA 
CONVENI COL·LABORACIÓ ENTRE 
CONSELL DE MALLORCA I SANTUARI 
LLUC, PER ACTUACIONS 
RESTAURACIÓ, CONSERVACIÓ I 
GESTIÓ FINCA CA S'AMITGER 

SANTUARI DE LLUC  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

12/05/15 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE J/2015/85 132,3 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

13/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
SUBVENCIÓ PEL DESENVOLUPAMENT 
ACTIVITATS SOCIOAMBIENTALS 
MATÈRIA CINEGÈTICA O PESCA 
FLUVIAL 2015 

CLUB MALLORQUIN CETRERIA 2570 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

13/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
SUBVENCIÓ PEL DESENVOLUPAMENT 
ACTIVITATS SOCIOAMBIENTALS 
MATÈRIA CINEGÈTICA O PESCA 
FLUVIAL 2015 

ASSOC. CAÇ. FELANITX 2748,34 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

14/05/15 ALTRES AUTORITZACIÓ DESCASTAMENT 
CABRES BORDES DANYS 
AGRICULTURA VEDAT PM-11256 

Mª.C.M.R.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

14/05/15 ALTRES AUTORITZACIÓ DESCASTAMENT 
CABRES BORDES DANYS 
AGRICULTURA VEDAT PM-12102 

R.J.S.T.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

15/05/15 ALTRES AUTORITZACIÓ ÚS INSTAL·LACIONS I 
EDIFICACIONS FINCA CAPOCORB PER 
RRCC 

S.C. BUNYOLA  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

19/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ EN 
RELACIÓ CONTRACTE SERVEI ESTIMA 
I SEGUIMENT POBLACIONS CAÇA 
MENOR 

C.P.R. 13104,3 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

21/05/15 ALTRES AUTORITZACIÓ CAÇA MAJOR 
EXEMPLARS CABRA SALVATGE 
MALLORQUINA VEDAT PM-10646 AMB 
CQCM 

S.C. ALCÚDIA  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

21/05/15 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ14/0193 J.S.M.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

21/05/15 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ14/0169 J.O.V. 129,01 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

21/05/15 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ14/0177 A.G.R. 451 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

20/05/15 ALTRES RECONEIXEMENT RESPONSABILITAT I 
PAGAMENT ANTICIPAT SANCIÓ 
EXPEDIENT SANCIONADOR CZ15/0006 

G.R.T. 511,1 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

20/05/15 ALTRES RECONEIXEMENT RESPONSABILITAT I 
PAGAMENT ANTICIPAT SANCIÓ 
EXPEDIENT SANCIONADOR CZ15/0002 

B.B.S. 78,03 
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DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

21/05/15 ALTRES AUTORITZACIÓ TANCAMENT REFUGI 
CAN BOI 

M.D.S.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

21/05/15 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2015/711 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O 
SERVEIS T.O. ERMITA DE SON AMER 

RELACIÓ Q/2015/711 193,54 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

21/05/15 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2015/642 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O 
SERVEIS PROGRAMA MEDI AMBIENT 

VIAJES 2000,SA 526,85 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

21/05/15 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2015/707 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O 
SERVEIS T.O. ERMITA DE SON AMER 

RELACIÓ Q/2015/707 991,58 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

18/05/15 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2015/674 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O 
SERVEIS TREFUGI SON AMER 

RELACIÓ Q/2015/674 2234 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

18/05/15 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2015/673 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O 
SERVEIS REFUGI TOSSALS VERDS 

RELACIÓ Q/2015/673 216,84 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

18/05/15 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2015/6672 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O 
SERVEIS REFUGI MULETA 

RELACIÓ Q/2015/672 2550,29 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

18/05/15 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE J/2015/87 2500 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

18/05/15 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2015/663 328,89 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

18/05/15 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES B.M.M. 186,1 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

18/05/15 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES AUTORIDAD PORTIARIA 
BALEARES 

24,84 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

19/05/15 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPATBLE J/2015/92 2115,01 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

19/05/15 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE J/2015/93 232,95 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

04/05/15 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENT 
COMISSIÓ SERVEIS 

I.F.G.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

09/04/15 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENT 
COMISSIÓ SERVEIS 

M.S.D.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

09/04/15 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENT 
COMISSIÓ SERVEIS 

J.N.C.  
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DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

09/04/15 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENT 
COMISSIÓ SERVEIS 

J.M.S.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

09/04/15 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENT 
COMISSIÓ SERVEIS 

S.J.V.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

09/04/15 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENT 
COMISSIÓ SERVEIS 

LL.A.G.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

09/04/15 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENT 
COMISSIÓ SERVEIS 

A.G-D.A.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

30/04/15 INCLUSIÓ NÓMINA 
INDEMNITZACIÓ 

INCLUSIÓ EN NÒMINA 
INDEMNITZACIONS PER RAÓ SERVEI 

A.G-D.A. 29,96 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

30/04/15 INCLUSIÓ NÓMINA 
INDEMNITZACIÓ 

INCLUSIÓ EN NÒMINA 
INDEMNITZACIONS PER RAÓ SERVEI 

LL.A.G. 59,92 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

30/04/15 INCLUSIÓ NÓMINA 
INDEMNITZACIÓ 

INCLUSIÓ EN NÒMINA 
INDEMNITZACIONS PER RAÓ SERVEI 

S.J.V. 29,96 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

30/04/15 INCLUSIÓ NÓMINA 
INDEMNITZACIÓ 

INCLUSIÓ EN NÒMINA 
INDEMNITZACIONS PER RAÓ SERVEI 

J.M.S. 59,92 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

30/04/15 INCLUSIÓ NÓMINA 
INDEMNITZACIÓ 

INCLUSIÓ EN NÒMINA 
INDEMNITZACIONS PER RAÓ SERVEI 

J.N.C. 59,92 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

30/04/15 INCLUSIÓ NÓMINA 
INDEMNITZACIÓ 

INCLUSIÓ EN NÒMINA 
INDEMNITZACIONS PER RAÓ SERVEI 

M.S.D. 29,96 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

19/05/15 ALTRES PRÒRROGA PROGRAMA INFORMACIÓ I 
CONTROL ACCÉS PN DRAGONERA 

?  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

25/05/15 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ14/0182 J.C.C. 60 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

25/05/15 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ14/0197 M.S.O. 120 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

25/05/15 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ14/0188 R.B.S. 87,03 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

25/05/15 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ14/01189 L.F.B . 556,05 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

25/05/15 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ14/0179 F.R.A. 1043,09 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

25/05/15 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ14/0178 J.Mª.J.M. 571,2 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

25/05/15 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ14/0174 P.J.R. 60 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

25/05/15 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ14/0201 A.S.G. 60 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

25/05/15 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ14/0203 G.S.C. 60 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

25/05/15 ALTRES AUTORITZACIÓ CANVI DIES HÀBILS 
CAÇA VEDAT PM-10469 

AUBARCA D'AMUNT  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

27/05/15 ALTRES AUTORITZACIÓ CANVI DIES HÀBILS 
CAÇA VEDAT PM-12136 

CAN PONTICO D'AMUNT, SL  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

25/05/15 ALTRES AUTORITZACIÓ DESCASTAMENT 
CABRES BORDES VEDAT PM-11236 

M.R.R.  
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DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

25/05/15 ALTRES AUTORITZACIÓ DESCASTAMENT 
CABRES BORDES VEDAT PM-11173 I 
PM-10986 

A.A.G.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

25/05/15 ALTRES AUTORITZACIÓ CONTROL TUDONS 
VEDAT PM-11900 

J.O.R.A.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

27/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
SUBVENCIO PEL DESENVOLUPAMENT 
ACTIVITATS SOCIAMBIENTALS EN 
MATÈRIA CINEGÈTICA O PESCA 
FLUVIAL 2015 

S.C. MANACOR 2986,5 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

27/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
SUBVENCIO PEL DESENVOLUPAMENT 
ACTIVITATS SOCIAMBIENTALS EN 
MATÈRIA CINEGÈTICA O PESCA 
FLUVIAL 2015 

ASS. CAÇA MAJOR I 
CONSERVACIÓ CABRA 
MALLORQUINA 

3000 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

27/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
SUBVENCIO PEL DESENVOLUPAMENT 
ACTIVITATS SOCIAMBIENTALS EN 
MATÈRIA CINEGÈTICA O PESCA 
FLUVIAL 2015 

S.C. PÒRTOL 2800 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

27/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
SUBVENCIO PEL DESENVOLUPAMENT 
ACTIVITATS SOCIAMBIENTALS EN 
MATÈRIA CINEGÈTICA O PESCA 
FLUVIAL 2015 

S.C. ARIANY 2970 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

27/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
SUBVENCIO PEL DESENVOLUPAMENT 
ACTIVITATS SOCIAMBIENTALS EN 
MATÈRIA CINEGÈTICA O PESCA 
FLUVIAL 2015 

S.C. PORRERES 3000 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

27/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
SUBVENCIO PEL DESENVOLUPAMENT 
ACTIVITATS SOCIAMBIENTALS EN 
MATÈRIA CINEGÈTICA O PESCA 
FLUVIAL 2015 

S.C. MARIA DE LA SALUT 2750 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

22/05/15 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS RELACIÓ Q/2015/722 
RELATIVES AL SUBMINISTRAMENT DE 
BÉNS O SERVEIS REFUGI MULETA 

DYRECO PALMA, SL 65,64 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

22/05/15 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS RELACIÓ Q/2015/720 
RELATIVES AL SUBMINISTRAMENT DE 
BÉNS O SERVEIS REFUGI TOSSALS 
VERDS 

RELACIÓ Q/2015/720 721,51 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

22/05/15 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS RELACIÓ Q/2015/721 
RELATIVES AL SUBMINISTRAMENT DE 
BÉNS O SERVEIS REFUGI SON AMER 

QUELY, SA 50,25 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

25/05/15 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS RELACIÓ Q/2015/727 
RELATIVES AL SUBMINISTRAMENT DE 
BÉNS O SERVEIS REFUGI MULETA 

RELACIÓ Q/2015/727 407,47 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

25/05/15 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE J/2015/99 96,29 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

25/05/15 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2015/726 495,23 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

25/05/15 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES DYRECO PALMA, SL 3998,18 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

20/05/15 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES FUNDACIÓ DEIXALLES 1089 
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DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

27/05/15 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2015/666 246,96 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

26/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ JP GESIÓ I SERVEIS SLU, 
INSTITUT DE FORMACIÓ 
RAMON SERRA I C.M.G. 

1100,5 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

26/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ JP GESTIO I SERVEIS, SLU 60,5 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

22/05/15 INICIAR EXPEDIENT APROVACIÓ CONVENI COL·LABORACIÓ 
ENTRE CONSELL DE MALLORCA I LA 
SOCIETAT OBSERVADORS 
METEREOLOGICS ILLES BALEARS PER  
INSTAL·LACIÓ METEREOLÒGICA 
REFUGI TOSSALS VERDS 

?  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

25/05/15 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q2015/728 2221,32 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

27/05/15 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2015/757 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O 
SERVEIS REFUGI TOSSALS VERDS 

RELACIÓ Q/2015/757 1395,85 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

27/05/15 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2015/758 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O 
SERVEIS REFUGI SON AMER 

RELACIÓ Q/2015/758 345,67 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

26/05/15 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2015/101 

308,55 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

27/05/15 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE J/2015/88 140,01 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

26/05/15 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2015/738 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O 
SERVEIS PROGRAMA T.O. MOLI DE 
SON AMER 

J.M. FUTURTRANS, SL 270 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

26/05/15 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2015/741 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O 
SERVEIS PROGRAMA T.O. ERMITA DE 
SON AMER 

FUTURTRANS, SL 270 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

26/05/15 ALTRES REBUIG FACTURA  DELEGACIONES Y 
REPRESENTACIONES EN 
COLABORACIÓN, SL 

 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

27/05/15 ALTRES ADJUDICACIÓ I DISPOSICIÓ DESPESA  VIAJES HALCON, SAU 1500 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

28/05/15 ALTRES REBUIG FACTURA VIAJES HALCON, SAU 62 
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DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

28/05/15 ALTRES REBUIG FACTURA VIAJES HALCON, SAU 176,81 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

27/05/15 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DESPESES FONTIRROIG, SA 1560,83 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

25/05/15 FINALITZACIÓ 
CONTRACTE 
LABORAL 

FINALITZACIÓ CONTRACTE PER BAIXA 
VOLUNTARIA 

J.J.B.H.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

25/05/15 ALTRES ATORGAMENT CQCM I APROVACIÓ 
ANNEX CAÇA MAJOR VEDAT PM-10410 

N.A.S.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

01/06/15 ALTRES AUTORITZACIÓ REALITZACIÓ PROVA 
LOCAL TIR A GUÀTLERES VEDAT PM-
10646 

S.C. ALCUDIA  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

01/06/15 ALTRES AUTORITZACIÓ REALITZACIÓ PROVA 
LOCAL TIR AL COLOMÍ VEDAT PM-
10646 

S.C. ALCUDIA  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

25/05/15 ALTRES AUTORITZACIÓ CAÇA MAJOR 
EXEMPLARS CABRA SALVATGE 
MALLORQUINA VEDAT PM-10410 AMB 
CQCM 

N.A.S.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

26/05/15 ALTRES RESOLUCIÓ EXPEDIENT 
SANCIONADOR PS14/0026 

C.C. 101 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

26/05/15 ALTRES RESOLUCIÓ EXPEDIENT 
SANCIONADOR PS14/0027 

B.I.M. 101 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

28/05/15 ALTRES CANVI TITULAR VEDAT PM-11709 D.C.P.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

28/05/15 ALTRES SEGREGACIÓ  VEDAT PM-11234 T.C.F.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

28/05/15 ALTRES SEGREGACIÓ  VEDAT PM-11095 A.M.S.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

29/05/15 ALTRES SEGREGACIÓ  VEDAT PM-10076 ES FORATS, SA  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

29/05/15 ALTRES SEGREGACIÓ  VEDAT PM-12041 J.P.A.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

26/05/15 ALTRES RESOLUCIÓ EXPEDIENT 
SANCIONADOR CZ15/0030 

J.C.G. 63,01 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

26/05/15 ALTRES RESOLUCIÓ EXPEDIENT 
SANCIONADOR CZ15/0025 

A.R.F. 60 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

26/05/15 ALTRES RESOLUCIÓ EXPEDIENT 
SANCIONADOR CZ15/0016 

J.M.R.P. 60 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

26/05/15 ALTRES RESOLUCIÓ EXPEDIENT 
SANCIONADOR CZ15/0015 

A.F.M. 60 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

26/05/15 ALTRES RESOLUCIÓ EXPEDIENT 
SANCIONADOR CZ15/0011 

S.L.F.B. 1225,5 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

26/05/15 ALTRES RESOLUCIÓ EXPEDIENT 
SANCIONADOR CZ15/0007 

A.T.E. 588,32 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

26/05/15 ALTRES RESOLUCIÓ EXPEDIENT 
SANCIONADOR CZ15/0010 

P.F.P. 1225,5 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

26/05/15 ALTRES RESOLUCIÓ EXPEDIENT 
SANCIONADOR CZ15/0003 

A.N.R. 1736,05 
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DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

26/05/15 ALTRES RESOLUCIÓ EXPEDIENT 
SANCIONADOR CZ15/0005 

S.S.S. 63,01 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

28/05/15 ALTRES AMPLIACIÓ VEDAT PM-11064 F.N.B.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

27/05/15 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2015/762 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT BÉNS O SERVEIS 
REFUGI CON AMER 

R.T.S. 1007,4 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

28/05/15 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2015/104 

150 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

28/05/15 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2015/103 

70,81 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

29/05/15 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2015/105 

2500 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

02/06/15 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES NOU SIGNE ESTUDI DE 
SENYALECTICA, SL 

759,11 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

02/06/15 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES MOTORMON GLOBAL, SL 643,76 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

02/06/15 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES AUTORIDAD PORTUARIA DE 
BALEARES 

24,84 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

02/06/15 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2015/802 988,69 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

27/05/15 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ15/0033 E.M.G. 60 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

27/05/15 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ15/0036 M.G.R. 1413 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

27/05/15 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ15/0037 J.L.T.M. 60 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

27/05/15 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ15/0039 S.B.B. 60 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

28/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ PEL 
DESENVOLUPAMENT D'ACTIVITATS 
SOCIOAMBIENTALS EN MATÈRIA DE 
CAÇA O PESCA FLUVIAL 2015 

S.C. ALGAIDA 2750 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

26/05/15 ALTRES PRÒRROGA AUTORITZACIÓ PEL 
CONTROL DE TUDÚ, TÓRTERA TURCA I 
COLOM SALVATGE 

D.S.T.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

26/05/15 ALTRES AUTORITZACIÓ CONTROL COLOMS 
PER DANYS AGRICULTURA VEDAT 
PM.11154 

B.M.B.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

19/05/15 ALTRES RECUSACIÓ INSTRUCTORA 
EXPEDIENT SANCIONADOR CZ15/004 

J.M.LL.F.  
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DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

29/05/15 ALTRES AUTORITZACIÓ DESCASTAMENT 
CABRES BORDES PER DANYS 
AGRICULTURA AL POLÍGON 1 
PARCEL·LA 60 TM PUIGPUNYENT 

A.M.P.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

28/05/15 ALTRES AUTORITZACIÓ REALITZACIÓ PROVA 
TIR AL COLOMÍ VEDAT PM-11484 

S.C. SA POBLA  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

27/05/15 ALTRES AUTORITZACIÓ REALITZACIÓ PROVA 
TIR AL COLOMÍ VEDAT PM-12165 

S.C. BÚGER  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

27/05/15 ALTRES AUTRITZACIÓ D'ÚS INSTAL·LACIONS I 
EDIFICACIONS FINCA CAPOCORB PER 
REALITZACIÓ TIRADA AL COLOMÍ A 
COLOMBAIRE 

S.C. PÒRTOL  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

27/05/15 ALTRES AUTORITZACIÓ REALITZACIÓ PROVA 
TIR AL COLOMÍ VEDAT PM-11126 

?  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

02/06/15 ALTRES AUTORITZACIÓ REALITZACIÓ PROVA 
RRCCVEDAT PM-10523 

CLUB BALEAR DE RRCC  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

02/06/15 ALTRES AUTORITZACIÓ REALITZACIÓ PROVA 
TIR AL COLOMÍ I GUÀTLERES VEDAT 
PM-10262 

CLUB TIR BONANY  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

02/06/15 ALTRES AUTORITZACIÓ REALITZACIÓ PROVA 
TIR AL COLOMÍ  I GUÀTLERES VEDAT 
PM-10480 

CLUB TIR BONANY  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

02/06/15 ALTRES AUTORITZACIÓ REALITZACIÓ 
CAMPIONAT BALEARS TIR AL COLOMÍ 
VEDAT PM-11095 

CLUB TIR BONANY  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

26/05/15 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR PS14/0024 N.M.G. 101 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

26/05/15 ALTRES EXPEDIENT SANDIONADOR PS14/0025 R.J. 101 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

04/06/15 ALTRES APROVACIÓ, AUTORITZACIÓ, 
DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT 
OBLIGACIÓ ABONAMENT COSTES 
JUDICIALS 

M.G.F. 8470 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

02/06/15 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2015/806 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O 
SERVIES REFUGI MULETA 

RELACIÓ Q/2015/806 979,64 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

02/06/15 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2015/805 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O 
SERVIES REFUGI TOSSALS VERDS 

RELACIÓ Q/2015/805 1151,51 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

02/06/15 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2015/808 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O 
SERVIES REFUGI TOSSALS VERDS 

REBERSEC, SL 677,25 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

02/06/15 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2015/807 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O 
SERVIES REFUGI SON AMER 

REBERSEC, SL 682,77 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

04/06/15 ALTRES ADJUDICACIÓ I DISPOSICIÓ DESPESA CÒPIES PUBLICITAT, SL 60,5 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

02/06/15 ALTRES ADJUDICACIÓ I DISPOSICIÓ DESPESA J.P. GESTÓ I SERVEIS, SLU 653,4 
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DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

03/06/15 ALTRES ADJUDICACIÓ I DISPOSICIÓ DESPESA ASSOC. AMUNT DE LA SERRA 4688,75 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

03/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
DESPESA 

DEIA COMERÇ, SL 258,7 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

03/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ  JP GESTIÓ I SERVEIS, SLU, 
INSTITUT DE FORMACIÓ 
RAMON SERRA I XEREMIERS 
MARRATXÍ 

659,15 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

05/06/15 ALTRES RESOLUCIÓ PROPOSTA  J.S.C.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

05/06/15 ALTRES RESOLUCIÓ PROPOSTA  J.S.C.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

05/06/15 ALTRES RESOLUCIÓ PROPOSTA  A.F.P.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

05/06/15 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE J/2015/93 232,95 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

05/06/15 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE J/2015/87 2500 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

05/06/15 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE J/2015/92 2115,01 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

18/05/15 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR PS14/0023 D.Z.F. 101 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

09/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ AMER E HIJOS, SA 12028,17 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

08/06/15 INCLUSIÓ NÓMINA 
INDEMNITZACIÓ 

INCLUSIÓ EN NÒMINA INDEMNISTACIÓ 
PER RAÓ SERVEI 

J.B.G. 29,96 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

08/06/15 INCLUSIÓ NÓMINA 
INDEMNITZACIÓ 

INCLUSIÓ EN NÒMINA INDEMNISTACIÓ 
PER RAÓ SERVEI 

A.G-D.A 29,96 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

08/06/15 INCLUSIÓ NÓMINA 
INDEMNITZACIÓ 

INCLUSIÓ EN NÒMINA INDEMNISTACIÓ 
PER RAÓ SERVEI 

M.S.D. 29,96 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

28/05/15 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENT 
COMISSIÓ SERVEIS 

M.S.D.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

28/05/15 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENT 
COMISSIÓ SERVEIS 

A.G-D.A.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

28/05/15 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENT 
COMISSIÓ SERVEIS 

J.B.G.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

13/05/15 ALTRES RESOLUCIÓ EXPEDIENT 
SANCIONADOR PS14/0019 

P.D.G. 101 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

14/05/15 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR PS14/0022 I.K.G. 101 
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DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

04/06/15 ALTRES RESOLUCIÓ EXPEDIENT 
SANCIONADOR PS15/001 

O.B.P. 202 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

08/06/15 ALTRES AUTORITZACIÓ REALITZACIÓ TIRADA 
PUNTUABLE PEL CAMPIONAT BALEARS 
TIR A GUÀTLERA VEDAT PM-12088 

CLUB TIR BONANY  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

08/06/15 ALTRES AUTORITZACIÓ REALITZACIÓ TIRADA 
CAMPIONAT BALEARS TIR A 
GUÀTLERA VEDAT PM-11095 

CLUB TIR BONANY  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

08/06/15 ALTRES AMPLIACIÓ VEDAT PM-12181 A.M.S.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

09/06/15 ALTRES CANVI TITULAR VEDAT PM-10586 P.C.F.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

09/06/15 ALTRES DESIGNACIÓ PERSONAL INSPECCIÓ PROVINCIAL 
TREBALL I SEGURETATA 
SOCIAL 

 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

09/06/15 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ GARANTIA SAB TOURISM 
ENVIRONNEMENT & TECH 
CONSULTANTS, SL 

1485 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

09/06/15 ALTRES ADJUDICACIÓ I DISPOSICIÓ DESPESA COPIES PUBLICITAT, CAFE 
ESTAURANT ES PARC, 
AUTOCARES PUJOL PALMER, 
SA, VIAJES HALCON, SA, 
C.LL.M. 

4576,7 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

04/06/15 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ15/0045 

F.B.B. 5307,5 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

09/06/15 ALTRES AUTORITZACIÓ DESCASTAMET 
CABRES BORDES 

A.T.T.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

09/06/15 ALTRES AUTORITZACIÓ CONTROL TUDONS 
PER DANSY AGRICULTURA VEDAT PM-
11221 

M.M.M.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

09/06/15 ALTRES AUTORITZACIÓ REALITZACIÓ TIRADA 
AL COLOMÍ VEDAT PM-10847 

S.C. STA. EUGÈNIA  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

09/06/15 ALTRES AUTORITZACIÓ REALITZACIÓ TIRADA 
AL COLOMÍ VEDAT PM-11095 

S.C. PETRA-BONANY  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

09/06/15 ALTRES AUTORITZACIÓ REALITZACIÓ RRCC 
VEDAT PM-10994 

S.C. ALGAIDA  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

08/06/15 ALTRES AMPLIACIÓ VEDAT PM-10847 J.S.F.  
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DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

09/06/15 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2015/859 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT BÉNS O SERVEIS 
REFUGI TOSSALS VERDS 

REBERSEC, SL 940,04 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

09/06/15 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2015/858 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT BÉNS O SERVEIS 
REFUGI MULETA 

RELACIÓ Q/2015/858 2529,98 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

09/06/15 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2015/856 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT BÉNS O SERVEIS 
REFUGI TOSSALS VERDS 

RELACIÓ Q/2015/856 3660,17 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

09/06/15 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2015/852 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT BÉNS O SERVEIS 
REFUGI SON AMER 

RELACIÓ Q/2015/852 3703,65 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

09/06/15 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2015/854 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT BÉNS O SERVEIS 
REFUGI SON AMER 

REBERSEC, SL 1852,99 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

04/06/15 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES CASA DE LA MILAGROSA 
HERMANAS FRANCISCANAS 

580,8 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

04/06/15 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2015/831 50,48 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

04/06/15 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2015/830 1520,47 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

04/06/15 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2015/827 924,2 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

09/06/15 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES GRAFICAS LLOPIS, SA 1427,82 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

08/06/15 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2015/112 

1553,05 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

08/06/15 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES COMPAÑÍA CONCESIONARIA 
DEL TÚNEL DE SÓLLER, SA 

1346,5 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

10/06/15 ALTRES ABONAMENT FACTURA CERTIFICACIÓ 
NÚM. 5 OBRES RESTAURACIÓ 
ORATORI CASTELLÓ 

SORT D'ENFORA 17843,93 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

06/05/15 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

Assistencia a la fira EXPOVACACIONES a 
Bilvao 

Sra.JM.M.L. 0 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

08/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2015/608 Despeses de D.I.Projectes DISTRIBUCIONES UNIVERSAL 
MALLORCA, SL 

846,84 
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DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

11/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2015/614 Despeses de secretaria 
tècnica 

DIVERSOS SEGONS RELACIO 
ADJUNTA 

2234,33 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

11/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2015/616 Despeses de contractacions 
menors 

SERVEI D'INFORMÀTICA 1286,75 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

11/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2015/613 Despeses de Secretaria 
General 

DIVERSOS SEGONS RELACIÓ 
ADJUNTA 

5850,16 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

11/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2015/612 Despeses de la fotocopiadora 
de l'Assessoria Jurídica 

CANON ESPAÑA, SL 135,31 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

11/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2015/611 Despeses del Parc Mòbil 
(març) 

MANANTIAL DE SALUD, SL 45,34 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

11/05/15 APROVACIÓ 
LIQUIDACIÓ 

C.servei de implantació de l'administració 
electrònica municial-Lot2 

UTE MALLORCA 
ADMINISTRACION 
ELECTRÓNICA 

0 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

11/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2015/610 Despeses de 
Raixa.(Manteniment vehicle Suzuki Vitara) 

HILARIO ROMERA SIMON 106 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

12/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Despeses del c.transport dels gegants del 
CIM (març) 

TRANSPORTES NAVIO, SL 302,02 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

12/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Despeses del c.maneig i manteniment dels 
gegants del CIM  (març) 

JOAN BERGA CIFRE 968 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

12/05/15 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

Quilometratge d'abril (100km.) Sr.M.B.LL. 24,01 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

13/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

 C.manteniment hardware del parc 
microinformàtic del CIM (gener) 

UP7 Balear S.L. 768,35 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

13/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Submistrament  per "adquisició i 
instal·lació d'un sistema de digitalització 
per l'arxiu general" 

VISUALES E INFORMÀTICA, 
SERVICIOS Y SUMINISTROS SL 

30114,48 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

13/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2015/635 Despeses de D.I.Projectes CORREOS Y TELÉGRAFOS, SA 10,82 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

13/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

C.manteniment tècnic del sistema 
d'emmagatzament corporatiu, backup i 
servidors de desembre 2014 

HEWLETT PACKARD ESPAÑOLA 
SL 

3254,9 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

13/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

C.manteniment del programa de gestió de 
RRHH del primer trimestre de 2015. 

CARLOS CASTILLA 
INGENIEROS, SA 

6470,84 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

13/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

C.manteniment tècnic del sistema 
d'emmagatzament corporatiu, backup i 
servidors de gener 2015. 

HEWLETT PACKARD ESPAÑOLA 
SL 

3254,9 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

13/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

C.manteniment tècnic del sistema 
d'emmagatzament corporatiu, backup i 
servidors de març 2015 

HEWLETT PACKARD ESPAÑOLA 
SL 

455,68 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

13/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Taxació de costes presentades pel recurs 
d'apel·lació 197/2012. 

Sr.A.C.B. 1682,02 
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DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

14/05/15 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

Quilometratge d'abril i maig (627km.) Sr.J.R.F. 150,57 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

15/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

R.per indemnització en concepte de 
responsabilitat patrimonial relatiu a la subv. 
per la pel·licula Cloud Atlas. 

CALLE CRUZADA SL 150000 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

15/05/15 INCLUSIÓ NÒMINA 
PER DIETES 

Assitencia a la fira turística B-Travel a 
Barcelona 

Sra JM.M.L. 485,6 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

15/05/15 ALTRES Certificació núm.3 de les obres del projecte 
d'enllumenat amb energia solar fotovoltàica 
del túnel de Monnaber. 

ELECNOR, SA 0 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

15/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Aprovació de provisió de fons.Procediment 
ordinari 152/2012 

Sra.S.C.R. 1815 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

15/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Certificació núm 4 de les obres del projecte 
d'enllumenat amb energia solar fotovoltàica 
del túnel de Monnaber. 

ELECNOR, SA 69041,44 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

18/05/15 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

J/2015/89 Despeses dels Organs de 
Govern 

SECRETARIA TÈCNICA 438,06 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

18/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2015/668 Despeses de secretaria 
tècnica 

Diversos segons relació adjunta 365,16 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

18/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2015/670 Despeses de l'Assessoria 
Jurídica (Encuadernacio de sentencias) 

JORGE VALENTIN M.M. 687,82 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

18/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2015/671 Despeses de secretaria 
general. (lloguer impresora) 

CANON ESPAÑA, SA 196,48 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

18/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2015/669 Despeses de Raixa.  Diversos segons relació adjunta 1966,33 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

18/05/15 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

Quilometratge d'abril (261 km.) Sra.C.E.F. 62,68 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

19/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2015/690 Despeses de la D.I.Projectes Diversos segons relació adjunta 5712,7 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

19/05/15 DEIXAR SENSE 
EFECTE 

Relatiu a l'exp de c. del servei  projecte 
"Plataforma tecnològica de tours culturals 
de Mallorca" 

INTERNET BUSINESS 
SOLUTIONS ECONCEPT SL 

14986 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

20/05/15 INCLUSIÓ NÒMINA 
PER DIETES 

Assistencia a la fira turística 
Expovacaciones a Bilbao 

Sra.JM.M.L. 471,94 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

20/05/15 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

Curs:"Taller pràctic de resolucions 
administrativas" 

Sr. A.M.B. 0 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

06/05/15 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

Quilometratge d'abril (70km) Sra.M.B.B. 16,81 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

20/05/15 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

J/2015/95 Despeses d'Organs de Govern Secretaria técnica 420,45 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

20/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2015/697 Despeses de la D.I.Projectes Diversos segons relació adjunta 697,84 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

21/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2015/692 Abonar diferencia IVA  PEDRO HORRACH 487,36 
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DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

21/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2015/715 Despeses de la D.I.Projectes CANON ESPAÑA SA 100,39 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

22/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2015/712 Despeses de l'Assessoria 
Jurídica. (Honoraris procuradora) 

FRANCISCA RIERA 159,72 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

22/05/15 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

J/2015/97 Despeses d'Organs de Govern Secretaria técnica 152,2 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

22/05/15 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

J/2015/98 Despeses d'Organs de Govern Secretaria técnica 243,33 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

22/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2015/718 Despeses de secretaria 
general 

MANANTIAL DE SALUD SL 62,24 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

22/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2015/719 Despeses de secretaria 
técnica 

Diversos segons relació adjunta 725,85 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

22/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2015/717 Despeses del Parc Mòbil Diversos segons relació adjunta 469,1 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

22/05/15 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

Adjudicació el subministrament i adquisició 
de 57 ordinadors amb els seus monitors 
pel sistema de Compra Centralitzada 
Estatal. 

HEWLETT PACKARD ESPAÑOLA 
SL 

9316,72 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

26/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relatiu a la taxació de costes procediment 
abreujat 0000167/2014. 

UTE LIBERA CIM 500 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

26/05/15 ALTRES Adquirir certificat electrònic d'actuació 
admva."Gestió Telemàtica de Pagaments", 
a traves de CERES, la titularitat  el CIM. 

Sr.A.S.P. 0 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

26/05/15 DEVOLUCIÓ FIANÇA Fiança definitiva relatiu al contracte de 
subministrament d'equips informàtics tipus 
PC, lot3.(Exp.Fisc.677/05) 

TEMEL SISTEMAS 
TELEMÀTICOS DE BALEARES, 
SL 

2240 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

27/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2015/766 Despeses D.I.Projectes GASTALVER UNIFORMIDAD Y 
MARKETING SL 

5224,43 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

27/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Manteniment hardware del parc 
microinformàtic del CIM corresponent a 
febrer 2015 

UP7 BALEAR SL 768,35 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

29/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Fact. del C.de transport dels gegants del 
CIM (lot1) corresponent a abril de 2015. 

TRANSPORTES NAVIO, SL 604,03 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

01/06/15 DEVOLUCIÓ FIANÇA Fiança definitiva relatiu al c.de 
subministrament d'equips informàtics tipus 
PC (lot3).Exp Fisc.405/02-340/03-530/03 

TEMEL, SISTEMAS 
TELEMÀTICOS DE BALEARES 
SL 

1804 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

01/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2015/791 Despeses del Parc Mòbil DISTRIBUIDORA UNIVERSAL 
MALLORCA SL 

40,18 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

01/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2015/790 Despeses de l'Assessoria 
Jurídica 

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL 
MALLORCA SL 

24,1 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

01/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2015/788 Despeses del Parc Mòbil (Alta 
en el servei "Proyecto CSP Premium".  

COM-PACTO SOLUCIONES Y 
PROYECTOS SL 

1568,16 
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DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

01/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2015/789 Despeses de secretaria 
técnica 

DISTRIBUCIONES UNIVERSAL 
MALLORCA SL 

10,76 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

01/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Servei de manteniment i conservació dels 
jardins de la finca Raixa corresponent a 
abril 2015 

MELCHOR MASCARO SAU 5204,51 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

01/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2015/794 Despeses de la D.I.Projectes. 
Ocupació maig 

AUTORIDAD PORTUARIA DE 
BALEARES 

100,79 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

02/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2015/809 Despese de D.I.Projectes DISTRIBUCIONES UNIVERSAL 
MALLORCA SL 

357,86 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

02/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Servei d'actualització llicències CAD SEMICONDUCTORES Y 
SISTEMAS, SA 

3760,37 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

02/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Servei de manteniment d'edificis i 
instal·lacions i mesures d'eficiencia 
energètica corresponent a febrer 2015 

FERROVIAL SERVICIOS SA 804,59 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

02/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Servei de manteniment d'edificis i 
instal·lacions i mesures d'eficiencia 
energètica corresponent a ( material) febrer 
2015 

FERROVIAL SERVICIOS SA 2592,82 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

02/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Manteniment del antivíric corporatiu  EL CORTE INGLÉS SA 1033,42 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

02/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Adquisició programa videoactes i 
l'equipament necessari per la seva 
instal·lació. 

AMBISER INNOVACIONES SL 5445 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

03/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2015/823 Despeses de contractes 
menors 

Servei d'Informàtica. 489,09 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

03/06/15 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

J/2015/107 Despeses d'Organs de Govern Secretaria técnica. 154,91 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

27/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Manteniment hardware del parc 
microinformàtic del CIM corresponent a 
març 2015 

UP7 BALEAR SL 1385,45 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

20/05/15 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR,AUTORITZAR, DISPOSAR I 
RECONÈIXER L'OBLIGACIÓ DERIVADA 
DE LES FACTURES INCLOSES EN LA 
RELACIÓ Q/2015/694 
 
 

DIVERSOS SEGONS RELACIÓ 
ADJUNTA 

3060,41 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

21/05/15 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR,AUTORITZAR, DISPOSAR I 
RECONÈIXER L'OBLIGACIÓ DERIVADA 
DE LES FACTURES INCLOSES EN LA 
RELACIÓ Q/2015/706 
 
 

DICERSOS SEGONS RELACIÓ 
ADJUNTA 

6642,9 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

25/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DISPOSICIÓ DE LA DESPESA I 
RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
D'ACORD AL RD 500/1990, DERIVAT DE  
FACTURES DEL CONTRACTE DE 
PUBLICITAT 2014 , A CÀRREC DE LA 
PARTIDA PUBLICITAT  I PROPAGANDA 
00.92500.22602 
 
 

DI 7, SL 85970,14 
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DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

27/05/15 AUTORITZACIÓ 
ASSISTÈNCIA 
CURSOS 

AUTORITZACIÓ ASSISTÈNCIA CURS EN 
C.SERVEI A LA INTÈRPRET EN 
LLENGUA DE SIGNES DEL CONSELL DE 
MALLORCA 

ANA ROSA ABEJÓN CALLEJA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/05/15 ALTRES PERMIS PER DUR A TERME UNA 
ACTIVITAT NO PERMANENT"XXXI PLA 
DE MALLORCA G.P.LA CAIXA-4ºETAPA" 

CLUB CICLISTA SA POBLA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/05/15 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM.EXP.2015004544 AL.O.M  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/05/15 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM.EXP.2015004286 O.S.W.H  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/05/15 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM.EXP.2015001408 HG.T.B  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/05/15 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM.EXP.2015001407 MM.W  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/05/15 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM.EXP.2015004876 A.G.P  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11/05/15 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.001403/2015 A.J.F  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11/05/15 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.0012450/2015 CJ.P.F  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

LIQUIDACIÓ PREU PÚBLIC PEL 
CONTROL DE QUALITAT DE LES 
OBRES PÚBLIQUES A LES 
CARRETERES 

EXCAVACIONES S'HORTA,SA 1065,04 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT ORGANITZACIÓ JOCS 
ESPORTIUS ESCOLARS 2014/2015 I 
2015/2016 

ESPORTS 85, SL 50158,39 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/05/15 ALTRES DEVOLUCIÓ D'INGRÉS INDEGUT J.C.V. 776,64 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI SERVEIS 
GENERALS 

? 2756,17 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI SERVEIS 
GENERALS 

CANON ESPAÑA SA 190,58 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

LIQUIDACIÓ PREU PÚBLIC PEL 
CONTROL DE QUALITAT DE LES 
OBRES PÚBLIQUES A LES 
CARRETERES 

CONSTRUCCIONES Y 
PAVIMENTACIONES SIQUIER SA 

2232,86 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

LIQUIDACIÓ PREU PÚBLIC PEL 
CONTROL DE QUALITAT DE LES 
OBRES PÚBLIQUES A LES 
CARRETERES 

CONSTRUCCIONES LLULL 
SASTRE SA 

202,89 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

LIQUIDACIÓ PREU PÚBLIC PEL 
CONTROL DE QUALITAT DE LES 
OBRES PÚBLIQUES A LES 
CARRETERES 

MATIAS ARROM BIBILONI, SL 837,38 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

LIQUIDACIÓ PREU PÚBLIC PEL 
CONTROL DE QUALITAT DE LES 
OBRES PÚBLIQUES A LES 
CARRETERES 

CONSRUCCIONES Y 
PAVIMENTACIONES SIQUIER,  

1384,17 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

LIQUIDACIÓ PREU PÚBLIC PEL 
CONTROL DE QUALITAT DE LES 
OBRES PÚBLIQUES A LES 
CARRETERES 

MATIAS ARROM BIBILONI SA 729,88 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

LIQUIDACIÓ PREU PÚBLIC PEL 
CONTROL DE QUALITAT DE LES 
OBRES PÚBLIQUES A LES 
CARRETERES 

CONSTRUCCIONS, 
EXCAVACIONS I ASFALTS, SA 

2046,47 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

LIQUIDACIÓ PREU PÚBLIC PEL 
CONTROL DE QUALITAT DE LES 
OBRES PÚBLIQUES A LES 
CARRETERES 

OBRAS Y PAVIMENTACIONES 
MAN, SAU 

1206,54 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

LIQUIDACIÓ PREU PÚBLIC PEL 
CONTROL DE QUALITAT DE LES 
OBRES PÚBLIQUES A LES 
CARRETERES 

UTE CONECTORA TRAMO II 2001,15 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

LIQUIDACIÓ PREU PÚBLIC PEL 
CONTROL DE QUALITAT DE LES 
OBRES PÚBLIQUES A LES 
CARRETERES 

UTE EIX PONENT-LLEVANT 552,04 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

LIQUIDACIÓ PREU PÚBLIC PEL 
CONTROL DE QUALITAT DE LES 
OBRES PÚBLIQUES A LES 
CARRETERES 

OBRASCÓN HUARTE LAÍN SA 373,28 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

LIQUIDACIÓ PREU PÚBLIC PEL 
CONTROL DE QUALITAT DE LES 
OBRES PÚBLIQUES A LES 
CARRETERES 

UTE FCC CONSTRUCCION SA I 
AMER E HIJOS SA 

6143,92 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

LIQUIDACIÓ PREU PÚBLIC PEL 
CONTROL DE QUALITAT DE LES 
OBRES PÚBLIQUES A LES 
CARRETERES 

UTE CONEXION MOLINAR 4368,75 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

LIQUIDACIÓ PREU PÚBLIC PEL 
CONTROL DE QUALITAT DE LES 
OBRES PÚBLIQUES A LES 
CARRETERES 

UTE SEGUNDO CINTURÓN 
PALMA 

5475,32 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

LIQUIDACIÓ PREU PÚBLIC PEL 
CONTROL DE QUALITAT DE LES 
OBRES PÚBLIQUES A LES 
CARRETERES 

ACSA, OBRAS E 
INFRAESTRUCTURAS SA 

164,25 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

LIQUIDACIÓ PREU PÚBLIC PEL 
CONTROL DE QUALITAT DE LES 
OBRES PÚBLIQUES A LES 
CARRETERES 

AGLOMERADOS MALLORCA, SA 1114,39 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/05/15 ALTRES CANVI D'ADSCRIPCIÓ VEHICLE 
RENAULT MEGANE EUROPA IB-0536-CV 
DE LA D.I. DE CARRETERES 

SERVEI D'INFORMÀTICA I 
TELECOMUNICACIONS 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

BESTRETA 100% APORTACIÓ ANUAL 
ORDINARIA 

CONSORCI EUROLOCAL 
MALLORCA 

85000 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI SERVEIS 
GENERALS 

KLÜH LINAER SL 23095,51 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI SERVEIS 
GENRALS 

? 465,35 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

LIQUIDACIÓ CONTRACTE 
INSTAL·LACIÓ EQUIP AUDIO PLANTA 
BAIXA DEL CONSELL DE MALLORCA 

B.J.M. 0 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/05/15 ALTRES RESOLUCIÓ RECURSOS DE 
REPOSICIÓ INTERPOSATS 

MAC INSULAR SL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/05/15 ALTRES CANVI D'ADSCRIPCIÓ VEHICLE 
RENAULT KANGOO IB-5028-DB DE LA 
D.I. DE CARRETERES 

SERVEIS TÈCNICS DE 
MANTENIMENT 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/05/15 DEIXAR SENSE 
EFECTE 

DEIXAR SENSE EFECTE RESOLUCIÓ 
DE 27/04/2015 D'ABONAMENT 
EXPROPIACIONS ACCESSOS PONT 
D'INCA NOU I CAS MIOT 

? 68228,4 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/05/15 ALTRES LIQUIDACIÓ REINTEGRAMENT 
BESTRETA PROGRAMES D'ACTIVITATS 
SOCIOCULTURALS TERCERA EDAT 

ASSOCIACIÓ DE PERSONAS 
MAYORES SAN ANTONIO DE LA 
PLAYA 

176 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/05/15 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 004/2015 G.L.R. 817,52 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/05/15 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 002/2015 A.M.C. 162,56 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/05/15 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 338/2014 M.X.F.V. 988,38 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/05/15 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 339/2014 M.J.O. 493,11 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/05/15 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 339/2014 M.J.O. 493,11 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/05/15 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 334/2014 ARKIPOLIS SL 790,4 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/05/15 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 335/2014 ARKIPOLIS SL 522,41 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/05/15 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 001/2015 TELEFONICA SOC. OP. DE 
SERV. DE TEL. EN ESPAÑA SA 

17019,51 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/05/15 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 165/2014 ENDESA DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA SL 

655,88 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/05/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 310/2014 LICENCIAS Y FINANCIACIONES 
SA 

1439,22 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/05/15 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 327/2014 M.L.V.F. 4075,98 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/05/15 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.001521/2015 A 001530/2015 VARIS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/05/15 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.001492/2015 A 001520/2015 VARIS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/05/15 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.001531/2015 A 001549/2015 VARIS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12/05/15 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ DE FACTURES DEL SERVEI 
D'URBANISME (15110) AMB EL NÚMERO 
DE RELACIÓ Q/2015/622 

VARIS/INTERVENCIÓ GENERAL 2985,98 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/05/15 ALTRES INTERÉS GRAL.NÚM.EXP.000042/2014-
XIG 

CAN PUBILA SL CADAMILIA SL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/05/15 ALTRES INTERÈS 
GENERAL.NÚM.EXP000056/2014-XIG 

JOSE MUÑOZ SEGURA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/05/15 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. 329/2014 A.R.R. 96,86 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/05/15 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. 331/2014 A.M.C.B. 1720,99 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/05/15 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. 337/2014 N.J.P. 736,95 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/05/15 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. 015/2015 O.X.F. 544,58 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/05/15 ENDOSSAMENT 
FACTURES 
ENTITATS 
BANCÀRIES 

ENDÓS FACTURA ASSISTÈNCIA 
TÈCNICA DESDOBLAMENT MA-30 

PROJECT MANAGEMENT SL / 
BALEAR SIS SL 

4973,4 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI LLAR DE LA 
INFÀNCIA 

? 715,4 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/05/15 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ DE BESTRETA DE CAIXA 
FIXA 

DEPARTAMENT D'URBANISME I 
TERRITORI 

8064 



 262

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT EXPROPIACIONS MA-13 ? 68228,4 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11/05/15 ALTRES TRANSFERÈNCA PER RECAPTACIÓ 
SANCIÓ URBANÍSTICA 

AJUNTAMENT DE CAPDEPERA 95562,95 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI SERVEIS 
GENERALS 

KLÜH LINAER SL 17774,18 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/05/15 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIÓ RESOLUCIÓ DE 
JUSTIFICACIÓ DE BESTRETA DE CAIXA 
FIXA J/2015/61 

RECAPTACIÓ 159,95 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/05/15 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.000137/2014-HLSR NICOLAS  CHORNET BARCELO  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/05/15 ENDOSSAMENT 
FACTURES 
ENTITATS 
BANCÀRIES 

ENDÓS FACTURA ASSISTÈNCIA 
TÈCNICA I DIRECCIÓ D'OBRES 
CONSTRUCCIÓ DESDOBLAMENT MA-30 

PROJECT MANAGEMENT SL / 
BALEAR SIS SL 

6568,23 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT TERCER PAGAMENT 
APORTACIÓ ANUAL 

FUNDACIÓ ES BALUARD, 
MUSEU D'ART MODERN I 
CONTEMPORANI DE PALMA 

100000 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT TERCER PAGAMENT 
APORTACIÓ ANUAL 

FUNDACIÓ ES BALUARD, 
MUSEU D'ART MODERN I 
CONTEMPORANI DE PALMA 

125000 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/05/15 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.000018/2014-HLSR BERNADETTE COLLINET  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/05/15 ALTRES EXECUCIÓ SENTÈNCIA 176/2015 DE 22 
D'ABRIL DEL JUTJAT CONTENCIÓS 
ADMINISTRATIU 3 DE PALMA, CÀNONS 
CONCESSIÓ GESTIÓ DE RESIDUS 
URBANS DE MALLORCA I 
CONSCIENCIACIÓ CIUTADANA 4T 
TRIMESTRE DE 2012 

TIRME SA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI LLAR DE LA 
INFÀNCIA 

? 3089,18 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/05/15 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.DE CÉD.001473/2015 A 
001491/2015 

VARIS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI SERVEIS 
GENERALS 

? 1999 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI SERVEIS 
GENERALS 

? 3999,05 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/05/15 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIÓ RESOLUCIÓ 
APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PREU PÚBLIC 
CONTROL DE QUALITAT DE LES 
OBRES PÚBLIQUES A LES 
CARRETERES 

OBRASCÓN HUARTE LAÍN, SA 373,29 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/05/15 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.001397/2015 CORINA MARLENE CARVAJAL 
SIMBA¿ÑA 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11/05/15 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ DE BESTRETA DE CAIXA 
FIXA 

RECAPTACIÓ 1738,95 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/05/15 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.001321/2015 VANESA FERNANDEZ RUFO  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

COMISSIÓ PER PERCENTATGE DE 
DESCOMPTE DE TPV 

CAIXABANK SA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/04/15 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ DE BESTRETA DE CAIXA 
FIXA 

DEPARTAMENT D'URBANISME I 
TERRITORI 

2180,78 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/05/15 ALTRES TRANSFERÈNCIA IMPORT INGRESSAT 
INDEGUDAMENT AL COMPTE 
CORRENT DEL CONSELL DE 
MALLORCA 

I.M.A.S. 102,56 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI LA 
MISERICÒRDIA 

? 677,99 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI LA 
MISERICÒRDIA 

? 2551,51 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI LLAR DE LA 
INFÀNCIA 

? 77,94 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI SERVEIS 
GENERALS 

? 1754,79 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI SERVEIS 
GENERALS 

CIA. MEDITERRANEA DE 
VIGILANCIA SA 

39099,14 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14/05/15 ALTRES RECONEIXER I LIQUIDAR LA BESTRETA 
DEL 50% DE LA SUBVENCIÓ 
CONCEDIDA PER DONAR SUPORT A 
PROGRAMES D'ACTIVITATS DE CAIRE 
SOCIOCULTURAL DIRIGITS A LES 
PERSONES MAJORS ANY 2015 

?  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT PRIMER PAGAMENT 
APORTACIÓ ANUAL 

CONSORCI CENTRE UNED 
ILLES BALEARS 

100000 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

CONCESSIÓ BESTRETA 50% 
SUBVENCIÓ NOMINATIVA  

FEDERACIÓ BALEAR DE 
BANDES DE MÚSICA I 
ASSOCIACIONS MUSICALS 

36937,5 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI LA 
MISERICÒRDIA 

ENDESA ENERGIA SAU 5880,93 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15/05/15 INICIAR EXPEDIENT INICI EXPEDIENT CONVENI 
COL·LABORACIÓ EN MATÈRIA DE 
PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I 
SALVAMENT 

AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZACIÓ BESTRETA 50% 
SUBVENCIÓ CONCEDIDA 

FEDERACIÓ BALEAR DE 
PIRAGÜISME 

9788,73 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

LIQUIDACIÓ PROVISIONAL ACCÉS AL 
PARC DE LA DRAGONERA 

CRUCEROS MARGARITA CB 2822 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

LIQUIDACIÓ PROVISIONAL ACCÉS AL 
PARC DE LA DRAGONERA 

WATERTAXI 5 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

LIQUIDACIÓ PROVISIONAL ACCÉS AL 
PARC DE LA DRAGONERA 

CRUCEROS CORMORÁN SL 1095 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14/05/15 ALTRES DEVOLUCIÓ D'EMBARGAMENT 
INDEGUT 

R.B.C. 9302,72 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT SEGON PAGAMENT 
APORTACIÓ ANUAL 

CONSORCI CENTRE DE LA 
UNED DE LES ILLES BALEARS 

100000 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15/05/15 ALTRES LIQUIDACIÓ REINTEGRAMENT 
SUBVENCIÓ ACTIVITATS 
SOCIOCULTURALS PERSONES 
MAJORS ANY 2014 

GENT GRAN DEL PORT DE 
SÓLLER 

824,07 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI SERVEIS 
GENERALS 

LIMPIEZAS SAYAGO SL 1339,06 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI SERVEIS 
GENERALS 

? 499,22 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI LA 
MISERICÒRDIA 

? 149,53 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI SERVEIS 
GENERALS 

KLÜH LINAER SL 36775,96 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI SERVEIS 
GENERALS 

BALEAR DE ASCENSORES SL 722,59 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI SERVEIS 
GENERALS 

KLÜH LINAER SL 38299,28 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI SERVEIS 
GENERALS 

KLÜH LINAER SL 15534,83 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/05/15 ALTRES NÚM.EXP.000019/2014-XIG UWE FRANK  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI SERVEIS 
GENERALS 

? 1718,82 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI SERVEIS 
GENERALS 

MAPFRE VIDA SA 16857,58 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI SERVEIS 
GENERALS 

FERROVIAL SERVICIOS SA 46555,31 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/05/15 ALTRES NÚM.000014/2015-XIG MIGUEL FERRER BOSCH  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/05/15 ALTRES DEVOLUCIÓ GARANTIA DEFINITIVA CONSTRUCCIONES PEDRO 
FRANCISCO FERRÁ TUR SA 

5404,5 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/05/15 ALTRES NÚM.EXP.000018/2015-XIG HENRI ROBERT LENZINI I 
ALTRE 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/05/15 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.000162/2014-HLSR PEDRO FLAQUER FLAQUER  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/05/15 ALTRES LIQUIDACIÓ REINTEGRAMENT 
SUBVENCIÓ ACTIVITATS 
SOCIOCULTURALS PERSONES 
MAJORS ANY 2014 

GENT GRAN DE BINIAMAR 1292,44 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/05/15 ALTRES LIQUIDACIÓ REINTEGRAMENT 
SUBVENCIÓ ACTIVITATS 
SOCIOCULTURALS PERSONES 
MAJORS ANY 2014 

AGENTS COMERCIALS 
JUBILATS COL3LECTIU DE 
MAJORS 

649,47 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT QUART PAGAMENT 
APORTACIÓ ANUAL 

CONSORCI CENTRE UNED DE 
LES ILLES BALEARS 

50000 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT PREU PÚBLIC 
UTILITZACIÓ INSTAL·LACIONS 
POLIESPORTIU SANT FERRAN 

COL·LEGI SAN JOSÉ DE LA 
MONTAÑA 

254 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT PREU PÚBLIC 
UTILITZACIÓ INSTAL·LACIONS 
POLIESPORTIU SANT FERRAN 

AMIPA COL·LEGI SANT 
FRANCESC 

142 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT PREU PÚBLIC 
UTILITZACIÓ INSTAL·LACIONS 
POLIESPORTIU SANT FERRAN 

COL3LEGI SANT VICENÇ DE 
PAÜL 

267 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT PREU PÚBLIC 
UTILITZACIÓ INSTAL·LACIONS 
POLIESPORTIU SANT FERRAN 

COL·LEGI PIUS XII 324 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT PREU PÚBLIC 
UTILITZACIÓ INSTAL·LACIONS 
POLIESPORTIU SANT FERRAN 

COL·LEGI SANTÍSIMA TRINIDAD 444 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/05/15 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.000127/2014-HLSR LUIS MIGUEL PALACIOS 
RESCALVO 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT TERCER PAGAMENT 
APORTACIÓ ANUAL 

CONSORCI CENTRE DE LA 
UNED DE LES ILLES BALEARS 

100000 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11/05/15 MODIFICACIÓ DE LA 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE 
LA BESTRETA DE CAIXA FIXA DEL 
DEP.URBANISME I TERRITORI-J/2015/71 
(4-2015) 

INTERVENCIÓ GENERAL   

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXER I LIQUIDAR 
SUBMINISTRAMENT DE PAPER DIN A4 
PER FOTOCOPIADORES I IMPRESORES 

CANON ESPAÑA S.A 1016,4 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12/05/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM.EXP.AL-2015/008 CRISTOBAL SALAS MATAMALAS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12/05/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM.EXP.AL-2015/027 MATHIAS ERICH DOEBLER I 
ANDREA DOEBLER 
GEB.LINDNER 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/05/15 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM.EXP.2015003549 EUGEN SALPIUS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXER I LIQUIDAR L'OBLIGACIÓ 
DE DESPESA A L'APORTACIÓ 
ECONÓMICA DEL CONSEL INSULAR DE 
MALLORCA A L'AGÈNCIA DE 
PROTECCIO DE LA LEGALITAT 
TERRITORIAL I URBANÍSTICA 

AGENCIA DE PROTECCIÓ DE LA 
LEGALITAT TERRITORIAL I 
URBANÍSTICA DE MALLORCA 

600000 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/05/15 DENEGACIÓ 
AUTORITZACIÓ 
OBRES 

NÚM.EXP.AL-2015/025 MIGUEL NICOLAU REUS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/05/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM.EXP.AL-2015/038 LUCAS VIÑALS DOMENECH  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/05/15 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

PER TEMPS EFECTIU DE TREBALL SUSANA SABATER FORTESA-
REI 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/05/15 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD,001436/2015 A 001472/2015 ?  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/05/15 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.001260/2015 CORAL ALGUILERA FAJARDO  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/05/15 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.001473/2015 A 001491/2015 VARIS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/05/15 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.001299/2015 DANIELA KÖNIG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/05/15 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.001261/2015 HAKIM BOUKAIOUR EL 
KADDOURI 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/05/15 ALTRES ABONAMENT BECA PER ESTUDIS  JMHT 442,46 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15/05/15 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.001641/2015 A 001649/2015 VARIS 
 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14/05/15 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD. 001623/2015 A 001640/2015 VARIS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15/05/15 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.001519/2015 BANCA MARCH S.A  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11/05/15 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM.EXP.2015004054 FCO COMAS LLABRES  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11/05/15 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM.EXP.2015004052 JOSE COMAS LLABRES  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11/05/15 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM.EXP.2012007210 NICOLAS NICOLAU AVELLA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11/05/15 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM.EXP.2015004668 ANKE VAN DER HEIDEN  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11/05/15 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM.EXP.2015004713 PETER HANRATHS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11/05/15 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM.EXP.2015004880 MARGARITA GARI BIOSCA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11/05/15 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM.EXP.2015002710 OSCAR DEL SOL BERTHOLD  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14/05/15 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM.EXP.2015004935 JOSE ALBERO FRIAS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14/05/15 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM.2015006079 PEDRO AMENGUAL GONZALEZ  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14/05/15 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM.EXP.2015001189 RAFEL COLL PONS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14/05/15 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM.EXP.2014003092 AWC LEISURE 
&EDUTAINMENT,SL 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14/05/15 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM.EXP.2014003102 AWC 
LEISURE&EDUTAINMENT,SL 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14/05/15 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM.EXP.2014003105 AWC 
LEISURE&EDUTAINMENT,SL 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/05/15 EXPEDICIÓ 
DOCUMENT 
EQUIVALENT 

NÚM.EXP.001565/2015 JOSE JOAQUIN CARO PEREZ  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/05/15 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ DE FACTURES DEL SERVEI 
D'ITV, AMB EL NÚM.DE RELACIÓ 
Q/2015/679 

VARIS/INTERVENCIÓ GENERAL 1021,33 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14/05/15 DILIGÈNCIA FER CONSTAR EL CANVI DE DOMICILI I 
EL CANVI DEL CONSELL RECTOR DE 
LA JUNTA DE COMPENSACIÓ DEL SUP 
51-01 SON FERRAGUT DE PALMA 

JUNTA DE COMPENSACIÓ   

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/05/15 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

PER TEMPS EFECTIU DE TREBALL JOAN OBRADOR SALVA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/05/15 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

PER TEMPS EFECTIU DE TREBALL JOAN OBRADOR SALVA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/05/15 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

DEL SERVEI D'ITV DEL 
DEP.URBANISME I TERRITORI-
J/2015/91-(2/2015). 

INTERVENCIÓ GENERAL  1637,52 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/05/15 RECONEIXEMENT 
SERVEIS PREVIS 

RECONEIXEMENT TEMPS SERVEIS 
EFECTES COMPUT TRIENNIS 

MPGC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/05/15 RECONEIXEMENT 
SERVEIS PREVIS 

RECONEIXEMENT TERMPS SERVEIS 
EFECTES COMPUT TRIENNIS 

JSRS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/05/15 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA FILL ENGINYERIA 
INDUSTRIAL 

ARPG 327,75 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/05/15 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA FILL ENGINYERIA 
INDUSTRIAL 

ARPG 327,75 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/05/15 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA FILLA FARMACIA MOS 721,06 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/05/15 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA FILL CURS 
COMPLET GENETICA 

SBM 644,51 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/05/15 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA FILL 
ARQUITECTURA  

JJRA 387,84 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/05/15 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA FILLA ENGINYERIA  JCV 655,51 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/05/15 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS FILL 
CIENCIES I TECNOLOGIES DE 
L'EDIFICACIO 

MMD 196,65 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/05/15 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS FILLA 
ENGINYERIA INDUSTRIAL  

MMD 262,2 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/05/15 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS FILL 
PROPIS DRET 

JLSB 141,13 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/05/15 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

REDUCCIO JORNADA  JABG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12/05/15 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

CONCESSIÒ BESTRETA  JQN 1340,16 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/05/15 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES  PERSONAL ADSCRIT DPT 
PRESIDENCIA - FINCA RAIXA 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12/05/15 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

CONCESSIO COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT  

PERSONAL ADSCRIT DI 
CARRETERES  

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14/05/15 ALTRES BAIXA- RENUNCIA/BAIXA VOLUNTARIA  ASA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/05/15 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

NOMENAMENT I/O PRESA POSSESSIO 
LLOC TREBALL (ART 10.1.c LLEI 7/2007 I 
ART 15.2.d LLEI 3/2007) 

GGR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12/05/15 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) 

MFA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/05/15 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) 

MVF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14/05/15 CESSAMENT EN 
LLOC DE TREBALL 

CESSAMENT LLOC TREBALL - 
EXECENCIA CURA FILLS 

MJHC  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12/05/15 CESSAMENT EN 
LLOC DE TREBALL 

CESSAMENT EN LLOC TREBALL CVR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15/05/15 CESSAMENT EN 
LLOC DE TREBALL 

CESSAMENT LLOC TREBALL- 
JUBILACIÓ FORÇOSA 

JAF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14/05/15 ALTRES CANVI SITUACIO ADMINISTRATIVA - 
EXCEDENCIA CURA FAMILIARS 

MJHC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12/05/15 ALTRES LLICENCIA /PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL -  
PERMIS NO RETRIBUIT 

FTT  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/05/15 ALTRES LLICENCIA / PERSMIS / INCAPACTITAT 
TEMPORAL - 
LLICENCIA SENSE SOU 

RHL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14/05/15 ALTRES LLICENCIA /PERMIS/ INCAPACITAT 
TEMPORAL- 
RISC EMBARAÇ 

MRO  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14/05/15 ALTRES LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL - DISPENSA CAMPANYA 
ELECTORAL 

CVR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14/05/15 ALTRES LLICENCIA/ PERMIS/  INCAPACITAT 
TEMPORAL  
DISPENSA CAMPANYA ELECTORAL 

MCS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14/05/15 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL  
IT COMPLEMENT 100% 

VGG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14/05/15 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA / PERSMIS / INCAPACITAT IT  
IT COMPLEMENT 100% 

APP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14/05/15 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL  
IT COMPLEMENT 100% 

?  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14/05/15 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA/ PERMIS/ INCAPACITAT 
TEMPORAL  
IT COMPLEMENT 100% 
 

JMRP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14/05/15 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA/ PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL  
IT COMPLEMENT 100% 

BMA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14/05/15 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA/ PERMIS/ INCAPACITAT 
TEMPORAL 
IT COMPLEMENT 100% 

AGE  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15/05/15 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA/ PERMIS/ INCAPACITAT 
TEMPORAL 
IT COMPLEMENT 100% 

ARO  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15/05/15 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA / PERMIS/ INCAPACITAT 
TEMPORAL  
IT COMPLEMENT 100% 

CCP  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15/05/15 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA / PERMIS/ I NCAPACITAT 
TEMPORAL 
IT COMPLEMENT 100% 

FSM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15/05/15 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA/ PERMIS/ INCAPACITAT 
TEMPORAL 
IT  

CEF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15/05/15 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA/ PERMIS/ I NCAPACITAT 
TEMPORAL 
IT COMPLEMENT 100% 

IT COMPLEMENT 100%  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15/05/15 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA/ PERMIS/ INCAPACITAT 
TEMPORAL 
IT COMPLEMENT 100% 

AJLL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15/05/15 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA/ PERMIS/ INCAPACITAT 
TEMPORAL 
IT COMPLEMENT 100% 

  GMC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12/05/15 ALTRES DESIGNACION PROFESSORAT PER 
IMPARTIR ACTIVITAT FORMATIVA 
TALLER ERRADES HABITUALS EN LA 
REDACCIO ADMINISTRATIVA CIM 

MRM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15/05/15 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA/ PERMIS/ INCAPACITAT 
TEMPORAL 
IT COMPLEMENT 100% 

IGL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/05/15 ALTRES REBUIG FACTURES REMESES A  
AQUESTEA UNITAT TRAMITADORA 

CARLOS CASTILLA 
INGENIEROS, S.A 

2032,8 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/05/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM.EXP.AL-2015/035 AJUNTAMENT DE FELANITX  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/05/15 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RELACIO FACTURES 54/92060/20150520 
DPT HISENDA I FUNCIO PUBLICA 

PERSONES FISIQUES O 
JURIDIQUES  

641,46 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/05/15 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.001698/2015 A 001707/2015 VARIS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/05/15 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RELACIO FACTURES 54/92060/20150519 
DPT HISENDA I FUNCIO PUBLICA  

JPB 4423,76 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/05/15 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.001708/2015 A 001726/2015 VARIS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/05/15 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.001681/2015 A 001697/2015 VARIS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14/05/15 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RELACIO FACTURES 54/92060/20150515 
DPT HISENDA I FUNCIO PUBLICA 

PERSONAES FISIQUES O 
JURIDIQUES  

328 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15/05/15 RETENCIONS DE 
NÒMINES 

RETENCIONS SINDICALS ABR 2015 SINDICATS   
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/05/15 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.001490/2015 MARTIN J.CLADERA ,MASCÓ  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/05/15 ALTRES RELACIONS Q/2015/521 I Q/2015/526 
DESPESES PERSONAL DOCUMENT 
PAGAMENT AGENCIA TRIBUTARTIA  

AGENCIA TRIBUTARIA  2520,8 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIO  ASISA, ASISTENCIA SANITARIA 
INTERPROVINCIAL DE 
SEGUROS, S.A. 

30381,82 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11/05/15 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIO EN PART RESOLUCIO 
CONTRACTACIÓ 

MRO  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/05/15 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.001465/2015 EORUS,SL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/05/15 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.001666/2015 A 001680/2015 VARIS 
 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11/05/15 BORSA INTERINS DECLARACIO DESERTA CONVOCAORIA 
PER SISTEMA COMISSIO SERVEIS 
VOLUNTARIA CAP SECCIO CULTURA I 
PATRIMONI UNITAT JURIDICA 
CULTURA I PATRIMONI 

ALTRES  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11/05/15 BORSA INTERINS DECLARACIO DESERTA CONVOCAORIA 
PER SISTEMA COMISSIO SERVEIS 
VOLUNTARIA CAP SECCIO CULTURA I 
PATRIMONI UNITAT JURIDICA 
CULTURA I PATRIMONI 

ALTRES  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/05/15 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.001650/2015 A 001665/2015 VARIS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11/05/15 ALTRES SOL·LICITUD INFORMACIO SECCIO 
SINDICAL CCOO CIM 

DPT HISENDA I FUNCIO 
PUBLICA 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/05/15 INCLUSIÓ NÓMINA 
INDEMNITZACIÓ 

PER ASSITENCIA DEL TRIBUNAL 
QUALIFICADOR DE LES PROVES PER A 
L'OBTENCIÓ MDE L'ACREDITACIÓ 
PROFESSIONAL DEL PERSONAL 
D'ADMISSIÓ I CONTROL D'AMBIENT 
INTERN 

MARIA JOSE GARCIA MARTINEZ  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11/05/15 ALTRES RESOLUCIO LLIURAMENT INFORMACIO 
SECCIONS SINDICALS CIM 

SECCIONS SINDICALS CIM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/05/15 ALTRES DESIGNACIO PROFESSORAT 
ACTIVITAT FORMATIVA CURS 
RECURSOS CORPORALS AUTOGESTIO 
PERSONAL I MILLORA ATENCIO 
PROFESSIONAL 

MZBC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/05/15 ALTRES COL·LABORADOR ACTIVITAT 
FORMATIVA CURS RECURSOS 
CORPORALS PER AUTOGESTIO 
PERSONAL I MOLLORA ATENCIO 
PROFESSIONAL 

TBP  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/04/15 ALTRES DESIGNACIO PROFESSORAT 
ACTIVITAT FORMATIVA DNOMINADA 
CURS PREVENCIO RISCOS LABORALS  

FFF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/05/15 ALTRES DESIGNACIO PROFESSORAT 
ACTIVITAT FORMATIVA  CURS 
PREVENCIO RISCOS LABORALS  

MEF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/04/15 ALTRES DESIGNACIO PROFESSORAT 
ACTIVITAT FORMATIVA CURS 
PREVENCIÓ RISCOS LABORALS  

TOP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12/05/15 ALTRES DESIGNACIO PROFESSORAT 
ACTIVITAT FORMATIVA  CURS 
RECERCA  I DETECCIO CANINA 
PERSONES SUPULTADES  

JMR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12/05/15 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

DESESTIMAR SOL·LICITUD BECA PER 
ESTUDIS   

ACC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15/05/15 CONTRACTACIÓ 
PERSONAL 
LABORAL 

CONTRACTACIO PERSONAL LABORAL 
OFICIAL  2A CUINER  DPT MEDI 
AMBIENT 

MPFS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/05/15 INCLUSIÓ NÓMINA 
INDEMNITZACIÓ 

PER ASSITÈNCIA DEL TRIBUNAL 
QUALIFICADOR DE LES PROVES PER A 
LA OBTENCIÓ DE L'ACREDITACIÓ 
PROFESSIONAL DEL PERSONAL 
D'ADMISSIÓ I CONTROL D'AMBIENT 
INTERN 

APOL·LONIA SERRA BARCELÓ  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/05/15 INCLUSIÓ NÓMINA 
INDEMNITZACIÓ 

PER ASSISTÈNCIA DEL TRIBUNAL 
QUALIFICADOR DE LES PROVES PER A 
L'OBTENCIÓ DE L'ACREDITACIÓ 
PROFESSIONAL DEL PERSONAL 
D'ADMISSIÓ I CONTROL D'AMBIENT 
INTERN 

MARC GRADAILLE LLANERAS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14/05/15 INCLUSIÓ NÓMINA 
INDEMNITZACIÓ 

INCLUSIO EN NOMINA 
INDEMNITZACIONS PER RAO SERVEI 

FFF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/05/15 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.000151/2013-HLSR ANTONIO COMPANY BORRAS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/05/15 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.00122/2014-HLSR MARIA GAYA GARAU  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/05/15 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.59/2015-HLSR (EXP DE 
DESVINCULACIÓ RELACIONAT AMB 
L'EXP.438/2007-HLSR POL.13 PARC 28 I 
755) 

NICOLAS TOUS PALMER  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/05/15 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ DE FACTURES DEL SERVEI 
D'ACTIVITATS CLASSIFICADES(17030) 
AMB EL NÚM. DE RELACIÓ Q/2015/732 

VARIS/INTERVENCIÓ GENERAL 108,6 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/05/15 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA BESTRETA 
DE CAIXA FIXA DEL DEP.D'URBANISME 
I TERRITORI-J/2015/100-(4/2015) 

INTERVENCIÓ GENERAL  1637,52 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/05/15 ALTRES PERMIS PER DUR A TERME UNA 
ACTIVITAT NO PERMANENT.PROVA 
CICLISTA"XXXI PLA DE MALLORCA 
G.P.LA CAIXA-5ªETAPA" 

CLUB CICLISTA PLA DE 
MALLORCA 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/05/15 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.000036/2015-HLSR 
(RELACIONAT AMB ELS EXP.9.304/02-
LSR i 17.896/02-LSR 

MARIA OLIVER SAGRERA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/05/15 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM.EXP.2015002771 PHILIPP EDMUND ZUBER  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/05/15 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM.EXP.2015001333 NICOLAS NICOLAU AVELLA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/05/15 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM.EXP.2015005922 CLASSIC CAR MALLORCA, SLU   

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/05/15 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM.EXP.2015003877 ANTONI CERDA VILA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/05/15 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM.EXP.2014016383 PETER RIGGELSEN  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/05/15 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM.EXP.2015006469 ANTONI LLUC LLINAS 
MESQUIDA 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/05/15 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM.EXP.2015002809 BOBBIE ELISABET ALDERTON 
THOMSON 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/05/15 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

NOMENAMENT I O PRESA POSSESSIO 
LLOC TREBALL (ART 10.1.d LLEI 7/2007 I 
ART 15.2.e) 

JAGC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/05/15 ALTRES LLICENCIA/ PERMIS/ INCAPACITAT 
TEMPORAL 
PERMIS NO RETRIBUIT 

ARP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/05/15 ALTRES LLICENCIA/ PERMIS/ INCAPACITAT 
TEMPORAL 
PERMIS NO RETRIBUIT  

ARP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/05/15 ALTRES LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL 
DISPENSA CAMPANYA ELECTORAL 

RMV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/05/15 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

HORES  EXTRAORDINARIES GRUP 
RESCAT MUNTANYA FEB 2015 

PERSONAL ADSCRIT SERVEI 
BOMBERS  

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/05/15 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES GRUP 
RESAT MUNTANYA MARÇ 2015 

PERSONAL ADSCRIT SERVEI 
BOMBERS  

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/05/15 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES - 
INTERVENCIO 

CCT  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/05/15 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

REDUCCIO JORNADA LABORAL VTM  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/05/15 ALTRES DEDUCCIO PROPORCIONAL HAVERS A  
NOMINA 

JSM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14/05/15 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

DENEGACIO DRET 100% 
RETRIBUCIONS SITUACIO IT 

MAB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/05/15 ALTRES FIXACIO AMBPLIACIO JORNADA LLOC 
TREBALL 

PBA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/05/15 ALTRES FIXACIO AMPLIACIO JORNADA LLOC 
TREBALL 

JJM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/05/15 BORSA INTERINS CONVOCATORIA BORSA MECANIC 
SUPERVISOR PER CONCURS MERITS  

ALTRES  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/05/15 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

COMISSIO SERVEIS VOLUNTARIA PER 
CAP SECCIO ACTIVITAT NO 
PERMANENETS  DPT URBANISME I 
TERRITORI 

ALTRES  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/04/15 RETENCIONS DE 
NÒMINES 

RETENCIONS JUDICIALS I 
ADMINISTRATIVES APLICADES 
PERSONAL CIM A NOMINA ABRIL 15 

PERSONAL ADSCRIT AL CIM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/05/15 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

CONCESSIO COMPLEMENTS 
PRODUCTIVITAT  
 NOV 14 

MAMB 140 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/05/15 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

CONCESSIO COMPLEMENTS 
PRODUCTIVITAT ABRIL 2015 

PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI 
BOMBERS  

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/05/15 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

CONCESSIO COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT CAP SERVEI 
BOMBERS GUARDIES LOCALITZACIO  

SRV 4287,29 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/05/15 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

CONCESSIO COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT  
SOTS-OFICIALS  GUARDIES 
LOCALITZACIO  

JCG/ATC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/05/15 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

CONCESSIO COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT SERGENTS/CAPS 
ZONA GUARDIES LOCALITZACIO 

PERSONAL ADSCRIT AL COS 
BOMBERS  

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/05/15 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

CONCESSIO COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT  

JMF 18000 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/05/15 ENDOSSAMENT 
FACTURES 
ENTITATS 
BANCÀRIES 

ENDÓS CERTIFICACIÓ 64 PROJECTE 
DE CONSERVACIÓ XARXA DE 
CARRETERES DEL CONSELL DE 
MALLORCA ZONA 8 

MELCHOR MASCARÓ SAU / 
BANCO SABADELL 

98554,63 



 276

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/05/15 ENDOSSAMENT 
FACTURES 
ENTITATS 
BANCÀRIES 

ENDÓS CERTIFICACIÓ 47 PROJECTE 
DE CONSERVACIÓ INTEGRAL MA 13 

MELCHOR MASCARÓ SAU / 
BANCO SABADELL 

190639,02 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT SUBVENCIÓ LÍNIA 
MANTENIMENT GENT GRAN 

ASSOCIACIÓ GENT GRAN DE 
PORTOCOLOM 

700 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/05/15 ALTRES CONSIGNACIÓ IMPORT EXPROPIACIÓ 
CM-61 FINCA 5 TERME INCA 

CAIXA GENERAL DE DIPÒSITS 
D'HISENDA 

33,23 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT APORTACIÓ 1 AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA 
LEGALITAT TERRITORIAL I 
URBANÍSTICA DE MALLORCA 

60000 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT APORTACIÓ 2 AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA 
LEGALITAT TERRITORIAL I 
URBANÍSTICA DE MALLORCA 

60000 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT APORTACIÓ 3 AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA 
LEGALITAT TERRITORIAL I 
URBANÍSTICA DE MALLORCA 

60000 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT APORTACIÓ 4 AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA 
LEGALITAT TERRITORIAL I 
URBANÍSTICA DE MALLORCA 

60000 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT APORTACIÓ 5 AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA 
LEGALITAT TERRITORIAL I 
URBANÍSTICA DE MALLORCA 

60000 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI SERVEIS 
GENERALS 

ZURICH INSURANCE PLC 49920 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI LA 
MISERICÒRDIA 

ENDESA ENERGIA SAU 6082,17 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI SERVEIS 
GENERALS 

KLÜH LINAER SL 3166,33 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI SERVEIS 
GENERALS 

? 65,25 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI SERVEIS 
GENERALS 

? 1409,66 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI LLAR DE LA 
INFÀNCIA 

? 120,64 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI SERVEIS 
GENERALS 

? 4394,72 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI SERVEIS 
GENERALS 

? 2223,6 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI SERVEIS 
GENERALS 

? 398,69 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI SERVEIS 
GENERALS 

FERROVIAL SERVICIOS SA 16638,56 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/05/15 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

DEL DEP.D'URBAISME I TERRITORI-
J/2015/102(5/2015) 

INTERVENCIÓN GENERAL 1537,05 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/05/15 APROVACIÓ LLISTA 
DEFINITIVA APTES 

OBTENCIÓ D'ACREDITACIÓ DEL 
PERSONAL D'ADMISSIÓ I CONTROL 
D'AMBIENT INTERN.CONVOCATORIA 
2015 

VARIS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/05/15 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

PER TEMPS EFECTIU DE TREBALL FCA CATALINA PASTOR 
TORRES 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/05/15 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM.EXP.2015005784 RENT A CLASSIC CAR 
MALLORCA 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/05/15 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM.EXP.2015003602 HOLGER RICHTER  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/05/15 ALTRES AUTORITZACIÓ REPRODUCCIÓ 
DIVERSES OBRES DEL FONS D'ART 
DEL CONSELL DE MALLORCA 

M.M.D.C.  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/05/15 ALTRES ADJUDICACIÓ CONTRACTE PROJECTE 
D'OBRES DE REFORMA INTERIOR DEL 
PARC DE BOMBERS D'INCA 

CONSTRUCCIONES OLIVES SL 131890,35 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/05/15 INICIAR EXPEDIENT INICI EXPEDIENT AUTORITZACIÓ 
REPRODUCCIÓ IMATGES OBRES FONS 
D'ART DEL CONSELL DE MALLORCA 

M.M.D.C.  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11/05/15 ALTRES LIQUIDACIÓ CONTRACTE 
ASSEGURANÇA DANYS MATERIALS 
DEL PATRIMONI DEL CONSELL DE 
MALLORCA 

AXA, AURORA IBÉRICA SA DE 
SEGUROS Y REASEGUROS 

0 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI SERVEIS 
GENERALS 

? 248,79 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/05/15 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ DE BESTRETA DE CAIXA 
FIXA 

SERVEIS GENERALS I 
PATRIMONI 

1384,47 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/05/15 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ DE BESTRETA DE CAIXA 
FIXA 

SERVEIS GENERALS I 
PATRIMONI 

1615,91 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI LLAR DE LA 
INFÀNCIA 

ENDESA ENERGIA SAU 15205,54 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI LLAR DE LA 
INFÀNCIA 

? 128,89 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/05/15 ALTRES DESHABILITACIÓ PER GESTIONAR 
FONS A JUSTIFICAR 

M.S.C.  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/05/15 ENDOSSAMENT 
FACTURES 
ENTITATS 
BANCÀRIES 

ENDÓS ABONAMENT JOCS ESPORTIUS 
ESCOLARS 2014/2015 I 2015/2016 

ESPORTS 85 SL / BANCO MARE 
NOSTRUM 

77882,94 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT FACTURES 
FUNCIONAMENT ORDINARI SERVEIS 
GENERALS 

? 3759,01 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT SERVEI DE CONTROL I 
SEGUIMENT RECOLLIDA SELECTIVA 
DE RESIDUS 

FOMENTO DE 
CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS SA Y LIMPIEZAS 
URBANAS DE MALLORCA UTE 

1914,56 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT SERVEI DE CONTROL I 
SEGUIMENT RECOLLIDA SELECTIVA 
DE RESIDUS 

FOMENTO DE 
CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS SA Y LIMPIEZAS 
URBANAS DE MALLORCA UTE 

2643,91 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/05/15 ALTRES ADJUDICACIÓ CONTRACTE PRIVAT 
ASSEGURANÇA D'AUTORITATS I 
PERSONAL AL SERVEI DEL CONSELL 
DE MALLORCA 

AIG EUROPE LIMITED 
SUCURSAL EN ESPAÑA 

26600 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/05/15 ALTRES CONSIGNACIÓ IMPORT EXPROPIACIÓ 
TERME DE PORRERES 

J.A.V.J. 4,7 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI SERVEIS 
GENERALS 

VISABREN SERVICIOS 
GENERALES SL 

4315,53 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/05/15 ALTRES APROVACIÓ EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ SERVEI DE 
MANTENIMENT ASCENSORS EDIFICIS 
DEL CONSELL DE MALLORCA 

? 36000 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/05/15 BORSA INTERINS CONVOCATORIA 2 BORSES MECANIC 
SUPERVISOR SERVEI INSPECCIO 
TECNICA ITV PER PROCEDIMENT 
CONCURS MERITS  

ALTRES  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/05/15 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

SOL·LICITUD PERMIS RETRIBUIT  PER 
MALALTIA GREU FAMILAR  

JLZG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/05/15 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

SOL·LICITUD PERMIS RETRIBUIT  PER 
MALALTIA GREU FAMILIAR  

JABB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/05/15 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CED.001748/2015 A 001772/2015 VARIS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/05/15 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.001773/2015 A 001797/2015 VARIS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/05/15 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.001798/2015 A 001808/2015 VARIS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/05/15 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.001809/2015 A 001817/2015 VARIS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/05/15 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.001818/2015 A 001827/2015 VARIS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/05/15 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.001513/2015 MIGUEL BORDOY CIFRE  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/05/15 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.001624/2015 DIEGO IGNACIO FERNANDEZ  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/05/15 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.001708/2015 CHRISTIAN AMSTEINER  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/05/15 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.001701/2015 DIETRICH RENGSTORF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/05/15 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.001598/2015 MARIA TERESA POMAR MIRO  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/05/15 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.001615/2015 FRANCISCA SBERT NICOLAU 
 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/05/15 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.000738/2015 HELENE GABRIELLE 
SCHREIDER FISCHER 

 



 280

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/05/15 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.001189/2015 MARGARITA VALLCANERAS 
BOVER 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/05/15 RESOLUCIÓ 
DESESTIMATÒRIA 

AL REINTEGRAMENT DELS DRETS 
D'EXAMEN PER A L'OBTENCIÓ DE 
L'ACREDITACIÓN PROFESSIONAL DEL 
PERSONAL D'ADMISSIÓ I CONTROL 
D'AMBIENT INTERN 

SERGIO CLEMENTE MARTINEZ  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/05/15 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

EN COMISSIÓ DE SERVEIS PER 
ASISTIR "GRUPO DE TRABAJO SOBRE 
ASPECTOS DE ITV DE LA 
CONFERENCIA SECTORIAL DE 
INDUSTRIA I PYME" 

GUILLEM FULLANA DAVIU 
 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/05/15 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

EN COMISSIO DE SERVEIS PER 
ASSISTIR AL GRUPO DE TRABAJO 
SOBRE ASPECTOS DE ITV DE LA 
CONFERENCIA SECTORIAL DE 
INDUSTRIA Y PYME 

FERNANDO RUANO DE OLEZA 
 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/05/15 ALTRES REVISIÓ DE PREUS CONTRACTE 
ASSISTÈNCIA SANITÀRIA COL·LECTIU 
DE TREBALLADORS INTEGRATS DEL 
CONSELL DE MALLORCA 

ASISA, ASISTENCIA SANITARIA 
INTERPROVINCIAL DE 
SEGUROS SA 

193144,61 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/05/15 ALTRES REVISIÓ DE PREUS CONTRACTE 
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 
DEL CONSELL DE MALLORCA 

PREVIS, GESTIÓN DE RIESGOS, 
SLU 

44823,12 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/05/15 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

NOMENAMENT I/O PRESA POSSESSIO 
AL LLOC TREABALL (ART 10.1..d LLEI 
7/2007 I  ART 15.2.e LLEI 3/2007) 

CPM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/05/15 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) 

CGO  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/06/15 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

NOMENAMENT I/O PRESA DE 
POSSESSIO LLOC TREBALL (ART 10.1.b 
LLEI 7/2007 I ART 15.2.b  LLEI 3/007) 

AJGS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/05/15 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

NOMENAMENT I/O PRESA POSSESSIO 
LLOC TREBALL (ART 10.1.c  LLEI 7/2007 
I ART 15.2.d LLEI 3/2007) 

CMRP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/05/15 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

CESSMENT I PRESA POSSESSIO  LLOC 
TREBALL EFECTUATS PER MATEIXA 
AUTORITAT (ART 82 LLEI 3/2007 DE 27 
MARÇ) 

AGV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/05/15 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

CESSMENT I PRESA POSSESSIO  LLOC 
TREBALL EFECTUATS PER MATEIXA 
AUTORITAT (ART 82 LLEI 3/2007 DE 27 
MARÇ) 

JVS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/05/15 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

CESSMENT I PRESA POSSESSIO  LLOC 
TREBALL EFECTUATS PER MATEIXA 
AUTORITAT (ART 82 LLEI 3/2007 DE 27 
MARÇ) 

DFM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/05/15 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

CESSMENT I PRESA POSSESSIO  LLOC 
TREBALL EFECTUATS PER MATEIXA 
AUTORITAT (ART 82 LLEI 3/2007 DE 27 
MARÇ) 

ACG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/05/15 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

CESSMENT I PRESA POSSESSIO  LLOC 
TREBALL EFECTUATS PER MATEIXA 
AUTORITAT (ART 82 LLEI 3/2007 DE 27 
MARÇ) 

ALC  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/05/15 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

CESSMENT I PRESA POSSESSIO  LLOC 
TREBALL EFECTUATS PER MATEIXA 
AUTORITAT (ART 82 LLEI 3/2007 DE 27 
MARÇ) 

ASR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/05/15 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

CESSMENT I PRESA POSSESSIO  LLOC 
TREBALL EFECTUATS PER MATEIXA 
AUTORITAT (ART 82 LLEI 3/2007 DE 27 
MARÇ) 

LMGD  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/05/15 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

CESSMENT I PRESA POSSESSIO  LLOC 
TREBALL EFECTUATS PER MATEIXA 
AUTORITAT (ART 82 LLEI 3/2007 DE 27 
MARÇ) 

MCA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/05/15 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

CESSMENT I PRESA POSSESSIO  LLOC 
TREBALL EFECTUATS PER MATEIXA 
AUTORITAT (ART 82 LLEI 3/2007 DE 27 
MARÇ) 

JABR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/05/15 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

CESSMENT I PRESA POSSESSIO  LLOC 
TREBALL EFECTUATS PER MATEIXA 
AUTORITAT (ART 82 LLEI 3/2007 DE 27 
MARÇ) 

DBS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/05/15 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

CESSMENT I PRESA POSSESSIO  LLOC 
TREBALL EFECTUATS PER MATEIXA 
AUTORITAT (ART 82 LLEI 3/2007 DE 27 
MARÇ) 

JST  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/05/15 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI 
 

JRF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/05/15 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI SFB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/05/15 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI MCA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/05/15 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI JABR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/05/15 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

COMISSIÓ DE SERVEIS JST  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/05/15 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

COMISSIÓ DE SERVEIS AGV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/05/15 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

COMISSIÓ DE SERVEIS JVS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/05/15 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

COMISSIÓ DE SERVEIS DFM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/05/15 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

COMISSIÓ DE SERVEIS ACG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/05/15 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

COMISSIÓ DE SERVEIS ALC  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/05/15 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

COMISSIÓ DE SERVEIS ASR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/05/15 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

COMISSIÓ DE SERVEIS LMGD  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/05/15 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

COMISSIÓ DE SERVEIS SFB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/06/15 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI AGC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/06/15 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI RFBA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/06/15 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI JOSG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/06/15 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI TGC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/06/15 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI BGS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/06/15 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI JJPA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/06/15 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI JMRP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/06/15 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI MJRP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/06/15 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI GTF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/06/15 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI FTP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/06/15 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI JAV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/06/15 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI AMF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/06/15 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI AMBG  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/06/15 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI MCBF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/06/15 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI FCC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/06/15 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI JMVS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/06/15 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI DMFP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/06/15 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI JRCD  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/06/15 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI MPJ  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/06/15 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI JLGG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/06/15 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI ANM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/06/15 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI JRB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/06/15 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI JMPC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/06/15 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI MAFV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/06/15 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI MNGV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/06/15 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI CGL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/06/15 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI VGG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/06/15 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI AITQ  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/06/15 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI CSB  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/06/15 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI JML  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/06/15 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI EJCA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/06/15 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI RFC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/06/15 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI MAFB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/06/15 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI LASB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/06/15 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI MNB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/06/15 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI JNG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/06/15 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI GTM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/06/15 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI FMG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/06/15 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI JMT  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/06/15 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI SCG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/06/15 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI JFV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/06/15 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI CCC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/05/15 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI MASC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/06/15 PERMIS 
MATERNITAT/PATER
NITAT 

LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL PRESTACIÓ PATERNITAT 

JLZG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/05/15 ALTRES LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL  
PERMIS NO RETRIBUIT 

MNM  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/05/15 ALTRES LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL  
PERMIS NO RETRIBUIT 

JTL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/05/15 ALTRES LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL   
PERMIS NO RETRIBUIT 

JTL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/05/15 ALTRES LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL   
PERMIS NO RETRIBUIT 

MSFR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/05/15 ALTRES LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL   
PERMIS NO RETRIBUIT 

MSFR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/05/15 ALTRES LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL   
PERMIS NO RETRIBUIT 

FCC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/05/15 ALTRES LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL  PERMIS NO RETRIBUIT 

FCC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/05/15 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL   
IT COMPLEMENT 100% 

CTZ  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/05/15 ALTRES APROVACIÓ CONTRACTACIÓ 
CENTRALITZADA PER ADQUISICIÓ DE 
DOS VEHICLES AUTOMÒBILS 

UNITAT DE PATRIMONI 
HISTÒRICOINDUSTRIAL 

28214,25 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/05/15 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL   
IT COMPLEMENT 100% 

MSS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/05/15 ALTRES APROVACIÓ CONTRACTACIÓ 
CENTRALITZADA ADQUISICIÓ TRES 
VEHICLES AUTOMÒBILS 

SERVEI D'INSPECCIÓ TÈCNICA 
DE VEHICLES 

27568,14 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI SERVEIS 
GENERALS 

RSM GASSO AUDITORES SLP 12234,92 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI SERVEIS 
GENERALS 

ZURICH INSURANCE PLC 
SUCURSAL EN ESPAÑA 

24500 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

CONCESSIÓ BESTRETA 100% 
APORTACIÓ ANUAL 2015 

FUNDACIÓ ÀREA DE CREACIÓ 
ACÚSTICA ACA 

90000 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/05/15 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ DE BESTRETA DE CAIXA 
FIXA 

DEPARTAMENT D'URBANISME I 
TERRITORI 

68228,4 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/05/15 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ DE FIANÇA EXP. RCD 
040/2015 

J.L.B.R. 709,86 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT 50% IMPORT APORTACIÓ 
ECONÒMICA ANUAL 

GREMI DE LLIBRETERS DE 
MALLORCA 

9000 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI SERVEIS 
GENERALS 

? 838,29 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI LA 
MISERICÒRDIA 

? 190,8 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI SERVEIS 
GENERALS 

KLÜH LINAER SL 2353,58 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/05/15 ALTRES DESESTIMACIÓ REINTEGRAMENT 
DRETS D'EXÀMEN 

S.C.M. 115,42 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/05/15 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ DE BESTRETA DE CAIXA 
FIXA 

DEPARTAMENT D'URBANISME I 
TERRITORI 

2715,87 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/05/15 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL   
IT COMPLEMENT 100% 

PMR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/05/15 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL   
IT COMPLEMENT 100% 

JUC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/05/15 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL   
IT COMPLEMENT 100% 

PSA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/05/15 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL   
IT COMPLEMENT 100% 

JLFR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/05/15 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL   
IT COMPLEMENT 100% 

RMCR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/05/15 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL   
IT COMPLEMENT 100% 

JABB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/05/15 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL   
IT COMPLEMENT 100% 

GFG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/05/15 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL   
IT COMPLEMENT 100% 

MSS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/05/15 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL   
IT COMPLEMENT 100% 

MMRL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/05/15 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL   
IT COMPLEMENT 100% 

BPL  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/05/15 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL   
IT COMPLEMENT 100% 

LAMU  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/05/15 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL   
IT COMPLEMENT 100% 

CEF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/05/15 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL   
IT COMPLEMENT 100% 

CEF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/05/15 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL   
IT COMPLEMENT 100% 

EJCA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/05/15 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL   
IT COMPLEMENT 100% 

JLMV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/05/15 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL   
IT COMPLEMENT 100%  

AOL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/06/15 BORSA INTERINS LLISTA DEFINITIVA 
ADMESOS/EXCOLOSS  
CONVOCATORIA 2 BORSES 
INSPECTOR TECNIC ARTESANIA 

ALTRES  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/06/15 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RELACIO FACTURES 54/92060/20150605 
DPT  HISENDA I FUNCIO PUBLICA 

PERSONES FISIQUES I 
JURIDIQUES  

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/06/15 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RELACIO FATURES 54/92060/20150604 
DPT HISENDA I FUNCIO PUBLICA  

ADECCO FORMACION, S.A 2000 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/06/15 ALTRES SOL·LICITUD FLEXIBILITAT HORARIA  MCPV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/06/15 ALTRES INDEMNITZACIO COL·LABORACIO EN 
ACTIVITAT FORMATIVA  

MRM 576 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/06/15 ALTRES ABONALMENT COMPLEMENT 
PERSONAL FUNCIONARIS SERVEI 
BOMBERS  

LMGD 226,66 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/06/15 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

COMISSIÓ DE SERVEIS JLMV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/06/15 CESSAMENT EN 
LLOC DE TREBALL 

CESSAMENT I PRESA POSSESSIO 
LLOC TREBALL EFECTUATS MATEIXA 
AUTORITAT 

 JLMV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/06/15 CESSAMENT EN 
LLOC DE TREBALL 

CESSAMENT EN LLOC TREBALL-  
RENUNCIA/ BAIXA VOLUNTARIA 

SGM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/06/15 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) 

SGM  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/06/15 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

COMISSIÓ DE SERVEIS ACC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/06/15 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

 CESSSAMENT I PRESA POSSESSIO 
LLOC TREBALL EFECTUATS PER 
MATEIXA AUTORITAT  

AMCC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/06/15 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA / PREMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL 
IT COMPLMENT 100% 

MPR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/06/15 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA / PREMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL 
IT COMPLMENT 100% 

MOS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/06/15 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA / PREMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL 
IT COMPLMENT 100% 

MAB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/06/15 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA / PREMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL 
IT COMPLMENT 100% 

BMA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/06/15 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA / PREMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL 
IT COMPLMENT 100% 

RARR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/06/15 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

RE DU CCIO JOR4NADA PER ATENDRE 
FIILL MENOR AFECTAT MALALTIA 
GREU 

CEF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/06/15 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA / PREMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL 
IT COMPLMENT 100% 

MCCF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/06/15 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA / PREMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL 
IT COMPLMENT 100% 

MGJ  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/06/15 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA / PREMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL 
IT COMPLMENT 100% 

CCP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/06/15 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA / PREMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL 
IT COMPLMENT 100% 

JABB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/06/15 ALTRES INDEMNITZACIO PER COL·LABORACIO 
ACTIVITAT FORMATIVA  

JMR 2376 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/06/15 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

DENEGACIO PROTESIS JMR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/06/15 ALTRES INCIDENT RECUSACIO MARS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/05/15 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIO PARCIAL RESOLUCIO 
FLEXIBILITAT HORARIA  

RRJ  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/06/15 ALTRES LLICENCIA / PREMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL 
PERMIS NO RETRIBUIT 

DSG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/06/15 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

DENEGACIO PROTESIS  JTL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/06/15 ALTRES I NCLUSIO NOMINA AJUDES PROTESIS  PERSONAL ADSCRIT A LA 
CORPORACIO 

2260 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/06/15 BORSA INTERINS LLISTA DEFINITIVA  2 BORSES OFICIAL 
MANTENIMENT PER PROCEDIMENT 
EXTRAORDINARI DE CONCURS MERITS  

ALTRES  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/05/15 ALTRES PERSONAL COL·LABORADOR  
ACTIVITAT FORMATIVA CURS RESCAT 
VERTICAL 

GGB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/05/15 ALTRES DESIGNACIO PROFESSORAT 
ACTIVITAT FORMATIVA CURS RESCAT 
VERTICAL 

JSN  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/05/15 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

DENEGACIO DRET 100% 
RETRIBUCIONS SITUACIO IT  

ACB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/05/15 ALTRES PRORROGA ENCOMANDA FUNCIONS  MCS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/05/15 ALTRES CONCESSIO DISPENSA SERVEI MDFV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/05/15 INICIAR EXPEDIENT EXPEDIENT AJUDA PER ESCOLARITAT  CMRP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/05/15 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

REDUCCIO JORNADA  JCTP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/05/15 ACCEPTAR 
RENÚNCIA / 
NOMENAMENT 

RENUNCIA REDUCCIO JORNADA PER 
CURA FILLS 

DFS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/05/15 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

REDUCCIO JORNADA PER ATENDRE 
FAMILIAR 1ER GRAU PARENTESC 

CMP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/06/15 INICIAR EXPEDIENT EXPEDIENT AJUDA PER ESCOLARITAT JLZG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/06/15 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

REDUCCIO JORNADA  JLZG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/05/15 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

DENEGACIO DRET 100% 
RETRIBUCIONS SITACIO IT 

MPRA  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/05/15 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

REDUCCIO JORNADA ECG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/05/15 INICIAR EXPEDIENT EXPEDIENT AJUDA PER ESCOLARITAT MASC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/05/15 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

REDUCCIO JORNADA  MASC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/05/15 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES ABRIL 2015 PERSONAL ADSCRIT AL DPT 
HISENDA I FUNCIO PUBLICA 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/05/15 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES MAIG 2015  PERSONAL ADSCRIT  DPT 
URBANISME I TERRITORI 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/06/15 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

CONCESSIO BESTRETA EMPL 1379,64 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/06/15 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES  FEB 2015 PERSONAL ADSCRIT DPT 
PRESIDENCIA (SEVEI 
INFORMATICA) 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/05/15 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

INDEMNITZACIO COL·LABORACIO 
ACTIVITAT FORMATIVA 

FCC 1152 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/05/15 PRORROGA 
INTERINITAT 

PRORROGA PRESETACIO SERVEIS 
REGIM INTERINITAT PER EXECUCICO 
PROGRAMA TEMPORAL 

JN  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/05/15 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

CONCESSIO BESTRETA  MACA 1584,84 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/05/15 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

CONCESSIO BESTRETA  PBA 1379,28 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/05/15 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

CONCESSIO BESTRETA GMM 1425,24 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/06/15 ALTRES INCLUSIO NOMINA DESPESES 
DERIVADES TRAMITACIO PRORROGA 
CONDUIR VEHICLES 

 FJRM 82,5 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/06/15 ALTRES INCLUSIO NOMINA DESPESES 
DERIVADES TRAMITACIO PRORROGA 
CONDUIR VEHICLES 

DBS 82,5 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/06/15 ALTRES INCLUSIO NOMINA DESPESES 
DERIVADES TRAMITACIO PRORROGA 
CONDUIR VEHICLES 

FPE 82,5 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/06/15 ALTRES INCLUSIO NOMINA DESPESES 
DERIVADES TRAMITACIO PRORROGA 
CONDUIR VEHICLES 

MASL 83,5 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/06/15 ALTRES INCLUSIO NOMINA DESPESES 
DERIVADES TRAMITACIO PRORROGA 
CONDUIR VEHICLES 

ASG 82,5 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/06/15 ALTRES INCLUSIO NOMINA DESPESES 
DERIVADES TRAMITACIO PRORROGA 
CONDUIR VEHICLES 

TMD 83,52 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/06/15 ALTRES INCLUSIO NOMINA DESPESES 
DERIVADES TRAMITACIO PRORROGA 
CONDUIR VEHICLES 

AGM 82,5 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/06/15 ALTRES INCLUSIO NOMINA DESPESES 
DERIVADES TRAMITACIO PRORROGA 
CONDUIR VEHICLES 

JMSE 82,5 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/06/15 ALTRES INCLUSIO NOMINA DESPESES 
DERIVADES TRAMITACIO PRORROGA 
CONDUIR VEHICLES 

ECS 64,5 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/06/15 ALTRES INCLUSIO NOMINA DESPESES 
DERIVADES TRAMITACIO PRORROGA 
CONDUIR VEHICLES 

PBA 82,5 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/05/15 APROVACIÓ 
NÒMINA 

APROVACIO NOMINA MAIG 2015 PERSONAL ADSCRIT AL CIM  2917865,68 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/05/15 RETENCIONS DE 
NÒMINES 

RETENCIONS JUDICIALS I 
ADMINISTRATIVES APLICADES 
PERSONAL CIM NOM MAIG 2015 

PERSONAL ADSCRI AL CIM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/05/15 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECITICACIO EN PART RESOLUCIO 
ABONAMENT HORES 
EXTRAORDINARIES 

PCO  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/05/15 ALTRES SOL·LICITUD FLEXIBILITAT HORARIA  RMRJ  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/05/15 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

PRORROGA COMISSIO SERVEIS 
PROVEÏMMENT LLOC TREBALL 
SECRETARI INTERVENTOR  DPT 
COOPERACIO LOCAL 

PMR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI SERVEI 
GENERALS 

? 12855,81 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/06/15 AUTORITZACIÓ 
ASSISTÈNCIA 
CURSOS 

AUTORITZACIÓ ASSISTÈNCIA CUR 
"INGLÉS PARA ARQUITECTOS" 

P.B.N.  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI SERVEIS 
GENERALS 

? 317 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/05/15 ALTRES  CONSTITUCIO EQUIP INVESTIGACIO I 
INTERVENCIO PER RISC PSICOSOCIAL 

ALTRES  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI LA 
MISERICÒRDIA 

? 1049,59 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/06/15 ENDOSSAMENT 
FACTURES 
ENTITATS 
BANCÀRIES 

ENDÓS FACTURA ASSISTÈNCIA 
TÈCNICA DIRECCIÓ D'OBRES 

PROJECT MANAGEMENT, SL / 
SOM BALEAR SL 

4048,33 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/06/15 ALTRES SUBSTITUCIO MEMBRES EQUIP 
INVESTIGACIO I INTERVECIO 
DESGINAT PER RESOLUCIO 25 MAIG 
2015 

ALTRES  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI SERVEIS 
GENERALS 

? 5307,74 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
ORGANITZACIÓ JOCS ESPORTIUS 
ESCOLARS 2014/2015 I 2015/2016 

IESPORTS 85 SL 90886,95 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/06/15 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ DE BESTRETA DE CAIXA 
FIXA 

RECAPTACIÓ 183,01 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI LA 
MISERCÒRDIA 

? 146,89 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/06/15 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

CORRECCIÓ ERRADES RESOLUCIÓ 
APROVACIÓ COMPRA CENTRALITZADA 
3 VEHICLES 

RENAULT ESPAÑA COMERCIAL 
SA 

27568,14 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI LLAR DE LA 
INFÀNCIA 

CANON ESPAÑA, SA 166,58 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/06/15 ALTRES PROCEDIMENT ANUAL CONCILIACIO 
PAGAMENT QUIOTES COTITZACIO 
SEGURETAT SOCIAL GEN-DES 2014 

CONSELL INSULAR DE 
MALLORCAA 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/05/15 ALTRES DESIGNACIO PROFESSORAT QUE 
IMPARTEIX ACTIVITAT FORMATIVA: 
JORNADA CONTRACTACIO 
ADMINISTRATIVA  

ABR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/05/15 ALTRES DESIGNACIO PROFESSORAT 
ACTIVITAT FORMATIVA:JORNADA 
CONTRACTACIO ADMINISTRATIVA  

MMB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/07/15 ALTRES SOL·LICITUD ABONAMENT  DESPESES 
DERIVADES TRAMITACIO PRORROGA  
CONDUIR VEHICLES  

FGF 73,52 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/06/15 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RELACIO FACTURES 54/92060/2010603 
DPT HISENDA I FUNCIO PUBLICA 

PERSONES FISIQUES O 
JURIDIQUES  

2428,47 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/05/15 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RELACIO FACTURES 54/22110/20150514 
RECEPTES PERSONAL CIM MARÇ 15  

COL·LEGI OFICIAL 
FARMACEUTICS DE LES ILLES 
BALEARS 

3015,01 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/05/15 ALTRES SOL·LICITUD DOCUMENTACIO A 
DIRECCIO INSULAR HISENDA I FUNCIO 
PUBLICA  

ACB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT BESTRETA 50% 
SUBVENCIÓ GENT GRAN 

?  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11/06/15 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIÓ RESOLUCIÓ 
CONTRACTE EXPEDIENT PROJECTE 
OBRES DE REFORMA INTERIOR PARC 
DE BOMBERS D'INCA 

?  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15/06/15 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ DE BESTRETA DE CAIXA 
FIXA 

RECAPTACIÓ 214,47 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

28/04/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

FACT. NÚM EMIT-31. PROJECTE DE 
CONSTRUCCIÓ DE MURS DE PEDRA 
EN SEC A LA CARRETERA MA-10 -COLL 
DE SA BATALLA-SACALOBRA- 

MATIAS ARROM BIBILONI SL 9177,51 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

29/04/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

FACT. NÚM EMIT-32. PROJECTE DE 
CONSTRUCCIÓ DE MURS DE PEDRA 
EN SEC A LA CARRETRA MA-10 - PLA 
DE S'EVANGÈLICA- 

MATIAS ARROM BIBILONI, SL 54051,78 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/04/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

FACT. NÚM FC-20.2015 . 3 CERT. DE 
REFORÇ DE FERM LLUBÍ-SA POBLA" 

OBRAS Y PAVIMENTACIONES 
MAN, SAU 

212554,94 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/04/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

FACT 15-8 . PROJECTE DE 
CONSERVACIÓ DE LA XARXA DE 
CARRETERES DEL CONSELL DE 
MALLORCA 

CONSTRUCCIONES Y 
PAVIMENTACIONES SIQUIER, 
S.A. 

160408,53 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

06/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

FACT. NÚM BALA15040002-1. SERVEI 
DE CONSERVACIÓ DE LA XARXA DE 
CARRETERES DEL CONSELL DE 
MALLORCA ZONA 7 

ELSAMEX, SA 28773,44 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

06/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

FACT. NÚM. FC-22.2015. PROJECTE DE 
CONSERVACIÓ DE LA XARXA DE 
CARRETERES DEL CONSELL DE 
MALLORCA ZONA 4 

OBRAS Y PAVIMENTACIONES 
MAN, SA 

56585,66 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

06/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

FACT. NÚM BALA15040003. 
ASSISTÈNCIA TÈCNICA CONSTRUCCIÓ 
RAMAL GIR DIRECTE EN GLORIETA 
D'ACCÈS A CALA BLAVA. CLAU 14-03.0-
ML 

GRUSAMAR 1999,53 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

07/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

FACT. NÚM 23551115004. CERT. 22 . 
PROJECTE DE MILLORA DE L'EMLLAÇ 
ENTRE EIX CENTRAL I NOUS 
ACCESSOS ALCAMPO 

UTE DRAGADOS I MELCHOR 
MASCARO 

631103,85 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

07/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

FACT. NÚM 6128. CERT. 6. OBRA 
PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DE 
RAMAL DE GIR DIRECTE EN GLORIETA 
D'ACCÉS A CALA BLAVA. 

EXCAVACIONES S'HORTA 7990,8 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

08/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

FACT. NÚM EMIT-23. ASSISTÈNCIA 
TÈCNICA PROJECTE MILLORA EIX 
CENTRAL. 

ANETO CONSULTORES S.L. 5164,21 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

08/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

FACT. NÚM. EMIT-47. CERT. 1 . OBRA 
PROJECTE DE CONTENCIÓ I 
ESTABILITZACIÓ DE TALUSSOS DE LA 
ZONA DE CARRETERA AFECTADA PER 
L'INCENDI DE JULIOL DE 2013, ENTRE 
ESTELLENCS I ANDRATX 

GEOTALUD SL 8402,51 
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

08/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

FACT. NÚM. OR-1197. PROJECTE 
CONSERVACIÓ XARXA DE 
CARRETERES 

CONTRATISTAS 
MALLORQUINES ASOCIADOS 
SA 

117566,54 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

08/05/15 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR 
SUBMINISTRAMENT VEHICLE TIOUS 
FURGONETA LLEUGER PEL SERVEI DE 
PLANIFIACCIÓ I SUPERVISIÓ 

AUTOMOVILES CITROËN 
ESPAÑA SA 

16268,58 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

11/05/15 EXPROPIACIÓ PREU JUST FINCA 48 EXP. CM-61 ADD. 
24 

JBF I SBF 4306,9 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

11/05/15 EXPROPIACIÓ LIQUIDACIÓ INTERESOS PREU JUST 
FINCA 18 CM-61 ADD 17 

JJPJ 493,75 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

11/05/15 EXPROPIACIÓ FINCA 107. CM-34. ADD.43 JASV 3301,5 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

12/05/15 APROVAR 
FACTURES ADO 

FACT. NUM.  0243. RELACIÓ DE 
FACTURES- 79/45300/2015040300. 

MECÁNICA CIENTÍFICA, SA 2720,32 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

12/05/15 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FACTURES REF 
79/45300/20150401 

RELACIÓ ADJUNTA 916,41 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

12/05/15 APROVAR 
FACTURES ADO 

FACT. NÚM. A747252, INCLOSA DINS 
RELACIÓ FACTURES 
79/45300/2015040700 

INTERNACIONAL BALEAR 
COURIER DL 

14,24 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

12/05/15 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ DE FACTURES REF 
79/45300/2015040600 

RELACIÓ ADJUNTA 1061,56 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

12/05/15 INICIAR EXPEDIENT RECLAMACIÓ DE DANYS DA 01/2015. 
MATRÍCULA 3054CLF 

D A G F , LIBERTY SEGUROS 57311 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

12/05/15 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ 
ROTONDA D'ACCÉS AL CAMÍ DE SON 
REUS DES DE LA CARRETERA MA-11. 
CLAU: 14-07.0-ML 

SENSE ESPECIFICAR 846954,52 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/05/15 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ DE FACTURES REF. 
79/45300/20150226 

RELACIÓ ADJUNTA 2127,75 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

14/05/15 APROVAR PLA 
SEGURETAT I 
SALUT EN OBRES 

SUBSTITUCIÓ ANNEX 23_MODIFICAT1 
PLA DE SEGURETAT PROJECTE DE 
CONSTRUCCIÓ DEL DESDOBLAMENT 
DE LA MA-30 I MILLORA DE L'ENLLAÇ 
CENTRAL. CLAU: 10-22.0-DC. EXP: 
9/2012/F/0/02 

UTE DRAGADOS SA I MELCHOR 
MASCARÓ, SAU 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

14/05/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP. 413/2015. COL·LOCACIÓ 
PANCARTES "FIRA DE LA PATATA I 
SHOPPING SA POBLA" 

AJUNTAMENT DE SA POBLA  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

14/05/15 APROVAR 
FACTURES ADO 

FACT. NÚM. A747678 INCLOSA DINS 
FACTURES REFERENCIA 
79/45300/2015040400 

INTERNACIONAL COURIER SL 14,24 
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

14/05/15 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIO DE FACTURES 
79/45300/2015040500 

RELACIÓ ADJUNTA 339,74 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

14/05/15 INICIAR EXPEDIENT RECLAMACIÓ DE DANYS DA 06/2015. C B M, ZURICH 441,9 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

14/05/15 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

REDACCIÓ DE PROJECTE DE 
CONSTRUCCIÓ DE LA REFORMA 
INTEGRAL DE CONIES. TRAM III, ENTRE 
PK 4+100 I 8+100. EXP 15M01655 

GRUSAMAR INGENIERIA Y 
CONSULTING SL 

21175 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

14/05/15 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

CONTRACTE D'OBRES PROJECTE DE 
DOTACIÓ DE CAPA RODADA ALS VIALS 
DE SERVEI DE LA VARIANT DE LLUBÍ 
MA-3440 I RENOVACIÓ 
SUPERFICIALDEL FERM DE LA RONDA 
DE SINEU MA-3132 . CLAU 14-34.0-RF. 
EXP. 1/2015 

AMER E HIJOS, SA 4791,7 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

14/05/15 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

OBRES PROJECTE DE RENOVACIÓ 
SUPERFICIAL DEL FERM A LA 
CARRETERA MA-3430 DEL PK 5.460 AL 
PK 10.160. TRAM MURO - SANTA 
MARGALIDA. CLAU 14-33.0-RF. EXP. 
4/2015 

CONSTRUCCIONES, 
EXCAVACIONES I ASFALTS, SA 

482427 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/04/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP. 15M01055. REFORMA DE 
BASTIDOS CAMIONS PM-1831-CJ I 6017-
DGF 

CARROCERIAS FRANCISCO E 
HIJOS 

6279,9 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

14/05/14 INICIAR EXPEDIENT CONTRACTACIÓ 3 VEHICLES TIOPUS 
FURGONETA PEL SERVEI DE 
CONSERVACIÓ I EXPLOTACIÓ AMB EL 
SISTEMA DE CONTRACTACIÓ 
CENTRALITZADA 

? 36658,68 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP. 15M00155 SUBMINISTRAMNET 
GPS TOPOGRÀFIC 

TOPOSISTEMAS 16366,54 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

07/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP. 6/2013/FG/01/05. FRA:150131/032, 
FRA: 150228/033, FRA 150401/022 

TECNICAS Y PROYECTOS SA 2293,99 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/05/15 APROVACIÓ INICI 
EXP. 
CONTRACTACIÓ 

CLAU 15-14.0-BS. EXP. 14/2015. 
PROJECTE DE SUSTITUCIÓ I 
EXECUCIÓ DE NOVES BARANES DEL 
MIRADOR DEL COLOMER. 

?  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/05/15 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ DE FACTURES REF 
79/45300/2015041300 

RELACIÓ ADJUNTA 288,89 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/05/15 APROVAR PLA DE 
SEGURETAT I 
SALUT 

CLAU: 10-22.0-DC. EXP. 9/2012/F/0/02. 
OBRA: DESDOBLAMENT CARRETERA 
MA-30. APROVAR ANNEX 630 

UTE DRAGADOS SA I MELCHOR 
MASCARO SAU 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/05/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP. 130/2015 FER SONDEIG POL 1 
PARC 412 

MMGM I ALTRES  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/05/15 APROVAR 
FACTURES ADO 

TRACTAMENT DE RESIDUS. OBRA 
CLAU 14-09.0-ML. EXP. 25/2014 

MAC INSULAR 5731,51 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP.15M01155. ESTABILITZACIÓ DE 
TALUSSOS mA-1110 PK 14+000 

? 58482,46 
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18/05/15 ALTRES REQUERIMENT PAGAMENT DESPESES 
ANUNCI LICITACIÓ BOIB EXP. 4/2015. 
CLAU 14-33.0-RF 

COEXA 219,3 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18/05/15 ALTRES REQUERIMENT PAGAMNET DESPESES 
BOIB ANUNCI LICITACIÓ OBRA EXP. 
1/2015, CLAU 14-34.0-RF 

AMER E HIJOS, SA 221,2 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18/05/15 APROVAR 
FACTURES ADO 

FRA. NUM 15000664. REF. 
79/45300/20150414 

BUSQUETS UNIFORMIDAD, SLU 3538,34 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18/05/15 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ DE FACTURES REF. 
79/45300/20150411 

RELACIÓ ADJUNTA 1291,15 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18/05/15 EXPROPIACIÓ APROVACIÓ ADO. EXP. CM-60. ADD.63. 
FINCA 67 

O R 102,61 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18/05/15 EXPROPIACIÓ APROVACIÓ ADO. EXP CM-620 ADD 59 
FINCA 177 

H H H  230,15 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18/05/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

422/2015 . VARIANT LINIA 
ENDERROCAT PER CANVI 
D'EMPLAÇAMENT DEL CTI "EFREN". 
MA-6014 . TM LLUCMAJOR 

ENDESA   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18/05/15 APROVAR 
FACTURES ADO 

TRACTAMENT DE RESIDUS EXP 
10/2012 CLAU 09-10.0-ML 

MAC INSULAR 1088,82 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18/05/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP. 361/2015 . XARXA SOTERRADA 
PROJECTE ANTENA PER 
SUBMINISTRAMENT DE GAS NATURAL  
TM INCA. MA-13 MA-3120 

REDEXIS GAS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18/05/15 ALTRES RECLAMACIÓ DANYS DA 07/2015. 
PROVA XI ORIS RALLY CLÁSICO ISLA 
DE MALLORCA.  

ESCUDERIA TR BALEAR 316,4 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18/05/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 314/2015. TANCAMENT FINCA MA-
10 POLIGON 3 PARCEL.LA 23 

S W  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP. 17/14 . PRIMERA I SEGONA 
CERTIFICACIÓ 

COEXA 0 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP. 32/10.  CONSERVACIÓ XARXA DE 
CARRETERES. FACTURA 15-8 

? 196567,7 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18/05/15 EXPROPIACIÓ EXP. 175 FINCA 14. COMPLIMENT 
SENTÈNCIA 156/2015   

F B V 107432,57 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18/05/15 ANUL·LACIÓ 
RESOLUCIÓ 

ANUL.LAR RESOLUCIÓ DATA 1 D'ABRIL 
DE 2015. FINCA 14 CM-45  

F B V 47304,82 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

04/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 001/04 PRIMER TRIMESTRE 2015 CRTA. PALMA MANACOR 2746473,54 
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/05/15 REQUERIMENT 
SUBSANACIÓ 
ERRADES 

RP 16/2015 F A T  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/05/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 418/2015 TELEFONICA DE ESPAÑA  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/05/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 340/2015 J C J  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/05/15 REQUERIMENT 
SUBSANACIÓ 
ERRADES 

RP 15/2015 J A O F  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 20/09 SEIXANTA-QUATRENA 
CERTIF 

MELCHOR MASCARO, SA 98554,63 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/05/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 375/2015 MA5110 HARALD VERING, SL  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/05/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 309/2015 MA-10 J F M  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/05/15 EXPROPIACIÓ CM-45 C M B R 4288,63 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/05/15 ALTRES CESSIÓ  AJ. MANACOR  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/05/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 398/2015 MA-4014 A M P M  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/05/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 117/2015 GRAZY GAMES, SL  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/05/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 409/2015 P S C  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/05/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 380/2015 MA-1110 FINCAS SON BRONDO, SL  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/05/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 424/2015 MA-13 LOS L J S 2012 SLU  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/05/15 AUTORITZACIÓ 
ESPECIAL DE 
CIRCULACIÓ 

EXP 450/2015 MA-1044, MA-1045 MELCHOR MASCARO, SAU  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/05/15 AUTORITZACIÓ 
ESPECIAL DE 
CIRCULACIÓ 

EXP 449/2015 MA-10 MAN, SAU  



 298

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/05/15 DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP 3/13 MAN, SAU I ALTRES  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/05/15 DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP 08/10 CONS Y PAV. SIQUIER 24357,19 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/05/15 DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP 29/10 SGS TECNOS 840 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

21/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO DE FACTURES REF 
79/45300/2015041500 

UP7 BALEAR, SL 188,76 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

21/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO DE FACTURES REF 
79/45300/20150418 

RELACIO ADJUNTA 632,36 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

21/05/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 403/2015 MA-3222 F M J  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

21/05/15 EXPROPIACIÓ EXP 175 ADD 17 FINCA 16 J A S C I ALTRES 269723,06 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

21/05/15 APROVAR PLA 
SEGURETAT I 
SALUT EN OBRES 

EXP 1/2015 CLAU 14-34.0-RF AMER E HIJOS, SA  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

21/05/15 INICI PROCEDIMENT 
ADMINISTRATIU 

RP 8/2015 J C L F  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

21/05/15 APROVACIÓ INICI 
EXP. 
CONTRACTACIÓ 

RP 13/2015 CLAU 15-13.0-RF SENSE ESPECIFICAR  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/05/15 AUTORITZACIÓ 
ASSISTÈNCIA 
CURSOS 

OUTSOURCING DE LAS QUEJAS DIA 
29/5/15 

R M R J  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/05/15 APROVAR 
EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ 

EXP 14/2015 CLAU 15-14.0-BS MAC INSULAR, SL 14905,63 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/05/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 419/2015 MA-15 A J G D   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/05/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 305/2015 MA-3413 A I F  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/05/15 ALTRES EXP 07/05-M CLAU 02-68.1R-MT COMSA, SA 915793,65 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/05/15 ALTRES EXP 10/2010 CLAU 10-03.0-RF 
CERTIFICACIÓ FINAL D'OBRES 

MAB, SL  
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/05/15 ANUL·LACIÓ 
RESOLUCIÓ 

CLAU 14-31.0-ML SENSE ESPECIFICAR  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/05/15 APROVAR PLA 
SEGURETAT I 
SALUT EN OBRES 

EXP 4/2015 CLAU 14-33.0-RF COEXA  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/05/15 APROVAR PLA 
SEGURETAT I 
SALUT EN OBRES 

EXP 9/2012/F/0/02 DRAGADOS, SA I MELCHOR 
MASCARO, SAU 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/05/15 INCLUSIÓ NÒMINA 
PER DIETES 

ABRIL 2015 A R F I ALTRES  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/05/15 ALTRES EMERGÈNCIES 30/3/15 A 4/5/15 A G M I ALTRE 11300,8 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/05/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 370/2015  A G P  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/05/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 9/2015C MA-13 B A Z  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/05/15 EXPROPIACIÓ CM-61 ADD 26 R L M I ALTRE 1800,1 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

25/05/15 ALTRES EXP 25/2014 CLAU 14-09.0-ML MAC INSULAR, SL 23686,47 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

25/05/15 ALTRES RP 9/2014 CANVI INSTRUCTOR SENSE ESPECIFICAR  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

14/05/15 INICIAR EXPEDIENT 3 VEHICLES FURGONETA SENSE ESPECIFICAR  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 8/2012/F/0/01 UTE PLA DE NA TESA 401674,58 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 34/14  MAB, SL 342047,47 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

26/05/15 INICI PROCEDIMENT 
ADMINISTRATIU 

RP 18/2015 E V C  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

26/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO DE FACTURES REF 
79/45300/20150423 

RELACIO ADJUNTA 42,75 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

26/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO DE FACTURES REF 
79/45300/20150417 

RELACIO ADJUNTA 2314,66 
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

26/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO DE FACTURES REF 
79/45300/2015042100 

CASA JULIA, SA 573,64 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

26/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO DE FACTURES REF 
79/45300/2015042600 

RELACIO ADJUNTA 2537,88 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

27/05/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 393/2015 MA-30 MT SOROLL ENDESA   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

27/05/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 395/2015 MA-30 MT CONTINENTE ENDESA  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

27/05/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 394/2015 MA-30 MT CARDENAL ENDESA  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

27/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO DE FACTURES REF 
79/45300/20150424 

RELACIO ADJUNTA 1452,54 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

27/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO DE FACTURES REF 
79/45300/20150422 

SOLRED, SA 9164,01 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

28/05/15 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

EXP 6/2015/F/5/02 UTE DRAGADOS I MELCHOR 
MASCARO 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

28/05/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 221/2014B MA-13 A S V  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

28/05/15 ALTRES DA 03/2015 FINALITZAR EXPEDIENT AXA SEGUROS 810,13 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

28/05/15 ALTRES DA 25/2014 FINALITZAR EXPEDIENT PATRIA HISPANA, SA 350,54 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 23/14 SEGONA CERTIFICACIO MAB, SL 53784,39 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 37/10 QUARANTA-TRESENA 
CERTIFICACIÓ 

VIABAL, SA  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 37/10 QUARANTA-QUATRENA 
CERTIFICACIÓ 

VIABAL, SA  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 37/10 QUARANTA-CINQUENA 
CERTIFICACIÓ 

VIABAL, SA  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

21/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 36/10 QUARANTA-TRESENA 
CERTIFICACIÓ 

VIABAL, SA  
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

21/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 36/10 QUARANTA-QUATRENA 
CERTIFICACIÓ 

VIABAL, SA  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

21/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 36/10 QUARANTA-CINQUENA 
CERTIFICACIÓ 

VIABAL, SA  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

28/05/15 ALTRES EXP 25/2014-M1 CLAU 14-09.1-ML 
PRORROGA 

ACSA  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 08/10 LIQUIDACIO SIQUIER, SA 55638,66 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

21/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO DE FACTURES REF 
79/45300/2015041600 

RELACIO ADJUNTA 821,61 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

26/05/15 EXPROPIACIÓ CM-61-MF1 CLAU 10-18.0-ML J B V  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

28/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO DE FACTURES REF 
79/45300/2015042900 FRA 350226  

AGLOMSA 1363,67 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

28/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO DE FACTURES REF 
79/45300/2015042900 

EMAYA, SA 587,19 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

28/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO DE FACTURES REF 
79/45300/2015040900 

ENDESA ENERGIA XXI, SL 2700,79 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 14M021655 CLAU 14-03.0-ML 
SEGONA FACTURA 

GRUSAMAR 7196,48 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/05/15 CONTRACTE 
MENOR 

EXP 15M01955 ASSISTÈNCIA TÈCNICA B M G 535425 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

25/05/15 EXPROPIACIÓ EXP CM-80 PEÇA INCIDENTAL FINCA 20 BANCO POPULAR ESPAÑOL 143,05 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

28/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO DE FACTURES REF 
79/45300/2015043000 

RELACIO ADJUNTA 121,67 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 32/10 QUARANTA-SETENA (1) 
CERETIFICACIO 

UTE EIX PONENT LLEVANT 319344 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

29/05/15 DESESTIMAR 
RECURS 

EXP RP 25/2014 J M S  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

08/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 9/14 sisSISENA CERTIFICACIO LLULL SASTRE, SA 32876,16 



 302

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 21/14 SEGONA CERTIFICACIO MAB, SL 33844,57 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

21/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 26/11 TRENTA-SISENA 
CERTIFICACIO 

UTE TUNELES 90582,71 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

21/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

 EXP 14/O9 SEIXANA-QUATRENA 
CERTIFICACIO  

LLULL SASTRE, SA 123968,37 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 38/11 VINT-I-SETENA 
CERTIFICACIO 

UTE ROIG I ELECTRONIC 
TRAFIC 

25872,55 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 34/10  QUARANTA-SETENA 
CERTIFICACIO 

ROIG OBRES I SERVEIS 13724,84 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 35/10 QUARANTA-VUITENA 
CERTIFICACIO 

ELECTROHIDRAULICA 
MANACOR, SA 

14739,18 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

25/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 16/12 FACTURA FV-5759 FIRMES I ASFALTADOS DEL 
SUR, SL 

13789,87 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 18/09 SEIXANTA-QUATRENA 
CERTIFICACIO 

AGLOMSA 98355,97 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 22/14 SEGONA CERTIFICACIO MAB, SL 48250,69 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 1/2015-C SUBMINISTRAMENT 3 
VEHICLES 

AUTOMOVILES CITROEN 
ESPAÑA 

36658,68 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 38/11 VINT-I-SETENA 
CERTIFICACIO 

ROIG I ELECTRONIC TRÀFIC 28872,55 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

25/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 3/14 VUITENA CERTIFICACIO VOPSA 61731,57 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

25/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 18/09 SETENA CERTIFICACIO VOPSA 259303,33 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

26/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 15/09 SEIXANTA-QUATRENA 
CERTIFICACIO 

LLABRES FELIU, SLU 121912,69 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

26/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 16/09 SEIXANTA-QUATRENA 
CERTIFICACIO 

MAN, SA 53468,19 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

26/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 15/14 CINQUENA CERTIFICACIO OHL 249847,29 
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

27/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 24/14 SEGONA CERTIFICACIO GEOTALUD, SL 89087,53 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

27/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO DE FACTURES REF 
79/45300/20140410 

ENDESA ENERGIA, SA 
UNIPERSONAL 

11505,88 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

27/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 34/10 QUARANTA-VUITENA 
CERTIFICACIO 

ROIG OBRES 18249,14 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

27/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 36/10 QUARANTA-SISENA 
CERTIFICACIO 

VIABAL, SA 32989,94 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

27/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 17/14 TERCERA I DARRERA 
CERTIFICACIO 

COEXA 336577,9 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

01/06/15 ALTRES EXP 6/2014 CANVI INSTRUCTOR  SENSE ESPECIFICAR  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

01/06/15 ALTRES EXP 8/2014 CANVI INSTRUCTOR SENSE ESPECIFICAR  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

01/06/15 ALTRES EXP 2/2014 CANVI INSTRUCTOR SENSE ESPECIFICAR  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

01/06/15 ALTRES EXP 4/2014 CANVI INSTRUCTOR SENSE ESPECIFICAR  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

01/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO FACTURES REF 
79/45300/2015042000 

RELACIO ADJUNTA 1914,92 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

01/06/15 ALTRES RELACIO FACTURES REF 
79/45300/2015050100 

DISTRIBUIDORA ROTGER, SL 181,65 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

01/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO FACTURES REF 
79/45300/2015042800 

TOPOSISTEMAS, SL 877,98 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

01/06/15 CONTRACTE 
MENOR 

EXP 14M01355 GEOMA 21088,48 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

01/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO FACTURES REF 
79/45300/20150328 

ENDESA 8405,48 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

01/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO FACTURES REF 
79/45300/2015050400 

CANON ESPAÑA, SA 762,3 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

01/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO FACTURES REF 
79/220115033100 

ENDESA 6781,44 
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

01/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO FACTURES REF 
79/45300/2015042700 

RELACIO ADJUNTA 5126,2 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

02/06/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 392/2015 R L  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

02/06/15 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

EXP 2/2015 VIAS Y CONSTRUCCIONES 3023434,89 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

02/06/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 40/2015B F A M  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

02/06/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 1022/2013B E P C  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

02/06/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 201/2015 M V M  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

02/06/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 447/2015 A A R  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

03/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO FACTURES REF 
79/45300/20150507 

RELACIO ADJUNTA 1769,06 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

03/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO FACTURES REF 
79/45300/2015050900 

RELACIO ADJUNTA 1361,04 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

04/06/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 453/2015 A T P  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

04/06/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 452/2015 L J M  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

04/06/15 AUTORITZACIÓ 
ASSISTÈNCIA 
CURSOS 

20 HRS J J C D R  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

04/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO FACTURES REF 
79/45300/20150510 

RELACIO ADJUNTA 864,64 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

04/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO FACTURES REF 
79/45300/20150508 

RELACIO ADJUNTA 58,3 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

04/06/15 DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP 51/10 UTE SA CABANA 54315,19 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

04/06/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 331/2015 REDEXIS GAS, SA  
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

04/06/15 ALTRES EXP 8/2015/F/5/02CLASSIFICACIONS 
PROPOSTES 

ANETO CONSULTORES, SL  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

04/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO FACTURES REF 
79/45300/2015051300 

RELACIO ADJUNTA 191,12 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

04/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 9/2012/F/0/02 CLAU 10-22.0-DC MAC INSULAR, SL  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

05/06/15 ALTRES EXP CM-82 PRINCIPAL RATIFICAR SENSE ESPECIFICAR 180,64 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

05/06/15 ALTRES EXP CM-85 PRINCIPAL RATIFICAR  SENSE ESPECIFICAR 13635 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

08/06/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 440/2015  L P R  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

08/06/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 436/2015 MA-3140 M R V I A P C  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

08/06/15 APROVAR PLA 
SEGURETAT I 
SALUT EN OBRES 

EXP 9/2012/F/0/02 UTE SEGON CINTURON PALMA  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

08/06/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 177/2015 MA-1011 REDEXIS GAS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

08/06/15 AUTORITZACIÓ 
ESPECIAL DE 
CIRCULACIÓ 

EXP 470/2015 E D M  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

08/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 3/2013/F/0/05 MAC INSULAR, SL 522,79 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

09/06/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 350/2015 MA-4041 M A S E  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

09/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 2/15 CLAU 14-25.0-RF VIAS Y CONSTRUCCIONES, SA 227,09 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

09/06/15 AUTORITZACIÓ 
ESPECIAL DE 
CIRCULACIÓ 

EXP 448/2015 CONS. TOMEU ROSSELLO, SL  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

10/06/15 ALTRES CLASSIFICACIO PROPOSTAS TYPSA I ALTRES  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

10/06/15 ALTRES EXP 3/2015CLASSIFICACIO 
PROPOSTES 

CONS Y PAV. SIQUIER, SA I 
ALTRES 
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

10/06/15 ALTRES EXP 15/2015 CANVI INSTRUCTOR SENSE ESPECIFICAR  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

10/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO FACTURES REF 
79/45300/2015051100 FRA A 748100 

INTERNACIONAL BALEAR 
COURIER, SL 

14,24 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

28/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO FACTURES REF 
79/45300/2015033000 

ENDESA 16630,73 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

01/04/15 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

DONAR CONFORMITAT I AUTORITZAR 
L'ABONAMENT 
MARÇ-2015 

J.M.F. 84,05 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

01/04/15 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

DONAR CONFORMITAT I AUTORITZAR 
L'ABONAMENT 
FEBRER.2015 

G.G.N. 149,84 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

01/04/15 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

DONAR CONFORMITAT I AUTORITZAR 
L'ABONAMENT 
GENER-2014 

G.G.N. 118,62 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

01/04/15 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

DONAR CONFORMITAT I AUTORITZAR 
L'ABONAMENT 
MARÇ-2015 

G.G.N. 245,9 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

01/04/15 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

DONAR CONFORMITAT I AUTORITZAR 
L'ABONAMENT 
MARÇ-15 

M.R.J. 297,77 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

01/04/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DELS SERVEIS 
ADMINISTRATIUS DE CULTURA I 
PATRIMONI 
REF. Q/2015/386 

INSTALACIONES Y 
CONFIGURACIONES DE 
SOLUCIONES 
MEDIOAMBIENTALES, SL 

1013,5 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

01/04/15 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

DONAR CONFORMITAT I AUTORITZAR 
L'ABONAMENT 
MARÇ-2015 

J.T.R.M. 304,98 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

01/04/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS 
I MUSEUS (SUBMINISTRAMENT DE 
PUBLICACIONS PERIÒDIQUES A LA 
XARXA DE BIBLIOTEQUES DE 
MALLORCA) 

DISTRIBUIDORA ROTGER, SL 5494,09 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

01/04/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

CONTRACTE RELATIU AL SERVEI DE 
MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA 
JARDINERIA DE L'EDIFICI DEL MUSEU 
KREKOVIC 

ROIG OBRES SERVEIS I MEDI 
AMBIENT, SA 

317,63 
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VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

01/04/15 CONTRACTE 
MENOR 

SERVEI DE SOCORRISME DE LA 
PISCINA DEL POLIESPORTIU SANT 
FERRAN (DEL 15/06/15 AL 30/09/15) 

BALEARES DE GESTIÓN DE 
SEGURIDAD Y SALVAMENTO, 
SL 

10285,96 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

01/04/15 DEVOLUCIÓ FIANÇA RETORNAR FIANÇA DEFINITIVA EN 
GARANTIA PEL CONTRACTE RELATIU 
AL SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA 
ELÈCTRICA AL CIM, RADIO I TELEVISIÓ 
DE MALLORCA, SAU, INSTITUT DE 
L'ESPORT HÍPIC DE MALLORCA I 
INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS 
SOCIALS 

ENDESA ENERGIA, SA 661,05 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

01/04/15 ALTRES AUTORITZACIÒ I DISPOSICIÓ DEL 
CONTRACTE MENOR PER DUR A 
TERME L'ORGANITZACIÓ I PRODUCCIÓ 
D'UNA EXPOSICIÓ I UN CATÀLEG 
DEDICATS AL MÚSIC BONET DE SANT 
PERE 

VARIS 20696 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

01/04/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA A FOMENTAR 
L'ASSOCIACIONISME EN L'ÀMBIT DE 
LES PERSONES MAJORS 

ASSOCIACIÓ JÓVENES 
MAYORES ES GARROVERS 

550 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

01/04/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA A FOMENTAR 
L'ASSOCIACIONISME EN L'ÀMBIT DE 
LES PERSONES MAJORS 

ASOCIACIÓN DE PERSONAS 
MAYORES DE SELVA 

401,28 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

01/04/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA A FOMENTAR 
L'ASSOCIACIONISME EN L'ÀMBIT DE 
LES PERSONES MAJORS 

ASOCIACIÓN TERCERA EDAD 
"SOL NAIXENT" 

700 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

01/04/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA A FOMENTAR 
L'ASSOCIACIONISME EN L'AMBIT DE 
LES PERSONES MAJORS 

ASSOCIACIÓ TERCERA EDAT 
DE SON CARRIÓ 

700 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

01/04/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA A FOMENTAR 
L'ASSOCIACIONISME EN L'ÀMBIT DE 
LES PERSONES MAJORS 

ASSOCIACIÓ GENT GRAN 
D'ALGAIDA 

700 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

01/04/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA A FOMENTAR 
L'ASSOCIACIONISME EN L'ÀMBIT DE 
LES PERSONES MAJORS 

ASSOCIACIÓ PERSONAS 
MAYORES DE LLORET DE 
VISTALEGRE 

520,47 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

01/04/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA A FOMENTAR 
L'ASSOCIACIONISME EN L'ÀMBIT DE 
LES PERSONES MAJORS 

ASOCIACIÓN DE PERSONAS 
MAYORES DE MONTUÏRI 

700 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

01/04/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA A FOMENTAR 
L'ASSOCIACIONISME EN L'ÀMBIT DE 
LES PERSONES MAJORS 

ASSOCIACIÓ PERSONES 
MAJORS DE SANT JOAN 

480,29 
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VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

01/04/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA A FOMENTAR 
L'ASSOCIACIONISME EN L'AMBIT DE 
LES PERSONES MAJORS 

ASSOCIACIÓ PERSONES 
MAJORS DE SENCELLES 

700 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

07/04/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE L'EDIFICI KREKOVIC 
REF. Q/2015/340 

FONT OASIS, SL 52,53 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

07/04/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS 
I MUSEUS 
REF. Q/2015/355 

VARIS 4467,48 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

07/04/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS 
I MUSEUS 
REF. Q/2015/356 

VARIS 198,6 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

07/04/15 CONTRACTE 
MENOR 

ORGANITZACIÓ DE LA FIRA DEL LLIBRE 
ANTIC I D'OCASIÓ AL JARDÍ DE LA 
MISERICÒRDIA 

VARIS 11832,57 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

13/04/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL CENTRE 
SOCIOCULTURAL DE MANACOR 
REF. Q/2015/408 

QUINZE DIES CENT PER CENT, 
SL 

80 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

13/04/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE PROMOCIÓ SOCIAL I 
ASSOCIACIONISME 
REF. Q/2015/407 

DISTRIBUCIONES UNIVERSAL 
MALLORCA, SL 

167,48 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

13/04/15 CONTRACTE 
MENOR 

ORGANITZACIÓ DE "EL JARDÍ MÀGIC. 
ELS DISSABTES LLEGIM I ENS 
DIVERTIM A LA MISERICÒRDIA" 

VARIS 14144,3 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

15/04/15 INICIAR EXPEDIENT PÈRDUA DEL DRET AL COBRAMENT 
D'UNA SUBVENCIÓ DESTINADA A 
FOMENTAR L'ASSOCIACIONISME EN 
L'ÀMBIT DE LES PERSONES MAJORS, 
ANY 2014 

ASSOCIACIÓ TERCERA EDAD 
SANTA MARGARITA 

700 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

15/04/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA A FOMENTAR 
L'ASSOCIACIONISME EN L'ÀMBIT DE 
LES PERSONES MAJORS 

ASOCIACIÓN TERCERA EDAD 
DE GALATZÓ 

569,46 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

15/04/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA A FOMENTAR 
L'ASSOCIACIONISME EN L'ÀMBIT DE 
LES PERSONES MAJORS 

ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN 
PUNTA DE N'AMER SA COMA 

700 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

15/04/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA A FOMENTAR 
L'ASSOCIACIONISME EN L'ÀMBIT DE 
LES PERSONES MAJORS 

ASSOCIACIÓ GENT GRAN DE 
LLOSETA 

585,53 
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VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

15/04/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA A FOMENTAR 
L'ASSOCIACIONISME EN L'ÀMBIT DE 
LES PERSONES MAJORS 

ASSOCIACIÓ DE LA TERCERA 
EDAD DE ALCÚDIA 

323,09 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

15/04/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA A FOMENTAR 
L'ASSOCIACIONISME EN L'ÀMBIT DE 
LES PERSONES MAJORS 

ASSOCIACIÓ DE PERSONES 
MAJORS DE POLLENÇA 

700 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

15/04/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA A FOMENTAR 
L'ASSOCIACIONISME EN L'ÀMBIT DE 
LES PERSONES MAJORS 

ASOCIACIÓN DEMOCRÁTICA DE 
PENSIONISTAS Y JUBILADOS 
UDP SA POBLA 

700 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

15/04/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA A FOMENTAR 
L'ASSOCIACIONISME EN L'ÀMBIT DE 
LES PERSONES MAJORS 

ASSOCIACIÓ DE PERSONES 
MAJORS DE CAMPOS 

700 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

15/04/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA A FOMENTAR 
L'ASSOCIACIONISME EN L'ÀMBIT DE 
LES PERSONES MAJORS 

ASSOCIACIÓ GENT MAJOR DE 
S'HORTA 

2062,56 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

15/04/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA A FOMENTAR 
L'ASSOCIACIONISME EN L'ÀMBIT DE 
LES PERSONES MAJORS 

ASSOCIACIÓ DE LA TERCERA 
EDAT DE CAS CONCOS DES 
CAVALLER 

406,56 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

15/04/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA A FOMENTAR 
L'ASSOCIACIONISME EN L'ÀMBIT DE 
LES PERSONES MAJORS 

ASSOCIACIÓ TERCERA EDAT 
ES CARRITXÓ 

486,86 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

15/04/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA A FOMENTAR 
L'ASSOCIACIONISME EN L'ÀMBIT DE 
LES PERSONES MAJORS 

ASSOCIACIÓ MAJORS CENTRE 
CÍVIC COLÒNIA DE SANT JORDI 

700 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

15/04/15 INICIAR EXPEDIENT REINTEGRAMENT I PÈRDUA PARCIAL 
AL COBRAMENT DE LA SUBVENCIÓ 
DESTINADA A FOMENTAR 
L'ASSOCIACIONISME EN L'ÀMBIT DE 
LES PERSONES MAJORS, ANY 2014 

ASSOCIACIÓ CLUB DEL 
PENSIONISTA D'INCA 

67,74 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

17/04/15 ALTRES APROVAR CONVOCATÒRIA DE 
SUBVENCIONS PER A ENTITATS 
SENSE ÀNIM DE LUCRE QUE 
PROMOGUIN LA MÚSICA MODERNA, 
PREFERENTMENT ENTRE EL JOVENT 
(ANY 2015) 

VARIS 30000 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

20/04/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE PROMOCIÓ SOCIAL I 
ASSOCIACIONISME 
REF. Q/2015/452 

DISTRIBUCIONES UNIVERSAL 
MALLORCA, SL 

41,21 
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VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

20/04/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES ADQUISICIÓ GORRES PER 
LLIURAR A PERSONES MAJORS QUE 
PARTICIPIN A ACTIVITATS 
ORGANITZADES PER PROMOCIÓ 
SOCIOCULTURAL 

RAVANETTO, SL 20255,4 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

21/04/15 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

COMISSIÓ DE SERVEIS PER TAL 
D'ASSISTIR A LA "3a. REUNIÓ DE LA 
COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL PLA 
NACIONAL D'ARQUITECTURA 
TRADICIONAL" 

A.R.S.E.  

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

21/04/15 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

RESOLUCIÓ DESFAVORABLE ATÈS 
QUE L'ACCIÓ FORMATIVA NO 
ACOMPLEX ELS REQUISITIS 
ESTABLERTS 

M.F.R.  

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

21/04/15 INICIAR EXPEDIENT REINTEGRAMENT PARCIAL DE LA 
BESTRETA I PÈRDUA PARCIAL DEL 
DRET A COBRAMENT DE LA 
SUBVENCIÓ CONCEDIDA DESTINADA A 
DONAR SUPORT A PROGRAMES 
D'ACTIVITATS DE CAIRE 
SOCIOCULTURAL DIRIGITS A LES 
PERSONES MAJORS, ANY 2014 

ASSOCIACIÓ PERSONES 
MAJORS DEL PORT DE 
POLLENÇA 

990 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

21/04/15 INICIAR EXPEDIENT REINTEGRAMENT PARCIAL D'UNA 
SUBVENCIÓ DESTINADA A DONAR 
SUPORT A PROGRAMES D'ACTIVITATS 
DE CAIRE SOCIOCULTURAL DIRIGITS A 
PERSONES MAJORS, ANY 2014 

ASSOCIACIÓ DE PERSONES 
MAYORES DE ARIANY 

16,5 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

21/04/15 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 ABEX 1045 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

21/04/15 INICIAR EXPEDIENT DECLARACIÓ DE LA PÈRDUA PARCIAL 
DEL DRET AL COBRAMENT DE LA 
SUBVENCIÓ CONCEDIDA DESTINADA A 
FOMENTAR L'ASSOCIACIONISME EN 
L'ÀMBIT DE LES PERSONES MAJORS 

ASSOCIACIÓ TERCERA EDAT 
DE S'ILLOT 

461,04 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

23/04/15 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

DONAR CONFORMITAT I AUTORITZAR 
L'ABONAMENT 
GENER-FEBRER-MARÇ 2015 

C.G.L. 63,4 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

23/04/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL POLIESPORTIU SANT 
FERRAN 
REF. Q/2015/362 

DIELECTRO BALEAR, SA 211,67 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

23/04/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE PATRIMONI 
HISTÒRIC 
REF. Q/2015/480 

VARIS 790,41 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

23/04/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE PATRIMONI 
HISTÒRIC 
REF. Q/2015/467 

VARIS 316,6 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

23/04/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DELS SERVEIS 
ADMINISTRATIUS DE CULTURA I 
PATRIMONI 
REF. Q/2015/469 

VARIS 559,26 
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VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

23/04/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL POLIESPORTIU SANT 
FERRAN 
REF. Q/2015/454 

VARIS 2097,02 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

23/04/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE LA COMISSIÓ 
D'ESPORTS 
REF. Q/2015/455 

VARIS 1750,91 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

23/04/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE MEDICINA ESPORTIVA 
REF. Q/2015/457 

VARIS 7543,8 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

23/04/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DELS SERVEIS 
ADMINISTRATIUS DE CULTURA I 
PATRIMONI 
REF. Q/2015/410 

VARIS 1320,84 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

23/04/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE MEDICINA ESPORTIVA 
REF. Q/2015/458 

ROJO MEDICAL EXPORT AND 
DISTRIBUTION, SL 

4000 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

23/04/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE PROMOCIÓ ESPORTIVA 
REF. Q/2015/360 

VARIS 13717,18 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

23/04/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE PROMOCIÓ ESPORTIVA 
REF. Q/2015/359 

FOTO RUANO, SL 2921,12 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

23/04/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESE DE PROMOCIÓ ESPORTIVA 
REF. Q/2015/453 

VARIS 2875,31 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

23/04/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DELS SERVEIS 
ADMINISTRATIUS DE CULTURA I 
PATRIMONI 
REF. Q/2015/426 

CANON ESPAÑA, SA 969,47 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

23/04/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DELS SERVEIS 
ADMINISTRATIUS DE CULTURA I 
PATRIMONI 
REF. Q/2015/430 

AGROSERVICIO BALEAR, SAL 450,51 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

23/04/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DELS SERVEIS 
ADMINISTRATIUS DE CULTURA I 
PATRIMONI 
REF. Q/2015/377 

CASA VILA, SL 292,9 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

23/04/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DELS SERVEIS 
ADMINISTRATIUS DE CULTURA I 
PATRIMONI 
REF. Q/2015/365 

VARIS 203,8 
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VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

23/04/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS 
I MUSEUS 
REF. Q/2015/464 

VARIS 1276 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

23/04/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS 
I MUSEUS 
REF. Q/2015/425 

VARIS 180 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

23/04/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS 
I MUSEUS 
REF. Q/2015/372 

LLIBRES COLOM, SL 87,21 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

23/04/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE L'EDIFICI KREKOVIC 
REF. Q/2015/374 

VARIS 1274,21 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

23/04/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE L'EDIFICI KREKOVIC 
REF. Q/2015/463 

VARIS 126,38 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

23/04/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES D'ARTESANIA 
REF. Q/2015/411 

GRAFICAS PLANISI, SA 1019,33 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

23/04/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE PATRIMONI 
HISTÒRIC 
REF. Q/2015/187 

VARIS 1433,03 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

23/04/15 ALTRES APROVAR I INICIAR EXPEDIENT 10/2015 
RELATIU A UNA APORTACIÓ ANUAL, 
ECONÒMICA I ORDINÀRIA 

CONSORCI CASTELL DE SANT 
CARLES 

42054,6 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

24/04/15 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

COMISSIÓ SERVEIS PER TAL 
D'ASSISTIR A LA "1a REUNIÓN DE LA 
COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL PLAN 
NACIONAL DE EMERGENCIAS Y 
GESTION DE RIESGOS EN EL 
PATRIMONIO CULTURAL", DUTA A 
TERME EL 27/04/15 A MADRID 

M.F.C.P.  

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

24/04/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES D'ÒRGANS DE GOVERN 
CULTURA 
REF. Q/2015/419 

PAGÈS EDITORS, SL 2500 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

27/04/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL CENTRE 
SOCIOCULTURAL DE MANACOR 
REF. Q/2015/495 

MIFU, SA 396 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

27/04/15 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

DONAR CONFORMITAT I AUTORITZAR 
L'ABONAMENT 
MARÇ 2015 

M.M.G. 33,62 
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VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

27/04/15 ALTRES AUTORITZACIÓ REALITZACIÓ CURS DE 
FORMACIÓ 
"APLICACIÓN DEL DB HR: OBRA NUEVA 
Y REHABILITACIÓN" DUT A TERME EL 
7/5/15 AL COL·LEGI OFICIAL 
D'ARQUITECTES DE BALEARS 

M.L.M.A. 90 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

27/04/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES D'ARTESANIA 
"I FIRA D'OFICIS ARTESANS DE 
PASQUA 2015" 

MUSICA I COMPLEMENTS, SL 8154,19 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

27/04/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES D'ARTESANIA 
"I FIRA D'OFICIS ARTESANS DE 
PASQUA 2015" 

TRANSPORTES BLINDADOS, SA 2002,96 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

27/04/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES PER A L'ORGANITZACIÓ 
DEL PROGRAMA "JOCS ESPORTIUS 
ESCOLARS 2014/2015 i 20015/2016"  
MESOS DE GENER I FEBRER 2015 

ESPORTS 85, SL 99544,46 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

27/04/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DESENVOLUPAMENT 
ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 
PROGRAMA JUGAM 

A.J.M.S. 3145 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

27/04/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS 
I MUSEUS 
(SUBMINISTRAMENT PUBLICACIONS 
PERIÒDIQUES) 

DISTRIBUIDORA ROTGER, SL 4965,26 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

27/04/15 ALTRES APROVACIÓ NORMES DE SELECCIÓ 
DELS PROFESSIONALS O EMPRESES 
D'ARTS ESCÈNIQUES PER PARTICIPAR 
A LA CAEM 2015 

VARIS  

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

27/04/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS 
I MUSEUS 
(SUBMINISTRAMENT PUBLICACIONS 
PERIÒDIQUES) 

DISTRIBUIDORA ROTGER, SL 4383,86 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

27/04/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DELS SERVEIS 
ADMINISTRATIUS DE CULTURA I 
PATRIMONI 
(COMPRA CENTRALITZADA DE 90 
CAPSES DE PAPER DIN A-4) 

CANON ESPAÑA, SA 1245,09 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

27/04/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

PAGAMENT PARCIAL ANUALITAT 2014 CONSORCI DE LA CIUTAT 
ROMANA DE POLLENTIA 

9583,61 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

27/04/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ AL PROJECTE "LES 
POSSESSIONS DE LA SERRA DE 
TRAMUNTANA" DE GASPAR VALERO 
(AJUDA MINIMIS 2014) 

J.J.D.O. 6360,67 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

27/04/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ AL PROJECTE "D'AMIC E 
AMAT" D'ENSEMBLE LLULL 
(AJUDA MINIMIS 2014) 

A.F.C. 3341,72 
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VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

27/04/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ A PROJECTE "GEORGE 
SAND, CHOPIN I EL CRIM DE 
CARTOIXA" D'ADRIEN LE BIHAN 
(AJUDA MINIMIS 2014) 

DOCUMENTA BALEAR, SL 5500 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

27/04/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PROJECTE "TIRURIT COM 
PLOU" 
(AJUDA MINIMIS 2014) 

A.F.C. 3253,78 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

27/04/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER AL PROJECTE 
"OLIVES PER SOMIAR" DE CECÍLIA 
GIMÉNEZ 
(AJUDA MINIMIS 2014) 

PRODUCCIONS BLAU, SL 3429,66 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

28/04/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS 
I MUSEUS 
(SUBMINISTRAMENT LLIBRES A LA 
XARXA DE BIBLIOTECAS DE 
MALLORCA) 

UTE LIBER DIST. EDUCATIVAS, 
SL-CUENTOS DEL MUNDO 
SHALIB, SL 

20799,73 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

28/04/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS 
I MUSEUS 
(EXPOSICIÓ "TÀNDEM" A LA 
MISERICÒRDIA) 

J.H.P. 344,85 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

28/04/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DELS SERVEIS 
ADMINISTRATIUS DE CULTURA I 
PATRIMONI 
REF. Q/2015/514 

VARIS 884,63 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

28/04/15 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

DONAR CONFORMITAT I AUTORITZAR 
L'ABONAMENT 
MARÇ-2015 

M.P.R. 24,01 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

28/04/15 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

COMISSIÓ DE SERVEIS PER TAL 
D'ASSISTIR A LA REUNIÓ PROJECTE 
EUROPEU EUROREGIÓ PIRINEUS-
MEDITERRANI "MÉMOIRE FILMIQUE 
PYRÉNÉES MÉDITERRANÉE" DUTA A 
TERME A PERPINYÀ EL DIA 5/05/15 

P.P.V.O.  

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

28/04/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL CONTRACTE DEL 
SUBMINISTRAMENT DE TROFEUS I 
DISTINCIONS PER A LES JORNADES 
ESPORTIVES PER A NINS I NINES EN 
EDAT ESCOLAR 

M.S.G. 4993,61 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

28/04/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS 
I MUSEUS 
(EXPOSICIÓ "TÀNDEM" A LA 
MISERICÒRDIA) 

GUIRADO Y COMUNICACIÓN 1270,5 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

28/04/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS 
I MUSEUS 
(EXPOSICIÓ "TÀNDEM" A LA 
MISERICÒRDIA 

PLAÇA 18, SL 329,06 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

28/04/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BILIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS 
(EXPOSICIÓ "TÀNDEM" A LA 
MISERICÒRDIA) 

A.R.B. / ART RAPID 1742,4 
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VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

28/04/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS 
I  MUSEUS I ÒRGANS GOVERN 
(EDICIÓ I PUBLICACIÓ DE 420 
EXEMPLARS DEL NÚM. 7 COL·LECCIÓ 
GRESOL) 

J.C.S. 2057 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

28/04/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES D'ARTESANIA 
(ORGANITZACIÓ "I FIRA D'OFICIS 
ARTESANS DE PASQUA 2015") 

LORACAR, SL 1268,3 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

28/04/15 INICIAR EXPEDIENT MODIFICACIÓ ORDENANÇA 
REGULADORA DE PREUS PÚBLICS DE 
LA PRODUCCIÓ EDITORIAL DEL 
DEPARTAMENT DE CULTURA I 
PATRIMONI DEL CONSELL I MALLORCA 

VARIS  

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

29/04/15 ALTRES CLASSIFICACIÓ DE LES 
PROPOSICIONS I REQUERIMENT DE 
DOCUMENTACIÓ DEL CONTRACTE DE 
SUBMNISTRAMENT DE MATERIAL 
TÈXTIL ESPORTIU I DE MATERIAL 
ESPORTIU FUNGIBLE 

VARIS  

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

29/04/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER AL PROJECTE 
"ARRUIX" DE TOMEU PENYA 
(CONVOCATÒRIA AJUDES MINIMIS 
2014) 

PRODUCCIONS BLAU, SL 3957,3 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/04/15 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

APROVAR EL COMPTE JUSTIFICATIU 
J/2015/56 

DEPARTAMENT D'HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

153,65 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/04/15 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

APROVAR EL COMPTE JUSTIFICATIU 
J/2015/53 

DEPARTAMENT D'HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

1303,06 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/04/15 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

APROVAR EL COMPTE JUSTIFICATIU 
J/2015/51 

DEPARTAMENT D'HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

66,77 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/04/15 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

APROVAR EL COMPTE JUSTIFICATIU 
J/2015/62 

DEPARTAMENT D'HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

329,61 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/04/15 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

APROVAR EL COMPTE JUSTIFICATIU 
J/2015/57 

DEPARTAMENT D'HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

60,56 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/04/15 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

APROVAR EL COMPTE JUSTIFICACIU 
J/2015/35 

DEPARTAMENT D'HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

3077,56 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/04/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS 
I MUSEUS 
(SUBMINISTRAMENT 
D'ENREGISTRAMENTS SONORS I 
AUDIOVISUALS A LA XARXA DE 
BIBLIOTEQUES DE MALLORCA) 

UTE LIBER DIST. EDUCATIVAS, 
SL-CUENTOS DEL MUNDO 
SHALIB, SL 

9779,93 
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VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/04/15 ALTRES ESTIMACIÓ AL·LEGACIONS 
PRESENTADES A L'EXPEDIENT 
RELATIU A L'INICI DEL PROCEDIMENT 
DE REINTEGRAMENT I PÈRDUA 
PARCIAL DEL DRET AL COBRAMENT 
DE LA SUBVENCIÓ DESTINADA A 
FOMENTAR L'ASSOCIACIONISME EN 
L'ÀMBIT DE LES PERSONES MAJORS, 
ANY 2013 

ASSOCIACIÓ GENT D'INCA  

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/04/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL LLOGUER DEL LOCAL 
SITUAT AL C. PIUS XII, 5 DE MANACOR 
DEL MES DE MARÇ (CENTRE 
SOCIOCULTURAL DE MANACOR) 

C.N.S. 2159,83 

 

 


