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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL DE 
MALLORCA 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 14/2015 
Caràcter: ordinària  
Data: 10 de setembre de 2015 
Hora: de 10.07 h a 16.15 h 
Lloc: sala de plens 
 
HI ASSISTEIXEN: 
 

Hble. Sr. president: Miquel Ensenyat Riutort. 

Hbles. Srs. consellers: Antoni Amengual Perelló, Lluís Enric Apesteguia Ripoll, 
Cosme Bonet Bonet, Mercè Bujosa Estarellas, Esperança Català Ribó, Catalina Cirer 
Adrover, Miquel Àngel Coll Canyelles, Onofre Ferrer Riera, Joan Font Massot, Lucas 
Gálvez Garrido, Maria Roser Garcia Borràs, Javier de Juan Martín, Jesús Juan Jurado 
Seguí, Francesc Miralles Mascaró, Apol·lònia Miralles Xamena, Francesca Mora 
Veny, Lorena Oliver Far, María del Carmen Palomino Sánchez, Antoni Pastor Cabrer, 
Estanislao Pons Cuart, Margalida Puigserver Servera, Aurora Ribot Lacosta, 
Margalida Isabel Roig Catany, Joan Rotger Seguí, Mauricio Rovira de Alós, Maria 
Salom Coll, Jeroni Salom Munar, Antoni Serra Comas, Catalina Serra Garcias, Maria 
Francesca Servera Pascual, Iván Sevillano Miguel i Catalina Soler Torres. 

També hi assisteixen les Hbles. Sres. conselleres executives Sandra Espeja Almajano i 
Mercedes Garrido Rodríguez. 

Secretari general: Sr. Jeroni Miquel Mas Rigo. 
Interventora general: Sra. Elena Montejo Fuentes. 

 
 
ORDRE DELDIA 
 

PRESIDÈNCIA 

1. Lectura i aprovació actaanterior (17-7-2015  i   30-7-2015) 
 

2. Declaracions Institucionals. 
 

3. Decrets a ratificar. 
 

a) Decret del president del Consell Insular de Mallorca pel qual es designen els 
representants a la Junta Rectora del Consorci Velòdrom Palma Arena. 
 

b) Decret del president del Consell Insular de Mallorca pel qual es designen els 
representants del CIM en el Consell Balear de l’Aigua 
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4.  Presa de coneixement de les mesures organitzatives adoptades per la Presidència:  
 

a) Decret de la Presidència pel qual es nomenen els membres de la Comissió 
Informativa. 

b) Decret de la Presidència del Consell de Mallorca pel qual es designen els 
membres de la Comissió de Govern 

c) Decret de la Presidència del Consell pel qual es determina els consellers que 
exerceixen les funcions en règim de dedicació exclusiva, amb dedicació 
parcial i amb règim dietes 

d) Decret de la Presidència del Consell de Mallorca pel qual es nomenen alts 
càrrecs 

e) Decret del president del Consell Insular de Mallorca pel qual es delega la 
signatura del vistiplau dels certificats. 

 
f) Decret del president del Consell Insular de Mallorca pel qual es proposta el 

nomenament de les persones que han de representar el Consell Insular de 
Mallorca en la Mesa de Turisme 

 
g) Decret del president del Consell Insular de Mallorca pel qual es designen els 

vocals representants del Consell Insular de Mallorca en la Junta Rectora del 
Consorci per a la millora de les infrastructures turístiques i pel foment de la 
desestacionalització de l’oferta de l’illa de Mallorca 

h) Decret del president del Consell Insular de Mallorca pel qual es delega la 
Presidència de la Comissió Informativa General i de Comptes 

i) Decret del president del Consell Insular de Mallorca pel qual es nomenen 
membres de la Comissió Informativa General i de Comptes 

 
j) Decret del president del Consell Insular de Mallorca pel qual es nomenen els 

representants del Consell Insular de Mallorca en el Consell de Capitalitat 
 

k) Decret del president del Consell Insular de Mallorca pel qual es nomenen els 
representants del Consell Insular de Mallorca a la Junta de Fundadors i a la 
Comissió Permanent del Consorci del Castell de Sant Carles 

l) Decret de la Presidència del Consell de Mallorca pel qual s’accepta la renúncia 
d’un alt càrrec 

 

m) Decret de la Presidència del Consell de Mallorca pel qual es nomena un alt 
càrrec 
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n) Decret de la Presidència del Consell de Mallorca pel qual es dicta la Instrucció 
de suplència dels alts càrrecs. 

 
o) Decret del president del Consell Insular de Mallorca pel qual es designa la 

representant del Consell Insular de Mallorca al Consell de Direcció del Servei 
d’Ocupació de les Illes Balears 

 

p) Decret de la Presidència del Consell de Mallorca pel qual es nomenen alts 
càrrecs 

 
q) Decret del president del Consell pel qual es designa la Secretaria de la 

Comissió Insular de Patrimoni i de la Ponència Tècnica de Patrimoni Històric. 
 

r) Decret de la Presidència del Consell pel qual es nomena el vicepresident de 
l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca 

 
s) Decret del president del Consell Insular de Mallorca pel qual es delega la 

representació del Consell de Mallorca en el Consorci de les Tecnologies de la 
Informació i de la Comunicació de Mallorca (TICMallorca). 

 

t) Decret del president del Consell Insular de Mallorca pel qual es nomena la 
Presidència i la Vicepresidència de la Comissió Insular de Patrimoni Històric 

u) Decret del president del Consell de Mallorca pel qual es nomena a la directora 
de la Ponència Tècnica de Patrimoni Històric, així com a l’assessor jurídic de 
la Comissió Insular de Patrimoni Històric. 

v) Decret de la Presidència del Consell de Mallorca pel qual s’accepta la renúncia 
d’un alt càrrec. 

w) Decret del president de nomenament de dos representants del Consell Insular 
de Mallorca a la Comissió Insular de Territori Urbanisme i Patrimoni Històric. 

x) Decret del president de nomenament del director de la Ponència Tècnica 
d’Ordenanció del Territori i Urbanisme. 

 

5. Proposta de designació dels representants en el Consell de la Mineria. 

6. Proposta de designació del representant del Consell Insular de Mallorca en el 
Consell Balear de la Funció Pública. 

7. Proposta de designació del representant del Consell Insular de Mallorca en el 
Consell Rector de l’Institut Balear de la Dona. 
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8. Proposta de designació del representant del Consell Insular de Mallorca a la 
Comissió de Seguiment del Conveni en matèria d’Interoperabilitat entre les 
Administracions públiques de l’àmbit territorial de les Illes Balears. 

9. Proposta de nomenament del representant del Consell Insular de Mallorca en la 
Junta Interinsular de Patrimoni Històric. 

10. Proposta de nomenament dels representants, titular i suplent, del Consell Insular 
de Mallorca en la Comissió Tècnica d’Avaluació de Coneixements de Català. 

11. Proposta de nomenament del representant del Consell Insular de Mallorca a  la 
Comissió de Toponímia de les Illes Balears. 

12. Proposta de nomenament dels representants del Consell Insular de Mallorca en la 
Comissió Tècnica Interinsular d’Arxius. 

13. Proposta de nomenament del representant del Consell Insular de Mallorca en la 
Comissió de Planificació de l’Institut per a l’Educació de la Primera Infància. 

14. Nomenament dels representants del Consell Insular de Mallorca en la Comissió 
Tècnica Insular de Biblioteques. 

15. Proposta de nomenament de representants del Consell Insular de Mallorca a la 
Junta Rectora del Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial. 

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

17. Proposta modificació d’un vocal de la Junta Rectora de l’Institut de l’Esport 
Hípic. 

18. Proposta de nomenament de representants del Consell Insular de Mallorca en el 
Comitè Tècnic Territorial de Salut Laboral. 

19. Proposta de designació de representants del Consell Insular de Mallorca en el Ple 
de l’Escola Municipal de Mallorquí. 

20. Proposta de designació de representant en la Comissió Balear de Tecnologia i 
Comunicacions. 

21. Proposta d’acord de designació de representant del Consell de Mallorca en el 
Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de les Illes Balears. 

22. Proposta de desginació de representants del Consell Insular de Mallorca en la 
Comissió de Coordinació dels Ens Territorials de les Illes Balears en matèria de 
cooperació per al desenvolupament. 

23. Proposta de nomenament dels representants del Consell Insular de Mallorca a la 
Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears. 
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24. Proposta de nomenament dels representants del Consell Insular de Mallorca en la 
Mesa de Competències  en el Procés de Desenvolupament del Pacte Local. 

25. Proposta de nomenament dels representants del Consell Insular de Mallorca en el 
Consell de l’Economia social i del Cooperativisme de les Illes Balears. 

26. Proposta de designació dels representants del Consell Insular de Mallorca en el 
Comitè Tècnic de Gestió d’Emergències, en el Comitè Tècnic de Planificació en 
Protecció Civil i en els Grups de suport tècnic. 

27. Proposta de designació del representant del Consell Insular de Mallorca en la 
Comissió de Prevenció d’Incendis Forestals de les Illes Balears. 

28. Proposta de designació de representants del Consell Insular de Mallorca en el Pla 
Meteobal. 

29. Proposta de designació de representants del Consell Insular de Mallorca a la 
Comissió Sectorial del Conveni  de col·laboració entre comunitats autònomes en 
matèria de reconeixement recíproc de llicències de caça i pesca. 

30. Proposta de designació de representant del Consell Insular de Mallorca en el 
Consell Balear de Caça. 

31. Proposta de designació del representant del Consell Insular de Mallorca a la 
Comissió d’Ordenació Sanitària Territorial de les Illes Balears 

32. Proposta de designació de representats del Consell Insular de Mallorca al Consell 
Balear de Consum. 

33. Proposta de nomenament de representant del Consell Insular de Mallorca en el 
Consell de Serveis Socials de les Illes Balears. 

34. Proposta de designació del representant del Consell Insular de Mallorca en el 
Consell de Salut de les Illes Balears 

35. Proposta de proposició del representant del Consell Insular de Mallorca en el 
Consell Autonòmic de Seguretat Alimentària de les Illes Balears 

36. Proposta de proposició de representants del Consell Insular de Mallorca en la 
Comissió Institucional sobre Drogodependències i altres addiccions 

37. Proposta de designació del representant del Consell Insular de Mallorca en el 
Comitè Autonòmic de la Creu Roja Espanyola a les Illes Balears. 

38. Proposta de nomenament dels representants del Consell Insular de Mallorca a la 
Comissió de Seguiment del Conveni de col·laboració entre l’Administració de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el Consell Insular de Mallorca en matèria 
de carreteres 

39. Proposta de nomenament representants del Consell Insular de Mallorca a "Gestión 
Urbanística de Baleares, SA" 



 6

40. Proposta de nomenament de representant del Consell Insular de Mallorca a 
l’Associació Impulsors de la Custòdia del Territori (ICTIB) 

41. Proposta de designació de representant del Consell Insular de Mallorca en el 
Consell Assessor de l’Energia 

42. Proposta de nomenament de representants del Consell Insular de Mallorca al Ple i 
a la Comissió Executiva de la Junta Autonòmica d’Activitats de les Illes Balears 

43. Proposta de nomenament dels representants del Consell Insular de Mallorca en la 
Comissió de seguiment del Protocol per establir la metodologia de col·laboració que 
condueixi a la redacció del Pla d’equipaments comercials de l’illa de Mallorca 

44. Proposta de designació de representats del Consell Insular de Mallorca en 
l’Autoritat de Gestió del Paratge Natural Serra de Tramuntana  

45. Proposta de nomenament del delegat del Consell Insular de Mallorca a “Carretera 
Palma-Manacor concessionària del Consell de Mallorca Sa”, societat concessionària 
de la carretera Ma-15 Palma Manacor 

46. Proposta de designació del delegat del Consell Insular de Mallorca en la Societat 
concessionària de l’explotació com a carretera de peatge, de la variant de la carretera 
Ma-11, amb túnel que creua la serra d’Alfàbia. 

47. Proposta de designació d’un representant, titular i suplents, del Consell Insular de 
Mallorca en el Consell Balear de Transports Terrestres 

48. Proposta de designació de representats del Consell Insular de Mallorca a la 
Comissió de Trànsit i Seguretat de la Circulació vial en la Comunitat Autónoma de les 
Illes Balears 

49. Proposta de designació de representants del Consell de Mallorca a la Mesa del 
Transport aeri de les Illes Balears. 

50. Proposta de nomenament del representant del Consell Insular de Mallorca en la 
Mesa del Transport Marítim 

51. Proposta de nomenament de representants en la Comisión de Seguimiento 
Ambiental del Plan de Aislamiento Acústico del Aeropuerto de Palma 

52. Proposta de nomenament dels representants del Consell Insular de Mallorca en la 
Comissió de Coordinació de Política Territorial 

53. Proposta de nomenament de representants del Consell Insular de Mallorca al 
Consell assessor per a la millora de l’accessibilitat i de la supressió de les barreres 
arquitectòniques. 

54. Proposta designació representant del Consell Insular de Mallorca a la Mesa de 
l’Habitatge a les Illes Balears 

55. Proposta de nomenament dels representants del Consell Insular de Mallorca a la 
Comissió de seguiment del Pacte per a un habitatge adequat i assequible. 
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56. Proposta d’acord de nomenament de representants del Consell Insular de Mallorca 
en el Patronat del Consorci del Centre associat de la UNED a les Illes Balears 

57. Proposta designació dels representants del Consell Insular de Mallorca en el 
Patronat de la Fundació Es Baluard, Museu d'Art Modern i Contemporani de Palma 

58. Proposta de nomenament de representants del Consell Insular de Mallorca en la 
Comissió Mixta en matèria de Patrimoni Històric entre el Consell Insular de Mallorca 
i el Bisbat de Mallorca 

 

DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 
 
59. Proposta d’acord de concessió de subvenció nominativa de l’exp. Núm. 089/15 
per al desenvolupament del programa “Esports 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. 
 
60. Proposta d’acord de concessió de subvenció nominativa de l’exp. Núm. FS-088/15 
per al desenvolupament del programa “Esports 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. 
 
61. Proposta d’acord de concessió de subvenció nominativa de l’exp. Núm. FS-091/15 
per al desenvolupament del programa “Esports 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. 
 
62. Proposta d’acord de concessió de subvenció nominativa de l’exp. Núm. FS-092/15 
per al desenvolupament del programa “Esports 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. 
 
63. Proposta d’acord de concessió de subvenció nominativa de l’exp. Núm. FS-090/15 
per al desenvolupament del programa “Esports 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. 
 
64. Proposta d’acord de concessió de subvenció nominativa de l’exp. Núm. FS-095/15 
per al desenvolupament del programa “Esports 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. 
 
65. Proposta d’acord de concessió de subvenció nominativa de l’exp. Núm. FS-094/15 
per al desenvolupament del programa “Esports 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. 
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DEPARTAMENT D’ECONOMIA I HISENDA 
 
66. Proposta d’aprovació de l’expedient núm. 18 de modificació de crèdits en el 
pressupost propi de la Corporació de l’exercici de 2015 per crèdit extraordinari 
(CE04/2015) i suplements de crèdits (SUP08/2015). 
 
67. Proposta de rectificació de l’aprovació de l’expedient núm. 2 de modificació de 
crèdits en el pressupost de l’Esport Hípic de Mallorca de l’exercici de2015 per 
suplement de crèdit (SUP01/2015). 
 
68. Donar compte de l’informe d’Intervenció 2T/2015 de compliment de les 
obligacions trimestrals.  
 

DEPARTAMENT DE TERRITORI I INFRAESTRUCTURES 

69. Proposta d’acord de nomenament dels vocals tècnics del Consell de Direcció de 
l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca. 
 
70. Proposta per a l'aprovació inicial de la norma territorial cautelar prèvia a la 
formulació del Pla Director Sectorial d'Equipaments Comercials de Mallorca. 
 

DEPARTAMENT DE MODERNITZACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA 

71. Modificació de la RLT del Consell de Mallorca per a l’adequació de la 
denominació de determinats llocs de treball de personal eventual. 
 
72. Modificació de la plantilla del Consell de Mallorca per a l’exercici 2015. 
 
 
DEPARTAMENT DE DESENVOLUPAMENT LOCAL 
 
73. Iniciar els tràmits per a la revocació de dues subvencions a l’Ajuntament de 
Pollença per incompliment dels terminis per presentar, correctament emplenats, al 
Consell de Mallorca el certificat d’adjudicació de les obres: “Millora aparcaments i 
accessos a la zona esportiva de Pollença” i “Canvi de coberta, millora d’accessibilitat 
i instal·lacions a Can Llobera”, obres incloses en el POS/2011. 
 

II) PART DE CONTROL 

74. Decrets i resolucions per donar-ne compte 

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

MOCIONS IMPULSORES O DE TRÀMIT I DE CARÀCTER IDEOLÒGIC  
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75. Moció que presenta El Pi- Proposta per les Illes Balears del Consell de Mallorca 
sobre residus. 
 
76. Moció que presenta El Pi- Proposta per les Illes Balears del Consell de Mallorca 
sobre el Pont del Riuet de Portocristo  
 
77. Moció que presenta El Pi- Proposta per les Illes Balears del Consell de Mallorca 
sobre traspàs de comptetències. 
 
78. Moció que presenta el Grup Popular del Consell de Mallorca envers declaracions i 
posterior polèmica creada pel president del Consell de Mallorca. 
 
79. Moció que presenta el Grup Popular del Consell de Mallorca de rebuig a la 
concessió de la nacionalitat catalana als ciutadans de les Illes Balears. 
 
80. Moció que presenta el Grup Popular del Consell de Mallorca en relació al Pla 
Director Sectorial de Comerç. 
 
81. Moció que presenta el Grup Popular del Consell de Mallorca en relació a la Taula 
de Mallorca per l’Accessibilitat Universal. 
 
82. Moció que presenta el Grup Popular del Consell de Mallorca envers la reducció 
d’ingressos al trot. 
 
83. Moció conjunta del Grup Socialista al Consell de Mallorca, MÉS per Mallorca i 
Podem Mallorca  sobre la crisi de refugiats a Europa. 
 
84. Moció conjunta del Grup Socialista al Consell de Mallorca, MÉS per Mallorca i 
Podem Mallorca  sobre la reducció de l’IVA Cultural. 
 
INTERPEL·LACIONS 
 
85. Interpel·lació que formula la Sra. Catalina Serra Garcias al president Sr. Miquel 
Ensenyat Riutort “Política lingüística inclosa a les darreres intervencions del president 
del Consell Mallorca” 
 
86. Interpel·lació que formula el Sr. Jeroni Salom Munar al Sr. Joan Font Massot 
“Suport als Ajuntaments de Mallorca”. 
 
 
PREGUNTES 
 
87. Pregunta que formula la Sra. Francisca Mora Veny a l’Hble. conseller de 
Presidència (subvencions activitats gent gran). 
 
88. Pregunta que formula la Sra. Francisca Mora Veny a l’Hble. conseller de 
Presidència (desenvolupament activitats gent gran). 
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89. Pregunta que formula la Sra. Francisca Mora Veny a l’Hble. conseller de 
Presidència (ajudes distintes associacions). 
 
90. Pregunta que formula la Sra. Catalina Cirer Adrover a la Sra. Margalida 
Puigserver Servera (Reda social o bàsica) 
 
91. Pregunta que formula la Sra. Catalina Cirer Adrover a la Sra. Margalida 
Puigserver Servera (resultats reunió amb l’Ajuntament Palma sobre persona acampada 
davant les oficines) 
 
92. Pregunta que formula el Sr. Mauricio Rovira de Alós al Sr. Jesús Jurado Seguí 
(reducció nombre assessors i càrrecs de lliure designació). 
 
93. Pregunta que formula el Sr. Mauricio Rovira de Alós a la Sra. Mercedes Garrido 
Rodríguez (tramitació modificació llei 23/2006 i llei 2/2014) 
 
94. Pregunta que formula la Sra. Margalida Roig Catany al Sr. Cosme Bonet Bonet 
(ingressos Consell en funció del previst a la llei  3/2014) 
 
95. Pregunta que formula la Sra. Catalina Soler Torres a la Sra. Sandra Espeja 
Almajano (controls d’especies) 
 
96. Pregunta que formula la Sra. Catalina Soler Torres a la Sra. Sandra Espeja 
Almajano (importació fems illa de Menorca). 
 

PRECS 

III)DESPATX EXTRAORDINARI 

 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

PRESIDÈNCIA 

PUNT 1. LECTURA I APROVACIÓ ACTAANTERIOR (17-7-2015  I   30-7-
2015) 
 

Sotmeses les actes a votació, s’aproven per unanimitat. 
 
PUNT 2. DECLARACIONS INSTITUCIONALS. 
 

El Sr. JURADO (conseller executiu de Participació Ciutadana i Presidència) llegeix la 
declaració institucional següent: 
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DECLARACIÓ INSTITUCIONAL SOBRE LA CRISI DE REFUGIATS A 
EUROPA 
 
Tres anys després de l’inici del conflicte a Síria, i segons dades de l’ACNUR, més de 
tres milions de persones han abandonat ca seva i han buscat refugi segur a països 
propers com el Líban, Jordània, Iraq i Turquia. Només el Líban acollia, el 2014, més 
d’un milió de sirians, cosa que suposa una gran pressió sobre els recursos i 
infrastructures del país. Jordània allotja el segon camp de refugiats del món: Za’atari, 
que acull més de 100.000 sirians que han escapat de la guerra. A més, uns 6’5 milions 
de sirians estan desplaçats dins del país.  
 
Els infants són els principals afectats per aquest conflicte: 5’5 milions de menors estan 
desplaçats, segons l’ACNUR, i 10.000 han mort a causa de la guerra.  
 
Ens trobam amb la crisi de refugiats més gran des del genocidi de Ruanda, fa més de 
vint anys, i Europa es troba amb una crisi humanitària sense precedents en temps de 
pau. La resposta de la Unió, llastimosament, ha estat deficient: mentre que els països 
veïns carreguen amb el pes de l'èxode -el Líban, Jordània, Turquia, l'Iraq i Egipte 
acullen el 97% dels refugiats sirians-,  el conjunt de la UE s'ha ofert, fins ara, a 
acollir-ne un número insuficient. 
 
Europa està reaccionant a aquesta crisi amb mesures aïllacionistes que no estan fent 
sinó agreujar el problema. Segons l'Alt Comissionat de les Nacions Unides per als 
Refugiats (ACNUR), “les fronteres s'estan tancant i les alternatives legals amb les 
quals compten  els refugiats estan desapareixent”; això fa que els refugiats no tenguin 
cap via d'entrada legal i es vegin abocats a de cercar-se un futur entrant 
clandestinament a Europa. Unes 300.000 persones desplaçades han arribat al nostre 
continent en el que va d'any, xifra que supera el total registrat en tot 2014.  
 
En el que duim d'any, desenes de milers de persones han intentat accedir a la Unió 
Europea a través de la ruta dels Balcans Occidentals que uneix Grècia, l'Antiga 
República Iugoslava de Macedònia, Sèrbia i Hongria. Tanmateix, els refugiats que 
arriben a través del Mediterrani a aquests dos països només ho fan de pas: el vertader 
objectiu és arribar a països del nord-oest d'Europa.. 
 
No obstant això, la ruta està plena de dificultats. A l'altíssim perill de creuar el 
Mediterrani - segons l'ACNUR des que va començar l'any i fins al maig havien mort a 
la Mediterrània 1.754 persones que fugien de conflictes armats a Síria o Líbia- 
s'uneixen les dificultats en les fronteres d'Europa. 
 
En el pas entre Grècia i Macedònia s'estan produint aquests dies violents disturbis. 
Milers de persones arriben al dia per a tractar de creuar la frontera, segons dades de 
l'ONU. Encara que el govern de Macedònia assegura que les mesures preses són per a 
la seguretat del seu país i que està seguint els tràmits habituals per garantir el pas a qui 
sol·licita l'asil, ACNUR reclama al govern que apliqui “els mecanismes necessaris per 
establir una gestió de les seves fronteres ordenada i sensible a qüestions de protecció 
internacional”. Cada vegada arriben més persones a la frontera i menys aconsegueixen 
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creuar-la, per la qual cosa en el costat grec s'estan vivint aglomeracions que precisen 
“d’assistència urgent”, segons l'organisme de l'ONU. La policia de Macedònia va 
arribar a utilitzar gasos lacrimògens contra les famílies que tractaven de creuar el pas. 
 
El tancament de fronteres no és una novetat aïllada. La ruta dels refugiats continua 
després de l'eixida de Macedònia creuant Sèrbia per passar a Hongria, on la principal 
mesura per solucionar el problema migratori consisteix a alçar una tanca de quatre 
metres d'altura al llarg de 175 quilòmetres de frontera amb Sèrbia. Per a ACNUR, una 
mesura així podria servir per a “forçar a les persones refugiades a posar-se en mans de 
traficants i xarxes de tracta” i no solucionar el problema, sinó agreujar-lo. 
 
Aquest tipus de mesures aconsegueixen el seu exponent més discriminatori i 
extremista en la frontera eslovaca. Sempre amb arguments de seguretat i culturals, el 
primer ministre va anunciar un nou criteri per permetre el pas per la seva frontera als 
refugiats, principalment sirians: que siguin cristians. No acceptaran sirians musulmans 
perquè, segons diu el Govern eslovac, “no podrien integrar-se”. Eslovàquia pretén 
controlar la religió dels refugiats mitjançant el seu registre en la frontera, encara que 
assegura que no es tracta de cap mesura discriminatòria. 
 
Aquesta crisi humanitària que arrossega desenes de milers de persones a les portes 
d'Europa fugint de la guerra i la violència és aprofitada per l'extrema dreta per traure 
partit del seu discurs xenòfob.  
 
Pel seu costat, el Moviment Internacional de la Creu Roja i la Mitja Lluna Roja, així 
com altres entitats d’ajuda als refugiats, han instat la Unió Europea a que doni acollida 
a les persones refugiades garantint-los un entorn segur. Les persones que fugen del 
conflicte, la inseguretat i la persecució tenen dret a protecció internacional, i els països 
han de garantir que les persones que migren puguin tenir accés a una assistència 
humanitària essencial. Com diu l’article 14 de la Declaració Internacional dels Drets 
Humans “en cas de persecució, tota persona té dret a cercar asil i a beneficiar-se'n en 
d'altres països”. 
 
Per tot això el Consell de Mallorca 
 
Primer – Insta el Govern espanyol a incrementar el suport, tant financer com tècnic, al 
Pla de Resposta Regional de Nacions Unides per a la crisi de Síria. 
 
Segon - Insta el Govern espanyol a promoure, en el si de la Unió Europea i amb les 
repúbliques balcàniques no comunitàries, una resposta adequada a la crisi humanitària 
que s’està vivint a Síria. Així mateix, encoratja el Govern espanyol i el Govern de les 
Illes Balears a demostrar el seu compromís i la seva solidaritat vers aquesta 
emergència humanitària i acollir de forma solidària i responsable les persones 
refugiades que proposi la Comissió Europea, amb prioritat per a dones i infants en 
risc, persones amb necessitats mèdiques o amb discapacitats i altres amb necessitats 
especials de protecció. 
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Tercer – Dóna suport a les administracions locals que decideixin oferir la seva 
col·laboració per a acollir refugiats de forma temporal, en funció de les seves 
capacitats, a través de la coordinació de l’Assemblea de Batles i Batlesses i del Fons 
Mallorquí de Solidaritat, destinant-hi els recursos necessaris per tal de poder 
atendre’ls de forma digna, professional i responsable. 
 
Quart – Declara Mallorca terra d’acollida i manifestar la solidaritat dels pobles de 
Mallorca cap als pobles i les persones perseguides o que fugen de la guerra. 
 
 
PUNT 3. DECRETS A RATIFICAR. 
 
a)Decret del president del Consell Insular de Mallorca pel qual es designen els 
representants a la Junta Rectora del Consorci Velòdrom Palma Arena. 
 

L’article 12 dels estatuts del Consorci Velòdrom Palma Arena estableix que correspon 
al Consell Insular de Mallorca designar tres membres per formar part de la Junta 
Rectora de l’esmentat Consorci. 

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.» 

El director gerent del Consorci Velòdrom Palma Arena mitjançant ofici de dia 6 de 
juliol de 2015 (NRE 19585, de 7 de juliol de 2015), va sol·licitar que es comuniqués 
el nom dels representants del Consell Insular de Mallorca a la Junta Rectora del 
Consorci Velòdrom Palma Arena. 

Per això, resolc: 

1.Designar perquè representi el Consell de Mallorca en la Junta Rectora del 
Consorci Velòdrom Palma Arena les persones següents: 

Sr. Miquel Àngel Coll Canyelles, conseller electe 

Sra. Mercè Bujosa Estarellas, consellera electa 

Sr. Iván Sevillano Miguel, conseller electe 

2. Notificar-ho a les persones interessades i al Consorci Velòdrom Palma Arena. 

3. Donar-ne compte al Ple en la primera sessió que tengui lloc per la ratificació. 
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Sotmesa la ratificació del decret 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 nou abstencions (PP). 
 

b) Decret del president del Consell Insular de Mallorca pel qual es designen els 
representants del CIM en el Consell Balear de l’Aigua 

 

El Decret 129/2002, de 18 d’octubre, d’organització i règim jurídic de l’Administració 
hidràulica de les Illes Balears, modificat en virtut del Decret 59/2010, de 23 d’abril de 
2010, preveu que el Consell de Mallorca participa en diversos òrgans. 

La directora general de Recursos Hídrics ha demanat que al més aviat possible es 
proposi una Vicepresidència segona i dos vocals, amb els suplents respectius 

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

1. Proposar el cessament de les persones següents per als càrrecs i òrgans que es diran, 
i agrair-los els serveis prestats: 

Òrgan Titular Suplent 

Consell Balear de l’Aigua 

(Vicepresidència segona) 

Catalina Soler Torres, 
consellera executiva de 
Medi Ambient 

Margalida Pocoví, 
directora insular de Medi 
Ambient 

Consell Balear de l’Aigua 

(vocals) 

Bernat Roig Cabrer, 
conseller electe 

Jaume Crespí Deyà, 
conseller electe 

Josep Oliver Rebassa, 
conseller electe 

Antoni Serra Comas, 
director insular de Residus 

2. Proposar al conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca que nomeni a les 
següents persones per als càrrecs i òrgans que es diran: 

Òrgan Titular Suplent 

Consell Balear de l’Aigua 

(Vicepresidència segona) 

Sandra Espeja Almajano, 
consellera executiva de 
Medi Ambient 

Mercedes Garrido 
Rodríguez, consellera 
executiva de Territori i 
Infraestructures 
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Consell Balear de l’Aigua 

(vocals) 

Cristian Ruiz Altaba, 
director insular de Medi 
Ambient 

Josep Antoni Aguiló Ribas, 
cap del Servei de Medi 
Ambient 

Miquel Vadell Balaguer,  
director insular de Territori 
i Paisatge 

Mariano Gual de Torrella 
Le Senne, cap dels Serveis 
Tècnics d’Urbanisme 

3. Notificar-ho a les persones interessades, a la conselleria Medi Ambient, Agricultura 
i Pesca i a les secretaries tècniques de Medi Ambient i de Territori i Infraestructures. 

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

Sotmesa la ratificació del decret 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 nou abstencions (PP). 

 

PUNT 4. PRESA DE CONEIXEMENT DE LES MESURES 
ORGANITZATIVES ADOPTADES PER LA PRESIDÈNCIA:  
 

a) Decret de la Presidència pel qual es nomenen els membres de la Comissió 
Informativa 

Fets 

1. El Ple d’aquest Consell Insular, en sessió extraordinària de dia 17 de juliol de 2015, 
va acordar crear i determinar la composició de la Comissió Informativa General i de 
Comptes, de manera que la representació de cadascun dels grups polítics quedà 
distribuïda de la forma 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 

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

2. Els sis grups han formulat les seves propostes. 

Per tant, resolc 
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1. Nomenar membres de la Comissió Informativa General i de Comptes les persones 
següents, en representació del grup que s’indica: 

Pel Grup de consellers del Partit Popular 

Titular: Maria Salom Coll 

Suplent: Mauricio Rovira de Alós 

Titular: Margalida Isabel Roig Catany 

Suplent: Jeroni Salom Munar 

Titular: Catalina Cirer Adrover 

Suplent: Catalina Soler Torres 

Pel Grup Socialista al Consell de Mallorca 

Titular: Cosme Bonet Bonet 

Suplent: Maria Francisca Servera Pascual 

Titular: Miquel Àngel Coll Canyelles 

Suplent: Lorena Oliver Far 

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: Jesús Juan Jurado Seguí 

Suplent: M. Roser García Borràs 

Titular: Aurora Ribot Lacosta 

Suplent: Lucas Gálvez Garrido 

Pel Grup El Pi – Proposta per les Illes Balears 

Titular: Antoni Pastor Cabrer 
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Suplent: Francisca Mora Veny 

Pel Grup Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía 

Titular: Estanislao Pons Cuart 

Suplent: Catalina Serra Garcias 

2. Notificar aquesta resolució a les persones interessades i publicar-ne el contingut en 
el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB). 

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

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

 
La Corporació en resta assabentada. 
 

b) Decret de la Presidència del Consell de Mallorca pel qual es designen els 
membres de la Comissió de Govern 

Fets 

1. El Ple del Consell de Mallorca en la sessió de dia 17 de juliol de 2015 va 
determinar la composició i la periodicitat de la Comissió de Govern. 

2. Els grups polítics representats en el Consell de Mallorca han formulat les propostes 
de designació dels membres, titulars i suplents, que han de formar part de la Comissió 
de Govern.  

Fonaments 

1. En l’article 25 del Reglament orgànic del Consell de Mallorca, aprovat pel Ple dia 2 
de juliol de 2002 (BOIB núm. 102, de 25 d’agost) i modificat per diversos acords 
posteriors, es disposa que, una vegada feta la designació anterior, correspon al 
president nomenar els membres de la Comissió de Govern. 

Per tant, resolc: 

1. Nomenar membres de la Comissió de Govern del Consell Insular de Mallorca les 
persones següents: 

President: Miquel Ensenyat Riutort, president del Consell Insular de Mallorca 

Vocals: 

Pel Grup de consellers del Partit Popular 

Titular: Mauricio Rovira de Alós 

Suplent: Jeroni Salom Munar 
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Titular: Catalina Cirer Adrover 

Suplent: Margalida Isabel Roig Catany 

Titular: Catalina Soler Torres 

Suplent: Esperanza Català Ribó 

Pel Grup Socialista al Consell de Mallorca 

Titular: Francesc Miralles Mascaró 

Suplent: Cosme Bonet Bonet 

Titular: Miquel Àngel Coll Canyelles 

Suplent: Maria Francesca Servera Pascual 

Pel Grup Més per Mallorca 

Titular: Joan Font Massot 

Suplent: Mercè Bujosa Estarellas 

Pel Grup Podem Mallorca 

Titular: Jesús Juan Jurado Seguí 

Suplent: Iván Sevillano Miguel 

Titular: Aurora Ribot Lacosta 

Suplent: M. 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 Garcias 

Suplent: Estanislao Pons Cuart 

Secretari, el de la corporació 

2. Notificar aquesta resolució a les persones interessades i publicar-ne el contingut en 
el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB). 



 19

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

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

 
La Corporació en resta assabentada. 
 

c) Decret de la Presidència del Consell pel qual es determina els consellers que 
exerceixen les funcions en règim de dedicació exclusiva, amb dedicació parcial i 
amb règim dietes 

Fets 
 
1. El Ple de la corporació en sessió de dia 17 de juliol de 2015 va establir el règim de 
dedicació, les retribucions i les indemnitzacions dels membres de la corporació. 

2. De conformitat amb l’anterior, es va delegar en la Presidència del Consell Insular 
l’execució d’aquest acord per determinar els membres de la corporació que fan 
funcions en règim de dedicació exclusiva o parcial, amb la finalitat de complir el que 
es disposa en els apartats 3 i 5 de l’article 75 de la Llei reguladora de les bases de 
règim local. 

3. En el mateix acord es varen aprovar 1 dedicació parcials per al Grup de consellers 
El Pi- Proposat per les Illes i 1 dedicació parcial per al Grup de consellers 
Ciudadanos- Partido de la Ciudadanía. La dedicació parcial s’entén de 18,45 hores 
setmanals. 

Els Grups han presentat les propostes. 

Per tant, resolc: 

1. Designar els consellers i les conselleres electes i executius següents, els quals 
exerceixen les funcions que els corresponen en règim de dedicació exclusiva: 

- Sr. Miquel Ensenyat Riutort, president del Consell Insular de Mallorca, amb 
efectes de dia 4 juliol de 2015 

- Sr. Francesc Miralles Mascaró, conseller electe, amb efectes de dia 4 de juliol 
de 2015 i vicepresident primer i conseller executiu de Cultura, Patrimoni i 
Esports, amb efectes de dia 7 de juliol de 2015. 

- Sr. Jesús Juan Jurado Seguí, conseller electe, amb efectes de dia 4 de juliol de 
2015 i vicepresident segon i conseller executiu de Participació Ciutadana i 
Presidència, amb efectes de dia 7 de juliol de 2015. 

- Sr. Cosme Bonet Bonet, conseller electe, amb efectes de dia 4 de juliol de 
2015, i conseller executiu d’Economia i Hisenda, amb efectes de 7 de juliol de 
2015. 

- Sra. Mercedes Garrido Rodríguez consellera executiva de Territori i 
Infraestructures, amb efectes de dia 7 de juliol de 2015. 
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- Sra. Margalida Puigserver Servera, consellera electa amb efectes de dia 4 de 
juliol de 2015 i consellera executiva de Benestar i Drets Socials, amb efectes 
de dia 7 de juliol de 2015. 

- Sra. Sandra Espeja Almajano, consellera executiva de Medi Ambient, amb 
efectes de dia 7 de juliol de 2015. 

- Sr. Juan Font Massot, conseller electe amb efectes de dia 4 de juliol de 2015, i 
conseller executiu de Desenvolupament Local, amb efectes de dia 7 de juliol 
de 2015. 

- Sra. Maria del Carmen Palomino Sánchez, consellera electa amb efectes de dia 
4 de juliol de 2015, i consellera executiva de Modernització i Funció Pública, 
amb efectes de dia 7 de juliol de 2015. 

- Sr. Mauricio Rovira de Alós, conseller electe i portaveu del Grup de consellers 
del Partit Popular, amb efectes de dia 4 de juliol de 2015. 

- Sr. Miquel Àngel Coll Canyelles, conseller electe i portaveu del Grup 
Socialista al Consell de Mallorca, amb efectes de dia 4 de juliol de 2015. 

- Sra. Mercè Bujosa Estarellas, consellera electa i portaveu del Grup Més per 
Mallorca, amb efectes de dia 4 de juliol de 2015. 

- Sra. Aurora Ribot Lacosta, consellera electa i portaveu del Grup Podem 
Mallorca, amb efectes de dia 4 de juliol de 2015. 

- Sr. Antoni Pastor Cabrer, conseller electe i portaveu del Grup El Pi-Proposta 
per les Illes, amb efectes de dia 4 de juliol de 2015. 

- Sra. Catalina Serra Garcias, consellera electa i portaveu del Grup Ciudadanos 
– Partido de la Ciudadanía, amb efectes de dia 4 de juliol de 2015. 

- Sr. Jeroni Salom Munar, conseller electe, amb efectes de dia 4 de juliol de 
2015. 

- Sra. Catalina Cirer Adrover, consellera electa, amb efectes de dia 4 de juliol de 
2015. 

- Sra. Catalina Soler Torres, consellera electa, amb efectes de dia 4 de juliol de 
2015. 

- Sra. Margalida Isabel Roig Catany, consellera electa, amb efectes de dia 4 de 
juliol de 2015. 

- Sra. Esperanza Català Ribó, consellera electa, amb efectes de dia 4 de juliol de 
2015. 
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- Sr. Lluís Enric Apesteguía Ripoll, conseller electe amb efectes de dia 4 de 
juliol de 2015. 

- Sra. Apol·lònia Miralles Xamena, consellera electa, amb efectes de dia 4 de 
juliol de 2015. 

- Sra. Maria Roser García Borràs, consellera electa, amb efectes de dia 4 de 
juliol de 2015. 

- Sr. Lucas Gálvez Garrido, conseller electe, amb efectes de dia 4 de juliol de 
2015. 

- Sr. Iván Sevillano Miguel, conseller electe, amb efectes de dia 4 de juliol de 
2015. 

 

2. Designar els consellers electes següents, els quals exerceixen les funcions que els 
corresponen en règim de dedicació parcial, amb efectes de 4 de juliol de 2015: 

a) Del Grup El Pi-Proposta per les Illes Balears 

Sr. Antoni Amengual Perelló 

b) Del Grup Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía 

 Sr. Estanislao Pons Cuart 

3. Determinar que els consellers i les conselleres electes següents s’acullen al règim 
de dietes per assistir a les sessions del Ple, amb efectes de dia 4 de juliol de 2015: 

a) Del Grup de consellers del Partit Popular: 

Sra. Maria Salom Coll 

Sr. Onofre Ferrer Riera 

Sr. Antoni Serra Comas 

Sr. Joan Rotger Seguí 

b) Del Grup Socialista al Consell de Mallorca 
Sra. Maria Francesca Servera Pascual 
Sra. Lorena Oliver Far 

c) Del Grup de consellers El Pi-Proposta per les Illes 
Sra. Francisca Veny Mora 

4. Publicar el contingut d’aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. 

5. Publicar el contingut d’aquesta resolució en la Seu electrònica del Consell de 
Mallorca. 
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6. Donar-ne compte al Ple en la primera sessió que tengui lloc. 

 
La Corporació en resta assabentada. 
 

d) Decret de la Presidència del Consell de Mallorca pel qual es nomenen alts 
càrrecs 

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 
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 la persona següent per al càrrec que s’especifica, el qual forma part del 
govern insular actual i s’indica a continuació. 

Departament de Territori i Infraestructures 

- Senyor Joan Morey Pizà, director insular d’Urbanisme 

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

 
La Corporació en resta assabentada. 
 
e) Decret del president del Consell Insular de Mallorca pel qual es delega la 
signatura del vistiplau dels certificats. 
 

En els articles 204 i 205 del RD 2568/1986, de 20 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, es 
disposa que el secretari o secretària ha de lliurar els certificats per ordre del president 
o presidenta de la corporació i amb el seu vistiplau. 

En l’article 13.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú es permet que els 
òrgans de les diferents administracions públiques puguin delegar l’exercici de les 
competències que tenguin atribuïdes en altres òrgans de la mateixa Administració. En 
aquest mateix sentit, en l’article 9.3 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells 
insulars es permet que el president o presidenta del consell insular pugui delegar 
l’exercici de les seves atribucions en els membres del Consell Executiu. 

En l’article 64.2 del RD 2568/1986 esmentat s’estableix que la delegació 
d’atribucions de la Presidència tendrà efectes des de l’endemà de la data del Decret, 
tret que s’hi disposi una altra cosa, sense perjudici de la preceptiva publicació en el 
butlletí oficial de la província. 

Atesos els principis generals d’eficàcia i celeritat que han de presidir l’actuació de les 
administracions públiques, es considera oportú i convenient delegar la signatura del 
visat dels certificats. 

Per tot això, resolc: 

Primer. Els certificats s’han de lliurar per ordre i amb el vistiplau del conseller 
executiu de Participació Ciutadana i Presidència, que ha d’actuar per delegació 
d’aquesta Presidència. 

Segon. En els certificats s’ha de fer constar aquesta circumstància. 

Tercer. Deixar sense efecte el Decret de dia 2 de maig de 2012, pel qual es va delegar 
la signatura del vistiplau dels certificats en el conseller executiu de Presidència. 

Quart. Aquesta delegació, que ha de ser revocable en qualsevol moment, s’entén sense 
perjudici de l’avocació per a determinats certificats, quan legalment és possible. 

Cinquè. Aquest decret s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, sense 
perjudici de la seva efectivitat a partir de demà. 

 
La Corporació en resta assabentada. 
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f) Decret del president del Consell Insular de Mallorca pel qual es proposta el 
nomenament de les persones que han de representar el Consell Insular de 
Mallorca en la Mesa de Turisme 
 

El punt 3.1d) de l’Acord del Consell de Govern de dia 8 de febrer de 2008 de 
modificació de l’Acord del Consell de Govern de dia 18 de novembre de 2005, 
modificat pel de dia 19 de gener de 2006 pel qual es crea la Mesa de Turisme (BOIB 
núm. 19, de 09/02/2008) estableix que hi haurà un representant per cadascun dels 
consells insulars. 

El punt 3.3 de l’Acord del Consell de Govern de dia 8 de febrer de 2008 de 
modificació de l’Acord del Consell de Govern de dia 18 de novembre de 2005, 
modificat pel de dia 19 de gener de 2006 pel qual es crea la Mesa de Turisme (BOIB 
núm. 19, de 09/02/2008) estableix que els vocals titulars i suplents que han de formar 
part de la Mesa en representació dels consells insulars són proposats pels presidents 
d’aquestes institucions. 

Per tant, resolc: 

1. Proposar que es disposi el cessament del Sr. Jaume Juan García, titular, i del 
Sr. Segismundo Morey Ramon, suplent, com a representants del Consell 
Insular de Mallorca en la Mesa de Turisme, i agrair-los els serveis prestats. 

2. Proposar el nomenament del Sr. Cosme Bonet Bonet, conseller executiu 
d’Economia i Hisenda, com a titular, i del Sr. Joan Ignasi Morey Marquès, 
secretari tècnic d’Economia i Hisenda, suplent, com a representants del 
Consell Insular de Mallorca en la Mesa de Turisme. 

3. Comunicar-ho a les persones interessades i a la Conselleria d’Innovació, 
Recerca i Turisme del Govern de les Illes Balears. 

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

 
La Corporació en resta assabentada. 

 

g) Decret del president del Consell Insular de Mallorca pel qual es designen els 
vocals representants del Consell Insular de Mallorca en la Junta Rectora del 
Consorci per a la millora de les infrastructures turístiques i pel foment de la 
desestacionalització de l’oferta de l’illa de Mallorca 

L’article 11.1 dels Estatuts del Consorci per a la millora de les infrastructures 
turístiques i pel foment de la desestacionalització de l’oferta de l’illa de Mallorca 
estableix que a la Junta Rectora hi ha d’haver un vocal, titular i suplent, en 
representació del Consell Insular de Mallorca, designat per la Presidència. 
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Per tant, resolc:  

1. Disposar el cessament del Sr. Segismundo Morey Ramon, titular, i de la Sra. Maria 
de las Nieves Salas Bauzà, suplent, com a representants del Consell Insular de 
Mallorca a la Junta Rectora del Consorci per a la millora de les infrastructures 
turístiques i pel foment de la desestacionalització de l’oferta de l’illa de Mallorca, 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 a la Junta Rectora del Consorci 
per a la millora de les infrastructures turístiques i pel foment de la desestacionalització 
de l’oferta de l’illa de Mallorca. 

3. Comunicar-ho a les persones interessades i al Consorci per a la millora de les 
infrastructures turístiques i pel foment de la desestacionalització de l’oferta de l’illa de 
Mallorca. 

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

 
La Corporació en resta assabentada. 
 

h) Decret del president del Consell Insular de Mallorca pel qual es delega la 
Presidència de la Comissió Informativa General i de Comptes 

El Ple del Consell de Mallorca, en sessió de dia 17 de juliol de 2015, va acordar crear 
la Comissió Informativa General i de Comptes. 

Correspon a aquesta Comissió elegir, d’entre els membres que en formen part, la 
persona que n’ha d’ocupar la presidència efectiva, a fi que la presidenta de la 
corporació pugui efectuar-ne la delegació.  

Atesa la proposta feta per la Comissió el dia 23 de juliol de 2015. 

Per tot això, resolc: 

Primer. Designar, de conformitat amb la proposta feta en el si de la comissió 
corresponent, el Sr. Cosme Bonet Bonet, conseller executiu d’Economia i Hisenda, 
com a president de la Comissió Informativa. 
Segon. Designar, de conformitat amb la proposta feta en el si de la comissió 
corresponent, el Sr. Jesús Juan Jurado Seguí, conseller executiu de Participació 
Ciutadana i Presidència, com a vicepresident de la Comissió Informativa. 

Tercer. Notificar aquesta resolució a les persones interessades i que se’n doni compte 
al Ple en la primera sessió que tengui lloc. 

 
La Corporació en resta assabentada. 
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i) Decret del president del Consell Insular de Mallorca pel qual es nomenen 
membres de la Comissió Informativa General i de Comptes 
 
El dia 20 de juliol de 2015 es van designar les persones que formen la Comissió 
Informativa General i de Comptes en representació del diferents grups polítics. 
 
El dia 23 de juliol de 2015 el Grup Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía va demanar 
la modificació dels representants a la Comissió Informativa General i de Comptes, de 
manera que la Sra. Catalina Serra Garcías ha de ser la titular i el Sr. Estanislao Pons 
Cuart ha de ser el suplent. 
 
Resolc: 

 
1. Designar perquè formi part de la Comissió Informativa General i de Comptes, 

en representació del Grup Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía, la senyora 
Catalina Serra Garcías, com a membre titular, i el Sr. Estanislao Pons Cuart, 
com a membre suplent, de manera que l'esmentada comissió estarà integrada 
per les persones següents en representació del Grup Ciudadanos – Partido de 
la Ciudadanía: 

Titulars: Catalina Serra Garcias 

Suplents: Estanislao Pons Cuart 

2. Notificar aquesta resolució a les persones interessades i publicar-ne el 
contingut en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), sens perjudici que 
produeixi efectes des de la data de la signatura. 

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

 
La Corporació en resta assabentada. 
 
j) Decret del president del Consell Insular de Mallorca pel qual es nomenen els 
representants del Consell Insular de Mallorca en el Consell de Capitalitat 

 

L’article 23 de la Llei 23/2006, de 23 de desembre, de capitalitat de Palma, 
modificada per la Llei 8/2008, de 5 de juny, estableix que el Consell de Capitalitat 
està integrat, entre d’altres, per la persona que ostenta la Presidència del Consell 
Insular de Mallorca o membre del govern insular en qui delegui, que ha d’ocupar una 
de les vicepresidències del Consell de Capitalitat, i per tres titulars de conselleries 
insulars. 

L’article 4.c) del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic del Consell 
de Capitalitat de Palma (BOIB núm. 26, de 19 de febrer de 2009) especifica que els 
tres titulars de conselleries insulars, seran nomenats per la Presidència del Consell 
Insular. 

Per tant, resolc: 
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1.Nomenar les persones següents representants del Consell Insular de Mallorca en el 
Consell de Capitalitat: 

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

Suplent: Sr. Francesc Miralles Mascaró, vicepresident primer i conseller 
executiu de Cultura, Patrimoni i Esports 

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

Suplent: Sra. Maria del Carmen Palomino Sánchez, consellera executiva de 
Modernització i Funció Pública 

Titular: Sr. Joan Font Massot, conseller executiu de Desenvolupament Local 

Suplent: Sra. Margalida Puigserver Servera, consellera executiva de Benestar i 
Drets Socials 

2. Comunicar-ho a les persones interessades, a l’Ajuntament de Palma i a la 
Presidència del Govern de les Illes Balears. 

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

 
La Corporació en resta assabentada. 
 

k) Decret del president del Consell Insular de Mallorca pel qual es nomenen els 
representants del Consell Insular de Mallorca a la Junta de Fundadors i a la 
Comissió Permanent del Consorci del Castell de Sant Carles 

L’article 15 dels Estatuts del Consorci del Castell de Sant Carles disposa que el 
representant del Consell de Mallorca a la Junta de Fundadors és la persona que ocupa 
la Presidència o membre del Consell en qui delegui. 

Per tant, resolc: 

1. Delegar la representació en el Sr. Francesc Miralles Mascaró, vicepresident 
primer i conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports, com a titular, i en 
la Sra. Francisca Coll Borràs, directora insular de Patrimoni, com a suplent. 

2. Notificar-ho a les persones interessades i al Consorci del Castell de Sant 
Carles. 

3. Donar-ne compte al Ple del Consell de Mallorca en la primera sessió que 
tengui lloc. 

 
La Corporació en resta assabentada. 
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l) Decret de la Presidència del Consell de Mallorca pel qual s’accepta la renúncia 
d’un alt càrrec 

Fets 

El dia 3 d’agost de 2015, el senyor Ignacio Palmer Forés, director insular de 
Relacions Institucionals i Presidència, ha presentat la renúncia al càrrec. 

Fonaments de dret 

En l'article 30.2 del Reglament orgànic del Consell de Mallorca, aprovat pel Ple dia 2 
de juliol de 2001 (BOIB núm. 102, de 25 d’agost de 2001) i modificat per diversos 
acords del Ple, es disposa que correspon a la Presidència nomenar i separar les 
persones que han d’ocupar els càrrecs de directors insulars i secretaris tècnics. 

Resolució 

Per tant, resolc: 
1. Acceptar la renúncia del director insular de Relacions Institucionals i 

Presidència, el Sr. Ignacio Palmer Forés, i agrair-li els serveis prestats. 
2. Notificar aquesta resolució a la persona interessada i publicar-ne el contingut 

en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en la Seu electrònica del Consell Insular 
de Mallorca. 

3. Donar-ne compte al Ple en la primera sessió que tengui lloc. 
 
La Corporació en resta assabentada. 
 

m) Decret de la Presidència del Consell de Mallorca pel qual es nomena un alt 
càrrec 

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. El conseller executiu de Participació Ciutadana ha fet la proposta 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. 
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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 la persones següent per al càrrec que s’especifica. 

1. DEPARTAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PRESIDÈNCIA 

- Maria Elena Ramis Llabrés directora insular de Presidència i Relacions 
Institucionals 

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. 

 
La Corporació en resta assabentada. 
 
n) Decret de la Presidència del Consell de Mallorca pel qual es dicta la Instrucció 
de suplència dels alts càrrecs. 
 
 
Fets 

1. Aquesta Presidència, mitjançant els decrets dictats els dies 7, 9, 13, 14, 17 i  22 de 
juliol i 3 d’agost de 2015 va nomenar les persones que han d’ocupar els càrrecs de 
secretàries tècniques i secretaris tècnics, així com de directors i directores insulars. 

2. Atesa la conveniència de garantir en tot moment l’acció de govern en cas 
d’absència, malaltia o un altre impediment temporal de les persones que ocupen els 
càrrecs de les direccions insulars o de les secretaries tècniques. 

Per tant, resolc: 

1. Establir la suplència de les persones titulars dels òrgans directius de la manera 
següent: 

a) Les que ocupen les secretaries tècniques i les direccions insulars, les ha de 
suplir l’òrgan directiu que determini el conseller o la consellera corresponent.  

b) Si no s’ha designat expressament qui les ha de suplir, la persona que ocupa la 
secretaria tècnica supleix la que ocupa les direccions insulars  
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c) Si no hi ha designació expressa, la directora o el director insular més antic en 
el càrrec supleix la persona que ocupa la secretaria tècnica o, si dos o més 
tenen la mateixa antiguitat, el de més edat. 

2. Notificar aquesta resolució a les persones interessades i publicar-ne el contingut en 
el Butlletí Oficial de les Illes Balears. 

3. Publicar el contingut d’aquesta resolució en la Seu electrònica del Consell de 
Mallorca. 

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

 
La Corporació en resta assabentada. 
 
o) Decret del president del Consell Insular de Mallorca pel qual es designa la 
representant del Consell Insular de Mallorca al Consell de Direcció del Servei 
d’Ocupació de les Illes Balears 

L’article 6.2 del Decret 37/2015, de 22 de maig, pel qual s’aproven els Estatuts del 
Servei d’Ocupació de les Illes Balears estableix que «el Consell de Direcció està 
integrat pel president o la presidenta del SOIB i 12 vocals, entre els quals hi ha: Un o 
Una representant del consell insular de la manera rotatòria següent: durant el primer 
any de la legislatura s’ha de nomenar un o una representant del Consell Insular de 
Mallorca; el segon any, un o una representant del de Menorca; el tercer, un o una 
representant del d’Eivissa, i el quart, un o una del de Formentera». 

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.» 

El conseller de Treball, Comerç i Indústria i president del Servei d’Ocupació de les 
Illes Balears mitjançant escrit de dia 20 de juliol de 2015 (NRE 21560, de 30 de juliol 
de 2015) ha sol·licitat el nomenament de la persona, titular i suplent, que durant el 
primer any n’ha de representar el Consell Insular de Mallorca. 

Per tot això, resolc:  

1. Nomenar la Sra. Maria del Carmen Palomino Sánchez, consellera executiva de 
Modernització i Funció Pública, titular, i el Sr. Benito Pròsper Gutiérrez, director 
insular de Funció Pública, suplent, representants del Consell Insular de Mallorca en el 
Consell de Direcció del Servei d’Ocupació de les Illes Balears durant l’any que li 
correspon. 

2. Comunicar-ho a les persones interessades i al Servei d’Ocupació de les Illes 
Balears. 
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3. Donar-ne compte al primer Ple que tengui lloc per a la ratificació. 

 
La Corporació en resta assabentada. 
 

p) Decret de la Presidència del Consell de Mallorca pel qual es nomenen alts 
càrrecs 

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. El conseller executiu d’Economia i Hisenda ha fet la proposta 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 
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 la persones següent per al càrrec que s’especifica. 

DEPARTAMENT D’ECONOMIA I HISENDA 

- Maria Paula Ginard Vílchez, directora insular de Turisme, Promoció 
Econòmica i Artesania 

- Cristina Ballester Parets, directora insular d’Hisenda i Pressuposts 

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

 
La Corporació en resta assabentada. 
 
q) Decret del president del Consell pel qual es designa la Secretaria de la 
Comissió Insular de Patrimoni i de la Ponència Tècnica de Patrimoni Històric. 
 

L’art. 40.2 d) del Reglament Orgànic del Consell Insular de Mallorca estableix que 
formen part de la Comissió Insular de Patrimoni Històric, com a vocals amb veu i 
sense vot, entre d’altres, el secretari o la secretària, que ha de gaudir de la condició de 
personal funcionari del Consell Insular de Mallorca, pertànyer al grup A1 i tenir la 
llicenciatura en Dret, que ha de designar la Presidència del Consell, a proposta de la 
persona titular de la Secretaria General. Poden designar-se suplents. 

L’article 42.1 k) del Reglament Orgànic del Consell Insular de Mallorca estableix que 
integren la Ponència Tècnica de Patrimoni Històric, amb veu i vot, entre d’altres, el 
secretari o secretària de la comissió insular. També pot exercir aquest càrrec una altra 
persona funcionària que reuneixi les característiques requerides per al càrrec de 
secretària de la comissió, nomenada pel mateix procediment. 

El secretari general, el dia 17 de juliol de 2015, ha fet la proposta corresponent. 

Per tant, resolc: 

1. Deixar sense efecte el Decret de dia 16 de gener de 2013 (BOIB núm. 27, de 23 de 
febrer de 2013) de nomenament de la Secretaria de la Comissió Insular de Patrimoni 
Històric i de la Ponència Tècnica de Patrimoni Històric. 

2. Encomanar l’exercici de les funcions de Secretaria de la Comissió Insular de 
Patrimoni Històric i de la Ponència Tècnica de Patrimoni Històric al Sr. Miquel 
Barceló Llompart, que actuarà per delegació del secretari general del Consell Insular 
de Mallorca. 

3. Nomenar suplent del funcionari abans esmentat en les funcions de Secretaria de la 
Comissió Insular de Patrimoni Històric i de la Ponència Tècnica de Patrimoni 
Històric, a la Sra. Serafina Munar Gregorio. 

4. Publicar aquest decret en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, el qual començarà a 
vigir el mateix dia de la publicació. 
5. Publicar aquesta resolució en la Seu electrònica del Consell de Mallorca. 

6. Donar compte al Ple en la primera sessió que tengui lloc. 

 
La Corporació en resta assabentada. 
 

r) Decret de la Presidència del Consell pel qual es nomena el vicepresident de 
l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca 
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Fets 

1. El dia 7 de juliol de 2015 va ser nomenat el president de l’Institut de l’Esport Hípic 
de Mallorca. 

2. La Vicepresidència d’aquest organisme supleix la Presidència quan aquesta no hi 
pugui ser present. 

 
Fonaments de dret 

En l’article 12 dels Estatuts de l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca aprovats per 
Acord del Ple de dia 6 d’octubre 1997 (BOCAIB núm. 137, de 4 de novembre de 
1997) i modificats per diversos acords posteriors, s’estableix que la Vicepresidència 
de l’Institut recaurà en el membre electe de la institució que nomeni la Presidència del 
Consell. 

 
Resolució 

Per tant, resolc: 

1. Nomenar el Sr. Jesús Juan Jurado Seguí vicepresident de l’Institut de l’Esport Hípic 
de Mallorca. 

2. Notificar aquesta resolució a les persones interessades i publicar-ne el contingut en 
el Butlletí Oficial de les Illes Balears. 

3. Publicar el contingut d’aquesta resolució a la Seu electrònica del Consell de 
Mallorca. 

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

 
La Corporació en resta assabentada. 
 
s) Decret del president del Consell Insular de Mallorca pel qual es delega la 
representació del Consell de Mallorca en el Consorci de les Tecnologies de la 
Informació i de la Comunicació de Mallorca (TICMallorca). 
 

L’article 6.1 dels Estatuts del Consorci de les Tecnologies de la Informació i de la 
Comunicació de Mallorca (TICMallorca) (BOIB núm. 115, de dia 9 d’agost de 2012) 
estableix que la representació del Consell Insular correspondrà a la Presidència o al 
membre de la corporació, electe o no, en qui delegui de manera permanent. 

Per tant, resolc: 

1. Delegar les funcions de representació del Consell de Mallorca en el Consorci de les 
Tecnologies de la Informació i de la Comunicació de Mallorca (TICMallorca) en la 
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senyora Maria del Carmen Palomino Sánchez, consellera executiva de Modernització 
i Funció Pública. 

2. Comunicar-ho a les persones interessades i al Consorci de les Tecnologies de la 
Informació i de la Comunicació de Mallorca. 

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

 
La Corporació en resta assabentada. 
 

t) Decret del president del Consell Insular de Mallorca pel qual es nomena la 
Presidència i la Vicepresidència de la Comissió Insular de Patrimoni Històric 

 
L’article 40 del Reglament orgànic del Consell Insular de Mallorca estableix que la 
Presidència del Consell ha de nomenar una persona per ocupar la Presidència i una 
altra per a la Vicepresidència de la Comissió Insular de Patrimoni Històric, d’entre els 
seus consellers o conselleres, que poden ser tant electes com executius. 

El vicepresident primer i conseller executiu del Departament de Cultura, Patrimoni i 
Esports, dia 11 d’agost de 2015 ha fet la proposta de decret per designar les persones 
que han d’ocupar la Presidència i la Vicepresidència de la Comissió Insular de 
Patrimoni Històric. 

Per tot això, resolc: 

 
Primer.- Nomenar el Sr. Francesc Miralles Mascaró, vicepresident primer i 

conseller executiu del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports, 
president de la Comissió Insular de Patrimoni Històric. 

Segon.- Nomenar la Sra. Mercedes Garrido Rodríguez, consellera executiva de 
Territori i Infraestructures, vicepresidenta de la Comissió Insular de 
Patrimoni Històric. 

Tercer.- Comunicar-ho a les persones interessades i a la Secretaria de la 
Comissió Insular de Patrimoni Històric. 

Quart.-  Publicar el contingut d’aquest decret en el Butlletí Oficial de les Illes 
Balears i en la Seu electrònica del Consell Insular de Mallorca. 

Cinquè.- Donar-ne compte al Ple en la primera sessió que tengui lloc. 
 
 
La Corporació en resta assabentada. 
 

u) Proposta de decret pel qual es nomena a la directora de la Ponència Tècnica 
de Patrimoni Històric, així com a l’assessor jurídic de la Comissió Insular de 
Patrimoni Històric 
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L’article 42.1.a) del Reglament Orgànic del Consell Insular de Mallorca estableix que 
integren la Ponència Tècnica de Patrimoni Històric, amb veu i vot, el director o la 
directora, que la presideix i que ha de nomenar la Presidència del Consell Insular de 
Mallorca, que podrà ser tant el director o directora insular, el secretari o la secretària 
tècnica amb competències en la matèria o un funcionari o funcionària del Consell 
Insular del grup A1. 

 
D’altra banda, l’article 40 de del Reglament Orgànic del Consell Insular de Mallorca 
estableix que la Presidència del Consell ha de nomenar una persona assessora jurídica 
d’entre el funcionariat del grup A1, amb titulació de llicenciatura en Dret, a proposta 
de la Presidència de la Comissió. 

 

Per tot això, propòs que el president del Consell dicti el decret següent: 

 

Primer.- Nomenar la Sra. Francisca Coll Borràs, directora insular del Servei de 
Patrimoni Històric, directora de la Ponència Tècnica de Patrimoni 
Històric. 

Segon.- Nomenar el Sr. Gabriel de Oleza i Serra de Gayeta assessor jurídic de 
la Comissió Insular de Patrimoni Històric. 

Tercer.- Comunicar-ho a les persones interessades i a la Secretaria de la 
Comissió Insular de Patrimoni Històric. 

Quart.-  Publicar el contingut d’aquest decret en el Butlletí Oficial de les Illes 
Balears i en la Seu electrònica del Consell Insular de Mallorca. 

Cinquè.- Donar-ne compte al Ple en la primera sessió que tengui lloc. 
 
 
La Corporació en resta assabentada. 
 
 
v) Decret de la Presidència del Consell de Mallorca pel qual s’accepta la renúncia 
d’un alt càrrec 

Fets 

El dia 28 d’agost de 2015, la senyora Beatriz Gamundí Molina, directora insular 
d’Atenció a la Dependència, ha presentat la renúncia al càrrec. 

Fonaments de dret 

En l'article 30.2 del Reglament orgànic del Consell de Mallorca, aprovat pel Ple dia 2 
de juliol de 2001 (BOIB núm. 102, de 25 d’agost de 2001) i modificat per diversos 
acords del Ple, es disposa que correspon a la Presidència nomenar i separar les 
persones que han d’ocupar els càrrecs de directors insulars i secretaris tècnics. 
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Resolució 

Per tant, resolc: 
 

1. Acceptar la renúncia de la directora insular d’Atenció a la Dependència, 
senyora Beatriz Gamundí Molina, amb efectes de data d’avui, i agrair-li els 
serveis prestats 

2. Notificar aquesta resolució a la persona interessada i publicar-ne el contingut 
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en la Seu electrònica del Consell 
Insular de Mallorca. 

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

La Corporació en resta assabentada. 
 

w) Nomenament de dos representants del Consell Insular de Mallorca a la 
Comissió Insular de Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric. 
 
Fonaments Jurídics 
 
En l’article 36.1.c) del Reglament Orgànic del Consell Insular de Mallorca, aprovat 
pel Ple dia 2 de juliol de 2001 (BOIB núm. 120, de 25 d’agost de 2001) i modificat 
per acord del Ple de 8 de març de 2004 (BOIB núm. 36, de 16 de març de 2004), per 
acord del Ple de dia 28 de juliol de 2008 (BOIB núm. 113, de 14 d’agost de 2008) i 
per acord del Ple de dia 13 d’octubre de 2013 (BOIB núm. 158, de 20 d’octubre de 
2013, s’estableix que la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme estarà 
integrada, entre d’altres, per dos representants del Consell Insular de Mallorca 
designats per la Presidència d’entre persones d’acreditada competència i experiència 
professional en matèria d’urbanisme. 
 
Per tant, resolc: 
 

1. Disposar el cessament del senyor Guillermo Reynés Corbella i del senyor Juan 
G. González de Chaves Alemany com a representants del Consell Insular de 
Mallorca a la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme i agrair-
los els serveis prestats. 

2. Nomenar el  senyor Pedro Pablo Vaquer Caballería i el senyor Bartomeu 
Tugores Truyol com a representants del Consell Insular de Mallorca a la 
Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme. 

3. Comunicar-ho a les persones interessades i als titulars de la secretaria delegada 
de l’esmentada Comissió.  

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

La Corporació en resta assabentada. 
 

x) Nomenament del director de la Ponència Tècnica d’Ordenació del Territori i 
Urbanisme. 
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Atesa la proposta de la consellera executiva de Territori i Infraestructures de dia 5 
d’agost de 2015 relativa al nomenament del director de la Ponència Tècnica 
d’Ordenació del Territori i Urbanisme; 
 
Atès el que s’estableix en l’article 38.1.a del Reglament orgànic del Consell Insular de 
Mallorca; 
 
Resolc 

 
Nomenar, d’acord amb el que s’estableix en l’article 38.1.a del Reglament orgànic del 
Consell Insular de Mallorca, el Sr. Joan Morey Pizà director de la Ponència Tècnica 
d’Ordenació del Territori i Urbanisme. 
 
La Corporació en resta assabentada. 
 

PUNT 5. PROPOSTA DE DESIGNACIÓ DELS REPRESENTANTS EN EL 
CONSELL DE LA MINERIA. 

Es dóna compte de la següent proposta del president: 

L’article 2.1 d) del Decret 6/2015, de 20 de febrer, pel qual es regula la composició, 
les funcions i el règim intern del Consell de la Mineria de les Illes Balears i es crea el 
Comitè Tècnic Permanent estableix que hi ha d’haver, entre d’altres, un vocal del 
Consell Insular de Mallorca, quan afecti l’illa de Mallorca. 

L’article 2.2 estableix que els membres del Consell de la Mineria són nomenats per la 
persona titular de la conselleria competent en matèria de mineria, a proposta, si escau, 
de les diferents institucions i organitzacions. 

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

1. Proposar perquè representin el Consell Insular de Mallorca en el Consell de la 
Mineria, quan afecti l’illa de Mallorca, el Sr. Miquel Vadell Balaguer, director insular 
de Territori i Paisatge, titular, i el Sr. Jaume Colom Adrover, secretari tècnic de 
Territori i Infraestructures, suplent. 

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

El Sr. PRESIDENT proposa votar de manera conjunta del punt núm. 5 al punt núm. 22, que han passat 
per Comissió Informativa. A partir del punt núm. 23 i fins al punt núm. 58 no han passat per Comissió 
Informativa i, per tant, abans s’haurà de votar la seva incorporació en l’ordre del dia. 

El Sr. PASTOR (El Pi-Proposta per les Illes) assenyala que el seu Grup està d’acord que s’incloguin en 
l’ordre del dia els punts a què ha fet referència el Sr. president. 

No obstant això, vol fer constar que ja duen 3 mesos de govern i demana quan acabaran de nomenar 
tots els càrrecs del Consell de Mallorca i quan tendran tot l’organigrama complet perquè ja comença a 
ser ben hora de posar-se a fer feina i que tots els departaments comptin amb tots els càrrecs que hagin 
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de tenir perquè, com més aviat se faci, més aviat se posarà en marxa –cosa que pareix que està costant– 
la maquinària del Consell de Mallorca. 

El Sr. PRESIDENT li puntualitza al Sr. Pastor que duen 2 mesos de govern i que els nomenaments són, 
principalment, de representants del Consell de Mallorca en organismes que no són d’aquesta institució 
i, per tant, es tracta més d’una qüestió representativa que no executiva. 

Recalca que l’equip de govern ja fa 2 mesos que fa feina tot i que reconeix que potser hagués estat 
millor fer els nomenaments amb més rapidesa però no ha pogut ser així. 

Tot seguit sotmet a votació els punts compresos entre el núm. 5 i el núm. 22. 

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 tretze abstencions (PP i El Pi-Proposta per les Illes). 

 

PUNT 6. PROPOSTA DE DESIGNACIÓ DEL REPRESENTANT DEL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA EN EL CONSELL BALEAR DE LA 
FUNCIÓ PÚBLICA. 

Es dóna compte de la següent proposta del president: 

L’article 6.1 del Decret 42/2012, de 18 de maig, pel qual es regula el Consell Balear 
de la Funció Pública estableix que en el Consell Balear de la Funció Pública hi haurà, 
entre d’altres, un representant de cada consell insular. 

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

1. Disposar el cessament del Sr. Rafel Pons Vidal, titular, i del Sr. Martí Àngel 
Torres Valls, suplent, com a representants del Consell Insular de Mallorca en el 
Consell Balear de la Funció Pública, i agrair-los els serveis prestats. 

2. Designar el Sr. Benito Pròsper Gutiérrez, director insular de Funció Pública, 
titular, i el Sr. Daniel Perelló Matheu, secretari tècnic de Modernització i Funció 
Pública, suplent, perquè representin el Consell Insular de Mallorca en el Consell 
Balear de la Funció Pública. 

3. Notificar-ho a les persones interessades i a la Conselleria d’Hisenda i 
Administracions Públiques. 

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 tretze abstencions (PP i El Pi-Proposta per les Illes). 

 

PUNT 7. PROPOSTA DE DESIGNACIÓ DEL REPRESENTANT DEL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA EN EL CONSELL RECTOR DE 
L’INSTITUT BALEAR DE LA DONA. 

Es dóna compte de la següent proposta del president: 
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L’apartat 2 de l’article 6 de la Llei 5/2000, de 20 d’abril, de l’Institut Balear de la 
Dona estableix que en el Consell Rector, òrgan col·legiat de govern i direcció d’aquest 
organisme autònom, hi ha, entre d’altres membres, una persona en representació de 
cada consell insular. 

La consellera de Serveis Socials i Cooperació ha sol·licitat la designació de les 
persones, titular i suplent, que han de representar el Consell Insular de Mallorca en el 
Consell Rector de l’Institut Balear de la Dona. 

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

1. Disposar el cessament de la Sra. Maria Magdalena García Gual, titular, i de la 
Sra. Catalina Sureda Fons, suplent, com a representants del Consell Insular de 
Mallorca en el Consell Rector de l’Institut Balear de la Dona, i agrair-los els 
serveis prestats 

2. Nomenar la Sra. Nina Parrón Mate, directora insular d’Igualtat, titular, i la Sra. 
Aurora Ribot Lacosta, consellera electa, suplent, representants del Consell 
Insular de Mallorca en el Consell Rector de l’Institut Balear de la Dona. 

3. Comunicar-ho a les persones interessades i a l’Institut Balear de la Dona 

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 tretze abstencions (PP i El Pi-Proposta per les Illes). 

 

PUNT 8. PROPOSTA DE DESIGNACIÓ DEL REPRESENTANT DEL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA A LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT 
DEL CONVENI EN MATÈRIA D’INTEROPERABILITAT ENTRE LES 
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES DE L’ÀMBIT TERRITORIAL DE LES 
ILLES BALEARS. 

Es dóna compte de la següent proposta del president: 

El Consell Insular de Mallorca va signar, juntament amb el Govern de les Illes 
Balears, el Consell Insular de Menorca, el Consell Insular d’Eivissa, el Consell Insular 
de Formentera i l’Ajuntament de Palma, el Conveni de col·laboració en matèria 
d’interoperabilitat telemàtica entre les Administracions públiques de l’àmbit territorial 
de les Illes Balears. 

La clàusula setzena de l’esmentat conveni crea una Comissió de Seguiment, que 
estarà integrada, entre d’altres, per un representant de cada consell insular. 

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

1. Disposar el cessament del Sr. Jaume Juan García, titular, i el Sr. Segismundo 
Morey Ramon, suplent, com a representants del Consell Insular de Mallorca a la 
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Comissió de Seguiment del Conveni de col·laboració en matèria d’interoperabilitat 
telemàtica entre les Administracions públiques de l’àmbit territorial de les Illes 
Balears, i agrair-los els serveis prestats. 

2. Designar la Sra. Maria del Carmen Palomino Sánchez, consellera executiva de 
Modernització i Funció Pública, titular, i la Sra. Gemma Martín Sánchez, directora 
insular de Modernització i Innovació, suplent, representants del Consell Insular de 
Mallorca a la Comissió de Seguiment del Conveni de col·laboració en matèria 
d’interoperabilitat telemàtica entre les Administracions públiques de l’àmbit territorial 
de les Illes Balears. 

3. Notificar-ho a les persones interessades i 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 tretze abstencions (PP i El Pi-Proposta per les Illes). 

 

PUNT 9. PROPOSTA DE NOMENAMENT DEL REPRESENTANT DEL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA EN LA JUNTA INTERINSULAR DE 
PATRIMONI HISTÒRIC. 

Es dóna compte de la següent proposta del president: 

L’article 95.2 de la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les 
Illes Balears (BOCAIB núm. 165, de 29 de desembre de 1998) estableix que en la 
Junta Interinsular de Patrimoni Històric hi haurà un vocal en representació del Consell 
Insular de Mallorca. 
 
Per això, propòs que el Ple adopti l’acord següent: 
 

1. Disposar el cessament del senyor Joan Rotger Seguí, titular, i de la Sra. 
Catalina Sureda Fons, suplent, com a representants del Consell Insular de 
Mallorca a la Junta Interinsular de Patrimoni Històric, i agrair-los els serveis 
prestats. 

2. Nomenar les següents persones com a representants, titular i suplent, del 
Consell Insular de Mallorca en la Junta Interinsular de Patrimoni. 

 
Titular: Sr. Francesc Miralles Mascaró, vicepresident primer i conseller 
executiu de Cultura, Patrimoni i Esports. 
 
Suplent: Sra. Francisca Coll Borràs, directora insular de Patrimoni. 
 

3. Comunicar-ho a les persones interessades i a la Conselleria de Participació, 
Transparència i Cultura. 
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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 tretze abstencions (PP i El Pi-Proposta per les Illes). 

 

PUNT 10. PROPOSTA DE NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS, 
TITULAR I SUPLENT, DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA EN LA 
COMISSIÓ TÈCNICA D’AVALUACIÓ DE CONEIXEMENTS DE CATALÀ. 

Es dóna compte de la següent proposta del president: 

L’article 10 del Decret 1/2014, de 10 de gener, d’avaluació i certificació de 
coneixements de llengua catalana estableix que el Consell Insular de Mallorca ha de 
nomenar un representat, titular i suplent, perquè formi part de la Comissió Tècnica 
d’Avaluació de Coneixements de Català. 

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

1. Disposar el cessament de la Sra. M. Antònia Ramis Sastre com a representant 
suplent del Consell Insular de Mallorca en la Comissió Tècnica d’Avaluació de 
Coneixements de Català, i agrair-li els serveis prestats. 

2. Ratificar la Sra. Carme Bennàssar Ferragut, cap del Servei de Normalització 
Lingüística com a representant titular del Consell Insular de Mallorca en la Comissió 
Tècnica d’Avaluació de Coneixements de Català. 

3. Nomenar la Sra. Carme Planells Muntaner, tècnica de normalització lingüística, 
representant suplent en la Comissió Tècnica d’Avaluació de Coneixements de Català. 

4. Notificar-ho a les persones interessades i a la Conselleria de Participació, 
Transparència i Cultura. 

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 tretze abstencions (PP i El Pi-Proposta per les Illes). 

 

PUNT 11. PROPOSTA DE NOMENAMENT DEL REPRESENTANT DEL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA A  LA COMISSIÓ DE TOPONÍMIA 
DE LES ILLES BALEARS. 

Es dóna compte de la següent proposta del president: 

L’article 10 del Decret 36/2011, de 15 d’abril, pel qual es crea la Comissió de 
Toponímia estableix que a l’esmentada Comissió hi haurà un vocal en representació 
del Consell Insular de Mallorca. 

Per això, propòs que el Ple adopti l’acord següent: 
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1. Disposar el cessament de la Sra. Catalina Sureda Fons, titular, i del Sr. Bartomeu 
Martínez Oliver, suplent, representants del Consell Insular de Mallorca a la Comissió 
de Toponímia, i agrair-los els serveis prestats. 

2. Designar les persones que es diran com a representants del Consell Insular de 
Mallorca a la Comissió de Toponimia: 

Titular: Sr. Rafel M. Creus Oliver, director insular de Cultura 

Suplent: Sr. Francesc Riera Vayreda, cap del Servei de Cultura. 

3. Notificar-ho a les persones interessades i a la Conselleria Participació, 
Transparència i Cultura. 

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 tretze abstencions (PP i El Pi-Proposta per les Illes). 

 

PUNT 12. PROPOSTA DE NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS DEL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA EN LA COMISSIÓ TÈCNICA 
INTERINSULAR D’ARXIUS. 

Es dóna compte de la següent proposta del president: 

L’article 31 de la Llei 15/2006, de 17 d’octubre, d’arxius i patrimoni documental de 
les Illes Balears (BOIB núm. 152, de 28/10/2006) estableix que en la Comissió 
Tècnica Interinsular d’Arxius hi haurà dos vocals en representació de cada consell 
insular. 

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

1. Ratificar la Sra. Isabel Garau Llompart, cap de secció d’arxius del Consell Insular 
de Mallorca, i el Sr. Francesc Riera Vayreda, cap del servei de Cultura del Consell 
Insular de Mallorca, com a representants del Consell Insular de Mallorca en la 
Comissió Tècnica Interinsular d’Arxius. 
 
2. Nomenar la Sra. Dolors Medrano Bosch, cap de la Unitat d’Arxiu administratiu, i el 
Sr. Miquel Gil Cuenca, cap de la Unitat de Xarxa d’Arxius i Informació, representants 
suplents del Consell Insular de Mallorca en la Comissió Tècnica Interinsular 
d’Arxius. 

3. Comunicar-ho a les persones interessades i a la Conselleria de Participació, 
Transparència i Cultura. 

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 tretze abstencions (PP i El Pi-Proposta per les Illes). 
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PUNT 13. PROPOSTA DE NOMENAMENT DEL REPRESENTANT DEL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA EN LA COMISSIÓ DE 
PLANIFICACIÓ DE L’INSTITUT PER A L’EDUCACIÓ DE LA PRIMERA 
INFÀNCIA. 

Es dóna compte de la següent proposta del president: 

L’article 20.1 del Decret 131/2008, de 28 de novembre, pel qual s’estableix i regula la 
xarxa d’escoles infantils públiques i els serveis per a l’educació de la primera infància 
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es crea l’Institut per a l’Educació de 
la Primera Infància (BOIB núm. 169, de 4 de desembre de 2008) estableix que en la 
Comissió de Planificació de l’Institut per a l’Educació de la Primera Infància hi haurà 
un representant 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 de la Sra. Maria de 
las Nieves Salas Bauzà, suplent, com a representant del Consell Insular de 
Mallorca en la Comissió de Planificació de l’Institut per a l’Educació de la 
Primera Infància, 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 la Comissió de Planificació de l’Institut per a l’Educació de la 
Primera Infància. 

3. Comunicar-ho a les persones interessades i a la Conselleria d’Educació i 
Universitat. 

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 tretze abstencions (PP i El Pi-Proposta per les Illes). 

 

PUNT 14. NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS DEL CONSELL 
INSULAR DE MALLORCA EN LA COMISSIÓ TÈCNICA INSULAR DE 
BIBLIOTEQUES. 

Es dóna compte de la següent proposta del president: 

L’article 8.2 c) de la Llei 19/2006, de 23 de novembre, del sistema bibliotecari de les 
Illes Balears (BOIB núm. 170, de 30 de novembre de 2006) crea les comissions 
tècniques insulars de biblioteques com a òrgan del Sistema Bibliotecari de les Illes 
Balears. 

L’article 39 de la Llei 19/2006 estableix que cada consell crearà la Comissió Tècnica 
Insular de Biblioteques.  
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L’article 2 del Reglament que determina les normes de funcionament intern i la 
composició de la Comissió Tècnica Insular de Biblioteques (BOIB núm. 77, de 28 de 
maig de 2009) estableix que el Consell Insular de Mallorca hi tendrà tres membres, un 
dels quals ha de ser la persona directora de la Biblioteca Central Insular, a partir de la 
seva creació. 

Propòs que el Ple adopti l’acord següent: 

1. Disposar el cessament de la Sra. Nativitat Muntaner Sans, com a representant del 
Consell Insular de Mallorca en la Comissió Tècnica Insular de Biblioteques, i agrair-li 
els serveis prestats. 

2. Ratificar el nomenament del Sr. Juan José Riera Ferrer, cap de secció de 
Biblioteques, com a representant del Consell Insular de Mallorca en la Comissió 
Tècnica Insular de Biblioteques. 

3. Nomenar la Sra. Catalina M. Quetglas Vicenç, cap d’unitat de Projectes, titular, i el 
Sr. Guillem Mas Miralles, cap d’unitat de Gestió bibliotecària, i el Sr. Llorenç Homar 
Bestard, cap d’unitat de Procés tècnic, suplents, representants del Consell Insular de 
Mallorca en la Comissió Tècnica Insular de Biblioteques. 

4. Comunicar-ho a les persones interessades i al Departament de Cultura, Patrimoni i 
Esports del Consell de 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 tretze abstencions (PP i El Pi-Proposta per les Illes). 

 

PUNT 15. PROPOSTA DE NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DEL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA A LA JUNTA RECTORA DEL 
CONSORCI SERRA DE TRAMUNTANA PATRIMONI MUNDIAL. 

Es dóna compte de la següent proposta del president: 

L’article 12 dels estatuts del Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial 
estableixen que a la Junta Rectora del Consorci hi haurà quatre vocals, titulars i 
suplents, en representació del Consell Insular de Mallorca. 

La vicepresidenta del Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial ha formulat 
una proposta. 

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 Junta Rectora del Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni 
Mundial i agrair-los els serveis prestats: 



 45

Titular: Sra. Margalida Pocoví Sampol 

Suplent: Sra. Neus Salas Bauzà 

Titular: Sr. Segismundo Morey Ramon 

Suplent: Sr. Jeroni Salom Munar 

Titular: Sr. Juan Antonio Fuster Rosselló 

Suplent: Sra. Catalina Soler Torres 

Titular: Sra. Maria Isabel Crespí Deyà 

Suplent: Sr. Mauricio Rovira de Alós 

2. Nomenar les persones que es diran com a representants del Consell Insular de 
Mallorca a la Junta Rectora del Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial: 

Titular: Sr. Francesc Miralles Mascaró, vicepresident primer i conseller 
executiu de Cultura, Patrimoni i Esports 

Suplent: Sr. Miquel Àngel Coll Canyelles, conseller electe 

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

Suplent: Sra. Maria del Carmen Palomino Sánchez, consellera executiva de 
Modernització i Funció Pública 

Titular: Lluís Enric Apesteguía Ripoll, conseller electe 

Suplent: Mercè Bujosa Estarellas, consellera electa 

Titular: M. Roser García Borràs, consellera electa 

Suplent: Aurora Ribot Lacosta, consellera electa 

3. Comunicar-ho a les persones interessades i al Consorci Serra de Tramuntana 
Patrimoni Mundial. 

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 tretze abstencions (PP i El Pi-Proposta per les Illes). 

 

PUNT 16. PROPOSTA DE DESIGNACIÓ DE REPRESENTANT DEL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA EN LA COMISSIÓ DE 
COORDINACIÓ DE POLICIES LOCALS DE LES ILLES BALEARS. 
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Es dóna compte de la següent proposta del president: 

L’article 15.1 c) de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies 
locals de les Illes Balears estableix que a la Comissió de Coordinació de Policies 
Locals de les Illes Balears hi ha d’haver una persona vocal en representació de cada 
consell insular. 

El dia 20 de juliol de 2015, el director general d’ Emergències i Interior ha sol·licitat 
que el Consell designi la persona, titular i suplent, que ha de representar el Consell 
Insular de Mallorca en la Comissió de Coordinació de les Policies Locals de les Illes 
Balears. 

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

 

1. Disposar el cessament del Sr. Francisco Amengual Tormo, titular, i de la Sra. 
Catalina Terrassa Crespí, suplent, com a representants del Consell Insular 
de Mallorca, i agrair-los els serveis prestats. 

2. Designar la Sra. Paola van Gent Torres, directora insular d’Emergències, titular, i la 
Sra. Antònia Malagrava Cantallops, secretària tècnica de 
Desenvolupament Local, suplentrepresentants del Consell Insular de 
Mallorca en la Comissió de Coordinació de Policies Locals de les Illes 
Balears. 

3. Notificar-ho a les persones interessades i a la Conselleria d’Hisenda i 
Administracions Públiques del Govern 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 tretze abstencions (PP i El Pi-Proposta per les Illes). 

 

PUNT 17. PROPOSTA MODIFICACIÓ D’UN VOCAL DE LA JUNTA 
RECTORA 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: 

Pel Grup de consellers del Partit Popular 
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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 vots a favor (PSOE, MÉS per 
Mallorca, Podem Mallorca i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía), cap vot en contra 
i tretze abstencions (PP i El Pi-Proposta per les Illes). 

 

PUNT 18. PROPOSTA DE NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DEL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA EN EL COMITÈ TÈCNIC 
TERRITORIAL DE SALUT LABORAL. 

Es dóna compte de la següent proposta del president: 
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En el Comitè Tècnic Territorial de Salut Laboral hi ha d’haver dos representants 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 en el Comitè Tècnic Territorial de Salut Laboral, i 
agrair-los els serveis prestats: 

Titular: Sr. Rafel Pons Vidal 

Suplent: Sr. José Manuel Carrillo Martínez 

Titular: Sr. Antoni Mulet Campins 

Suplent: Sr. Francisco Amengual Tormo 

2. Designar les persones que es diran com a representants del Consell Insular de 
Mallorca en el Comitè Tècnic Territorial de Salut Laboral: 

Titular: Sra. Carmen Palomino Sánchez, consellera executiva de 
Modernització i Funció Pública 

Suplent: Sra. Gemma Martín Sánchez, directora insular de 
Modernització i Innovació 

Titular: Sr. Benito Pròsper Gutiérrez, director insular de Funció Pública 

Suplent: Sr. Daniel Perelló Matheu, secretari tècnic de Modernització i 
Funció Pública 

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 tretze abstencions (PP i El Pi-Proposta per les Illes). 

 

PUNT 19. PROPOSTA DE DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS DEL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA EN EL PLE DE L’ESCOLA 
MUNICIPAL DE MALLORQUÍ. 

Es dóna compte de la següent proposta del president: 

El Reglament del Patronat de l’Escola Municipal de Mallorquí de Manacor preveu 
que el Consell de Mallorca disposi d’un representant. 
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El delegat d’Educació de l’Ajuntament de Manacor, mitjançant l’escrit de dia 3 
d’agost de 2015, ha sol·licitat que el Consell Insular de Mallorca designi la persona 
que l’ha de representar en el Ple de l’Escola durant la legislatura 2015-2019. 

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

 

4. Designar, perquè representi el Consell de Mallorca en el Ple de l’Escola 
Municipal de Mallorquí durant la legislatura 2015-2019, el Sr. Francesc 
Miralles Mascaró, vicepresident primer i conseller executiu de Cultura, 
Patrimoni i Esports, com a titular, i el Sr. Rafel M. Creus Oliver, director 
insular de Cultura. 

5. 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 tretze abstencions (PP i El Pi-Proposta per les Illes). 

 

PUNT 20. PROPOSTA DE DESIGNACIÓ DE REPRESENTANT EN LA 
COMISSIÓ BALEAR DE TECNOLOGIA I COMUNICACIONS. 

Es dóna compte de la següent proposta del president: 

El punt segon de la resolució del conseller d’Economia, Hisenda i Innovació de 12 de 
juny de 2008, per la qual es crea la Comissió Balear de Tecnologia i Comunicacions i 
el Comitè Assessor de la Presidència de la Comissió (BOIB núm. 90, de 28 de juny de 
2008) estableix que la Comissió Balear de Tecnologia i Comunicacions estarà 
integrada, entre d’altres persones, pel conseller d’Hisenda i Innovació del Consell 
Insular de Mallorca. 

D'acord amb l'actual estructura organitzativa del Consell de Mallorca, no existeix el 
càrrec de conseller executiu o consellera executiva d’Hisenda i Innovació. Això no 
obstant, i d'acord amb el Decret d'Organització aprovat pel president dia 10 de juliol 
de 2015 (BOIB 109, de 18 de juliol) les atribucions en matèria de tecnologies de la 
informació s’han atribuït al Departament de Modernització i Funció, del qual es titular 
la consellera executiva Sra. Maria del Carmen Palomino Sánchez, a qui s’entèn que 
correspon, per tant, la condició de membre titular. 

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

1. Disposar el cessament del Sr. Segismundo Morey Ramon com a representant 
suplent del Consell Insular de Mallorca en la Comissió Balear de Tecnologia i 
Comunicacions. 
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2. Designar la Sra. Gemma Martín Sánchez, directora insular de Modernització i 
Innovació, representant suplent del Consell Insular en la Comissió Balear de 
Tecnologia i Comunicacions. 

3. Comunicar-ho a les persones interessades i 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 tretze abstencions (PP i El Pi-Proposta per les Illes). 

 

PUNT 21. PROPOSTA D’ACORD DE DESIGNACIÓ DE REPRESENTANT 
DEL CONSELL DE MALLORCA EN EL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE 
L’AUTORITAT PORTUÀRIA DE LES ILLES BALEARS. 

Es dóna compte de la següent proposta del president: 

La Llei 33/2010, de 5 d’agost, de modificació de la Llei 48/2003, de 26 de novembre, 
de règim econòmic i de prestació de serveis en els ports d’interès general estableix 
que una de les vocalies del Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària serà 
ocupada per una persona en representació del Consell Insular de Mallorca. Correspon 
al Consell Insular de Mallorca fer la proposta i al Govern de les Illes Balears fer el 
nomenament. 

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

1. Proposar al Govern de les Illes Balears que disposi el cessament de la Sra. 
Coloma Terrassa Ventayol com a representant del Consell Insular de Mallorca 
en el Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de les Illes Balears. 

2. Proposar al Govern de les Illes Balear que nomeni vocal del Consell 
d’Administració de l’Autoritat Portuària de les Illes Balears en representació 
del Consell Insular de Mallorca el senyor Antoni Mir Llabrés, batle del 
municipi d’Alcúdia, com a titular, i el Sr. Pere Malondra Sánchez, primer 
tinent de batle del municipi d’Alcúdia, com a suplent. 

3. Comunicar-ho a la Conselleria de Presidència del Govern de les Illes Balears i 
a l’Autoritat Portuària 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 tretze abstencions (PP i El Pi-Proposta per les Illes). 

 

PUNT 22. PROPOSTA DE DESGINACIÓ DE REPESENANTS DEL 
COSNELL INSULAR DE MALLORCA EN LA COMISSIÓ DE 
COORDINACIÓ DELS ENS TERRITORIALS DE LES ILLES BALEARS EN 
MATÈRIA DE COOPERACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT. 
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Es dóna compte de la següent proposta del president: 

L’article 7.1 del Decret 41/2010, de 5 de març (BOIB 41, de 13 de març de 2010) 
estableix que a la Comissió de Coordinació dels Ens Territorials de les Illes Balears 
en matèria de cooperació al desenvolupament hi haurà, entre d’altres, un vocal en 
representació de cada consell insular. 

La consellera de Serveis Socials i Cooperació mitjançant escrit de dia 23 de juliol de 
2015 ha demanat la designació de dues persones, titular i suplent, com a vocals de la 
Comissió de Coordinació dels Ens Territorials de les Illes Balears en matèria de 
Cooperació al Desenvolupament, en representació del Consell Insular de Mallorca. 

Per tant, resolc: 

1. Disposar el cessament del Sr. Bartomeu Márquez Coll, titular, i del Sr. Octavio 
Cortés Olivera, suplent, com a representants del Consell Insular de Mallorca a la 
Comissió de Coordinació dels Ens Territorials de les Illes Balears en matèria de 
Cooperació al Desenvolupament i agrair-los els serveis prestats. 

2. Designar la Sra. Apol·lònia Miralles Xamena, consellera electa, titular, i el Sr. 
Sebastià Cerdà Campomar, cap de Secció d’Inserció Social i Immigració, suplent, 
representants del Consell Insular de Mallorca a la Comissió de Coordinació dels Ens 
Territorials de les Illes Balears en matèria de cooperació al desenvolupament. 

3. Comunicar-ho a les persones interessades, a l’Institut Mallorquí d’Afers Socials i a 
la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació. 

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 tretze abstencions (PP i El Pi-Proposta per les Illes). 
 

PUNT 23. PROPOSTA DE NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS DEL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA A LA COMISSIÓ DE MEDI 
AMBIENT DE LES ILLES BALEARS 

Es dóna compte de la següent proposta del president:  

L’article 5.3.c) del Decret 29/2009, de 8 de maig, d’organització, funcions i règim 
jurídic de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears (BOIB núm. 75, de 23 de 
maig de 2009) estableix que a l’esmentada Comissió de Medi Ambient de les Illes 
Balears hi haurà tres representants del Consell Insular de Mallorca amb rang d’òrgan 
directiu o assimilat. 

L’article 9 del Decret 29/2009, de 8 de maig, d’organització, funcions i règim jurídic 
de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears (BOIB núm. 75, de 23 de maig 
de 2009) estableix que el conseller o consellera competent en matèria de medi 
ambient ha de determinar la composició dels diferents subcomitès tècnics, les 
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persones membres dels quals han de ser personal funcionari o tècnic competent en 
matèria de medi ambient. 

El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca ha determinat la composició de: 

- Subcomitè d’Avaluacions Ambientals Estratègiques 

- Subcomitè d’Avaluacions d’Impacte Ambiental 

- Subcomitè d’Autoritzacions Ambientals 

- Subcomitè d’Informes Ambientals 

- Subcomitè de Xarxa Natura 

El president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears, mitjançant escrits 
de dia 10 d’agost de 2015 ha sol·licitat al Consell la designació dels representants del 
Consell a la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears i als diversos subcomités. 

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

RESOLC: 

1. Disposar el cessament de les persones que es diran com a representants del 
Consell Insular de Mallorca a la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears, i 
agrair-los els serveis prestats: 

Titular: Mauricio Rovira de Alós 

Suplent: Catalina Terrassa Crespí, 

Suplent: Sr. Rafel Gelabert Tortella 

Titular: Miquel Vidal Vidal 

Suplent: Martín A. Torres Valls 

Suplent: Bernat Roig Cabrer 

Titular: Catalina Soler Torres 

Suplent: Margalida Pocoví Sampol 

Suplent: Antoni Serra Comas 

2. Designar a les persones que a continuació es diran com a representants, titulars i 
suplents, del Consell Insular de Mallorca a la Comissió de Medi Ambient de les 
Illes Balears: 

Titular: Sra. Sandra Espeja Almajano, consellera executiva de Medi Ambient 



 53

Suplent: Sr. Cristian Ruiz Altaba, director insular de Medi Ambient 

Suplent: Sra. Catalina Maria Canals Gili, directora insular de Residus 

Titular: Sr. Miquel Vadell Balaguer, director insular de Territori i Paisatge 

Suplent: Sr. Ignacio Miranda Larrucea, director insular d’Infraestructures i 
Mobilitat 

Suplent: Sra. Marta Thomàs Reinés, secretària tècnica de Medi Ambient 

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

Suplent: Sr. Joan Morey Pizà, director insular d’Urbanisme 

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

3. Designar les persones que es diran als subcomitès que es relacionen: 

Subcomitè tècnic d’avaluacions ambientals estratègiques 
Titular: Sr. Mariano Gual de Torrella Lesenne, tècnic del Consell Insular 

de Mallorca, cap de Servei d’Urbanisme 
Suplent: Sra. Carolina Horrach Mora, tècnica del Consell Insular de 

Mallorca 
Suplent: Sr. Jaime Jaume Ponsetí, cap de Secció dels serveis tècnics 

d’Urbanisme 
Subcomitè tècnic d’autoritzacions ambientals 

Titular: Sr. Marc Gradaille Llaneras, cap del Servei d’Activitats 
Suplent: Sra. Francisca Catalina Pastor Torres, cap de Secció d’Activitats 

Permanents 
Subcomitè tècnic d’avaluacions d’impacte ambiental 

Titular: Sr. Mariano Gual de Torrella Lesenne, tècnic del Consell Insular 
de Mallorca, cap de Servei d’Urbanisme 

Suplent: Sra. Carolina Horrach Mora, tècnica del Consell Insular de 
Mallorca 

Suplent: Sr. Jaime Jaume Ponsetí, cap de Secció dels serveis tècnics 
d’Urbanisme 

Subcomitè tècnic de Sostenibilitat Ambiental 
Titular: Sr. Josep Antoni Aguiló Ribas, cap del Servei de Medi Ambient  
Suplent: Sra. Cristina Carreras Brugada, tècnica jurídica del Departament 

de Medi Ambient 

Subcomitè d’Informes Ambientals 

Titular: Sr. Josep Antoni Aguiló Ribas, cap del Servei de Medi Ambient  
Suplent: Sra. Cristina Carreras Brugada, tècnica jurídica del Departament 

de Medi Ambient 
Subcomitè de Xarxa Natura 
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Titular: Sr. Cristian Ruiz Altaba, director insular de Medi 
Ambient 

Suplent: Sra. Catalina Maria Canals Gili, directora insular de 
Residus 

4. Comunicar-ho a les persones interessades i a la Comissió de Medi Ambient de 
les Illes Balears. 

 

Sotmesa la inclusió 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 tretze abstencions (PP i El Pi-Proposta per les Illes). 
 

PUNT 24. PROPOSTA DE NOMENAMENT DE REPRESENTANT DEL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA EN LA MESA DE COMPETÈNCIES 
EN EL PROCÉS DE DESENVOLUPAMENT DEL PACTE LOCAL. 

Es dóna compte de la següent proposta del president:  

El Consell Insular de Mallorca disposa d’un representant en la Mesa de Competències 
en el procés de desenvolupament del Pacte Local. 

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

1. Proposar que es disposi el cessament del Sr. Bernadí Coll Martorell, titular, i 
del Martín A. Torres Valls, suplent, com a representants del Consell Insular de 
Mallorca en la Mesa de Competències en el procés de desenvolupament del 
Pacte Local. 

2. Proposar el nomenament del Sr. Joan Font Massot, conseller executiu de 
Desenvolupament Local, titular, i del Sr. Joan Manera Jaume, director insular 
de Cooperació Local i Caça, suplent, com a representants del Consell Insular 
de Mallorca en la Mesa de Competències en el procés de desenvolupament del 
Pacte Local. 

3. Comunicar-ho a les persones interessades i al Govern de les Illes Balears. 

Sotmesa la inclusió 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 tretze abstencions (PP i El Pi-Proposta per les Illes). 
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PUNT 25. PROPOSTA DE NOMENAMENT DEL REPRESENTANT DEL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA EN EL CONSELL DE L'ECONOMIA 
SOCIAL I DEL COOPERATIVISME DE LES ILLES BALEARS. 

Es dóna compte de la següent proposta del president: 

L’article 3 del Decret 52/2009, de 7 d'agost, pel qual es crea el Consell de l'Economia 
Social i del Cooperativisme de les Illes Balears (BOIB núm. 118, de 13 d'agost de 
2009) estableix que en forma part, entre d'altres, una persona en representació del 
Consell Insular de Mallorca. 

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

1. Disposar el cessament del Sr. Bernadí Coll Martorell, titular, i del Sr. Martín A. 
Torres Valls, suplent, com a representants del Consell Insular de Mallorca al Consell 
d’Economia Social i del Cooperativisme, i agrair-los els serveis prestats. 

2. Proposar el nomenament del Sr. Lluis Enric Apesteguía Ripoll, conseller electe, 
titular, i del Sr. Joan Manera Jaume, director insular de Cooperació Local i Caça, com 
a representants del Consell Insular de Mallorca en el Consell de l'Economia Social i 
de Cooperativisme de les Illes Balears. 

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

Sotmesa la inclusió 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 tretze abstencions (PP i El Pi-Proposta per les Illes). 

 

PUNT 26. PROPOSTA DE DESIGNACIÓ DELS REPRESENTANTS DEL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA EN EL COMITÈ TÈCNIC DE 
GESTIÓ D’EMERGÈNCIES, EN EL COMITÈ TÈCNIC DE PLANIFICACIÓ 
EN PROTECCIÓ CIVIL I EN ELS GRUPS DE SUPORT TÈCNIC. 

Es dóna compte de la següent proposta del president: 

El Decret 8/2004, de 23 de gener, pel qual es despleguen determinats aspectes de la 
llei d’ordenació d’emergències de les Illes Balears (BOIB 18, de 5 de febrer de 2004), 
crea el Comitè tècnic de gestió d’emergències i el Comitè tècnic de planificació en 
protecció civil, i estableix que en cada un hi haurà un representant de cada servei de 
Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments de les Illes Balears. 

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

1. Ratificar la designació del Sr. Santiago Rovira Vallhonesta, cap del Servei de 
Bombers, titular, i del Sr. Juan Cifuentes Gómez, suboficial del Servei de Bombers, 
suplent, com a representants del Consell Insular de Mallorca en els comitès i grups 
següents: 
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- Comitè Tècnic de Gestió d’Emergències 

- Comitè Tècnic de Planificació en Protecció Civil  

- Grups de suport tècnic 

2. Comunicar-ho a les persones interessades, a la conselleria d’Hisenda i 
Administracions Públiques i a la Secretaria Tècnica del Departament de 
Desenvolupament Local. 

 

Sotmesa la inclusió 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 tretze abstencions (PP i El Pi-Proposta per les Illes). 
 

PUNT 27. PROPOSTA DE DESIGNACIÓ DEL REPRESENTANT DEL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA EN LA COMISSIÓ DE PREVENCIÓ 
D’INCENDIS FORESTALS DE LES ILLES BALEARS 

Es dóna compte de la següent proposta del president: 

L’article 19.4 del Decret 125/2007, de 5 d’octubre, pel qual es dicten normes sobre 
l’ús del foc i es regula l’exercici de determinades activitats susceptibles d’incrementar 
el risc d’incendi forestal estableix que en la Comissió de Prevenció d’Incendis 
Forestals de les Illes Balears hi ha d’haver un representant de cada un dels consells 
insulars. 

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

1. Disposar el cessament del Sr. Francisco Amengual Tormo, titular, i de la Sra. 
Catalina Terrassa Crespí, suplent com a representants del Consell Insular de Mallorca 
en la Comissió de Prevenció d’Incendis Forestals de les Illes Balears, i agrair-los els 
serveis prestats. 

2. Designar la Sra. Paola van Gent Torres, directora insular d’Emergències, titular, i la 
Sra. Antònia Malagrava Cantallops, secretària tècnica de Desenvolupament Local, 
suplent, representants del Consell Insular de Mallorca en la Comissió de Prevenció 
d’Incendis Forestals de les Illes Balears. 

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

 

Sotmesa la inclusió 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 tretze abstencions (PP i El Pi-Proposta per les Illes). 
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PUNT 28. PROPOSTA DE DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS DEL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA EN EL PLA METEOBAL 

Es dóna compte de la següent proposta del president: 

El Decret 106/2006, de 15 de desembre, mitjançant el qual s’aprova el pla especial per 
fer front al risc de fenòmens meteorològics adversos, crea diversos comitès i grups, en 
els quals hi ha d’haver representants del Consell Insular de Mallorca. 

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

1. Disposar el cessament del Sr. Francesc Amengual Tormo, titular, i del Sr. Miquel 
Rosselló Mena, suplent, representants del Consell Insular de Mallorca en el Comitè 
Assessor del Pla METEOBAL i agrair-los els serveis prestats. 

2. Designar la Sra. Paola van Gent Torres, directora insular d’Emergències, titular, i la 
Sra. Antònia Malagrava Cantallops, secretària tècnica de Desenvolupament Local, 
suplent, representants del Consell Insular de Mallorca en el Comitè Assessor del Pla 
METEOBAL. 

3. Ratificar el Sr. Santiago Rovira Vallhonesta, cap del Servei de Bombers, titular, i el 
Sr. Juan Cifuentes Gómez, suboficial del Servei de Bombers, suplent, representants 
dels Bombers del Consell Insular de Mallorca en el Grup de Suport Tècnic del Pla 
METEOBAL. 

4. Comunicar-ho a les persones interessades, a la Conselleria d’Hisenda i 
Administracions Públiques i a la Secretaria Tècnica del Departament de 
Desenvolupament Local. 

 

Sotmesa la inclusió 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 tretze abstencions (PP i El Pi-Proposta per les Illes). 
 
 
PUNT 29. PROPOSTA DE DESIGNACIÓ DE REPRESENTANT DEL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA A LA COMISSIÓ SECTORIAL DEL 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE COMUNITATS AUTÒNOMES EN 
MATÈRIA DE RECONEIXEMENT RECÍPROC DE LLICÈNCIES DE CAÇA 
I PESCA. 

Es dóna compte de la següent proposta del president: 

En la Comissió Sectorial del Conveni de col·laboració entre comunitats autònomes en 
matèria de reconeixement recíproc de llicències de caça i pesca hi ha d’haver una 
persona en representació del Consell Insular de Mallorca. 
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Per tant, propòs que el Ple adopti l’acord següent: 

1. Disposar el cessament del Sr. Joan Escalas Noceras, titular, i del Sr. Pedro 
Bestard Martínez, suplent, com a representants del Consell Insular de Mallorca 
a la Comissió Sectorial del Conveni de col·laboració entre comunitats 
autònomes en matèria de reconeixement recíproc de llicències de caça i pesca, 
i agrair-los els serveis prestats. 

2. Designar el Sr. Joan Manera Jaume, director insular de Cooperació Local i 
Caça, titular, i la Sra. Antònia Malagrava Cantallops, secretària tècnica de 
Desenvolupament Local, suplent, representants del Consell Insular de 
Mallorca en la Comissió Sectorial del Conveni de col·laboració entre 
comunitats autònomes en matèria de reconeixement recíproc de llicències de 
caça i pesca. 

3. Notificar-ho a les persones interessades i a la Conselleria de Medi Ambient, 
Agricultura i Pesca i a la Secretaria Tècnica de Desenvolupament Local. 

 

Sotmesa la inclusió 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 tretze abstencions (PP i El Pi-Proposta per les Illes). 
 

PUNT 30. PROPOSTA DE DESIGNACIÓ DE REPRESENTANT DEL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA EN EL CONSELL BALEAR DE 
CAÇA. 

Es dóna compte de la següent proposta del president: 

El Decret 65/2005, de 10 de juny, de modificació del Decret 95/2002, de 12 de juliol, 
pel qual es regulen el Consell Balear de Caça i els Consells Insulars de Caça, preveu 
que hi haurà un representant del Consell Insular de Mallorca en el Consell Balear de 
Caça. 

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

1. Disposar el cessament del Sr. Joan Escalas Noceras, titular, i del Sr. Sr. Pedro 
Bestard Martínez, suplent, com a representants en el Consell Balear de Caça, i 
agrair-los els serveis prestats. 

2. Designar el Sr. Joan Manera Jaume, director insular de Cooperació Local i 
Caça, titular, i la Sra. Antònia Malagrava Cantallops, secretària tècnica de 
Desenvolupament Local, suplent, representants del Consell Insular de 
Mallorca en el Consell Balear de Caça. 

3. Notificar-ho a les persones interessades, a la Conselleria de Medi Ambient, 
Agricultura i Pesca i a la Secretaria Tècnica de Desenvolupament Local. 
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Sotmesa la inclusió 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 tretze abstencions (PP i El Pi-Proposta per les Illes). 
 

PUNT 31. PROPOSTA DE DESIGNACIÓ DEL REPRESENTANT DEL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA A LA COMISSIÓ D’ORDENACIÓ 
SANITÀRIA TERRITORIAL DE LES ILLES BALEARS 

Es dóna compte de la següent proposta del president: 

L’Ordre de la consellera de Salut i Consum de dia 15 de gener de 2004, per la qual es 
crea la Comissió d’Ordenació Sanitària Territorial de les Illes Balears (BOIB núm. 13, 
de 27 de gener de 2008) estableix, en l’article 2n, que hi ha d’haver un representant 
del Consell Insular de Mallorca. 

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

1. Disposar el cessament del Sr. Josep Oliver Rebassa com a representant del 
Consell Insular de Mallorca a la Comissió d’Ordenació Sanitària Territorial i 
agrair-li els serveis prestats. 

2. Designar la Sra. Caterina Mas Bennàsar, directora insular de d’Inclusió Social, 
representant del Consell Insular de Mallorca en la Comissió d’Ordenació 
Sanitària Territorial de les Illes Balears. 

3. Notificar-ho a la persona interessada i a la Conselleria de Salut del Govern de 
les Illes Balears. 

 

Sotmesa la inclusió 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 tretze abstencions (PP i El Pi-Proposta per les Illes). 
 

PUNT 32. PROPOSTA DE DESIGNACIÓ DE REPRESENTATS DEL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA AL CONSELL BALEAR DE 
CONSUM. 

Es dóna compte de la següent proposta del president: 

Els articles 3 i 4 del Decret 75/2001, parcialment modificat pel Decret 46/2005, 
preveu que hi haurà un representant del Consell Insular de Mallorca al Consell Balear 
de Consum. 
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Per això, propòs que el Ple adopti l’acord següent: 

1. Disposar el cessament de la Sra. Maria de las Nieves Salas Bauzà, titular, i del 
Sr. Rafel Pons Vidal, suplent, com a representants del Consell Insular de 
Mallorca en el Consell Balear de Consum, i agrair-los els serveis prestats. 

2. Designar el Sr. Javier de Juan Martín, conseller electe i vicepresident de 
l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, titular, i el Sr. José Manuel Portalo Prada, 
directori insular de Persones amb Discapacitat, suplent, representants del 
Consell Insular de Mallorca en el Consell Balear de Consum. 

3. Notificar-ho a les persones interessades i a la Conselleria de Salut. 

 

Sotmesa la inclusió 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 tretze abstencions (PP i El Pi-Proposta per les Illes). 
 
PUNT 33. PROPOSTA DE NOMENAMENT DE REPRESENTANT DEL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA EN EL CONSELL SUPERIOR 
D’ACCIÓ SOCIAL 

Es dóna compte de la següent proposta del president: 

El Decret 72/1997, de 21 de maig, pel qual es modifica la composició del Consell 
Superior d'Acció Social de les Illes Balears, estableix que un dels vocals serà un 
representant del Consell Insular de Mallorca. 

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

1.Diposar el cessament de l la Sra. Catalina Cirer Adrover, titular, i del Sr. Pedro 
Cantarero Verger, suplent, com a representants del Consell Insular de Mallorca en el 
Consell Superior d’Acció Social, i agrair-los els serveis prestats. 

2. Nomenar la Sra. Margalida Puigserver Servera, consellera executiva de Benestar i 
Drets Socials, titular, i la Sra. Apol·lònia Miralles Xamena, consellera electa, suplent, 
representants del Consell Insular de Mallorca en el Consell Superior d’Acció Social. 

3. Notificar-ho a les persones interessades i a la Conselleria Serveis Socials i 
Cooperació. 

 

Sotmesa la inclusió 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 tretze abstencions (PP i El Pi-Proposta per les Illes). 
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PUNT 34. PROPOSTA DE DESIGNACIÓ DEL REPRESENTANT DEL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA EN EL CONSELL DE SALUT DE LES 
ILLES BALEARS 

Es dóna compte de la següent proposta del president: 

L’article 3.b) del Decret 44/2004, de dia 14 de maig pel qual s’estableix el règim i el 
funcionament del Consell de la Salut de les Illes Balears (BOIB núm. 74, de dia 
25/05/2004) estableix que hi haurà un vocal en representació de cadascun dels 
consells insulars. 

L’article 4 del Decret 44/2004, de dia 14 de maig pel qual s’estableix el règim i el 
funcionament del Consell de la Salut de les Illes Balears (BOIB núm. 74, de dia 
25/05/2004) estableix que els vocals (titulars i suplents) del Consell Balear de la Salut 
seran nomenats i cessats, prèvia proposta de l’organització representativa, per la 
persona titular de la conselleria competent en matèria de sanitat. 

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

1. Disposar el cessament del Sr. Josep Oliver Rebassa, titular, i de la Sra. 
Antònia Roca Bellinfante, suplent, com a representants del Consell Insular de 
Mallorca en el Consell de Salut de les Illes Balears 

2. Proposar que es nomeni la senyora Caterina Mas Bennàssar, directora insular 
d’Inclusió Social, representant del Consell Insular de Mallorca en el Consell 
de Salut de les Illes Balears. 

3. Notificar-ho a la persona interessada i a la Conselleria de Salut del Govern de 
les Illes Balears. 

 

Sotmesa la inclusió 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 tretze abstencions (PP i El Pi-Proposta per les Illes). 
 
 
PUNT 35. PROPOSTA DE PROPOSICIÓ DEL REPRESENTANT DEL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA EN EL CONSELL AUTONÒMIC DE 
SEGURETAT ALIMENTÀRIA DE LES ILLES BALEARS 

Es dóna compte de la següent proposta del president: 

L’article 5 del Decret 12/2013, de 5 d’abril, pel qual es creen el Consell Autonòmic de 
Seguretat Alimentària i la Comissió de Coordinació Administrativa, preveu que els 
consells insulars hi estiguin representats amb un vocal. 

L’article 17 de l’esmentat Decret estableix que els membres d’aquests òrgans es 
nomenen i se’n disposa el cessament per resolució de la persona titular de la 
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conselleria competent en matèria de salut, a proposta vinculant de les conselleries o 
administracions públiques territorials o ens socials, representats en el si de cada òrgan. 

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

1. Proposar el cessament de la Sra. Maria Magdalena García Gual, titular, i de la Sra. 
Coloma Terrassa Ventayol, , suplent, com a representants del Consell Insular de 
Mallorca al Consell Autonòmic de Seguretat Alimentària, i agrair-los els serveis 
prestats. 

2. Proposar el nomenament del Sr. Javier de Juan Martín, conseller electe i 
vicepresident de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, titular, i de la Sra. Margalida 
Puigserver Servera, consellera executiva de Benestar i Drets Socials, suplent, com a 
representants del Consell Insular de Mallorca al Consell Autonòmic de Seguretat 
Alimentària 

3. Comunicar a les persones interessades i a la Conselleria de Salut. 
 

Sotmesa la inclusió 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 tretze abstencions (PP i El Pi-Proposta per les Illes). 
 

PUNT 36. PROPOSTA DE PROPOSICIÓ DE REPRESENTANTS DEL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA EN LA COMISSIÓ INSTITUCIONAL 
SOBRE DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS 

Es dóna compte de la següent proposta del president: 

El Decret 5/2010, de 15 de gener, pel qual es crea la Comissió Institucional sobre 
Drogodependències i altres addiccions estableix que hi ha d’haver un representant, 
titular i suplent, del Consell Insular de Mallorca. 
Per tot això propòs que el Ple adopti l’acord següent: 

1. Proposar que es disposi el cessament del Sr. Octavio Cortès Oliveras, titular, i del 
Sr. Miquel Clar Oliver, suplent, com a representants del Consell Insular de Mallorca 
en la Comissió Institucional sobre Drogodependències i altres addiccions, i agrair-los 
els serveis prestats. 

2. Proposar que es nomeni la Sra. Catalina Mas Bennàssar, directora insular d’Inclusió 
Social, titular, i el Sr. Antoni Roig Cerdà, tècnic de la secció d’Atenció a les 
Drogodependències, suplent, representants del Consell Insular de Mallorca en la 
Comissió Institucional sobre Drogodependències i altres addiccions. 

3. Comunicar-ho a les persones interessades i a la Conselleria de Salut. 

 

Sotmesa la inclusió 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 tretze abstencions (PP i El Pi-Proposta per les Illes). 
 

PUNT 37. PROPOSTA DE DESIGNACIÓ DEL REPRESENTANT DEL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA EN EL COMITÈ AUTONÒMIC DE 
LA CREU ROJA ESPANYOLA A LES ILLES BALEARS. 

Es dóna compte de la següent proposta del president: 

L’article 23 del Reglament general orgànic de la Creu Roja Espanyola a les Illes 
Balears preveu que hi haurà un representant del Consell Insular de Mallorca. 

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

1. Disposar el cessament de la Sra. Antònia Roca Bellinfante, titular, i de la Sra. 
Maria Magdalena Garcia Gual, suplent, com a representant del Consell Insular de 
Mallorca en el Comitè Autonòmic de la Creu Roja Espanyola a les Illes Balears, i 
agrair-los els serveis prestats. 

2. Designar el Sr. Javier de Juan Martín, conseller electe i vicepresident de l’Institut 
Mallorquí d’Afers Socials, titular, i el Sr. José Manuel Portalo Prada, director insular 
de Persones amb Discapacitat, suplent, representants del Consell Insular de Mallorca 
en el Comitè Autonòmic de Creu Roja Espanyola a les Illes Balears  

3. Notificar-ho a les persones interessades i a Creu Roja Espanyola a les Illes Balears. 

 

Sotmesa la inclusió 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 tretze abstencions (PP i El Pi-Proposta per les Illes). 
 

PUNT 38. PROPOSTA DE NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS DEL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA A LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT 
DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA 
COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS I EL CONSELL 
INSULAR DE MALLORCA EN MATÈRIA DE CARRETERES 

Es dóna compte de la següent proposta del president: 

El dia 14 de març de 2008 es va signar un conveni de col·laboració entre la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears i el Consell Insular de Mallorca en matèria de 
carreteres. 

A la clàusula 7a de l’esmentat conveni es crea la Comissió de Seguiment, formada per 
dos representants de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i 
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altres dos del Consell Insular de Mallorca amb l’objecte d’impulsar, definir i 
desenvolupar les actuacions previstes en aquest Conveni, resoldre els problemes 
d’interpretació i compliment que puguin plantejar-se respecte al mateix i analitzar i 
planificar el seu desenvolupament i execució. 

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

1. Disposar el cessament del Sr. Rafel Gelabert Tortella, i del Sr. José Morell 
Fernández com a representants del Consell Insular de Mallorca a la Comissió 
de Seguiment del Conveni de col·laboració entre l’Administració de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el Consell Insular de Mallorca en 
matèria de carreteres, i agrair-los els serveis prestats. 

2. Nomenar el Sr. Ignacio Miranda Larrucea, director insular d’Infraestructures i 
Mobilitat, i el Sr. Juan Cifre Díaz-Oyuelos, coordinador en cap de Carreteres, 
representants del Consell Insular de Mallorca a la Comissió de Seguiment del 
Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Comunitat Autònoma de 
les Illes Balears i el Consell Insular de Mallorca en matèria de carreteres signat 
el dia 14 de març de 2008. 

3. Comunicar-ho a les persones interessades i a la Comunitat Autònoma de les 
Illes Balears. 

 

Sotmesa la inclusió 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 tretze abstencions (PP i El Pi-Proposta per les Illes). 
 

PUNT 39. PROPOSTA DE NOMENAMENT REPRESENTANTS DEL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA A "GESTIÓN URBANÍSTICA DE 
BALEARES, SA" 

Es dóna compte de la següent proposta del president: 

El Consell de Mallorca disposa d’un representant a “Gestión Urbanística de Baleares, 
SA”. 

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

1. Disposar el cessament del Sr. Mauricio Rovira de Alós i de la Sra. Margalida 
Isabel Roig Catany, com a representants del Consell Insular de Mallorca a 
"Gestión Urbanística de Baleares, SA", i agrair-los els serveis prestats. 

2. Nomenar la Sra. Mercedes Garrido Rodríguez, consellera executiva de Territori i 
Infraestructures, i el Sr. Joan Morey Pizà, director insular d’Urbanisme, 
representants del Consell de Mallorca a "Gestión Urbanística de Baleares, SA". 
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3. Comunicar-ho a les persones interessades, a "Gestión Urbanística de Baleares, 
SA" i a la Secretaria Tècnica de Territori i Infraestructures. 

 

Sotmesa la inclusió 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 tretze abstencions (PP i El Pi-Proposta per les Illes). 
 
 
PUNT 40. PROPOSTA DE NOMENAMENT DE REPRESENTANT DEL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA A L’ASSOCIACIÓ IMPULSORS DE 
LA CUSTÒDIA DEL TERRITORI (ICTIB) 

Es dóna compte de la següent proposta del president: 

El Consell Insular de Mallorca, mitjançant acord del Ple de dia 1 de juliol de 2010 es 
va adherir a l’Associació Impulsors de la Custòdia del Territori a les Illes Balears 
(ICTIB). 

El Consell Insular de Mallorca designa una persona perquè el representi a l’esmentada 
Associació. 

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

1. Disposar el cessament de la Sra. Catalina Soler Torres, titular, i de la Sra. 
Margalida Pocoví Sampol, suplent, com a representants del Consell Insular de 
Mallorca a l’Associació Impulsors de la Custòdia del Territori a les Illes Balears 
(ICTIB), i agrair-los els serveis prestats. 

2. Designar el Sr. Miquel Vadell Balaguer, director insular de Territori i Paisatge, 
titular, i el Sr. Joan Morey Pizà, director insular d’Urbanisme, suplent, representants 
del Consell Insular de Mallorca a l’Associació Impulsors de la Custòdia del Territori a 
les Illes Balears (ICTIB). 

3. Comunicar-ho a les persones interessades, a l’Associació Impulsors de la Custòdia 
del Territori a les Illes Balears (ICTIB) i a la Secretaria Tècnica de Territori i 
Infraestructures. 

 

Sotmesa la inclusió 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 tretze abstencions (PP i El Pi-Proposta per les Illes). 
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PUNT 41. PROPOSTA DE DESIGNACIÓ DE REPRESENTANT DEL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA EN EL CONSELL ASSESSOR DE 
L’ENERGIA 

Es dóna compte de la següent proposta del president: 

L’article 3 del Decret 39/2010, de 26 de febrer, pel qual es crea el Consell Assessor de 
l’Energia (BOIB núm. 37, de 6 de març de 2010) n’estableix la composició i 
determina que, entre d’altres, hi haurà un vocal, en representació del Consell Insular 
de Mallorca, que ha de ser nomenat per la Presidència del Consell Assessor de 
l’Energia. 

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

1. Proposar que es disposi el cessament del Sr. Mauricio Rovira de Alós, titular, i 
de la Sra. Catalina Terrassa Crespí, suplent, com a vocals del Consell Assessor 
d’Energia en representació del Consell Insular de Mallorca. 

2. Proposar el nomenament del Sr. Joan Morey Pizà, director insular d’Urbanisme, 
titular, i del Sr. Miquel Vadell Balaguer, director insular de Territori i Paisatge, 
suplent, com a vocals del Consell Assessor d’Energia en representació del Consell 
Insular de Mallorca. 

3. Notificar-ho a les persones interessades, a Conselleria de Territori, Energia i 
Mobilitat i a la Secretaria Tècnica de Territori i Infraestructures. 

 

Sotmesa la inclusió 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 tretze abstencions (PP i El Pi-Proposta per les Illes). 

 

PUNT 42. PROPOSTA DE NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DEL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA AL PLE I A LA COMISSIÓ 
EXECUTIVA DE LA JUNTA AUTONÒMICA D’ACTIVITATS DE LES 
ILLES BALEARS 

Es dóna compte de la següent proposta del president: 

L’article 3 del Decret 125/2008, de 21 de novembre, de l’estructura, composició i 
funcionament de la Junta Autonòmica d’Activitats de les Illes Balears (BOIB núm. 
166, de 27/11/2008) estableix que en el Ple de la Junta Autonòmica d’Activitats hi 
haurà dos vocals en representació del Consell Insular de Mallorca. 

L’article 5 del Decret 125/2008, de 21 de novembre, de l’estructura, composició i 
funcionament de la Junta Autonòmica d’Activitats de les Illes Balears (BOIB núm. 
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166, de 27/11/2008) estableix que a la Comissió Executiva hi haurà un vocal, que 
haurà de ser personal tècnic, en representació de cada consell. 

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

1. Disposar el cessament de les persones que es diran als organismes que 
s’especifiquen, i agrair-los els serveis prestats: 

Ple de la Junta Autonòmica: 

Titular: Sr. Mauricio Rovira de Alós 

Suplent: Sra. Margalida Pocoví Sampol 

Titular: Sr. José Manuel Carrillo Martínez 

Suplent: Sr. Josep Antoni Aguiló Ribas 

Comissió Executiva de la Junta Autonòmica 

Titular: Sra. Catalina Terrassa Crespí 

Suplent: Sr. Marc Gradaille Llaneras 

2. Nomenar les persones que es diran als organismes que s’especifiquen: 

Ple de la Junta Autonòmica: 

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

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

Titular: Sr. Joan Morey Pizà, director insular d’Urbanisme 

Suplent: Sr. Miquel Vadell Balaguer, director insular de Territori i 
Paisatge 

Comissió Executiva de la Junta Autonòmica 

Titular: Sr. Marc Gradaille Llaneras, cap del Servei d’Activitats 

Suplent: Sra. Francisca Catalina Pastor Torres, cap de Secció 
d’Activitats permanents 

3. Comunicar-ho a les persones interessades i a la Conselleria d’Hisenda i 
Administracions Públiques. 

Sotmesa la inclusió 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 tretze abstencions (PP i El Pi-Proposta per les Illes). 
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PUNT 43. PROPOSTA DE NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS DEL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA EN LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT 
DEL PROTOCOL PER ESTABLIR LA METODOLOGIA DE 
COL·LABORACIÓ QUE CONDUEIXI A LA REDACCIÓ DEL PLA 
D’EQUIPAMENTS COMERCIALS DE L’ILLA DE MALLORCA 

Es dóna compte de la següent proposta del president: 

La clàusula 2 del Protocol signat entre el Consell i la Conselleria d’Economia i 
Competitivitat el dia 9 de febrer de 2015 per establir la metodologia de col·laboració 
que condueixi a la redacció del Pla d’equipaments comercials de l’illa de Mallorca 
estableix que es crearà una comissió de seguiment. El Consell Insular de Mallorca hi 
té dos representants. 

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

1. Disposar el cessament del Sr. Mauricio Rovira de Alós i de la Sra. Margalida Isabel 
Roig Catany com a representants del Consell Insular de Mallorca en la Comissió de 
seguiment del Protocol per establir la metodologia de col·laboració que condueixi a la 
redacció del Pla d’equipaments comercials de l’illa de Mallorca i agrair-los els serveis 
prestats. 

2. Nomenar la Sra. Mercedes Garrido Rodríguez, consellera executiva de Territori i 
Infraestructures, i el Sr. Miquel Vadell Balaguer, director insular de Territori i 
Paisatge, representants del Consell Insular de Mallorca en la Comissió de seguiment 
del Protocol per establir la metodologia de col·laboració que condueixi a la redacció 
del Pla d’equipaments comercials de l’illa de Mallorca. 

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

 

Sotmesa la inclusió 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 tretze abstencions (PP i El Pi-Proposta per les Illes). 
 
PUNT 44. PROPOSTA DE DESIGNACIÓ DE REPRESENTATS DEL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA EN L’AUTORITAT DE GESTIÓ DEL 
PARATGE NATURAL SERRA DE TRAMUNTANA  

Es dóna compte de la següent proposta del president: 

L’Ordre del conseller de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears, de 21 de maig 
de 2007 (BOIB núm. 79, de 26 de maig de 2007), per la qual es crea l’Autoritat de 
Gestió del Paratge Natural de la Serra de Tramuntana, preveu que hi haurà un 
representant del Consell Insular de Mallorca en l’Autoritat de Gestió del Paratge 
Natural Serra de Tramuntana. 
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Per això, propòs que el Ple adopti l’acord següent: 

1. Disposar el cessament de la Sra. Catalina Soler Torres, titular, i de la Sra. 
Margalida Pocoví Sampol, suplent, com a representants del Consell Insular de 
Mallorca en l’esmentat organisme, i agrair-los els serveis prestats. 

2. Designar la Sra. Mercedes Garrido Rodríguez, consellera executiva de 
Territori i Infraestructures, titular, i el Sr. Miquel Vadell Balaguer, director 
insular de Territori i Paisatge, suplent, representants del Consell de Mallorca 
en l’Autoritat de Gestió del Paratge Natural de la Serra de Tramuntana. 

3. Notificar-ho a les persones interessades, a la Conselleria de Medi Ambient, 
Agricultura i Pesca i a la Secretaria Tècnica de Territori i Infraestructures. 

 

Sotmesa la inclusió 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 tretze abstencions (PP i El Pi-Proposta per les Illes). 
 
PUNT 45. PROPOSTA DE NOMENAMENT DEL DELEGAT DEL CONSELL 
INSULAR DE MALLORCA A “CARRETERA PALMA-MANACOR 
CONCESSIONÀRIA DEL CONSELL DE MALLORCA SA”, SOCIETAT 
CONCESSIONÀRIA DE LA CARRETERA MA-15 PALMA MANACOR 

Es dóna compte de la següent proposta del president: 

La clàusula 36.4 dels Plecs de clàusules administratives particulars que regeixen el 
contracte de concessió de l’obra pública per a la construcció, conservació i explotació 
de la carretera Ma-15 Palma-Manacor, aprovats pel Ple del Consell Insular de 
Mallorca en sessió de dia 2 de febrer de 2004, preveu la figura de l’inspector de la 
concessió, que serà designat per l’Administració. 

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

1. Disposar el cessamet del Sr. Rafel Gelabert Tortella com a delegat del Consell 
Insular de Mallorca a “Carretera Palma-Manacor concessionària del Consell de 
Mallorca SA”, societat concessionària de la carretera Ma-15 Palma Manacor, i 
agrair-li els serveis prestats. 

2. Nomenar el Sr. Ignacio Miranda Larrucea, director insular d’Infraestructures i 
Mobilitat, delegat del Consell Insular de Mallorca a “Carretera Palma-
Manacor concessionària del Consell de Mallorca SA”, societat concessionària 
de la carretera Ma-15 Palma Manacor. 

3. Comunicar-ho a les persona interessada i a “Carretera Palma-Manacor 
concessionària del Consell de Mallorca SA”, societat concessionària de la 
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carretera Ma-15 Palma Manacor, i a la Secretaria Tècnica de Territori i 
Infraestructures. 

Sotmesa la inclusió 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 tretze abstencions (PP i El Pi-Proposta per les Illes). 

 

PUNT 46. PROPOSTA DE DESIGNACIÓ DEL DELEGAT DEL CONSELL 
INSULAR DE MALLORCA EN LA SOCIETAT CONCESSIONÀRIA DE 
L’EXPLOTACIÓ COM A CARRETERA DE PEATGE, DE LA VARIANT DE 
LA CARRETERA MA-11, AMB TÚNEL QUE CREUA LA SERRA 
D’ALFÀBIA. 

Es dóna compte de la següent proposta del president: 

La clàusula 28 dels Plecs de clàusules particulars de la concessió, conservació i 
explotació, com a carretera de peatge de la variant de la carretera C-711, amb túnel 
que creua la serra d’Alfàbia, aprovat pel Consell de Govern de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears en sessió de 1988, preveu la figura del Delegat del 
Consell de Govern, el qual tendrà al seu càrrec les funcions que estableix l’article 36 
de la Llei 8/1972, de 10 de maig, d’autopistes en règim de concessió, construcció, 
conservació i explotació. 

De conformitat amb el que disposa la Llei 16/2001, de 14 de desembre d’atribució de 
competències als consells insulars en matèria de carreteres i camins, a partir de la data 
d’efectivitat de l’atribució de les competències esmentades, l’1 de gener de 2002, els 
consells insulars se subroguen en els drets i en les obligacions que sorgeixen en 
relació amb els expedients de contractació i amb les obres iniciades. 

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

1. Disposar el cessament del senyor Rafel Gelabert Tortella com a delegat del 
Consell Insular de Mallorca en la Societat concessionària de l’explotació com 
a carretera de peatge de la variant de la carretera C-711 com a túnel que creua 
la serra d’Alfàbia, i agrair-li els serveis prestats. 

2. Designar perquè representi el Consell Insular de Mallorca com a delegat en la 
Societat concessionària de l’explotació com a carretera de peatge de la variant 
de la carretera C-711 com a túnel que creua la serra d’Alfàbia el Sr. Ignacio 
Miranda Larrucea , director insular d’Infraestructures i Mobilitat. 

3. Notificar-ho a les persones interessades, a la Societat concessionària de 
l’explotació com a carretera de peatge de la variant de la carretera C-711 com 
a túnel que creua la serra d’Alfàbia i a la Secretaria Tècnica de Territori i 
Infraestructures. 
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Sotmesa la inclusió 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 tretze abstencions (PP i El Pi-Proposta per les Illes). 

 

PUNT 47. PROPOSTA DE DESIGNACIÓ D’UN REPRESENTANT, TITULAR 
I SUPLENTS, DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA EN EL CONSELL 
BALEAR DE TRANSPORTS TERRESTRES 

Es dóna compte de la següent proposta del president: 

L’article 3 del Decret 108/2011, d’11 de novembre, pel qual es regula el Consell 
Balear de Transports Terrestres (BOIB 178, de 26 de novembre de 2011) estableix 
que entre d’altres, hi haurà un titular i dos suplents en representació de cada un dels 
consells insulars. 

L’article 4 de l’esmentat Decret disposa que els vocals del Consell Balear de 
Transport Terrestre són nomenats i separats, amb proposta prèvia de l’organització 
corresponent, mitjançant una resolució de la persona titular de la Conselleria 
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori. 

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

1. Proposar que es disposi el cessament del Sr. Mauricio Rovira de Alós, titular, del 
Sr. Rafel Gelabert Tortella, primer suplent, i del Sr. Josep M. Morell Fernández, 
segon suplent, com a representants del Consell Insular de Mallorca en el Consell 
Balear de Transports Terrestres, i agrair-los els serveis prestats. 

2. Proposar que es nomeni la Sra. Mercedes Garrido Rodríguez, consellera executiva 
de Territori i Infraestructures, titular, el Sr. Ignacio Miranda Larrucea, director insular 
d’Infraestructures i Mobilitat, primer suplent, i el Sr. Juan Cifre Díaz-Oyuelos, 
coordinador en cap, segon suplent, representants del Consell Insular de Mallorca en el 
Consell Balear de Transports Terrestres. 

3. Comunicar-ho a les persones interessades, a la Conselleria de Territori, Energia i 
Mobilitat i a la Secretaria Tècnica de Territori i Infraestructures. 

 

Sotmesa la inclusió 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 tretze abstencions (PP i El Pi-Proposta per les Illes). 
 
PUNT 48. PROPOSTA DE DESIGNACIÓ DE REPRESENTATS DEL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA A LA COMISSIÓ DE TRÀNSIT I 
SEGURETAT DE LA CIRCULACIÓ VIAL EN LA COMUNITAT 
AUTÓNOMA DE LES ILLES BALEARS 
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Es dóna compte de la següent proposta del president: 

L’art. 8.4 de Reial decret 317/2003, de 14 de març, pel qual es regula l'organització i 
funcionament del Consell Superior de Trànsit i Seguretat de la Circulació Vial, preveu 
que es pugui convocar a un representant del Consell a la Comissió de Trànsit i 
Seguretat de la Circulació Vial. 

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

1. Disposar el cessament del Sr. Rafel Gelabert Tortella, titular, i del Sr. José 
Morell Fernández, suplent, com a representants del Consell en la Comissió de 
Trànsit i Seguretat de la Circulació Vial, i agrair-los els serveis prestats. 

2. Designar el Sr. Ignacio Miranda Larrucea, director insular d’Infraestructures i 
Mobilitat, titular, i el Sr. David Susilla Georgiou, enginyer de gestió de trànsit 
del Servei d’Explotació i Trànsit, suplent, representants del Consell de 
Mallorca en la Comissió de Trànsit i Seguretat de la Circulació Vial. 

3. Notificar-ho a les persones interessades, a la Direcció General de Trànsit a les 
Illes Balears i a la Secretaria Tècnica de Territori i Infraestructures. 

 

Sotmesa la inclusió 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 tretze abstencions (PP i El Pi-Proposta per les Illes). 
 

PUNT 49. PROPOSTA DE DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS DEL 
CONSELL DE MALLORCA A LA MESA DEL TRANSPORT AERI DE LES 
ILLES BALEARS. 

Es dóna compte de la següent proposta del president: 

El punt 2 de la resolució del conseller de Mobilitat i Ordenació del Territori per la 
qual es modifica la Mesa del Transport Aeri a les Illes Balears (BOIB 149 ext, de 
05/10/2007) estableix que hi haurà un representat de cadascun dels consells insulars. 

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

4. Disposar el cessament del Sr Mauricio Rovira de Alós, titular, i del Sr. 
Segismundo Morey Ramon, suplent, com a representants del Consell de Mallorca 
a la Mesa del Transport Aeri de les Illes Balears, i agrair-los els serveis prestats. 

5. Designar perquè representin el Consell Insular de Mallorca en la Mesa del 
Transport Aeri de les Illes Balears el Sr. Miquel Vadell Balaguer, director insular 
de Territori i Paisatge, titular, i el Sr. Joan Morey Pizà, director insular 
d’Urbanisme, suplent. 
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6. Notificar-ho als interessats, i a la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat i a la 
Secretaria Tècnica de Territori i Infraestructures. 

 

Sotmesa la inclusió 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 tretze abstencions (PP i El Pi-Proposta per les Illes). 
 

PUNT 50. PROPOSTA DE NOMENAMENT DEL REPRESENTANT DEL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA EN LA MESA DEL TRANSPORT 
MARÍTIM 

Es dóna compte de la següent proposta del president: 

El punt 2 de la Resolució del conseller de Mobilitat i Ordenació del Territori de 29 
d’abril de 2008, per la qual es crea la Mesa del Transport Marítim (BOIB núm. 65, de 
13 de maig de 2008) estableix que hi ha d’haver un representant del Consell Insular de 
Mallorca. 

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

1. Disposar el cessament del Sr Mauricio Rovira de Alós, titular, i del Sr. 
Segismundo Morey Ramon, suplent, com a representants del Consell de 
Mallorca a la Mesa del Transport Marítim de les Illes Balears, i agrair-los els 
serveis prestats. 

2. Nomenar el Sr. Ignacio Miranda Larrucea, director insular d’Infraestructures i 
Mobilitat, titular, i el Sr. Miquel Vadell Balaguer, director insular de Territori i 
Paisatge, suplent, representants del Consell Insular de Mallorca a la Mesa del 
Transport Marítim. 

3. Notificar-ho als interessats, i a la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat i 
a la Secretaria Tècnica de Territori i Infraestructures. 

Sotmesa la inclusió 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 tretze abstencions (PP i El Pi-Proposta per les Illes). 

 

PUNT 51. PROPOSTA DE NOMENAMENT DE REPRESENTANTS EN LA 
COMISIÓN DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL DEL PLAN DE AISLAMIENTO 
ACÚSTICO DEL AEROPUERTO DE PALMA 

Es dóna compte de la següent proposta del president: 
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La Resolució de 17 de febrer de 2011, de la Secretaría de Estado de Cambio 
Climático, que modifica la de 20 de juliol de 2004 mitjançant la qual es formula la 
declaració d’impacte ambiental sobre el projecte “Ampliación del aeropuerto de 
Palma de Mallorca de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea” estableix que hi 
ha d’haver un representant, titular i suplent, del Consell Insular de Mallorca. 
Per tot això, propòs que el Ple adopti l’acord següent: 
1. Disposar el cessament de la Sra. Margalida Pocoví Sampol, titular, i del Sr. Josep 
Antoni Aguiló Ribas, suplent, com a representants del Consell Insular de Mallorca en 
la Comisión de Seguimiento Ambiental del Plan de Aislamiento Acústico del 
Aeropuerto de Palma, i agrair-los els serveis prestats. 

2. Nomenar el Sr. Joan Morey Pizà, director insular d’Urbanisme, titular, i el Sr. 
Ignació Miranda Larrucea, director insular d’Infraestructures i Mobilitat, suplent, 
representants del Consell Insular de Mallorca en la Comisión de Seguimiento 
Ambiental del Plan de Aislamiento Acústico del Aeropuerto de Palma. 

3. Comunicar-ho a les persones interessades, a AENA i a la Secretaria Tècnica de 
Territori i Infraestructures. 

Sotmesa la inclusió 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 tretze abstencions (PP i El Pi-Proposta per les Illes). 

 

PUNT 52. PROPOSTA DE NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS DEL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA EN LA COMISSIÓ DE 
COORDINACIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL 

Es dóna compte de la següent proposta del president: 

L’article 4 de la Llei 14/2000, de 21 de desembre, d’Ordenació Territorial (BOIB 
núm. 157 ext., de 27/12/2000) estableix les funcions i composició de la Comissió de 
Coordinació de Política Territorial. 

El Decret 13/20001, de 2 de febrer, d’organització i funcionament de la Comissió de 
Coordinació de Política Territorial (BOIB núm. 18, de 10/02/2001) que estableix que 
hi haurà dos representants del Consell Insular de Mallorca i preveu que l’absència de 
titulars es podrà suplir per l’assistència de membres suplents. 

El Decret 159/2003, de 29 d’agost, pel qual es modifica el Decret 13/2001, de 2 de 
febrer, d’organització i funcionament de la Comissió de Coordinació de Política 
Territorial (BOIB núm. 124, de 04/09/2003). 

Per això, propòs que el Ple adopti l’acord següent: 
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1. Disposar el cessament de les persones que es diran, com a representants del 
Consell Insular de Mallorca en la Comissió de Coordinació de Política 
Territorial, i agrair-los els serveis prestats. 

Titular: Sr. Mauricio Rovira de Alós 

Suplent: Sr. Segismundo Morey Ramon 

Titular: Sr. Mariano Gual de Torrella Le Senne, cap del Servei tècnic 
d’Urbanisme. 

Suplent: Sr. Cristòfol Mora Gornals, cap del Servei d’Ordenació del Territori. 

2. Nomenar les persones que es diran representants del Consell Insular de 
Mallorca a la Comissió de Coordinació de Política Territorial: 

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

Suplent: Sr. Miquel Vadell Balaguer, director insular de Territori 
i Paisatge 

Titular: Pendent 

Suplent: José Manuel Gómez González, tècnic d’administració 
general de la Direcció Insular de Territori i Paisatge. 

3. Comunicar-ho als interessats, a la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat 
i a la Secretaria Tècnica de Territori i Infraestructures. 

Sotmesa la inclusió 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 tretze abstencions (PP i El Pi-Proposta per les Illes). 

 

PUNT 53. PROPOSTA DE NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DEL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA AL CONSELL ASSESSOR PER A LA 
MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT I DE LA SUPRESSIÓ DE LES 
BARRERES ARQUITECTÒNIQUES. 

Es dóna compte de la següent proposta del president: 

L’article 38 del Decret 110/2010, de 15 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament per 
a la millora de l’accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques, modificat pel 
Decret 94/2011, de 16 de setembre, (BOIB 143, de 22/09/2011) estableix que en el 
Consell Assessor per a la Millora de l’Accessibilitat i de la Supressió de les Barreres 
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Arquitectòniques hi ha d’haver un representant de cada consell insular, designada pel 
ple de cada institució. 

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

1. Designar perquè representi el Consell de Mallorca en el Consell Assessor per a 
la Millora de l’Accessibilitat i de la Supressió de les Barreres Arquitectòniques 
el Sr. Joan Morey Pizà, director insular d’Urbanisme. 

2. Notificar-ho a les persones interessades i a la Conselleria de Territori, Energia 
i Mobilitat i a la Secretaria Tècnica de Territori i Infraestructures. 

Sotmesa la inclusió 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 tretze abstencions (PP i El Pi-Proposta per les Illes). 

 

PUNT 54. PROPOSTA DESIGNACIÓ REPRESENTANT DEL CONSELL 
INSULAR DE MALLORCA A LA MESA DE L’HABITATGE A LES ILLES 
BALEARS 

Es dóna compte de la següent proposta del president: 

L’article 3 de l’ordre del conseller d’Habitatge i Obres Públiques de 4 d’octubre de 
2007, per la qual es fixa la composició de la Mesa de l’Habitatge a les Illes Balears, 
estableix que hi ha d’haver un representant del Consell Insular de Mallorca. 

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

1. Disposar el cessament de la Sra. Maria de las Nieves Salas Bauzá, com a 
representant del Consell Insular de Mallorca a la Mesa de l’Habitatge, i 
agrair-li els serveis prestats. 

2. Designar el Sr. Joan Morey Pizà, director insular d’Urbanisme, 
representant del Consell Insular de Mallorca a la Mesa de l’Habitatge. 

3. Notificar-ho a les persones interessades, a la conselleria de Territori, 
Energia i Mobilitat i a la Secretaria Tècnica de Territori i Urbanisme. 

Sotmesa la inclusió 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 tretze abstencions (PP i El Pi-Proposta per les Illes). 
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PUNT 55. PROPOSTA DE NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS DEL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA A LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT 
DEL PACTE PER A UN HABITATGE ADEQUAT I ASSEQUIBLE 

Es dóna compte de la següent proposta del president: 

El dia 22 de juliol de 2009 el Consell Insular de Mallorca es va adherir al Pacte per a 
un habitatge adequat i assequible. 

L’annex I del Pacte per a un habitatge adequat i assequible estableix que la Comissió 
de Seguiment del Pacte estarà formada per representants de les administracions 
públiques, per l’organització patronal i per les organitzacions sindicals signants. 

Per tant, 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, com a representants del Consell 
Insular de Mallorca a la Comissió de Seguiment del Pacte per a un habitatge 
adequat i assequible, i agrair-los els serveis prestats. 

2. Nomenar el Sr. Joan Morey Pizà, director insular d’Urbanisme, titular, i el Sr. 
Miquel Vadell Balaguer, director insular de Territori i Paisatge, suplent, 
representants del Consell Insular de Mallorca a la Comissió de Seguiment del 
Pacte per a un habitatge adequat i assequible. 

3. Comunicar-ho a les persones interessades, a la Conselleria de Territori, 
Energia i Mobilitat i a la Secretaria Tècnica de Territori i Infraestructures. 

Sotmesa la inclusió 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 tretze abstencions (PP i El Pi-Proposta per les Illes). 

 

PUNT 56. PROPOSTA D’ACORD DE NOMENAMENT DE 
REPRESENTANTS DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA EN EL 
PATRONAT DEL CONSORCI DEL CENTRE ASSOCIAT DE LA UNED A 
LES ILLES BALEARS 

Es dóna compte de la següent proposta del president: 

L’article 9 dels Estatuts del Consorci del Centre Associat de la UNED a les Illes 
Balears (BOIB núm. 71, de 12 de maig de 2015) estableix que hi haurà quatre 
representants del Consell Insular de Mallorca en el Patronat del Consorci. 

Per això, propòs que el Ple adopti l’acord següent: 
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1. Disposar el cessament del senyor Joan Rotger Seguí, del senyor Jaume Juan 
García, de la senyora Coloma Terrassa Ventayol i del senyor Miquel Barceló 
Llompart com a representants del Consell Insular de Mallorca en el Consorci 
del Centre Associat de la UNED a les Illes Balears, i agrair-los els serveis 
prestats. 

2. Nomenar les persones que es diran representants del Consell Insular de 
Mallorca en el Patronat del Consorci del Centre Associat de la UNED a les 
Illes Balears: 

Titular: Sra. Maria Roser García Borràs, consellera electa 

Suplent: Sr. Lucas Gálvez Garrido, conseller electe 

Titular: Mercè Bujosa Estarellas, consellera electa 

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. Notificar-ho a les persones interessades i al Consorci del Centre Associat de la 
UNED a les Illes Balears. 

Sotmesa la inclusió 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 tretze abstencions (PP i El Pi-Proposta per les Illes). 

 

PUNT 57. PROPOSTA DESIGNACIÓ DELS REPRESENTANTS DEL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA EN EL PATRONAT DE LA 
FUNDACIÓ ES BALUARD, MUSEU D'ART MODERN I 
CONTEMPORANI DE PALMA 

Es dóna compte de la següent proposta del president: 

Els estatuts de la Fundació Es Baluard, Museu d'Art Modern i Contemporani de 
Palma, disposen que el Consell Insular de Mallorca ha de designar tres representants. 

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

1. Disposar el cessament de la Sra. Maria Salom Coll, del Sr. Joan Rotger Seguí i del 
Sr. Sr. Jaume Juan García, com a representants del Consell Insular de Mallorca al 
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Patronat de la Fundació Es Baluard, Museu d'Art Modern i Contemporani de Palma, i 
agrair-los els serveis prestats. 

2.Nomenar vocals del Patronat a 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. Roser García Borràs, consellera electa 

Suplent: Sr. Iván Sevillano Miguel, conseller electe 

Titular: Sra. Mercè Bujosa Estarellas, consellera electa 

3. Comunicar-ho a les persones interessades i a la Fundació Es Baluard, Museu d'Art 
Modern i Contemporani de Palma. 

Sotmesa la inclusió 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 tretze abstencions (PP i El Pi-Proposta per les Illes). 

 

PUNT 58. PROPOSTA DE NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DEL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA EN LA COMISSIÓ MIXTA EN 
MATÈRIA DE PATRIMONI HISTÒRIC ENTRE EL CONSELL INSULAR DE 
MALLORCA I EL BISBAT DE MALLORCA 

Es dóna compte de la següent proposta del president: 

La clàusula sisena del conveni de dia 21 de maig de 2012 entre el Consell Insular de 
Mallorca i el Bisbat de Mallorca en matèria de Patrimoni Històric preveu que a la 
Comissió Mixta hi hagi tres representants del Consell Insular de Mallorca. 
Per això, propòs que el Ple adopti l’acord següent: 

1. Disposar el cessament del Sr. Joan Rotger Seguí, Sra. Catalina Sureda Fons i del Sr. 
José Manuel Carrillo Martínez com a representants del Consell Insular de Mallorca en 
la Comissió Mixta en matèria de Patrimoni Històric entre el Consell Insular de 
Mallorca i el Bisbat de Mallorca, i agrair-los els serveis prestats. 

2. Nomenar les persones que es diran representants del Consell Insular de Mallorca a 
la Comissió Mixta en matèria de Patrimoni Històric entre el Consell Insular de 
Mallorca i el Bisbat de Mallorca.  

Titular: Sra. Francisca Coll Borràs, directora insular de Patrimoni 

Suplent: Sr. Rafel M. Creus Oliver, director insular de Cultura 

Titular: Sra. Mercè Bujosa Estarellas, consellera electa 
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Titular: Sr. Lucas Gálvez Garrido, conseller electe 

Suplent: Jesús Juan Jurado Seguí, vicepresident segon i conseller executiu de 
Participació Ciutadana i Presidència. 

3. Notificar-ho al Bisbat de Mallorca, a les persones interessades i a la Secretaria 
Tècnica de Cultura, Patrimoni i Esports. 

Sotmesa la inclusió 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 tretze abstencions (PP i El Pi-Proposta per les Illes). 

 

DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 
 
PUNT 59. PROPOSTA D’ACORD DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ 
NOMINATIVA DE L’EXP. NÚM. 089/15 PER AL DESENVOLUPAMENT 
DEL PROGRAMA “ESPORTS 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 primer i conseller executiu 
de Cultura, Patrimoni i Esports:  
 
ANTECEDENTS: 

Atesa la sol·licitud de subvenció nominativa formulada per la FEDERACIÓ 
BALEAR DE BÀDMINTON, 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 de la secretària tècnica de 
Cultura, Patrimoni i Esports. 

Atès l'informe jurídic de data 20 de juliol de 2015. 

Atès l’informe de fiscalització prèvia núm. ref. FS-089/15 de data 5 d’agost 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 7.398,00 €,  a 
favor de la FEDERACIÓ BALEAR DE BÀDMINTON, amb NIF- V07196207, per al 
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desenvolupament del programa l’esport per a l’edat escolar a Mallorca 
(BÀDMINTON), durant el període comprés entre el 31/10/2014 i el 30/10/2015. 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de 7.398 €, amb 
càrrec a l’aplicació  pressupostària  20 34101 48912 del pressupost de despeses del 
Consell de Mallorca de l’exercici 2015 (RC núm. 920150000356) a favor de la 
FEDERACIÓ BALEAR DE BÀDMINTON,  amb NIF- V07196207. 

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 
BÀDMINTON, als efectes del desenvolupament del programa “l’Esport per a l’Edat 
Escolar a Mallorca” (bàdminton), 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. Silvia Riera Clapes, com a Presidenta de la Federació Balear de 
Bàdminton, (CIF V07196207) i domicili en Av. Espanya 114, 07800 Eivissa. 

ACTUEN 

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

La segona, en la condició de President de la Federació Balear de Bàdminton, 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 
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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 Bàdminton, 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 7.398 €, per al desenvolupament del 
programa “l’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca” (bàdminton), 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” (bàdminton), 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 

I Jornada Fase Insular de Mallorca individual 17/01/2015 17/01/2015 

II Jornada Fase Insular de Mallorca individual 14/02/2015 14/02/2015 

III Jornada Fase Insular de Mallorca individual 28/02/2015 28/02/2015 

IV Jornada Fase Insular de Mallorca individual 14/03/2015 14/03/2015 

V Jornada Fase Insular de Mallorca individual 21/03/2015 21/03/2015 
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VI Jornada Fase Insular de Mallorca individual 11/04/2015 11/04/2015 

VII Jornada Fase Insular de Mallorca individual 16/05/2015 16/05/2015 

I Jornada Copa Mallorca 31/01/2015 31/01/2015 

II Jornada Copa Mallorca 07/03/2015 07/03/2015 

III Jornada Copa Mallorca 23/05/2015 23/05/2015 

I Stage Informació Bàdminton 12/01/2015 16/01/2015 

II Stage Informació Bàdminton 19/01/2015 23/01/2015 

III Stage Informació Bàdminton 02/02/2015 06/02/2015 

IV Stage Informació Bàdminton 09/02/2015 13/02/2015 

V Stage Informació Bàdminton 09/03/2015 13/03/2015 

VI Stage Informació Bàdminton 16/03/2015 20/03/2015 

El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 7.398,00 € amb càrrec a l’aplicació  
pressupostària 20 34101 48912 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 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. 



 84

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 
Bàdminton 

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". 

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 
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3.1.- El Consell de Mallorca, subvencionarà a la Federació, amb la quantitat de 
7.398,00€, 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:  8.120,00 
€ 

Subvenció Consell de Mallorca:      7.398,00€ € 

Percentatge subvencionat del projecte:    91,1083744% 

Esdeveniment Nº 
Arbitratg

e 
Gestió Material 

Cost 
Esdeven. 

Total 

Fase Insular 7 382,00€ 100,00€ 60,00€ 542,00€ 3.794,00€ 

Stage Informació 6 0,00€ 450,00€ 0,00€ 450,00€ 2.700,00€ 

Copa Mallorca 3 382,00€ 100,00€ 60,00€ 542,00€ 1.626,00€ 

TOTAL 8.120,00€ 

3.2.- El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 7.398,00 € amb càrrec a 
l’aplicació  pressupostària 20 34101 48912 (document RC 9020150000356) 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 als diferents esdeveniments. 

- Gestió, personal encarregat de l’organització dels esdeveniments, creació de quadres 
de competició, inscripcions... 

- Material, despeses de material esportiu fungible (volants i xarxes de joc). 

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 
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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  

4.4.2. Contracte subscrit per escrit 
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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:  

-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. 
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6.3 - Quan les activitats hagin estat finançades, a més de la subvenció, amb fons 
propis o altres subvencions o recursos, s’haurà d’acreditar en la justificació l’import, 
la procedència  i l’aplicació d’aquest fons a les activitats subvencionades. 

6.4 - L’import esmentat al punt 3.1 d’aquest conveni, s’abonarà a la Federació amb la 
presentació prèvia dels justificants d'haver realitzat l’activitat subvencionada. 

Si la despesa justificada és inferior a l’import del pressupost presentat es reduirà 
proporcionalment la subvenció concedida. 

6.5- Terminis i forma de presentació de la documentació justificativa de la subvenció. 

La documentació justificativa de les activitats subvencionades es presentarà d’una 
vegada, pel total de l’activitat subvencionada i desenvolupada. 

En el cas que les activitats subvencionades (establertes a la clàusula 1 del conveni) 
s’haguessin desenvolupat (totes) amb anterioritat a la data de la signatura d’aquest 
conveni, la justificació s’haurà de presentar en el termini de 10 dies hàbils  
comptadors des del dia següent al de la signatura del conveni (si el darrer dia fos 
dissabte o inhàbil, el termini esmentat s’ajorna fins al dia hàbil següent). 

Si la signatura d’aquest conveni es produís abans de finalitzar les activitats 
subvencionades (establertes a la clàusula 1 del conveni), la federació ha de presentar 
la documentació justificativa el més aviat possible i, en tot cas, en el termini de 15 
dies hàbils  comptadors des de l’endemà de la finalització de les activitats 
subvencionades (si el darrer dia fos dissabte o inhàbil, el termini esmentat s’ajorna 
fins al dia hàbil següent).  

En el cas de les Federacions que realitzin activitats subvencionades dins el mes 
d’octubre de 2015, la data màxima per presentar la documentació justificativa de 
despeses és el dia 31 d’octubre de 2015. 

6.6- Modificació de les dates de l’esdeveniment. Quan l’entitat beneficiària, per causa 
de força major o per causes imprevisibles i alienes a la seva voluntat, hagi de canviar 
les dates dels esdeveniments o activitats, aquestes s’han de comunicar a l’òrgan 
concedent a través de l’òrgan instructor, al més aviat possible o, en tot cas, en el 
moment de la justificació.  

6.7.- La Federació, es compromet a realitzar la gestió econòmica i administrativa, sent 
la  dipositaria i responsable de custodia de tots els justificants de pagament i altra 
documentació, degudament tramesa.  

La Federació ha de custodiar els justificants de les despeses realitzades imputades a la 
justificació de les activitats d’aquesta subvenció (tant les factures com els resguards 
de transferències bancàries o rebuts) 

Aquesta documentació estarà a disposició del Consell de Mallorca  en qualsevol 
moment si es requereix.  
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La documentació acreditativa del pagament segons la forma que hagi utilitzat la 
federació ha de ser la següent: 

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

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

b) Pagament mitjançant xec nominatiu:  

Còpia del xec nominatiu o pagaré nominatiu emès a nom del proveïdor que emet la 
factura o document equivalent, sempre que estigui vençut;  Extracte del compte 
corrent del beneficiari de l’ajuda en el qual figuri el càrrec d’aquest xec o pagaré, i 
certificat de l’entitat bancària en què consti el número de xec, l’import i la 
identificació de qui el cobra i la data de cobrament (no és necessari presentar 
l’extracte del compte corrent si el certificat de l’entitat bancària inclou també la 
identificació del número de compte en què s’ha carregat el xec i el titular del compte, 
que ha de coincidir amb el beneficiari de l’ajuda).  

c) Pagament mitjançant pagarés, lletres de canvi o similars:  

Document acreditatiu del càrrec en compte de l’efecte mercantil i extracte del compte 
on figuri el càrrec de l’efecte mercantil. Aquesta documentació es pot substituir per un 
certificat o document similar emès per l’entitat bancària que contengui: el titular i el 
número de compte en què s’ha carregat l’efecte mercantil, el lliurador i el lliurat de la 
lletra de canvi, el beneficiari, el concepte pel qual es fa l’efecte mercantil, l’import de 
la lletra de canvi i la data d’emissió de la lletra i del seu abonament per part del lliurat. 

d) Pagament mitjançant targeta de crèdit:  

Resguard del pagament amb targeta, i extracte del compte on figuri el càrrec del 
pagament amb targeta. L’extracte del compte pot substituir-se per un certificat o títol 
similar de l’entitat bancària en què com a mínim consti el titular i el número del 
compte corrent en què es carrega el pagament de la targeta,  el beneficiari, el concepte 
pel qual es fa la transferència i l’import i data de l’operació.  

e) Pagament mitjançant domiciliació bancària:  

Notificació bancària del càrrec i extracte bancari on figuri el càrrec de la domiciliació. 
Aquesta documentació es pot substituir per un certificat o títol similar de l’entitat 
bancària en què consti el titular i número del compte corrent en què s’ha anotat el 
càrrec i l’ordenant del càrrec, el beneficiari, el concepte pel qual es fa el càrrec i 
l’import i data de l’operació. 

f) Pagament en efectiu d’una factura: 
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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.  

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 
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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 

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 



 95

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 Bàdminton 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. 
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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 Sr. MIRALLES (conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports) proposa la 
votació conjunta dels punts compresos entre el núm. 59 i el núm. 65 i explica que tots 
ells són subvencions nominatives incloses en el pressupost vigent adreçades a 
diferents federacions esportives per desenvolupar programes d’esport base. Els 
expedients consisteixen en l’autorització de les despeses, l’aprovació dels convenis i 
la notificació als interessats. 

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

 

 
PUNT 60. PROPOSTA D’ACORD DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ 
NOMINATIVA DE L’EXP. NÚM. FS-088/15 PER AL DESENVOLUPAMENT 
DEL PROGRAMA “ESPORTS 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 primer i conseller executiu 
de Cultura, Patrimoni i Esports:  
 
ANTECEDENTS: 

Atesa la sol·licitud de subvenció nominativa formulada per la FEDERACIÓ 
BALEAR DE PÀDEL, 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 de la secretària tècnica de 
Cultura, Patrimoni i Esports. 

Atès l'informe jurídic de data 13 de juliol de 2015. 

Atès l’informe de fiscalització prèvia núm. ref. FS-088/15 de data 3 d’agost de 2015. 



 97

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

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

ACORD 

Primer.- APROVAR la concessió d’una subvenció per un import de 3.000 €,  a favor 
de la FEDERACIÓ BALEAR DE PÀDEL, amb NIF- G57757528, per al 
desenvolupament del programa l’esport per a l’edat escolar a Mallorca (pàdel), durant 
el període comprés entre el 31/10/2014 i el 30/10/2015. 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de 3.000 €, amb 
càrrec a l’aplicació  pressupostària  20 34101 48937 del pressupost de despeses del 
Consell de Mallorca de l’exercici 2015 (RC núm. 920150000928) a favor de la 
FEDERACIÓ BALEAR DE PÀDEL,  amb NIF- G57757528. 

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 PÀDEL, als 
efectes del desenvolupament del programa “l’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca” 
(pàdel), 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. Francisco Sanz Fominaya, com a President de la Federació Balear de 
Pàdel, (CIF G57757528) 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 Pàdel, en nom i 
representació d’aquesta Federació. 

Ambdues parts es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica per a aquest acte. 

MANIFESTEN 
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Primer.- Que el Consell de Mallorca té atribuïdes les competències en matèria 
d’esports per la Llei 6/1994, de dia 13 de desembre, d’atribució de competències dels 
consells insulars en matèria de patrimoni històric, de promoció sociocultural, 
d’animació sociocultural, de dipòsit legal de llibres i d’esports. 

Segon.- Que el Consell de Mallorca dóna suport al desenvolupament del programa 
“L’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca”, nivell bàsic per a la promoció de la 
pràctica de l’exercici físic per part de la població, l’objectiu del qual és promoure la 
pràctica d’activitats físiques i esportives de nivell tècnic mig-alt amb caràcter 
predominantment competitiu, fora de l’horari lectiu, a més d’aconseguir el 
desenvolupament integral del nin/a mitjançant la realització d’aquestes activitats, 
adaptades al seu nivell i edat. 

Tercer.- Que la Federació Balear de Pàdel, 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 3.000 €, per al desenvolupament del 
programa “l’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca” (pàdel), 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” (pàdel), 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:  
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Esdeveniment Data inici Data final 

I Prueba Circuito Air Europa Baleares Menores 23/01/2015 25/01/2015 

IV Prueba Circuito Air Europa Baleares Menores 26/03/2015 29/03/2015 

V Prueba Circuito Air Europa Baleares Menores 07/05/2015 10/05/2015 

IX Prueba Circuito Air Europa Baleares Menores 16/07/2015 19/07/2015 

XI Prueba Circuito Air Europa Baleares Menores 26/10/2015 30/10/2015 

El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 3.000 € amb càrrec a l’aplicació  
pressupostària 20 34101 48937 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 27 euros per llicència, o 180 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 Pàdel 

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”. 
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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 
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 3.000 
€, 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:  9.243,75 
€ 

Subvenció Consell de Mallorca:      3.000 € 

Percentatge subvencionat del projecte:        32,4543611% 

Esdeveniment Nº  Arbit Gestió Material Cost 

I-IV-V-IX-XI prueba 
Circuito Air Europa 

5 450,00€ 1.098,75€ 300,00€ 1.848,75€ 
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Baleares Menores 

TOTAL 9.243,75€ 

3.2.- El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 3.000 € amb càrrec a l’aplicació  
pressupostària 20 34101 48937 (document RC 920150000928) 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 jutges àrbitres de cada esdeveniment. 

- Organització i gestió, despeses de les instal·lacions del club, seu de competició de 
pàdel, despeses de l’auxiliar administratiu, telèfon, material oficina, dietes cos 
tècnic... 

- Material esportiu, bolles de pàdel i trofeus 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.  
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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. 

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 
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(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. 

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. 
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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. 

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. 
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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 

-Organització i 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  
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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:  

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 
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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 
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: 
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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. 

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.  
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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. 

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 
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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 
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. 
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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 Pàdel 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. 
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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. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
 
PUNT 61. PROPOSTA D’ACORD DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ 
NOMINATIVA DE L’EXP. NÚM. FS-091/15 PER AL DESENVOLUPAMENT 
DEL PROGRAMA “ESPORTS 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 primer i conseller executiu 
de Cultura, Patrimoni i Esports:  
 
ANTECEDENTS: 

Atesa la sol·licitud de subvenció nominativa formulada per la FEDERACIÓ DE 
TENNIS 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 de la secretària tècnica de 
Cultura, Patrimoni i Esports. 

Atès l'informe jurídic de data 20 de juliol de 2015. 

Atès l’informe de fiscalització prèvia núm. ref. FS-091/15 de data 5 d’agost 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 16.660,03 €,  a 
favor de la FEDERACIÓ DE TENNIS DE LES ILLES BALEARS amb NIF- 
G07200686, per al desenvolupament del programa l’esport per a l’edat escolar a 
Mallorca (TENNIS), durant el període comprés entre el 31/10/2014 i el 30/10/2015. 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de 16.660,03 €, amb 
càrrec a l’aplicació  pressupostària  20 34101 48928 del pressupost de despeses del 
Consell de Mallorca de l’exercici 2015 (RC núm. 920150000898) a favor de la 
FEDERACIÓ DE TENNIS DE LES ILLES BALEARS,  amb NIF- G07200686. 

Tercer.- APROVAR EL TEXT DEL CONVENI mitjançant el qual s’instrumentarà 
l’atorgament de l’esmentada subvenció. 
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Quart.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat interessada i a la Intervenció 
General. 

 

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

 Palma, ---- 

REUNITS 

D’una part l’Hble. Sr. Joan Rotger Seguí, vicepresident de Cultura, Patrimoni i 
Esports del Consell de Mallorca, amb NIF S0711002F i amb domicili al carrer Palau 
Reial 1, 07001 de Palma. 

I d’altra el Sr. Antoni Ferragut Ramis, com a President de la Federació de Tennis de 
les Illes Balears, (CIF G07200686) 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 de Tennis 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 Tennis de les Illes Balears, en endavant, la Federació, és 
una entitat privada sense ànim de lucre, l’objecte de la qual és, d’acord amb els seus 
estatuts, el foment i la pràctica física i esportiva d’àmbit federatiu. 
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Quart.- Que la Federació ha presentat al Consell de Mallorca una sèrie d’activitats 
esportives adreçades a nins i nines en edat escolar de caràcter no obligatori, i ha 
demanat una subvenció al Consell de Mallorca per dur a terme aquestes activitats. 

Cinquè.- Que el dia xxxxxx el Ple del Consell de Mallorca va acordar atorgar a la 
Federació una subvenció nominativa de 16.660,03€, per al desenvolupament del 
programa “l’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca” (tennis), 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” (tennis), 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 

Campionat de Mallorca Benjamí (m/f) 07/02/2015 22/02/2015 

Campionat de Mallorca Aleví (m/f) 17/01/2015 08/02/2015 

Campionat de Mallorca Infantil (m/f) 07/02/2015 22/02/2015 

Campionat de Mallorca Cadet (m/f) 17/01/2015 08/02/2015 

Campionat de Mallorca Junior (m/f) 07/02/2015 01/03/2015 

Trofeu Consell de Mallorca 2ª Benjamí (m) 07/02/2015 22/02/2015 

Trofeu Consell de Mallorca 2ª Aleví (m) 17/01/2015 08/02/2015 

Trofeu Consell de Mallorca 2ª Infantil (m) 07/02/2015 22/02/2015 

Trofeu Consell de Mallorca 2ª Cadet (m) 17/01/2015 08/02/2015 
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Campionat de Mallorca per equips juvenils benjamí (m) 10/01/2015 29/03/2015 

Campionat de Mallorca per equips juvenils benjamí (f) 10/01/2015 15/03/2015 

Campionat de Mallorca per equips juvenils aleví (m/f) 07/02/2015 22/03/2015 

Campionat de Mallorca per equips juvenils infantil 
(m/f) 

10/01/2015 15/03/2015 

Campionat de Mallorca per equips juvenils cadet (m) 07/02/2015 22/03/2015 

Campionat de Mallorca per equips juvenils cadet (f) 07/02/2015 15/03/2015 

Campionat de Mallorca per equips juvenils junior (m) 10/01/2015 22/03/2015 

Campionat de Mallorca per equips juvenils junior (f) 10/01/2015 14/03/2015 

Fase Final Campionat de Mallorca per equips juvenils 
benjamí (m) 

17/04/2015 19/04/2015 

Fase Final Campionat de Mallorca per equips juvenils 
aleví (m/f) 

17/04/2015 19/04/2015 

Fase Final Campionat de Mallorca per equips juvenils 
infantil (m/f) 

17/04/2015 19/04/2015 

Fase Final Campionat de Mallorca per equips juvenils 
cadet (m) 

17/04/2015 19/04/2015 

El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 16.660,03€ amb càrrec a l’aplicació  
pressupostària 20 34101 48928 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 36 euros per llicència, o 90 euros per club d’acord amb les previsions de la 
Convocatòria Anual del Programa de l’ Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca.  
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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 Tennis  

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". 

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. 
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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 
16.660,03€, 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:  
42.541,70€ 

Subvenció Consell de Mallorca:      16.660,03 € 

Percentatge subvencionat del projecte:    39,1616461 % 

Esdeveniment Nº 
Arbitra
t 

Gestió Material 
Cost 
Esdev. 

Total 

Campionats de 
Mallorca 

218 80,00€ 80,00€ 20,15€ 180,15€ 39.272,70€ 

Trofeus Consell de 
Mallorca 

20 50,00€ 80,00€ 33,45€ 163,45€ 3.269,00€ 

TOTAL 42.541,70€ 

3.2.- El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 16.660,03€ amb càrrec a 
l’aplicació  pressupostària 20 34101 48928 (document RC 920150000898) 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 d’àrbitres necessaris per a cada esdeveniment. 

- Gestió, despeses del Director del torneig, responsable del campionat. 

- Material, material esportiu fungible (samarretes i pots de 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. 
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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. 

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: 
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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. 

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.  
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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.  

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.  
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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:  

-Arbitratge 

- Gestió 

- Material 
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6.2 - La realització d’activitats es justificarà mitjançant una certificació federativa dels 
esdeveniments realitzats en la qual es detallaran els esdeveniments, data, horari, lloc / 
instal·lació i nombre de participants. 

6.3 - Quan les activitats hagin estat finançades, a més de la subvenció, amb fons 
propis o altres subvencions o recursos, s’haurà d’acreditar en la justificació l’import, 
la procedència  i l’aplicació d’aquest fons a les activitats subvencionades. 

6.4 - L’import esmentat al punt 3.1 d’aquest conveni, s’abonarà a la Federació amb la 
presentació prèvia dels justificants d'haver realitzat l’activitat subvencionada. 

Si la despesa justificada és inferior a l’import del pressupost presentat es reduirà 
proporcionalment la subvenció concedida. 

6.5- Terminis i forma de presentació de la documentació justificativa de la subvenció. 

La documentació justificativa de les activitats subvencionades es presentarà d’una 
vegada, pel total de l’activitat subvencionada i desenvolupada. 

En el cas que les activitats subvencionades (establertes a la clàusula 1 del conveni) 
s’haguessin desenvolupat (totes) amb anterioritat a la data de la signatura d’aquest 
conveni, la justificació s’haurà de presentar en el termini de 10 dies hàbils  
comptadors des del dia següent al de la signatura del conveni (si el darrer dia fos 
dissabte o inhàbil, el termini esmentat s’ajorna fins al dia hàbil següent). 

Si la signatura d’aquest conveni es produís abans de finalitzar les activitats 
subvencionades (establertes a la clàusula 1 del conveni), la federació ha de presentar 
la documentació justificativa el més aviat possible i, en tot cas, en el termini de 15 
dies hàbils  comptadors des de l’endemà de la finalització de les activitats 
subvencionades (si el darrer dia fos dissabte o inhàbil, el termini esmentat s’ajorna 
fins al dia hàbil següent).  

En el cas de les Federacions que realitzin activitats subvencionades dins el mes 
d’octubre de 2015, la data màxima per presentar la documentació justificativa de 
despeses és el dia 31 d’octubre de 2015. 

6.6- Modificació de les dates de l’esdeveniment. Quan l’entitat beneficiària, per causa 
de força major o per causes imprevisibles i alienes a la seva voluntat, hagi de canviar 
les dates dels esdeveniments o activitats, aquestes s’han de comunicar a l’òrgan 
concedent a través de l’òrgan instructor, al més aviat possible o, en tot cas, en el 
moment de la justificació.  

6.7.- La Federació, es compromet a realitzar la gestió econòmica i administrativa, sent 
la  dipositaria i responsable de custodia de tots els justificants de pagament i altra 
documentació, degudament tramesa.  

La Federació ha de custodiar els justificants de les despeses realitzades imputades a la 
justificació de les activitats d’aquesta subvenció (tant les factures com els resguards 
de transferències bancàries o rebuts) 



 123

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:  

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 
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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.  

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. 
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 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 

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. 
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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". 

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 
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obligacions previstes en aquest conveni, així com exigir el reintegrament de la 
subvenció en cas d’incompliment. 

La Federació en aquest cas vindrà obligada al reintegrament de les quantitats rebudes i 
dels interessos de demora que corresponguin, tot això prèvia la tramitació del 
corresponent procediment previst a les lleis, que en tot cas serà contradictori i garantit 
sempre el dret de l’interessat a l’audiència. 

Si el procediment de reintegrament s’hagués iniciat com a conseqüència de fets que 
poguessin ser constitutius d’infracció administrativa, aquesta es posarà en 
coneixement de l’òrgan competent per a la iniciació del corresponent procediment 
sancionador. 

11.- Durada 

El present conveni, de caràcter administratiu, tindrà vigència des de la data de 
signatura, fins dia 31 d’octubre 2015. 

12.- Resolució 

El present conveni es podrà extingir per expiració del temps convingut, i podrà 
rescindir-se per qualsevol de les parts, mitjançant denúncia d’alguna d’elles, que serà 
comunicada a l’altra amb una antelació mínima de quinze dies, o per alguna de les 
següents causes: 

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

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

3. La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l’objecte del 
conveni. 

13.- Acord de Funcionament del programa l’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca.  

La signatura del present conveni compromet a les parts sotasignants a respectar 
l’Acord de Funcionament del programa l’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca 
signat pel president de la Federació de Tennis 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. 
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L’accés a les instal·lacions esportives on es duen a terme partits, competicions o 
activitats del Programa l’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca és lliure i de caràcter 
gratuït. 

En cas d’incompliment la federació esportiva corresponent haurà d’informar per escrit 
d’ofici o a instància de la Direcció Insular d’Esports del Consell de Mallorca, sobre 
els fets esdevinguts. 

L’incompliment d’aquests requisits per parts dels clubs o de les entitats esportives pot 
ésser motiu de denegació de qualsevol de les línies d’ajudes i de subvencions 
d’aquesta institució. 

15.- Competència jurisdiccional 

Les parts renuncien al seu propi fur i se sotmeten expressament als jutges i tribunals 
de Palma de Mallorca. 

I, en prova de conformitat, signen totes i cadascuna de les pàgines d’aquest document, 
en quatre originals i a un sol efecte, en la ciutat i en la data indicats a dalt. 

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

 

 
PUNT 62. PROPOSTA D’ACORD DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ 
NOMINATIVA DE L’EXP. NÚM. FS-092/15 PER AL DESENVOLUPAMENT 
DEL PROGRAMA “ESPORTS 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 primer i conseller executiu 
de Cultura, Patrimoni i Esports:  
 
ANTECEDENTS: 

Atesa la sol·licitud de subvenció nominativa formulada per la FEDERACIÓ 
BALEAR DE BALL ESPORTIU, 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 de la secretària tècnica de 
Cultura, Patrimoni i Esports. 

Atès l'informe jurídic de data 27 de juliol de 2015. 

Atès l’informe de fiscalització prèvia núm. ref. FS-092/15 de data 5 d’agost 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, 
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correspon al Ple del Consell de Mallorca, la competència per a concedir aquesta 
subvenció i aprovar el seu conveni regulador.  

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

ACORD 

Primer.- APROVAR la concessió d’una subvenció per un import de 3.000 €,  a favor 
de la FEDERACIÓ BALEAR DE BALL ESPORTIU, amb NIF- G57747677, per al 
desenvolupament del programa l’esport per a l’edat escolar a Mallorca (ball esportiu), 
durant el període comprés entre el 31/10/2014 i el 30/10/2015. 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de 3.000 €, amb 
càrrec a l’aplicació  pressupostària  20 34101 48934 del pressupost de despeses del 
Consell de Mallorca de l’exercici 2015 (RC núm. 920150000926) a favor de la 
FEDERACIÓ BALEAR DE BALL ESPORTIU,  amb NIF- G57747677. 

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 BALL 
ESPORTIU, als efectes del desenvolupament del programa “l’Esport per a l’Edat 
Escolar a Mallorca” (ball esportiu), pel període comprés entre el 31 d’octubre de 2014 
i el 30 d’octubre de 2015. 

 Palma, ---- 

REUNITS 

D’una part l’Hble. Sr. Joan Rotger Seguí, vicepresident de Cultura, Patrimoni i 
Esports del Consell de Mallorca, amb NIF S0711002F i amb domicili al carrer Palau 
Reial 1, 07001 de Palma. 

I d’altra el Sr. Manuel Reifs Pérez, com a President de la Federació Balear de Ball 
Esportiu, amb CIF G57747677 i domicili en Carrer 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 Ball Esportiu, en 
nom i representació d’aquesta Federació. 

Ambdues parts es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica per a aquest acte. 

MANIFESTEN 
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Primer.- Que el Consell de Mallorca té atribuïdes les competències en matèria 
d’esports per la Llei 6/1994, de dia 13 de desembre, d’atribució de competències dels 
consells insulars en matèria de patrimoni històric, de promoció sociocultural, 
d’animació sociocultural, de dipòsit legal de llibres i d’esports. 

Segon.- Que el Consell de Mallorca dóna suport al desenvolupament del programa 
“L’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca”, nivell bàsic per a la promoció de la 
pràctica de l’exercici físic per part de la població, l’objectiu del qual és promoure la 
pràctica d’activitats físiques i esportives de nivell tècnic mig-alt amb caràcter 
predominantment competitiu, fora de l’horari lectiu, a més d’aconseguir el 
desenvolupament integral del nin/a mitjançant la realització d’aquestes activitats, 
adaptades al seu nivell i edat. 

Tercer.- Que la Federació Balear de Ball Esportiu, 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 3.000,00 €, per al desenvolupament del 
programa “l’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca” (ball esportiu), 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” (ball esportiu), 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 

IV Trofeu i 1er campionat de Balears 10 Balls 21/12/2014 21/12/2014 
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Campionat de Hip Hop i Campionat de Balears 
Standard + Campionat de Mallorca llatins 

14/03/2015 15/03/2015 

Trofeu FBBE i Campionat de Balears llatins + 
Campionat de Mallorca Standard 

17/05/2015 17/05/2015 

El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 3.000€ amb càrrec a l’aplicació  
pressupostària 20 34101 48934 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 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 Ball Esportiu 

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 
3.000,00€, 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:  
15.683,25€ 

Subvenció Consell de Mallorca:      3.000,00 € 

Percentatge subvencionat del projecte:        19,12868833% 

Esdevenime
nt 

Nº 
Transp
. 

Arbitr. Organ. 
Diete
s 

Escrut. Ambul Materi
al 

Total 

IV Trofeu i 
1r Cnat. 
Balears, 10 
balls 

1 
1.433,1
2€ 

775,00
€ 

1.583,05
€ 

295,8
1€ 

678,75
€ 

0,00€ 0,00€ 
4.765,73
€ 
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Cnat. Hip 
Hop i Cnat. 
Balears 
Standard + 
Cnat. 
Mallorca 
llatins 

1 
1.026,3
5€ 

1.075,
00€ 

1.608,87
€ 

450,0
0€ 

1.260,
82€ 

780,00€ 
161,00
€ 

6.362,04
€ 

Trofeu 
FBBE i 
Cnat. 
Balears 
llatins + 
Cnat. 
Mallorca 
Standard 

1 
856,71
€ 

775,00
€ 

1.458,87
€ 

225,00
€ 

688,91
€ 

390,00
€ 

161,00
€ 

4.555,49
€ 

TOTAL 15.683,26€ 

3.2.- El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 3.000,00€ € amb càrrec a 
l’aplicació  pressupostària 20 34101 48934 (document RC 920150000926) 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 del transport dels jutges necessaris per a cada campionat. 

- Arbitratge, despeses dels jutges encarregats de l’arbitratge de cada campionat. 

- Organització i gestió, despeses del director de competició, de l’assegurança de 
responsabilitat civil i de la secretària de la federació. 

- Dietes, despeses de dietes dels jutges, del director de competició i del personal 
encarregat de l’organització de cada campionat. 

- Escrutini, despeses del servei d’escrutini, obligatori en cada campionat. 

- Material, despeses de publicitat (cartells i fullets). 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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:  
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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.  

En cap cas el cost d’adquisició de les despeses subvencionables pot ser superior al 
valor de mercat. 
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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:  

- Transport 

- Arbitratge 
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- Organització i gestió 

- Dietes 

- Escrutini 

- 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 Ball Esportiu 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. 

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

 

 
PUNT 63. PROPOSTA D’ACORD DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ 
NOMINATIVA DE L’EXP. NÚM. FS-090/15 PER AL DESENVOLUPAMENT 
DEL PROGRAMA “ESPORTS 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 primer i conseller executiu 
de Cultura, Patrimoni i Esports:  
 
ANTECEDENTS: 

Atesa la sol·licitud de subvenció nominativa formulada per la FEDERACIÓ 
BALEAR D’ESCACS, 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 de la secretària tècnica de 
Cultura, Patrimoni i Esports. 

Atès l'informe jurídic de data 21 de juliol de 2015. 

Atès l’informe de fiscalització prèvia núm. ref. FS-090/15 de data 4 d’agost 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 8.729,87 €,  a 
favor de la FEDERACIÓ BALEAR D’ESCACS amb NIF- G07191604, per al 
desenvolupament del programa l’esport per a l’edat escolar a Mallorca (escacs), 
durant el període comprés entre el 31/10/2014 i el 30/10/2015. 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de 8.729,87 €, amb 
càrrec a l’aplicació  pressupostària  20 34101 48915 del pressupost de despeses del 
Consell de Mallorca de l’exercici 2015 (RC núm. 920150000881) a favor de la 
FEDERACIÓ BALEAR D’ESCACS,  amb NIF- G07191604. 

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

 Palma, ---- 

REUNITS 

D’una part l’Hble. Sr. Joan Rotger Seguí, vicepresident de Cultura, Patrimoni i 
Esports del Consell de Mallorca, amb NIF S0711002F i amb domicili al carrer Palau 
Reial 1, 07001 de Palma. 

I d’altra el Sr. Carles Vich Ramírez, com a President de la Federació Balear d’Escacs 
(CIF G07191604) i domicili en Avinguda Uruguay s/n, 07010 de Palma. 

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

La segona, en la condició de President de la Federació Balear d’Escacs, 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’Escacs 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 8.729,87€, per al desenvolupament del 
programa “l’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca” (escacs), 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” (escacs), 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.  
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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 

Campionat de Mallorca Individual 22/11/2014 20/12/2014 

Campionat de Mallorca Juvenil 31/10/2014 21/11/2014 

Campionat de Mallorca Femení 31/10/2014 21/11/2014 

Mestre Escolar Memorial Bellón 23/11/2014 23/11/2014 

Lliga de Mallorca per equips Elo sub1600 07/11/2014 22/11/2014 

Campionat de Mallorca per equips 24/01/2015 21/03/2015 

Fase Insular Campionat de Mallorca Escolar 06/02/2015 27/03/2015 

Lliga de Mallorca per equips Aficionats 25/04/2015 06/06/2015 

Circuit Consell de Mallorca 

- XIV Torneig Escolar Sant Sebastià 

- XI Torneig Escolar Primavera 

- VI Trofeu Mallorca d’Escacs ràpid 

- III Torneig Escolar Puigpunyent 

- XXVI Torneig Escolar Maria de la Salut 

25/01/2015 06/09/2015 

Programa de Tecnificació Escolar 01/11/2014 30/06/2015 

El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 8.729,87€ amb càrrec a l’aplicació  
pressupostària 20 34101 48915 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) 
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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 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 Balear d’Escacs 

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 
8.729,87€, 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:  
16.792,98€ 

Subvenció Consell de Mallorca:      8.729,87 € 

Percentatge subvencionat del projecte:  51,9852343% 

Esdeveniment Nº 
Arbitra
t 

Gestió Material 
Cost 
Esdev. 

Total 

Mallorca 
Individual 

8 43,00€ 12,00€ 0,00€ 55,00€ 440,00€ 

Mallorca Juvenil 5 150,00
€ 

60,00€ 110,00€ 320,00€ 1.600,00€ 

Mallorca Femení 5 90,00€ 36,00€ 0,00€ 126,00€ 630,00€ 

Mestre Escolar 
memorial Bellón 

2 280,00
€ 

60,00€ 150,00€ 490,00€ 980,00€ 

Lliga per equips 
Elo sub1600 

5 120,00
€ 

48,00€ 0,00€ 168,00€ 840,00€ 

Mallorca per 
equips 

9 30,00€ 12,00€ 0,00€ 42,00€ 378,00€ 

Insular Mallorca 
escolar 

7 420,00
€ 

60,00€ 107,14€ 587,14€ 4.109,98€ 

Lliga per equips 
aficionats 

5 120,00
€ 

48,00€ 0,00€ 168,00€ 840,00€ 
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Circuit Consell de 
Mallorca 

5 185,00
€ 

60,00€ 110,00€ 355,00€ 1.775,00€ 

Programa de 
Tecnificació 

1 0,00€ 5.200,00
€ 

0,00€ 5.200,00
€ 

5.200,00€ 

TOTAL 16.792,98
€ 

3.2.- El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 8.729,87€, amb càrrec a 
l’aplicació  pressupostària 20 34101 48915 (document RC 920150000881) 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 diferents àrbitres necessaris per a cada campionat. 

- Gestió, despeses del director del torneig encarregat de les gestions necessàries per 
dur a terme els diferents esdeveniments. 

- Material, material esportiu fungible (reposició rellotges, peces de joc i taulers de 
joc). 

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 
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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. 

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

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. 
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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. 

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. 
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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 

-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. 
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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:  

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:  
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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 
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 
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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. 

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.  
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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. 

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. 
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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 
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. 
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12.- Resolució 

El present conveni es podrà extingir per expiració del temps convingut, i podrà 
rescindir-se per qualsevol de les parts, mitjançant denúncia d’alguna d’elles, que serà 
comunicada a l’altra amb una antelació mínima de quinze dies, o per alguna de les 
següents causes: 

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

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

3. La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l’objecte del 
conveni. 

13.- Acord de Funcionament del programa l’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca.  

La signatura del present conveni compromet a les parts sotasignants a respectar 
l’Acord de Funcionament del programa l’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca 
signat pel president de la Federació Balear d’Escacs 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. 
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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. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
PUNT 64. PROPOSTA D’ACORD DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ 
NOMINATIVA DE L’EXP. NÚM. FS-095/15 PER AL DESENVOLUPAMENT 
DEL PROGRAMA “ESPORTS 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 primer i conseller executiu 
de Cultura, Patrimoni i Esports:  
 
ANTECEDENTS: 

Atesa la sol·licitud de subvenció nominativa formulada per la FEDERACIÓ 
BALEAR DE RUGBY, 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 31 de juliol de 2015. 

Atès l’informe de fiscalització prèvia núm. ref. FS-095/15 de data 11 d’agost 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 15.721,76 €,  a 
favor de la FEDERACIÓ BALEAR DE RUGBY, amb NIF- V07183650, per al 
desenvolupament del programa l’esport per a l’edat escolar a Mallorca (rugby), durant 
el període comprés entre el 31/10/2014 i el 30/10/2015. 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de 15.721,76 €, amb 
càrrec a l’aplicació  pressupostària  20 34101 48927 del pressupost de despeses del 
Consell de Mallorca de l’exercici 2015 (RC núm. 920150000365) a favor de la 
FEDERACIÓ BALEAR DE RUGBY,  amb NIF- V07183650. 

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 RUGBI, als 
efectes del desenvolupament del programa “l’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca” 
(rugbi), 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. Carlos Castellanos García, com a President de la Federació Balear de 
Rugbi, (CIF V07183650) 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 Balear de Rugbi, 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 Rugbi, 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 15.721,76 €, per al desenvolupament del 
programa “l’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca” (rugby), 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” (rugby), 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 

Infantil (rugbi Olímpic – masculí) 08/11/2014 23/05/2015 

Infantil (rugbi 13 – masculí) 10/01/2015 30/05/2015 

Cadet (rugbi Olímpic – masculí) 08/11/2014 23/05/2015 

Cadet (rugbi 15 – masculí) 10/01/2015 30/05/2015 

Curs d’àrbitre de Rugbi Olímpic 06/11/2014 07/11/2014 

Curs d’àrbitre de Rugbi 15 28/11/2014 30/11/2014 

Curs d’entrenador / formador 01/11/2014 22/11/2014 

Jornades de captació de jugadors de Rugbi 09/12/2014 26/02/2015 

Campus de formació de jugadors de Rugbi 22/06/2015 26/06/2015 

El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 15.721,76 € amb càrrec a l’aplicació  
pressupostària 20 34101 48927 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 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 Rugbi 

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 
15.721,76 €, 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:  
31.443,68€ 

Subvenció Consell de Mallorca:      15.721,76 € 

Percentatge subvencionat del projecte:        49,9997456% 

Esdeveniment Nº Arbitrat Gestió Cartells Material Cost  Total 

Rugbi Olímpic 
infant. 

13 160,00€ 153,48€ 3,49€ 25,19€ 342,16€ 4.448,08€ 

Rugbi Olímpic 
cadet 

13 195,00€ 153,48€ 3,49€ 25,19€ 377,16€ 4.903,08€ 

Rugbi 13 infantil 36 35,00€ 153,48€ 3,49€ 25,19€ 217,16€ 7.817,76€ 

Rugbi 15 cadet 36 45,00€ 153,48€ 3,49€ 25,19€ 227,16€ 8.177,76€ 

        

Esdeveniment Nº Desplaça. Transport Gestió Material Professor Total 

Curs àrbitre rugbi 
olímpic 

1 40,00€ 60,00€ 50,00€ 480,00€ 160,00€ 790,00€ 

Curs àrbitre rugbi 
15 

1 40,00€ 60,00€ 50,00€ 504,00€ 160,00€ 814,00€ 

Curs entrenador - 
formador 

1 60,00€ 0,00€ 50,00€ 725,00€ 240,00€ 1.075,00€ 
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Jornades captació 
jugadors 

1 60,00€ 0,00€ 20,00€ 62,00€ 120,00€ 262,00€ 

Campus formació 
jugadors 

1 50,00€ 210,00€ 80,00€ 816,00€ 2.000,00€ 3.156,00€ 

TOTAL 31.443,68€ 

3.2.- El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 15.721,76€ amb càrrec a 
l’aplicació  pressupostària 20 34101 48927 (document RC 920150000365) 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 cada esdeveniment (àrbitres, liniers, 
auxiliars de liniers i organitzador de competició. 

- Gestió, despeses de la persona gestora encarregada del desenvolupament i 
organització dels diferents esdeveniments i cursos del rugbi escolar. 

- Cartells, despeses de publicitat (cartells, fullets...) 

- Material, despeses de telèfon, material oficina i benzina àrbitres per als 
esdeveniments de rugbi, i per als cursos, despeses de material esportiu, roba esportiva 
i material oficina. 

- Professors, honoraris als professors per impartir els cursos. 

- Desplaçament, despeses de benzina dels professors dels cursos. 

- Transport, despesa de lloguer de cotxe per als professors. 

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 
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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  

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: 
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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 

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.  
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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 
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 
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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:  

-Arbitratge 

- Gestió 

- Cartells 

- Material 

- Professors 

- Transport 

- Desplaçament 
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6.2 - La realització d’activitats es justificarà mitjançant una certificació federativa dels 
esdeveniments realitzats en la qual es detallaran els esdeveniments, data, horari, lloc / 
instal·lació i nombre de participants. 

6.3 - Quan les activitats hagin estat finançades, a més de la subvenció, amb fons 
propis o altres subvencions o recursos, s’haurà d’acreditar en la justificació l’import, 
la procedència  i l’aplicació d’aquest fons a les activitats subvencionades. 

6.4 - L’import esmentat al punt 3.1 d’aquest conveni, s’abonarà a la Federació amb la 
presentació prèvia dels justificants d'haver realitzat l’activitat subvencionada. 

Si la despesa justificada és inferior a l’import del pressupost presentat es reduirà 
proporcionalment la subvenció concedida. 

6.5- Terminis i forma de presentació de la documentació justificativa de la subvenció. 

La documentació justificativa de les activitats subvencionades es presentarà d’una 
vegada, pel total de l’activitat subvencionada i desenvolupada. 

En el cas que les activitats subvencionades (establertes a la clàusula 1 del conveni) 
s’haguessin desenvolupat (totes) amb anterioritat a la data de la signatura d’aquest 
conveni, la justificació s’haurà de presentar en el termini de 10 dies hàbils  
comptadors des del dia següent al de la signatura del conveni (si el darrer dia fos 
dissabte o inhàbil, el termini esmentat s’ajorna fins al dia hàbil següent). 

Si la signatura d’aquest conveni es produís abans de finalitzar les activitats 
subvencionades (establertes a la clàusula 1 del conveni), la federació ha de presentar 
la documentació justificativa el més aviat possible i, en tot cas, en el termini de 15 
dies hàbils  comptadors des de l’endemà de la finalització de les activitats 
subvencionades (si el darrer dia fos dissabte o inhàbil, el termini esmentat s’ajorna 
fins al dia hàbil següent).  

En el cas de les Federacions que realitzin activitats subvencionades dins el mes 
d’octubre de 2015, la data màxima per presentar la documentació justificativa de 
despeses és el dia 31 d’octubre de 2015. 

6.6- Modificació de les dates de l’esdeveniment. Quan l’entitat beneficiària, per causa 
de força major o per causes imprevisibles i alienes a la seva voluntat, hagi de canviar 
les dates dels esdeveniments o activitats, aquestes s’han de comunicar a l’òrgan 
concedent a través de l’òrgan instructor, al més aviat possible o, en tot cas, en el 
moment de la justificació.  

6.7.- La Federació, es compromet a realitzar la gestió econòmica i administrativa, sent 
la  dipositaria i responsable de custodia de tots els justificants de pagament i altra 
documentació, degudament tramesa.  

La Federació ha de custodiar els justificants de les despeses realitzades imputades a la 
justificació de les activitats d’aquesta subvenció (tant les factures com els resguards 
de transferències bancàries o rebuts) 
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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:  

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 
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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.  

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. 
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 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 

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. 
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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". 

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 
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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 Rugbi 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. 
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L’accés a les instal·lacions esportives on es duen a terme partits, competicions o 
activitats del Programa l’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca és lliure i de caràcter 
gratuït. 

En cas d’incompliment la federació esportiva corresponent haurà d’informar per escrit 
d’ofici o a instància de la Direcció Insular d’Esports del Consell de Mallorca, sobre 
els fets esdevinguts. 

L’incompliment d’aquests requisits per parts dels clubs o de les entitats esportives pot 
ésser motiu de denegació de qualsevol de les línies d’ajudes i de subvencions 
d’aquesta institució. 

15.- Competència jurisdiccional 

Les parts renuncien al seu propi fur i se sotmeten expressament als jutges i tribunals 
de Palma de Mallorca. 

I, en prova de conformitat, signen totes i cadascuna de les pàgines d’aquest document, 
en quatre originals i a un sol efecte, en la ciutat i en la data indicats a dalt. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
 
PUNT 65. PROPOSTA D’ACORD DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ 
NOMINATIVA DE L’EXP. NÚM. FS-094/15 PER AL DESENVOLUPAMENT 
DEL PROGRAMA “ESPORTS 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 primer i conseller executiu 
de Cultura, Patrimoni i Esports:  
 
ANTECEDENTS: 

Atesa la sol·licitud de subvenció nominativa formulada per la FEDERACIÓ 
BALEAR DE LLUITA OLÍMPICA, 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 de la secretària tècnica de 
Cultura, Patrimoni i Esports. 

Atès l'informe jurídic de data 29 de juliol de 2015 

Atès l’informe de fiscalització prèvia núm. ref. FS-094/15de data 12 d’agost 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, 
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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 13.537,88 €,  a 
favor de la FEDERACIÓ BALEAR DE LLUITA OLÍMPICA, amb NIF- V07301898, 
per al desenvolupament del programa l’esport per a l’edat escolar a Mallorca (lluita 
olímpica), durant el període comprés entre el 31/10/2014 i el 30/10/2015. 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de 13.537,88 €, amb 
càrrec a l’aplicació  pressupostària  20 34101 48923 del pressupost de despeses del 
Consell de Mallorca de l’exercici 2015 (RC núm. 920150000893) a favor de la 
FEDERACIÓ BALEAR DE LLUITA OLÍMPICA,  amb NIF- V07301898. 

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 LLUITA 
OLÍMPICA, als efectes del desenvolupament del programa “l’Esport per a l’Edat 
Escolar a Mallorca” (lluita olímpica), 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. Eusebio Capel Rotger, com a President de la Federació Balear de Lluita 
Olímpica, (CIF V07301898) i domicili en Carrer Pedro Alcantara Peña 13, 07006 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 Lluita Olímpica, en 
nom i representació d’aquesta Federació. 

Ambdues parts es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica per a aquest acte. 

MANIFESTEN 
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Primer.- Que el Consell de Mallorca té atribuïdes les competències en matèria 
d’esports per la Llei 6/1994, de dia 13 de desembre, d’atribució de competències dels 
consells insulars en matèria de patrimoni històric, de promoció sociocultural, 
d’animació sociocultural, de dipòsit legal de llibres i d’esports. 

Segon.- Que el Consell de Mallorca dóna suport al desenvolupament del programa 
“L’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca”, nivell bàsic per a la promoció de la 
pràctica de l’exercici físic per part de la població, l’objectiu del qual és promoure la 
pràctica d’activitats físiques i esportives de nivell tècnic mig-alt amb caràcter 
predominantment competitiu, fora de l’horari lectiu, a més d’aconseguir el 
desenvolupament integral del nin/a mitjançant la realització d’aquestes activitats, 
adaptades al seu nivell i edat. 

Tercer.- Que la Federació Balear de Lluita Olímpica, 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 13.537,88 €, per al desenvolupament del 
programa “l’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca” (lluita olímpica), 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” (lluita olímpica), 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:  
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Esdeveniment Data inici Data final 

Copa Presidente 21/11/2014 22/11/2014 

Juegos de Navidad 19/12/2014 20/12/2014 

Campeonato de Mallorca 23/01/2015 24/01/2015 

Liga Escolar jornada I 30/01/2015 31/01/2015 

Liga Escolar jornada II 20/01/2015 21/01/2015 

Liga Escolar jornada III 06/03/2015 07/03/2015 

Liga Escolar jornada IV 03/04/2015 04/04/2015 

Liga Escolar jornada V 08/05/2015 09/05/2015 

Juegos de primavera 15/05/2015 16/05/2015 

Liga Escolar jornada VI 05/06/2015 06/06/2015 

Torneo Isla de Mallorca 12/06/2015 13/06/2015 

El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 13.537,88€ amb càrrec a l’aplicació  
pressupostària 20 34101 48923 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 14 euros per llicència, o 20 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. 
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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 Lluita Olímpica 

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". 

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 
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3.1.- El Consell de Mallorca, subvencionarà a la Federació, amb la quantitat de 
13.537,88 €, 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:  15.470 € 

Subvenció Consell de Mallorca:      13.537,88 € 

Percentatge subvencionat del projecte:  87,5105365% 

Esdevenimen
t 

Nº  Arbitrat Gestió Material Transport Cost Esdev. Total 

Copa 
Presidente 

1 360,00€ 733,64€ 733,64€ 130,00€ 1.390,00€ 1.390,00€ 

Juegos 
Navideños 

1 360,00€ 733,64€ 733,64€ 130,00€ 1.390,00€ 1.390,00€ 

Campeonato 
de Mallorca 

1 540,00€ 733,64€ 733,64€ 130,00€ 1.570,00€ 1.570,00€ 

Juegos de 
Primavera 

1 360,00€ 733,64€ 733,64€ 130,00€ 1.390,00€ 1.390,00€ 

Torneo Isla de 
Mallorca 

1 360,00€ 733,64€ 733,64€ 130,00€ 1.390,00€ 1.390,00€ 

Liga Escolar 6 360,00€ 733,64€ 733,64€ 130,00€ 1.390,00€ 8.340,00€ 

TOTAL 15.470,00€ 

3.2.- El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 13.537,88 € amb càrrec a 
l’aplicació  pressupostària 20 34101 48923 (document RC 920150000893) 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 esdeveniment. 

- Gestió, despeses de l’administratiu encarregat de la gestió administrativa, fax i 
telèfon, tòner impressora, fulls i diplomes. 

- Material, material esportiu fungible (camisetes). 

-Transport, despeses del transport del material esportiu i el muntatge. 

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, 
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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. 

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. 
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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. 

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:  
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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.  

En cap cas el cost d’adquisició de les despeses subvencionables pot ser superior al 
valor de mercat. 
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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:  

-Arbitratge 

- Gestió 



 187

- 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. 

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: Notificació bancària del càrrec i 
extracte bancari on figuri el càrrec de la domiciliació. Aquesta documentació es pot 



 189

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.  

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. 



 190

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 

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 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. 
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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 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 Lluita Olímpica 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 
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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. 

 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
 
DEPARTAMENT D’ECONOMIA I HISENDA 
 
PUNT 66. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚM. 18 DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE LA 
CORPORACIÓ DE L’EXERCICI DE 2015 PER CRÈDIT EXTRAORDINARI 
(CE04/2015) I SUPLEMENTS DE CRÈDITS (SUP08/2015). 
 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller d’Economia i Hisenda: 
 

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

Vista la provisió del conseller executiu d’Economia i Hisenda que subscriu, de 26 
d’agost de 2015, d’incoació d’un expedient de modificació de crèdits en el Pressupost 
propi del Consell de Mallorca corresponent a l’exercici de 2015, a l’objecte de poder 
atendre algunes despeses, les aplicacions a les quals s’havien d’imputar no s’havien 
incloses en el pressupost de 2015 o no tenien crèdit suficient atenent les necessitats 
que s’especifiquen a les memòries corresponents i de les quals n’hi ha constància en 
els antecedents de l’expedient. 

Vist que la Intervenció d’aquest Consell Insular ha emès el dictamen preceptiu, on 
consten les operacions de modificacions de crèdits que es proposen per atendre les 
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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. 18 de modificació de crèdits en el pressupost 
propi de 2015, d’acord amb el següent detall: 

 

 

 

· CRÈDIT EXTRAORDINARI (CEX.04/2015)

Aplicació Descripció Import

10 94310 62400 INVERSIÓ ELEMENTS DE TRANSPORT COOPERACIÓ I ADMIN. LOCAL 29.500,00

TOTAL CRÈDIT EXTRAORDINARI 29.500,00

FONTS DE FINANÇAMENT DEL CRÈDIT EXTRAORDINARI

· Baixes per anul·lació

Aplicació Descripció Import

65 94310 48901 APORTACIÓ ASSOCIACIÓ ART LLATÍ 29.500,00

TOTAL FONT FINANÇAMENT P/CRÈDIT EXTRAORDINARI 29.500,00

EXPEDIENT NÚM. 18 MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE 2015

· SUPLEMENT DE CRÈDIT (SUP.08/2015)

Aplicació Descripció Import

65 94310 21400 CONSERVACIÓ ELEMENTS DE TRANSPORT COOPERACIÓ I ADMIN. LOCAL 20.000,00

00 92002 22604 ASSISTÈNCIES JURÍDIQUES EXT.SVEIS.GRALS ASSESSORIA JURIDICA 101.038,71

00 92430 22609 ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES RELAC. INSTITUCIONALS 40.000,00

00 92430 22620 INDEMNITZACIÓ RESONSABILITAT PATRIMONIAL DI. REL.INSTITUCION 150.000,00

TOTAL CRÈDIT EXTRAORDINARI 311.038,71
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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. 
 

El Sr. BONET (conseller executiu d’Economia i Hisenda) inicia la seva intervenció. 

Explica que s’inclou una partida destinada a la compra de vehicles, que és una necessitat sobrevinguda 
en el departament, i també una dotació econòmica per al capítol 2 del Departament de Presidència, pel 
fet que a causa d’una sèrie de pagaments (Cloud Atlas i altres costes processals) havia quedat 
infradotat.  

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 tretze abstencions (PP i El Pi-Proposta per les Illes). 
 
PUNT 67. PROPOSTA DE RECTIFICACIÓ DE L’APROVACIÓ DE 
L’EXPEDIENT NÚM. 2 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL 
PRESSUPOST DE L’ESPORT HÍPIC DE MALLORCA DE L’EXERCICI 
DE2015 PER SUPLEMENT DE CRÈDIT (SUP01/2015). 
 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller d’Economia i Hisenda: 

Vist que l’expedient núm. 2 de modificació de crèdits en el pressupost de l’Institut de 
l’Esport Hípic de Mallorca per suplement de crèdit (SUP01/2015) va ser aprovat pel 
Ple en sessió del dia 14 de maig de 2015 i publicada al BOIB núm. 94 l’aprovació 
definitiva en data 27 de juny de 2015.  

FONTS DE FINANÇAMENT SUPLEMENT DE CRÈDITS

· Baixes per anul·lació

Aplicació Descripció Import

65 94310 48901 APORTACIÓ ASSOCIACIÓ ART LLATÍ 20.000,00

TOTAL FONT FINANÇAMENT PER BAIXES EPR ANUL·LACIÓ 20.000,00

· Romanent de tresoreria general

Aplicació Descripció Import

99.87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals 291.038,71

TOTAL FONT FINANÇAMENT PER RTDG 291.038,71

TOTAL FONTS DE FINANÇAMENT P/SUPLEMENT DE CRÈDITS 311.038,71
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Atesa la sol·licitud de rectificació de l’expedient núm. 2 de modificació de crèdits per 
suplement de crèdits (SUP01/2015) proposada per el President de l’Institut de l’Esport 
Hípic de Mallorca, registre d’entrada a Intervenció general núm. 19123, de data 2 de 
juliol de 2015 per a esmenar unes errades materials.    

Vist que la Intervenció d’aquest Consell Insular ha emès el dictamen preceptiu sobre 
la rectificació del mencionat expedient. 

El conseller d’Economia i Hisenda, 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, proposa al 
Ple de la Corporació que adopti el següent  

A C O R D: 

PRIMER.-  Rectificar l’expedient núm. 2 de modificació de crèdits en el pressupost 
de l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca per a 2015, d’acord amb el següent detall: 

 

 

 

 

 

La rectificació a la part de la modifcació de crèdit que afecte al pressupot de deseses, On diu:

* SUPLEMENTS DE CRÈDITS (SUP01/2015)

Aplicació Descripció Import
01.34230.20300 LLOGUER MAQUINÀRIA IEHM 20.000,00

01.34230.21000 CONSERVACIÓ INFRAESTRUCTURES IEHM 120.000,00

01.34230.21200 CONSERVACIÓ IMMOBLES IEHM 50.000,00

01.34230.22100 ENERGIA ELÈCTRICA IEHM 50.000,00

01.34230.22103 COMBUSTIBLE I CARBURANTS IEHM 20.000,00

01.34230.22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS IEHM 59.340,69

01.34230.22502 TRIBUTS DE LES ENTITATS LOCALS IEHM 120.000,00

01.34230.22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS IEHM 70.000,00

01.34230.22707 ALTRES TREB. REALITZATS ALTRES EMPRESES 80.000,00
01.34230.62300 MAQUINÀRIA IEHM 50.000,00

01.34230.62200 OBRES MILLORA IEHM 650.000,00

01.34230.62400 ELEMENTS DE TRANSPORT IEHM 20.000,00

01.34230.64100 INVERSIONS EN APLIC. INFORMÀTIQUES IEHM 20.000,00
TOTAL SUPLEMENT 1.329.340,69

RECT. EXPEDIENT NÚM. 2 MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST DE

L'INSTITUT DE L'ESPORT HÍPIC DE MALLORCA

(RECT. EXP. SUP01/2015)
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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. 
 

El Sr. BONET (conseller executiu d’Economia i Hisenda) inicia la seva intervenció. 

Assenyala que es tracta d’una correcció, pel fet que s’havia dotat amb la quantitat d’1.329.340,69 € i 
les necessitats que tenia l’Institut de l’Esport Hípic eren menors; en conseqüència, se corregeix aquesta 
modificació de crèdit.  

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per trenta 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). 
 

Ha de dir:

Aplicació Descripció Import
01.34230.20300 LLOGUER MAQUINÀRIA IEHM 20.000,00
01.34230.21000 CONSERVACIÓ INFRAESTRUCTURES IEHM 120.000,00
01.34230.21200 CONSERVACIÓ IMMOBLES IEHM 50.000,00
01.34230.22100 ENERGIA ELÈCTRICA IEHM 50.000,00
01.34230.22103 COMBUSTIBLE I CARBURANTS IEHM 20.000,00
01.34230.22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS IEHM 59.340,69
01.34230.22502 TRIBUTS DE LES ENTITATS LOCALS IEHM 120.000,00
01.34230.22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS IEHM 70.000,00
01.34230.22707 ALTRES TREB. REALITZATS ALTRES EMPRESES 80.000,00
01.34230.62300 MAQUINÀRIA IEHM 50.000,00
01.34230.62200 OBRES MILLORA IEHM 255.925,03
01.34230.62400 ELEMENTS DE TRANSPORT IEHM 20.000,00
01.34230.64100 INVERSIONS EN APLIC. INFORMÀTIQUES IEHM 20.000,00

TOTAL SUPLEMENT 935.265,72

I respecte els ingressos, on diu:

· Romanent de tresoreria general

Aplicació Descripció Import
99.87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals 1.329.340,69

TOTAL FONS RTDG 1.329.340,69
TOTAL FONS FINANÇAMENT P/SUPLEMENT DE CRÈDIT 1.329.340,69

Ha de dir:

· Romanent de tresoreria general

Aplicació Descripció Import
99.87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals 935.265,72

TOTAL FONS RTDG 935.265,72
TOTAL FONS FINANÇAMENT P/SUPLEMENT DE CRÈDIT 935.265,72
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PUNT 68. DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ 2T/2015 DE 
COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS TRIMESTRALS.  
 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller d’Economia i Hisenda: 
 

I. NORMATIVA APLICABLE 

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

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

• RDL 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del 
títol sisè de la llei  39/1988. 

• Ordre EHA 3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura 
dels pressuposts de les entitats locals. 

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

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

II. ANTECEDENTS DE FET 

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

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

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

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

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

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

 

INFORME: 

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

De conformitat amb el que disposa  l’article 4 de la Llei 2/2012, LOEPSF, 
desenvolupat per l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, concretament als seus 
articles 4 i 16, aquesta intervenció ha complert l’obligació de trametre  la 
informació trimestral corresponent al SEGON trimestre de  2015, en temps i 
forma,  dia 30/07/2015 i ha bolcat la totalitat de la informació requerida pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques mitjançant la plataforma 
telemàtica habilitada en l’Oficina Virtual de les Entitats Locals 
https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Trimestrales/  

 

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

Per subministrar la informació requerida corresponent al SEGON trimestre de 
2015, encara que la normativa no exigeix de manera específica l’elaboració d’un 
informe, aquesta intervenció el considera necessari perquè resumeix la informació 
bolcada, els principals criteris d’estimació seguits i recull les conclusions quant a 
les previsions de compliment o incompliment al tancament de l’exercici 
pressupostari dels objectius d’estabilitat pressupostària i del deute públic. 

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

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

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

S’ha de tenir en compte que, d’acord amb els càlculs que s’inclouen en aquest 
informe trimestral, en el supòsit que no es compleixin els objectius, s’ha 
d’elaborar preceptivament un pla econòmic financer, perquè el Ple conegui 
l’incompliment. 

Per tot l’anterior, aquesta intervenció considera necessari donar trasllat a la 
presidenta del present informe perquè l’elevi al Ple de la corporació per al seu 
coneixement i efectes oportuns. 

TERCER.- Contingut de la informació 

La  informació que s’ha subministrat per complir l’obligació de remissió és la que 
recull l’article 16 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’ 1 de octubre, que es materialitza 
en els formularis que ha dissenyat la Subdirecció General d’Estudis i Finançament 
de les Entitats Locals, complimentats mitjançant l’Oficina Virtual abans citada i 
en relació a totes les institucions que el Ministeri ha sectoritzat a la corporació i 
que són les següents: 

- Consell Insular de Mallorca. 
- Institut Mallorquí d’Afers Socials. 
- Institut de l’Esport Hípic de Mallorca. 
- Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca. 
- Ràdio i Televisió de Mallorca, SAU. 
- Consorci de la Serra de Tramuntana. 
- Consorci TIC Mallorca. 
- Consorci Eurolocal Mallorca. 
- Fundació Teatre Principal. 
- Fundació Casa Museu Llorenç Villalonga, Pare Ginard i Blai Bonet. 
- Fundació ACA (Àrea de Creació Acústica). 
- Fons Mallorquí de Solidaritat. 
 

A l’annex I, s’adjunta còpia impresa dels formularis tramesos, els quals es 
relacionen a continuació:   
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1. Comunicació trimestral de dades individualitzades per entitats:

Dades pressupostàries:

Resum classificació econòmica

Desglossament ingressos corrents

Desglossament ingressos de capital i financers

Desglossament despeses corrents

Desglossament despeses de capital i financeres

Calendari i pressupost de tresoreria

Romanent de Tresoreria

Deute viu i meritació mensual previst en el pròxim trimestre

Perfil de meritació del deute en els pròxims 10 anys

Dotació de plantilles i retribucions

Annexos informació (formularis requerits per la IGAE)

Ajusts Informe d'Evaluació per a relacionar ingressos/despeses amb normes SEC

A1 Interessos i rendiments meritats durant l'exercici (despeses)

A5 Fluxos interns

Mesures de racionalització  

 

2. Ajusts SEC aplicables al grup d'entitats de la Corporació

2.1 Ajusts per operacions internes entre entitats

3. Informe d'avaluació grup

3.0 Dades generals de l'informe d'avaluació

3.1 Validació dades informe avaluació / aixecar validació

3.2 Resum anàlisi estabilitat pptaria i valoració del compliment regla de la despesa

3.4 Resum anàlisi deute públic

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

QUART.- Observacions  i explicació dels continguts:  

En relació a la  informació subministrada al MINHAP i, concretament, pel que fa a 
les previsions d’evolució de les ORN i dels DRN al tancament de l’exercici, els 
càlculs realitzats per acreditar el compliment de l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària i del deute públic de cada institució, s’ha efectuat aplicant el 
percentatge estimat del grau d’execució per a l’exercici a l’import dels crèdits 
d’operacions no financeres (Cap. 1 a 7) del pressupost d’ingressos i de despeses. 

Aquest percentatge estimat del grau d’execució, és la mitjana aritmètica dels 
percentatges del grau d’execució, per capítols, dels crèdits per operacions no 
financeres del pressupost dels tres exercicis anteriors, una vegada eliminats els 
valors atípics. 
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En el cas que la mitjana aritmètica anterior sigui menor a 1, implicarà una 
estimació dels DRN i les ORN inferior als crèdits inicials del pressupost per 
operacions no financeres. 

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

III. CONCLUSIÓ DE L’INFORME D’AVALUACIÓ: 

Amb les dades d’execució pressupostària existents a 30 de juny de 2015, i amb les 
estimacions i els càlculs realitzat d’acord amb aquestes, l’execució del pressupost 
consolidat de l’entitat local, dels seus organismes autònoms i de les entitats 
dependents que presten serveis o produeixen béns no finançats majoritàriament 
amb ingressos comercials, que s’inclouen en el pressupost general de l’exercici de 
2015,   

1) Compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària, estimant-se una capacitat de 
finançament al tancament de l’exercici pressupostari de 20.514.030,29 €. 

2) Compleix l’objectiu de deute públic essent el capital viu de deute públic 
financer previst a 30/06/2015 de 156.499.154,82 €. 

 

El Sr. BONET (conseller executiu d’Economia i Hisenda) inicia la seva intervenció. 

Indica que se’n dóna compte, en compliment de les obligacions que estableix la Llei orgànica 2/12 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.  

Diu que és important destacar que la conclusió de l’informe és que se compleix l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària, estimant una capacitat de finançament en el tancament de l’exercici pressupostari de 
20.514.030,29 €.   

També se compleix l’objectiu de deute públic financer. En aquest sentit, assenyala que la previsió 
d’aquest capital viu a 30/06/2015 és de 155.499.154,82 €.  

La Corporació en resta assabentada. 
 

DEPARTAMENT DE TERRITORI I INFRAESTRUCTURES 

 
PUNT 69. PROPOSTA D’ACORD DE NOMENAMENT DELS VOCALS 
TÈCNICS DEL CONSELL DE DIRECCIÓ DE L’AGÈNCIA DE PROTECCIÓ 
DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA I TERRITORIAL DE MALLORCA. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Territori i 
Infraestructues: 
 
ANTECEDENTS 
 
El Ple del Consell Insular de Mallorca, en la sessió celebrada en data 10 de novembre 
de 2008, va aprovar definitivament la creació i els estatuts de l’Agència de protecció 
de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca. Segons l’article 13.1.b d’aquests, 
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formaran part del Consell de Direcció de l’Agència, entre d’altres, quatre vocals, amb 
veu però sense vot, que han de ser tècnics o tècniques del Consell de Mallorca.  
 
D’acord amb l’article 13.4 dels mateixos Estatuts, seran designats per a un termini de 
quatre anys pel Ple, a proposta del conseller executiu o consellera executiva 
competent en matèria d’urbanisme. Hauran d’estar en possessió de titulació superior 
universitària, amb més de cinc anys d’experiència professional en matèria 
d’urbanisme, i hauran de gaudir de la condició de funcionaris o funcionàries de 
carrera del Consell de Mallorca. 
 
Per tot  això, el Conseller Executiu d’Urbanisme i Territori eleva al Plenari del 
Consell Insular de Mallorca, la següent 
 
PROPOSTA D’ACORD 
 
De conformitat amb l’article 13.4 dels Estatuts de l’Agència de protecció de la 
legalitat urbanística i territorial de Mallorca, nomenar vocals del Consell de Direcció 
d’aquesta entitat, per un termini de quatre anys, als funcionaris que tot seguit es 
relacionen, en qui concorren els requisits exigits en el precepte esmentat: 
 
-Mariano Gual de Torrella Le Senne 
-Maties Morey Ripoll 
-Jaume Munar Fullana 
-Javier de Oleza i Serra de Gayeta 
 

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 tretze abstencions (PP i El Pi-Proposta per les Illes). 
 
 
PUNT 70. PROPOSTA PER A L’APROVACIÓ INICIAL DE LA NORMA 
TERRITORIAL CAUTELAR PRÈVIA A LA FORMULACIÓ DEL PLA 
DIRECTOR SECTORIAL D’EQUIPAMENTS COMERCIALS DE 
MALLORCA 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Territori i 
Infraestructures. 
 
Per resolució d’aquesta consellera executiva de Territori i Infraestructures es va 
disposar en data 24 de juliol de 2015, la iniciació del procediment per l’elaboració i 
l’aprovació del Pla director sectorial d’equipaments comercials de Mallorca, a 
l’empara i de conformitat amb allò que es disposa en l’article 11 i següents de la Llei 
14/2000, de 21 de desembre, d’ordenació territorial (LOT). Igualment, en idèntica 
data, el Servei d’Ordenació del territori va redactar una memòria justificativa per 
l’elaboració d’una Norma territorial cautelar (NTC) prèvia a la formulació de 
l’assenyalat pla director sectorial. Així, a la vista del contingut de la memòria i en 
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aplicació de la previsió recollida en l’apartat 1 de l’article 17 de la LOT, aquesta 
consellera executiva de Territori i Infraestructures va ordenar la iniciació del 
procediment per l’elaboració de l’esmentada NTC; tot això en el marc de les 
competències insulars d’ordenació territorial i en aplicació de les determinacions del 
vigent Reglament orgànic del Consell Insular de Mallorca. 

Realitzats els tràmits escaients, s’han completat els treballs de redacció de la 
Norma territorial cautelar prèvia a la formulació del Pla director sectorial 
d’equipaments comercials de Mallorca i s’han elaborat els informes legalment 
previstos amb el resultat que consta en l’expedient. Aquesta NTC s’ha d’aprovar ara 
inicialment amb els efectes establerts a la Llei 14/2000. Amb l’aprovació inicial 
publicada s’obrirà un període d’un mes per a consultes i informes i un termini de vint 
dies d’exposició pública. 

La concreció de l’òrgan competent per l’aprovació de l’NTC al qual al·ludeix 
la Llei 30/1992, amb relació a l’article 17.2 de la Llei 14/2000, de 21 de desembre, 
l’efectua el Decret d’organització del Consell Insular de Mallorca, de data 10 de juliol 
de 2015 (BOIB número 109, de 18-07-2015); així, de conformitat amb els preceptes 
assenyalats, correspon al Ple del Consell l’aprovació de la mateixa. 

Pel que fa a l’elaboració de la proposta a elevar al Ple, d’acord amb el que 
preveu el Decret de la presidenta del Consell de Mallorca de data 6 de juliol de 2015 
(BOIB número 100, de 7-07-2015), per la qual s’estableix l’estructura del govern de 
la institució insular i es crea el Departament de Territori i Infraestructures amb les 
atribucions que atorga l’article 5 del Decret d’organització del Consell, correspon 
elevar-la a la consellera executiva. 

Així doncs, en atenció a les atribucions conferides a la consellera executiva del 
Departament de Territori i Infraestructures, d’acord amb l’article 5 apartat a) de 
l’assenyalat Decret d’organització de 10 de juliol de 2015, entre les quals hi figuren 
expressament les d’elaboració, tramitació i impuls de la formació, la revisió o la 
modificació dels plans directors sectorials, i de normes territorials cautelars, s’eleva al 
Ple del Consell Insular de Mallorca la següent proposta d’ 

ACORD 

1r.- Aprovar inicialment, de conformitat amb allò que estableix l’article 17 de 
la Llei 14/2000, de 21 de desembre, d’ordenació territorial, la Norma territorial 
cautelar prèvia a la formulació del Pla director sectorial d’equipaments comercials de 
Mallorca, amb l’objecte i abast que defineix la documentació que s’adjunta i forma 
part d’aquest acord, i que s’integra per: [I] Memòria justificativa, [II] Normativa. 

2n.- Disposar la tramitació d’aquesta Norma territorial cautelar seguint el 
procediment establert a la Llei 14/2000, de 21 de desembre, d’ordenació territorial, i 
en conseqüència ordenar l’obertura d’un termini d’informació pública de vint dies, 
mitjançant la publicació d’anuncis en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, a un dels 
diaris de major circulació de l’illa de Mallorca, i a la corresponent adreça Web del 
Consell Insular de Mallorca, per tal que qualsevol persona pugui formular les 
al·legacions que estimi pertinents 



 205

3r.- Sol·licitar els informes previstos en l’article 17.2.b) de la Llei 14/2000, de 
21 de desembre, d’ordenació territorial, amb relació a l’àmbit de les competències 
respectives, al Govern de les Illes Balears, a tots els ajuntaments de l’illa i a la 
Delegació del Govern a la Comunitat Autònoma, informes que hauran de ser emesos 
dins el termini d’un mes. 
 

La Sra. GARRIDO (consellera executiva de Territori i Infraestructures) explica la proposta. 

En primer lloc, destaca que allò que se presenta avui per aprovació no és més que una passa necessària 
i imprescindible per tal d’aprovar el Pla director d’equipaments comercials, que és l’objecte de l’acció 
de govern que s’han marcat i que inicien a seixanta dies de l’inici de legislatura.  

Tot seguit indica que l’objectiu que se proposen és l’aprovació inicial de l’esmentat pla en un termini 
de dos anys i la seva aprovació definitiva un any més tard. La finalitat és aprovar de forma definitiva –i 
per primera vegada en aquesta illa– la determinació territorial de l’estructura comercial de Mallorca.  

Observa que aquest repte el volen assolir amb un objectiu clar de participació de totes les forces 
polítiques, a les qual estén la mà ja des d’aquest mateix moment. Afirma que, tot i que ja n’han parlat 
en diverses ocasions, en volen parlar ara de forma molt directa. 

Fa notar que desitgen la participació de tots els ajuntaments de l’illa de Mallorca, pel fet que 
territorialment afectarà l’estructura dels seus municipis en molts casos, i també en alguns casos ho farà 
econòmicament, a favor o en contra. Diu que també volen treballar amb tot el sector comercial de l’illa 
de Mallorca (petit comerç, gran comerç, petita patronal, la gran patronal, els sindicats, els agents 
socials i tota la xarxa associativa de l’illa, sobretot les entitats ecologistes).  

Destaca que només se refereix al nivell territorial, i esmenta la necessitat de tenir el suport dels 
col·legis professionals (enginyers, arquitectes, advocats) i, sobretot, el de la ciutadania de Mallorca.  

Insisteix a dir que desitgen iniciar un procés que tengui la màxima participació de la gent de Mallorca, 
per tal d’aconseguir un pla de llarga durada.  

Tot seguit agraeix als representants del petit comerç la seva presència a la Sala de Plens per donar 
suport al projecte que avui s’inicia.  

Fa notar que és del tot evident que és necessari ordenar el comerç a l’illa de Mallorca, perquè el 
creixement indiscriminat, sense cap ordre ni concert, en tot el cercle de grans superfícies que envolta 
Palma, està provocant que els centres de les ciutats, les perifèries i molts municipis es vegin afectats pel 
creixement de grans superfícies comercials, de forma que queden despoblats i la xarxa de petit comerç 
comença a desaparèixer.  

Comenta que, en aquest sentit, la Norma territorial cautelar té un objectiu clar, i tot seguit el justifica. 
Diu que fa sis mesos el Ple d’aquesta institució va decidir que no era necessari elaborar una norma en 
aquest sentit.   

Considera que la necessitat és imperiosa, perquè allò que se vol evitar és que se bombardegin, amb la 
implantació de nous equipaments comercials, les tasques que durà endavant l’esmentat pla.  

Quan a les característiques de la Norma territorial cautelar, assenyala que es tracta d’una figura 
transitòria que únicament té efectes suspensius, i que no prohibeix absolutament res sinó que únicament 
suspèn, durant un període determinat i de forma transitòria la implantació de nous equipaments 
comercials. El seu objecte és establir mesures amb vista a fixar l’statu quo actual, amb la intenció de no 
posar entrebancs a les mesures i a les directrius que prendrà el Pla director sectorial d’equipaments 
comercials.  

Recorda que la vigència és de tres anys com a màxim, així ho determina la llei. Torna a dir que per a 
l’aprovació inicial s’han fixat un termini de dos anys, però esperen que pugui fer-se abans. 

Comenta que implica també un període d’informació pública de vint dies i un altre de consultes i 
informes de trenta dies, transcorreguts els quals es farà una memòria i un informe ambiental, que és el 
pas següent que durà cap a l’aprovació definitiva d’aquesta norma territorial.  
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Assenyala que l’important és definir què és exactament una gran equipament comercial seguint com a 
referència la Llei de comerç de les Illes Balears i el consens que se va produir en aquest sentit durant la 
passada legislatura, quan aquesta llei es va aprovar. Recorda que la superfície és de 700 m2 quan es 
tracta de venda de productes normals i de 2000 m2 en casos de venda de productes específics 
(maquinària industrial, automòbils, maquinària agrària o material de construcció). Puntualitza que els 
700 m2 no afecten els mercats municipals ni els mercats ambulants, però sí un gran establiment que 
pogués estar inclòs dins aquests mercats. 

En sòl rústic i urbanitzable se preveu la suspensió de la implantació de grans equipaments comercials, 
és a dir, d’aquells que superin els 700 o els 2000 m2. En canvi, en sòl urbà també se preveu la suspensió 
de la implantació però se permet l’ampliació dels establiments fins al límit dels 700 o els 2000 m2.  

Finalment, s’assenyala el règim transitori de la Norma territorial cautelar perquè no afecti aquelles 
establiments –grans o petits– que hagin obtingut autoritzacions abans de la publicació en el BOIB de 
l’aprovació inicial de l’esmentada norma. Diu també que s’ha intentat que aquesta norma sigui breu i 
concisa; no s’ha volgut regular excessivament perquè és aquesta, precisament, la feina que ha de 
realitzar el Pla d’equipaments comercials.  

D’altra banda, és clar que tampoc no tenen les dades que permetin regular-ho detalladament; per aquest 
motiu, torna explicar com s’ha plantejat la feina inicial, amb la intenció de conèixer quin és exactament 
el teixit comercial que existeix a Mallorca.  

El Sr. AMENGUAL (El Pi-Proposta per les Illes) intervé a continuació. 

Comenta que el seu Grup polític celebra l’aprovació inicial d’aquesta norma territorial cautelar. Pensa 
que tothom recordarà la legislatura anterior com aquella que ha enfonsat el petit i el mitjà comerç a 
Mallorca; així ho reflectiran els llibres d’història, que ho demostraran i en faran la valoració oportuna.  

Fa notar que és evident que la gestió del govern durant la passada legislatura no ha tengut en compte 
cap tipus d’avaluació de l’impacte ni de les conseqüències que la implantació de grans superfícies 
comercials podia tenir sobre les empreses locals, per a algunes de les quals ha suposat la ruïna.   

Coincideix del tot amb l’exposició que ha fet la Sra. Garrido en el sentit que es tracta d’una norma 
senzilla que té una explicació molt clara. Diu que pot ser que el seu Grup presenti alguna al·legació a la 
seva disposició transitòria, quan s’hagi fet la publicació al BOIB, perquè considera que podria ser més 
aclaridora.   

Finalment, assegura que un dels objectius del seu Grup és la defensa del petit i del mitjà comerç, raó 
per la qual anuncia que votarà a favor d’aquesta moció.  

El Sr. ROVIRA (PP) intervé tot seguit.  

Anuncia que el seu Grup votarà a favor d’aquesta proposta i tot seguit n’explica els motius. 

Recorda que a finals de la passada legislatura se va aprovar la Llei de comerç, atès que era un 
compromís del PP fer-ho amb el màxim consens entre els partits polítics i el sector turístic.  

Considera que aquest compromís se va complir; la llei va ser aprovada i amb un alt grau de consens, 
suficient també pel que fa als temes més conflictius.  

Indica que un altre compromís era començar, dins aquesta legislatura, la redacció del Pla director 
sectorial de comerç. També assenyala que el PP va indicar que era necessari que el finançament 
d’aquesta redacció anés a càrrec del Govern de les Illes Balears; de fet, el mes de febrer de 2015 se va 
signar un conveni, un acord i un protocol amb el Govern balear amb aquesta finalitat.  

Consegüentment, abans d’acabar la legislatura, l’equip de govern del Consell de Mallorca i el de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears ja varen acordar la posada en funcionament del Pla director 
sectorial d’equipaments comercials de Mallorca, a més del finançament de la seva redacció per part del 
Govern balear.  

Indica que el seu Grup ha presentat una moció sobre aquest tema, per la qual cosa en tornarà parlar més 
endavant. Afirma que la consellera té la intenció d’intentar aconseguir aquesta ajuda i assegura que el 
seu Grup donarà suport per aconseguir-ho, tant en el Consell de Mallorca com en el Parlament de les 
Illes Balears.  
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Insisteix a recordar que el PP ja havia treballat en aquest sentit. Observa que ja s’havia encomanat al 
Servei de Territori que se començàs a recopilar informació d’allò que s’havia fet en altres indrets (a 
Eivissa, i sobretot a Menorca) en relació a la redacció de la Norma territorial cautelar.  

Coincideix amb el parer del president del Consell de Mallorca en el sentit de considerar que la Norma 
territorial cautelar vàlida és aquesta, i no la que va aprovar el Govern balear. Insisteix a dir que la que 
està avalada per la llei és la del Consell de Mallorca, atès que la Llei d’ordenació del territori preveu la 
redacció d’aquest tipus de normes, en unes condicions molt concretes, una de les quals és l’aprovació 
prèvia a la redacció d’un Pla director sectorial, tant si aquest és de comerç, de mines, de carreteres, etc. 
i en el benentès que es tracti d’un tema previst en la Llei d’ordenació del territori.  

Observa que és justament ara, quan s’inicia la redacció de l’esmentat pla, el moment en què la Norma 
territorial cautelar ha de ser aprovada.  

Reitera i destaca aquest compromís que va adoptar el PP abans de les passades eleccions, per tal que 
quedi ben clar, com ho demostra també el vot favorable a aquesta proposta.  

Comenta també que és possible millorar-ne la redacció, raó per la qual tot i el vot favorable que ha 
expressat el seu Grup se reserva el dret de presentar propostes de millora del text durant la fase 
d’exposició pública, amb la intenció que sigui més clar i pugui evitar problemes futurs d’interpretació.  

Reitera les intencions del seu Grup pel que fa a la tasca pendent i fa avinent que és aquest, el moment 
adequat perquè tothom expressi el seu parer i defineixi quin és el model que desitja per al futur del 
comerç –i no només del petit comerç, sinó també del gran comerç– tot considerant allò que els 
consumidors els exigiran, no només el que exigirà el sector comercial.  

La Sra. GARRIDO intervé a continuació. 

Agraeix el suport que ha rebut la proposta per part dels Grups polítics que així ho han manifestat.   

Assenyala que, òbviament, es mostraran oberts a qualsevol tipus de millora a la Norma territorial 
cautelar, com ja ha manifestat en tot moment. Diu que, de fet, els serveis tècnics del servei d’Ordenació 
del Territori estan oberts per a qualsevol consulta que els Grups polítics vulguin fer. Es mostra 
convençuda que aquesta norma és millorable, per la qual cosa els convida a fer-ne ús i destaca la 
importància de poder parlar i fonamentar les peticions de millora.  

Recorda al Sr. Rovira que durant la passada legislatura el Grup MÉS per Mallorca ja va presentar 
mocions per demanar la redacció del Pla d’equipaments comercials.  

També li fa notar que complica les coses el fet que el Grup del Partit Popular condicioni aquesta 
redacció del pla al seu finançament per part del Govern balear. Opina que el pla és necessari, pagui el 
Govern balear, el Consell de Mallorca o qui sigui, com ara un benefactor que dóna els doblers 
necessaris. Reitera que aquesta necessitat de redacció és imperiosa, independentment de qui pagui el 
seu cost.   

Tot seguit diu que ara no discutirà si aquesta suspensió –que no moratòria- és la bona, la legal, o si ho 
és la del Govern balear, pel fet que tenen fonaments jurídics totalment distints. La del Consell de 
Mallorca té un fonament jurídic bàsic, com bé ha dit el Sr. Rovira, que és el territorial, l’ordenació del 
territori, i a partir d’aquesta se plantejarà quina serà la xarxa comercial de Mallorca (com se situarà, 
quines densitats tendrà, on la situaran, o quin tipus de comerç serà el que tengui major o menor 
implantació).  

Se decidirà si es vol tenir aquests grans centres comercials que buiden les ciutats o si es vol tenir unes 
ciutats plenes i vives: aquest serà el plantejament de l’esmentat pla director. Tan aviat com tenguin 
recopilada tota la informació, amb la foto fixa dels equipaments comercials actuals, serà possible 
pronunciar-se en un o altre sentit.  

Recorda que uns partits polítics han fet costat al petit comerç mentre que d’altres han reforçat més la 
lliure competència, i és clar que en aquest cas sempre guanyen els més poderosos perquè tenen més 
doblers per passar per damunt dels petits.  

Espera aconseguir el consens de tots els Grups polítics sobre aquesta proposta. Potser no serà el pla que 
agradi a tothom, però observa que el consens ha de ser el suficient per fer possible que perduri i perquè 
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els ajuntaments l’apliquin, que és el més important. Fa notar que, finalment, tot allò que se faci afectarà 
l’economia dels municipis de Mallorca.  

Per acabar, torna agrair el suport que ha rebut aquesta proposta. Afirma que posaran en marxa ja tot el 
procés participatiu i totes les tasques, amb aquesta norma territorial, per tal que no se produeixin 
entrebancs en la feina que se faci.  

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per trenta-un 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). 
 

DEPARTAMENT DE MODERNITZACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA 

 
PUNT 71. MODIFICACIÓ DE LA RLT DEL CONSELL DE MALLORCA 
PER A L’ADEQUACIÓ DE LA DENOMINACIÓ DE DETERMINATS LLOCS 
DE TREBALL DE PERSONAL EVENTUAL. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Modernització i 
Funció Pública: 
 

El Ple del Consell de Mallorca, en sessió de dia 17 de juliol de 2015, va adoptar 
l’acord pel qual es determinen i creen els llocs de feina que ha d’ocupar el personal 
eventual i determinen les retribucions que ha de percebre. Tot això d’acord amb la 
previsió continguda a l’article 104 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, relativa a què el Ple de la corporació, al començament del 
mandat, ha de determinar el nombre, les característiques i les retribucions d’aquest 
tipus de personal. L’esmentat acord, que es va publicar en el BOIB núm. 111, de 23 
de juliol de 2015, va preveure la incorporació d’aquests llocs a la relació de llocs de 
treball del Consell insular de Mallorca. 

En l’actualitat, cal procedir a la modificació de la denominació d’alguns d’aquests 
llocs de treball per tal d’adequar-la a les característiques de les funcions de confiança 
que duen a terme, motiu pel qual s’ha de procedir a la modificació de la relació de 
llocs de treball vigent. 

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

Primer.- Modificar la vigent relació de llocs de treball del Consell de Mallorca, 
realitzant les següents modificacions en els llocs de feina assignats al personal 
eventual. 

ALLÀ ON DIU:  

.../Departament de Presidència/Serveis Generals de Presidència i Partits Polítics 
   

Codi   Lloc         
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00001   Assessor -a       
      

00901   Cap de Programes de Presidència    
            

01088   Responsable d'àrees de comunicació    
            

00172   Cap de Programes de Vicepresidència   
            

HA DE DIR:   

.../Departament de Participació Ciutadana i Presidència/Serveis Generals de 
Presidència i Partits Polítics        
            

Codi   Lloc         

00001   Adjunt -a de comunicació     
            

00901   Cap de gabinet      
            

01088   Periodista       
            

00172   Cap de gabinet       

Segon.- Disposar la publicació d’aquest acord en el Butlletí Oficial de les Illes 
Balears i en la web corporativa. 

Tercer.- La data d’efectes del present acord serà a partir del dia següent a la seva 
publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. 

Quart.- Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar, 
alternativament, els recursos següents: 

a) El recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de 
Palma de Mallorca que correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a partir 
de l’endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. 

b) El recurs de reposició potestatiu davant el Ple del Consell de Mallorca, en el 
termini d'un mes, comptador a partir de l’endemà de la seva publicació en el Butlletí 
Oficial de les Illes Balears. Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, hi 
podeu interposar el recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, 
comptadors a partir de l’endemà de rebre la notificació de la desestimació del dit 
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recurs de reposició. Si ha transcorregut un mes des de la interposició del recurs de 
reposició potestatiu i no n’heu rebut la notificació de resolució expressa, s’entén 
desestimat per silenci i podeu interposar el recurs contenciós administratiu en el 
termini de sis mesos comptadors a partir de l’endemà de la desestimació presumpta. 

No obstant l’anterior, podeu interposar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu 
oportú. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa, i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 

 

La Sra. PALOMINO (consellera executiva de Modernització i Funció Pública) explica que aquest punt 
i el següent tracten de l’adaptació de l’RLT i de la plantilla, respectivament, a l’acord de Ple de 17 de 
juliol de 2015, sobre personal eventual, per la reducció de 2 assessors i l’increment de 2 secretaris de 
partit així com l’adaptació d’algunes denominacions de categoria per tal d’ajustar-les a les funcions que 
realitzen. 

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 tretze abstencions (PP i El Pi-Proposta per les Illes). 
 

PUNT 72. MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DEL CONSELL DE 
MALLORCA PER A L’EXERCICI 2015. 

Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Modernització i 
Funció Pública: 

Atesa la necessitat de modificar la vigent plantilla del Consell de Mallorca, aprovada 
pel Ple, en sessió realitzada dia 22 de desembre de 2014 (BOIB núm. 177, de 27-12-
2014), per donar cobertura a la modificació de la relació de llocs de feina ocupats per 
personal eventual, realitzada per acord del Ple de dia 17 de juliol de 2015 (BOIB núm. 
111, de 23 de juliol de 2015), per tal de possibilitar l’aplicació del que preveu l’article 
104 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, que 
determina que el Ple de la corporació, al començament del seu mandat, ha de 
determinar el nombre, les característiques i les retribucions d’aquest tipus de personal; 
tot tenint en compte la proposta de modificació de la RLT, actualment en tràmit, per a 
l’adequació de la denominació de determinats llocs de treball de personal eventual.   
 
Atès allò que en relació a la plantilla de personal preveu l'article 90 de la Llei 7/1985 
de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i l'article 8.1.p) de la Llei 8/2000 
de 27 d'octubre, de consells insulars, en relació amb l'article 1.a) del Decret 
d'organització del Consell de Mallorca, de 10 de juliol de 2015. 
 
Atès allò que en relació al procediment per a l'aprovació de la modificació de la 
plantilla preveu l'article 112 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de 
règim local, i l'article 169 del Reial Decret legislatiu 2/2004 de 5 març, pel qual 
s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en aplicació de 
l'article 126.3 del Reial Decret legislatiu 781/1986 de 18 d'abril. 
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Per tot això, sotmet al Consell Executiu del Consell de Mallorca, per a la posterior 
aprovació del Ple, la següent proposta d'acord: 
 
1er- APROVAR inicialment el projecte de modificació de la vigent plantilla de 
personal del Consell de Mallorca per a l'any 2015, amb efectes del dia següent a la 
seva publicació en el BOIB, en els termes que es recullen a continuació i elevar-lo al 
Ple per acordar-ne l'aprovació.  
 
MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DEL CONSELL DE MALLORCA DE 
L’EXERCICI 2015 
 

PERSONAL EVENTUAL 

CATEGORIES      

ON  DIU  

 Assessor -a  Total  2 

 Assessor -a de Benestar Social Total  3   

HA DE DIR   

  Adjunt -a de comunicació Total  3  

 

ON  DIU   

  Cap de programes    Total   2 

HA DE DIR 

Cap de gabinet  Total 3 

     

ON DIU 

   Responsable d’àrees de comunicació  Total 4  

HA DE DIR 

   Periodista   Total 3 

 

 ON DIU 

   Secretari –ària 2n Partit Polític          Total 12 
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 HA DE DIR 

   Secretari –ària segon -a grups polítics  Total 14 

 

2on- Aquest acord aprovatori serà considerat com a definitiu si no es produeixen 
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública de 15 dies hàbils 
comptadors de l’endemà de la data d’inserció d’aquest anunci al Butlletí Oficial de les 
Illes Balears, d’acord amb el que disposa l’article 112.3 de la llei 7/85 de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de Règim Local, i també a l’art. 169 del Text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals. 

 

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 tretze abstencions (PP i El Pi-Proposta per les Illes). 

 

DEPARTAMENT DE DESENVOLUPAMENT LOCAL 
 
PUNT 73. INICIAR ELS TRÀMITS PER A LA REVOCACIÓ DE DUES 
SUBVENCIONS A L’AJUNTAMENT DE POLLENÇA PER 
INCOMPLIMENT DELS TERMINIS PER PRESENTAR, CORRECTAMENT 
EMPLENATS, AL CONSELL DE MALLORCA EL CERTIFICAT 
D’ADJUDICACIÓ DE LES OBRES: “MILLORA APARCAMENTS I 
ACCESSOS A LA ZONA ESPORTIVA DE POLLENÇA” I “CANVI DE 
COBERTA, MILLORA D’ACCESSIBILITAT I INSTAL·LACIONS A CAN 
LLOBERA”, OBRES INCLOSES EN EL POS/2011. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament de 
Desenvolupament Local que diu: 
 
El Ple del Consell de Mallorca, en sessió que va tenir lloc el dia 3 de maig de 2011, va 
aprovar definitivament el Pla d'Obres i Serveis de l'any 2011 i el Pla Pluriennal 
2011/2012/2013 i 2014. A l'esmentat Pla es trobaven incloses les següents obres de 
l’Ajuntament de Pollença: 
 “Millora aparcaments i accessos a la zona esportiva de Pollença”, que estava 
finançada de la següent forma:  
 
Any Pressupost Aportació Consell Aportació Ajuntament 

2011 212.537,65 127.522,59 85.015,06 

2012 142.390,93 85.434,56 56.956,37 

2013 142.390,93 85.434,56 56.956,37 
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“Passarel·la per als vianants sobre la Cra. MA 220 per accés a poliesportiu” amb el 
següent finançament:  
 
Any Pressupost Aportació Consell Aportació Ajuntament 
2011 212.537,65 127.522,59 85.015,06 
2012 142.390,93 85.434,56 56.956,37 
2013 142.390,93 85.434,56 56.956,37 
 
Per acord del Ple de dia 10 de novembre de 2011 es va canviar el destí de la 
subvenció concedida per dur a terme l’obra: “Passarel·la per als vianants sobre la Cra. 
MA 220 per accés a poliesportiu” per la realització de l’obra: “Canvi de coberta, 
millora d’accessibilitat i instal·lacions a Can Llobera”, amb el següent finançament:  
 
Any Pressupost Aportació Consell Aportació Ajuntament 
2011 212.537,65 106.268,82 106.268,83 
2012 142.390,93 71.195,46 71.195,47 
2013 141.235,42 70.617,71 70.617,71 

 
Per a l’obra: “Millora aparcaments i accessos a la zona esportiva de Pollença”, 
l’Ajuntament de Pollença disposava d’una pròrroga concedida pel Consell per 
adjudicar l’obra fins a dia 11 de novembre de 2011. 
Per a l’obra: “Canvi de coberta, millora d’accessibilitat i instal·lacions a Can 
Llobera”, l’Ajuntament de Pollença disposava d’una pròrroga concedida pel Consell 
per adjudicar l’obra fins a dia 21 de desembre de 2011. 
 
Tant la primera obra com la segona no varen ser adjudicades per part de l’Ajuntament 
de Pollença en els terminis abans assenyalats. 
                              
La Intervenció General del Consell de Mallorca va emetre informe de data 18 de juny 
de 2012 adreçat al Conseller de Cooperació Local en el qual sol·licita la revocació de 
les subvencions per a les obres esmentades de l’Ajuntament de Pollença. 
 
L’article 27 del vigent Reglament de Cooperació Municipal aprovat per acord del Ple 
del Consell de dia 5 d’octubre de 1998 (darrera modificació: BOIB núm. 127, de dia 
11 de setembre de 2008) disposa que “l’incompliment per part de les entitats locals 
d’alguna de les clàusules i condicions del present Reglament serà causa suficient per a 
la revocació i el reintegrament, en el seu cas, de les subvencions aprovades. També 
serà causa suficient per a la revocació i el reintegrament, en el seu cas, de les 
subvencions aprovades, l’incompliment dels terminis establerts pel Consell de 
Mallorca per a la presentació, correctament emplenats, d’algun dels següents 
documents: 
 

- El certificat d’adjudicació de l’obra. 
- Les certificacions d’obra i la resta de documents necessaris per al seu 

abonament. 
- El certificat que l’obra de cada anualitat està finalitzada 
- L’acta de recepció de l’obra.”  
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El darrer apartat de l’article 27 del vigent Reglament de Cooperació Municipal del 
Consell de Mallorca aprovat per acord del Ple del Consell de dia 5 d’octubre de 1998 
(darrera modificació: BOIB núm. 127, de dia 11 de setembre de 2008 ) diu: 
“L’expedient de revocació, i en el seu cas, de reintegrament de subvencions es regirà 
per la normativa vigent. En tot cas, abans d’iniciar-se l’expedient de revocació el 
Consell de Mallorca concedirà un termini de trenta dies hàbils per tal que l’entitat 
local interessada acrediti que en el moment procedimental oportú va complir els 
requisits documentals reglamentàriament establerts.” 
 
En compliment d’aquest article, mitjançant escrit de data 13 de maig de 2014, es va 
concedir a l’Ajuntament de Pollença “un termini de trenta dies hàbils comptadors a 
partir del dia següent al de la recepció d’aquest escrit per acreditar que en el moment 
procedimental oportú l’Ajuntament de Pollença va complir amb els requisits 
documentals reglamentàriament establerts corresponents a les esmentades obres.” 
 
Transcorregut aquest termini de trenta dies hàbils, l’Ajuntament de Pollença no va 
aportar cap escrit d’acreditació del compliment de les seves obligacions d’adjudicació 
de les obres. 
 
Atès l’informe jurídic de data 12 de febrer de 2015 del cap dels Serveis 
Administratius de Cooperació Local. 
 
 I atès l’informe de data 13 de maig de 2015 de la Interventora General de 
fiscalització de conformitat de l’expedient. 
 
 
Per tot el s’ha esmentat, previ 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 
1.- Iniciar els tràmits per a la revocació, en base a l’informe de data 18 de juny de 
2012 de la Interventora General del Consell i de l’informe jurídic de data 12 de febrer 
de 2015 del cap dels Serveis Administratius de Cooperació Local que serveixen de 
motivació del present acord, de les subvencions concedides a l’Ajuntament de 
Pollença per dur a terme les següents obres: “Millora aparcaments i accessos a la zona 
esportiva de Pollença” i “Canvi de coberta, millora d’accessibilitat i instal·lacions a 
Can Llobera”, per incompliment del termini per part de l’Ajuntament de Pollença per 
presentar, correctament emplenats, al Consell de Mallorca el certificat d’adjudicació 
de les dues obres. Aquestes obres estaven incloses en el POS/2011 i tenien el següent 
finançament:  
“Millora aparcaments i accessos a la zona esportiva de Pollença.”  
 
Any Pressupost Aportació Consell Aportació Ajuntament 
2011 212.537,65 127.522,59 85.015,06 
2012 142.390,93 85.434,56 56.956,37 
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2013 142.390,93 85.434,56 56.956,37 
 
“Canvi de coberta, millora d’accessibilitat i instal·lacions a Can Llobera.” 
 
Any Pressupost Aportació Consell Aportació Ajuntament 
2011 212.537,65 106.268,82 106.268,83 
2012 142.390,93 71.195,46 71.195,47 

2013 141.235,42 70.617,71 70.617,71 
 

2.- Concedir un termini a l’Ajuntament de Pollença de quinze dies hàbils per presentar 
les al·legacions o els documents que estimi pertinents en relació a aquesta proposta de 
revocació de les subvencions abans esmentades. 

El Sr. FONT (conseller executiu de Desenvolupament Local) comenta que es tracta de la revocació de 
dues subvencions a l’Ajuntament de Pollença i puntualitza que no és gens agradable haver de dur una 
revocació de subvencions però no hi hagut altra solució donat que són dues subvencions que no 
s’adjudicaren dins termini i en la forma escaient i, per tant, resulta jurídicament impossible poder-les 
salvar. 

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 tretze abstencions (PP i El Pi-Proposta per les Illes). 

 

II) PART DE CONTROL 

PUNT 74. DECRETS I RESOLUCIONS PER DONAR-NE COMPTE 

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

La Corporació en resta assabentada. 

 

MOCIONS IMPULSORES O DE TRÀMIT I DE CARÀCTER IDEOLÒGIC  

 
PUNT 75. MOCIÓ QUE PRESENTA EL PI- PROPOSTA PER LES ILLES 
BALEARS DEL CONSELL DE MALLORCA SOBRE RESIDUS. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 

ANTECEDENTS 

La planta incineradora de Son Reus, posada en marxa el 1996, tenia la capacitat de 
cremar 300.000 tones de residus l’any i el 2007 es va decidir ampliar-la per assolir la 
capacitat crematòria de 700.000 tones, que els mallorquins no hem generat mai.  
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El novembre de 2012 s’aprovà la llei de mesures urgents per a l’activació econòmica 
en matèria d’indústria i energia, noves tecnologies, residus, aigües i mesures 
tributaries, on en el seu article 19 es parla de la possibilitat i no la obligació 
d’importar residus per a incinerar.  

Art 19: Traslado y tratamiento de combustible derivado de residuos que provienen 
de la Unión Europea 

 El traslado de combustible derivado de residuos (códigos LER 19.12.10 y 19.12.12) 

provenientes de fuera de las Illes Balears y dentro del ámbito de la Unión Europea, 

para su tratamiento en plantas o instalaciones de gestión pública previstas en el Plan 

director sectorial para la gestión de los residuos urbanos de la isla de Mallorca, sólo 

se puede hacer con la autorización de la Administración de la comunidad autónoma 

de las Illes Balears, en conformidad con el que establecen los artículos 12.4.d) y 25 

de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

El tratamiento debe llevarlo a cabo el servicio público insular, con la conformidad 

previa de su titular. 

Los ingresos derivados de este tratamiento deben ser íntegramente aplicados a la 

financiación del precio general que deben satisfacer los usuarios del servicio público. 

 

El juny de 2013 es modifica el contracte amb el concessionari de la gestió de residus 
(TIRME) per tal que quedi clar que es veuen obligats a incinerar els residus que 
venguin d’Europa autoritzats pel Consell de Mallorca.  
 
A principis de 2014 el Consell de Mallorca autoritza la importació de més de 82.000 
tones de residus provinents d’Itàlia i Irlanda del Nord, la qual cosa suposa per a 
l’empresa concessionària un benefici de 3,2 milions anuals.  
 
Des de El Pi – Proposta per les Illes pensam que els ciutadans de la nostra terra no 
poden viure hipotecats per una inversió feta fa anys amb manca de previsió i 
sobredimensionada, per això 
 
ACORDS: 

1. Estudiar la viabilitat econòmica i legal per tal de resoldre els contractes 
d’importació de residus existents actualment. 

2. No signar cap nou contracte d’importació de residus sigui quin sigui el seu 
origen. 

3. Fiscalitzar i auditar les activitats de l’empresa concessionària, tal com 
especifica el contracte vigent, revisant la eficàcia i eficiència del servei,  per 
tal d’estudiar la possibilitat de reduir la tarifa a aplicar als ciutadans de 
Mallorca.  
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El Sr. PRESIDENT li demana al Sr. Pastor si està d’acord amb debatre aquesta moció conjuntament 
amb el punt de Despatx Extraordinari sobre el mateix assumpte. 

El Sr. PASTOR (El Pi-Proposta per les Illes) manifesta el seu acord amb fer un debat conjunt però 
sempre que la proposta que presenta l’equip de govern s’incorpori a la moció del seu Grup i no a 
l’inrevés. 

A continuació adverteix que El Pi-Proposta per les Illes ha presentat la seva moció dins termini i en la 
forma escaient i, per això, sol·licita que se debati la seva moció i que s’hi incorpori, si així ho volen, el 
punt de Despatx Extraordinari sobre el mateix assumpte a mode d’esmena de la seva proposta. 

El Sr. PRESIDENT informa que el punt de Despatx Extraordinari és un expedient i no una moció de 
caràcter ideològic i, per tant, creu més convenient debatre els dos punts per separat malgrat que siguin 
sobre el mateix tema. 

El Sr. PASTOR fa notar que el seu Grup ha presentat aquesta moció i volen debatre-la tot i que no 
tenen cap inconvenient en incorporar-hi nous punts. Insisteix que en l’ordre del dia consta la moció 
presentada pel seu Grup i volen debatre-la. 

El Sr. PRESIDENT li demana al Sr. Mas, secretari general del Consell de Mallorca, si seria possible 
incorporar, en aquest moment, el punt que està previst tractar per Despatx Extraordinari. 

El Sr. MAS (secretari general) aclareix que ara estan en el debat d’una moció presentada pel Grup El 
Pi-Proposta per les Illes i és aquest Grup el que comanda i el que han de decidir si accepta que 
s’incorpori un altre debat al de la seva moció. 

El Sr. PASTOR constata que el seu Grup no vol crear cap conflicte al respecte i reitera que no tenen 
cap problema per, durant el transcurs del debat de la moció, modificar-la d’acord amb la proposta que 
presenta l’equip de govern per Despatx Extraordinari. 

Remarca que qui ha presentat la moció dins termini i en la forma escaient ha estat el Grup El Pi-
Proposta per les Illes i els agradaria poder debatre la seva moció encara que s’hi puguin incorporar les 
modificacions oportunes que hi plantegin l’equip de govern o altres grups i que serveixin per arribar a 
un acord i a un consens envers aquesta moció que va ser presentada fa 15 dies al registre del Consell de 
Mallorca. 

El Sr. PRESIDENT anuncia que, per tant, se debatrà ara el punt núm. 75, moció presentada pel Grup El 
Pi-Proposta per les Illes sobre residus i informa que la Unió d’Associacions de Mallorca ha sol·licitat 
intervenir al Ple en aquest punt i dóna la paraula al Sr. Pere Felip. 

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

“Honorable Sr. president, Honorables senyores i senyors consellers, la Unió d’Associacions de 
Mallorca, referent a aquest, exposa el següent: 

La majoria dels fems de l’illa acaben incinerats, la qual cosa genera més de 100.000 tones de cendres i 
escòries; un greu impacte ambiental i un problema de salut pública.  

Sembla que Son Reus és un punt negre de la contaminació a Espanya, perquè l’illa de Mallorca té un 
dels sistemes de gestió de residus més contaminants de l’Estat, centrat quasi exclusivament en la 
cremada dels fems.   

La nostra entitat aposta per un model centrat en la reducció, la reutilització i el reciclatge. És del tot 
inadmissible que es doni el monopoli dels residus durant més de trenta anys a una empresa que només 
cerca cremar la màxima quantitat de fems per tal d’obtenir uns beneficis més alts.  

L’eliminació del fems és un problema seriós en molts d’indrets del continent; ningú no vol 
contaminació a ca seva i s’estima més enviar-los a cremar tan enfora com sigui possible. Han tengut la 
sort de trobar una ‘illa del Diable’ on els governants són capaços de tot, fins i tot d’enfornar un prestigi 
turístic conreat al llarg de dècades d’esforç.  

El fet de permetre dur fems de fora suposa assumir que tenim més incineradores de les que permeten 
les nostres possibilitats. Ja no es tracta de si la incineració contamina més o menys, es tracta d’afegir el 
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fems que altres no volen. Mallorca convertida en centre europeu de residus, des del turisme de gatera 
fins als polítics corruptes, tot passant per tones de fems. 

‘L’euromerda’ ja és aquí per ‘emmerdar’ la perla de la Mediterrània. Mallorca, petita illa de la 
Mediterrània amb menys d’un milió d’habitants i cada any rep uns 10 milions de turistes té, contra tota 
lògica, la incineradora més gran de tot el sud d’Europa. 

Per tant, demanam que el Consell de Mallorca paralitzi, definitivament, la importació de residus i 
s’estableixi un pacte polític per reconduir aquesta perversa situació. Volem que se revisi el contracte 
amb l’empresa concessionària i que s’impulsi una llei de residus que tendeixi a un tancament 
progressiu de les línies d’incineració. 

La incineració és inadequada com a eina per a prendre decisions si s’ignoren les seves conseqüències 
sobre l’entorn i la salut. El que fa aquest procediment amb el fems és concentrar el seu volum i 
augmentar la perillositat. La incineració és un artifici mediambiental que fa la impressió de fer 
desaparèixer els residus, per bé que, de fet, reapareixen en altres formes més tòxiques. Redueix el 
volum dels residus, però n’augmenta la perillositat i comporta una acumulació de contaminants en el 
sòl, en l’aigua, en l’aire, en la vegetació, en els animals i ens els éssers humans. Aquests residus 
provoquen problemes respiratoris i, fins i tot, poden arribar a produir càncer.” 

El Sr. PASTOR recorda que aquesta moció ja la varen presentar al passat Ple però la varen retirar per 
intentar arribar a un consens sobre aquest tema. 

Si bé l’anterior majoria de govern al Consell de Mallorca va prendre, de manera legítima, una decisió 
quant a la importació de residus, avui la realitat és que hi ha una nova majoria conformada per partits 
polítics que se presentaren a les eleccions amb una proposta molt clara en els seus programes 
electorals. Aquesta proposta era aturar la importació de residus a l’illa de Mallorca. 

Aquest debat és important i necessari i, tot i que l’anterior govern va decidir que les autoritzacions 
fossin atorgades pel Consell Executiu per una qüestió d’agilitat, el seu Grup pensa que decisions tan 
importants s’han de tractar al Ple i mantenir-ne un debat públic davant la ciutadania. 

Manifesta que la moció que presenten és prudent atès que el seu Grup no té la capacitat de comptar 
amb la informació de què segurament disposa l’anterior equip de govern –que va gestionar aquest 
tema– o la que disposa l’actual equip de govern, que gestiona el tema de residus en aquesta legislatura. 

Malgrat que l’acord que proposa la seva moció no és el mateix que proposa l’equip de govern, es 
mostra a favor d’intentar arribar a un acord que sigui, tal vegada, un poc més prudent donat que la seva 
moció proposa els acords següents: 

Primer – Estudiar la viabilitat econòmica i legal per tal de resoldre els contractes d’importació de 

residus existents actualment. 

Segon – No signar cap nou contracte d’importació de residus, sigui quin sigui el seu origen. 

Quant a aquest extrem, matisa que l’equip de govern els ha fet saber que potser hi haurà problemes a 
Menorca amb relació al tractament dels seus residus i, en aquest cas, seria convenient deixar la porta 
oberta per tal que Menorca en pogués exportar a Mallorca. 

Tercer – Fiscalitzar i auditar l’activitat de l’empresa concessionària tal i com especifica el contracte 

vigent. 

Fa constar que aquesta moció no té intenció de mirar cap al passat ni de fer retrets a l’anterior equip de 
govern sobre la decisió que va prendre però sí que té una clara vocació d’intentar marcar un nou futur 
pel que fa al tractament de residus a l’illa de Mallorca. 

Els contractes que se varen signar els qualifica de contraproduents per dos motius. El primer és perquè 
Mallorca és una destinació turística, que viu bàsicament del turisme, i no n’és una bona propaganda 
convertir-la en una illa que crema residus d’Europa i de la resta de l’Estat.  

El segon motiu respon a temes purament mediambientals. Considera que no és una mesura 
mediambiental adient en tractar-se d’una illa petita on el territori és limitat i on el territori és part del 
seu futur. 
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Afegeix que a aquesta proposta d’El Pi-Proposta per les Illes se suma una altra proposta de 
l’ajuntament que en resulta més afectat: l’Ajuntament d’Alcúdia. 

L’Ajuntament d’Alcúdia, dia 1 de setembre, va enviar via fax una petició del seu batle i del seu regidor 
de Turisme per tal que Consell de Mallorca aturi la importació de fems que té prevista per a enguany 
donada la mala imatge turística i els problemes mediambientals que aquesta importació ha suposat i 
que, d’ara endavant, no autoritzi l’arribada de més vaixells amb fems estrangers. 

El batle d’Alcúdia és d’El Pi-Proposta per les Illes i han parlat amb ell i els ha transmès que 
l’Ajuntament d’Alcúdia pensa que aquesta importació s’ha d’aturar. 

Per altra banda explica que el primer punt d’acord de la moció no és tan contundent com el que proposa 
l’equip de govern –que imagina que més tard els explicarà la consellera executiva de Medi Ambient– i 
és així precisament pels dubtes que els genera iniciar la paralització de les autoritzacions ja donades 

Aquests dubtes sorgeixen en llegir les conclusions de l’informe emès per la Secretaria General, el qual 
resulta que no fa referència a l’expedient que duen avui a Ple sinó a la sol·licitud que va fer el batle 
d’Alcúdia. 

El primer punt de l’informe diu: “Per estimar la petició dels representants de l’Ajuntament d’Alcúdia, 
s’hauria d’incoar un expedient on s’acreditàs que hi ha un interès públic superior als beneficis 
econòmics que reporta la importació i tractament de combustible derivat de residu, que fou la causa que 
justificà la darrera modificació –que se va dur a Ple l’any 2013 precisament per canviar l’acord 
existent amb TIRME. Tant la modificació contractual com la revocació de les autoritzacions existents 
implicarà la indemnització de danys i perjudicis que s’ocasionin a TIRME.” 

A continuació assenyala que la proposta que presentarà l’equip de govern per Despatx Extraordinari els 
sembla bé encara que els genera dubtes i, si aquests dubtes s’aclareixen, és a dir, que si l’acord que se’n 
prengui avui no té cap conseqüència econòmica per al Consell de Mallorca, aleshores el seu Grup hi 
estaria d’acord tot i que els agradaria comptar amb la seguretat jurídica que serà així. 

En aquest cas, entenen que el primer punt de la seva moció deixaria de tenir sentit perquè el primer 
punt de la proposta de l’equip de govern va més enllà i, en cas que no hi hagi conseqüències 
econòmiques, hi estarien d’acord. 

Per altra banda anuncia que accepten la modificació que els han proposat abans del Ple en el sentit de 
modificar el segon punt de la moció per tal de deixar la porta oberta per si se dóna el cas que l’illa de 
Menorca tengués problemes puntuals i se n’hagués de fer algun tipus d’importació. 

Finalment comenta que el seu Grup defensa la seva moció perquè és una qüestió que duien en el seu 
programa electoral i perquè pensen que és l’opció més correcta per a l’illa de Mallorca. 

El Sr. PONS (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) manifesta que el seu Grup considera que, abans de 
prendre cap decisió, s’hauria d’haver creat una taula rodona allà on tots els afectats haguessin pogut 
exposar els seus punts de vista. 

Ara la situació ha empitjorat. Tots els afectats pensen tenir la raó absoluta i no són capaços de trobar-ne 
una solució òptima per a la ciutadania i, per tot això, el seu Grup s’abstendrà en la votació d’aquesta 
moció. 

La Sra. SOLER (PP) observa, en primer lloc, que el tema dels residus, d’ençà que ha començat aquesta 
legislatura, és un conflicte permanent per al Consell de Mallorca i demana que se li aclareix si, segons 
ha entès, ara se debatrà la moció d’El Pi-Proposta per les Illes i posteriorment se debatrà el punt que 
sobre aquest tema presenta l’equip de govern per Despatx Extraordinari, atès que se n’haurà de votar la 
incorporació a l’ordre del dia. 

Donat que el Sr. president li confirma que és així, comenta que el punt de Despatx Extraordinari és un 
expedient de revocació i que se centrarà en la moció presentada pel Grup El Pi-Proposta per les Illes 
per més endavant, en cas que s’inclogui en l’ordre del dia el punt de Despatx Extraordinari, debatre la 
proposta de revocació que presenta l’equip de govern. Adverteix que fa aquest aclariment perquè el Sr. 
Pastor ha mesclat els dos debats en la seva intervenció. 
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Tot seguit assenyala que li sorprèn moltíssim que la moció d’El Pi-Proposta per les Illes comenci dient: 
“La planta incineradora de Son Reus, posada en marxa l’any 1996, tenia la capacitat de cremar 
300.000 tones de residus l’any i el 2007 es va decidir ampliar-la per assolir la capacitat crematòria de 

700.000 tones, que els mallorquins no hem generat mai.” 

Al respecte li comenta al Sr. Pastor que el seu company de partit, Sr. Jaume Font, va votar a favor de 
l’ampliació de capacitat a 700.000 tones i, per això, es demana per què l’any 2007 els membres d’El Pi-
Proposta per les Illes votaren a favor d’assolir una capacitat crematòria de 700.000 tones i, en canvi, 
avui –l’any 2015– en vulguin fer bandera del tema dels fems. 

Insisteix en rebre una explicació d’aquest canvi d’actitud i remarca que el seu partit, el Partit Popular, 
ha continuat essent coherent ja que en el seu moment va votar una cosa i llavors ha cercat solucions a 
aquesta ampliació. 

Dels tres punts d’acord de la moció, el primer demana un estudi econòmic i jurídic amb relació a la 
possibilitat de revocar els contractes signats i li sembla que és molt més prudent que no la proposta de 
l’equip de govern. 

Ressalta que la moció demana, almanco, un informe jurídic i econòmic perquè és una imprudència dur 
a Ple la revocació d’uns contractes signats quan l’informe del secretari general diu que s’hauran 
d’avaluar econòmicament els danys i perjudicis que s’ocasionaran no només a l’empresa 
concessionària sinó també als ajuntaments, ciutadans, etc. 

Tot seguit li demana al Sr. Pastor què pensa de països com Dinamarca, Alemanya o Suècia, països que 
són molts més avançats socialment i que són els grans importadors de combustible sòlid recuperat. 

Assegura que, quan se va fer l’autorització per poder importar aquest combustible a Mallorca, no va ser 
per un caprici polític. L’autorització comptava amb un informe ambiental, que deia que és molt millor 
incinerar combustible sòlid recuperat i produir energia que no fer-ho a partir del carbó que entra per 
Alcúdia, i amb un informe econòmic i cap dels dos informes no estava fet per polítics. 

Recorda que en aquell moment se va debatre la qüestió i ella mateixa va visitar tots els pobles de 
Mallorca que ho varen sol·licitar per fer-ne debats amb la ciutadania i considera que és normal que part 
d’aquesta ciutadania com Amics de la Terra, el GOB o determinats partits polítics en facin bandera. 

El que més li preocupa al Partit Popular és que se faci cas a una carta de l’Ajuntament d’Alcúdia, que 
va entrar al Consell de Mallorca dia 1 de setembre, en la qual se demana que s’aturi la importació de 
fems perquè fan olor i perjudiquen la imatge del municipi tot i que, per altra banda, el president del 
Consell de Mallorca, quan feina una setmana que governava, va anunciar que volia donar solució al 
tema dels residus de Menorca. 

Dit això, fa constar que, casualment, des del dia que va prendre possessió l’actual batle d’Alcúdia fins 
al dia d’avui, dia 10 de setembre, per Alcúdia no ha entrat cap vaixell amb combustible sòlid recuperat. 
Així doncs, la mala imatge i l’olor les produeixen els fems de Menorca. 

Planteja, per tant, què farà ara el Consell de Mallorca atès que tenen una carta de l’Ajuntament 
d’Alcúdia que rebutja la importació de fems per la mala imatge i l’olor que generen però resulta que 
són els fems de Menorca als quals el Consell de Mallorca ha obert les seves portes per tal de donar-hi 
una solució. 

Insisteix que, d’ençà de la constitució de la nova corporació del Consell de Mallorca, no ha entrat ni un 
sol vaixell per Alcúdia amb combustible sòlid recuperat ja que les autoritzacions varen expirar dia 15 
de juny. En canvi, de Menorca sí que entren fems cada setmana i n’entraran fins dia 30 de setembre i, 
en conseqüència, els greus perjudicis que s’han produït a Alcúdia són derivats dels fems procedents de 
Menorca. 

En aquest sentit li planteja al Sr. Pastor les qüestions següents: si pensa que el Consell de Mallorca no 
ha de ser solidari amb Menorca; si El Pi-Proposta per les Illes creu que la incineradora de Mallorca no 
ha de donar solució als problemes de residus que sorgeixin a la resta d’illes de les Balears; si pensa que 
és més adient fer una incineradora a Menorca i una altra a Eivissa; si creu que és més coherent, a dia 
d’avui, dur els residus a abocador; si considera que és més sostenible mediambientalment dur el fems a 
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abocador tal i com se fa a Eivissa i Menorca i si pensa que la incinedadora de Mallorca no es pot 
entendre com una incineradora a nivell de comunitat autònoma. 

Puntualitza que ha plantejat totes aquestes qüestions perquè el segon punt de la moció defensada pel Sr. 
Pastor demana que no se signi cap nou contracte d’importació de residus sigui quin sigui el seu origen, 
és a dir, que s’ha d’entendre que s’hi inclouen Eivissa, Menorca i Formentera i, per això, el Grup 
Popular votarà en contra d’aquest punt. 

Per altra banda, el Partit Popular sí que podria votar a favor del tercer punt de moció sempre que 
s’accepti la votació separada dels punts d’acord i que s’accepti una transacció que exposarà un poc més 
endavant. 

El tercer punt d’acord diu: “Fiscalitzar i auditar l’activitat de l’empresa concessionària, tal i com 
especifica el contracte vigent, revisant l’eficàcia i l’eficiència del servei per tal d’estudiar la 

possibilitat de reduir la tarifa a aplicar als ciutadans de Mallorca.” 

Donat que la passada legislatura se va fer molta feina per revisar l’eficàcia i l’eficiència del servei, la 
transacció consisteix en que l’acord inclogui “seguir revisant i auditant, com s’ha fet...”, aleshores el 
seu Grup hi votarà a favor. 

Fa constar que quan el Partit Popular entrà a governar la passada legislatura, es va trobar dues 
auditories externes. Una encarregada pel PSOE i l’altra encarregada per Els Verds. La del PSOE va ser 
encarregada en el primer mig any de govern de la Sra. Armengol (el Sr. Cosme Bonet era conseller 
executiu de Presidència i la Sra. Mercedes Garrido n’era la secretària tècnica). 

Aquesta auditoria externa encarregada pel PSOE no va detectar cap irregularitat ni res mal fet i 
simplement va estipular que s’havien de fer unes tarifes específiques pels SANDACH, llots, etc., cosa 
que va fer l’equip de govern de la passada legislatura. 

Quan se va excloure Unió Mallorquina d’aquell pacte de govern, entrà com a consellera executiva de 
Medi Ambient la Sra. Tugores d’Els Verds. La Sra. Tugores, com que no se fiava dels altres, encarregà 
una altra auditoria a una empresa externa, concretament de Barcelona. Aquesta darrera auditoria la 
varen deixar sense pagar i n’hagué d’assumir el pagament l’equip de govern del PP de la passada 
legislatura. 

En definitiva, la realitat és que en 4 anys se n’han fetes dues auditories externes i les dues varen 
concloure que no hi havia cap tipus d’irregularitat ni beneficis excessius per a l’empresa 
concessionària. 

El Partit Popular, quan entrà a governar al Consell de Mallorca, va confiar més en els funcionaris de la 
casa, no va encarregar cap auditoria externa i va constituir una mesa tècnica, sense polítics, on eren 
presents la interventora general, el secretari general i els jurídics, l’economista i l’enginyer del 
Departament de Medi Ambient que es varen encarregar d’avaluar la tarifa de TIRME i el contracte amb 
MAC Insular, contracte que encara vigeix. Per això, li sembla agosarat que avui el Sr. Pastor insinuï 
que no s’ha fet res per auditar els comptes de TIRME ni amb relació a la tarifa. 

Per concloure indica que, si s’accepta la votació per separat els distints punts, el Grup Popular votaria a 
favor del tercer punt de la moció si s’accepta l’esmena in voce per tal que digui: “Seguir fiscalitzant i 
auditant les activitats de l’empresa concessionària.” 

En cas de no acceptar-se l’esmena, anuncia que el PP votarà en contra de tota la moció alhora que li 
demana al Grup El Pi-Proposta per les Illes que es replantegi la seva gestió amb relació als residus 
perquè, en parlar de residus, resulta molt fàcil fer oposició però molt difícil gestionar-los com el Sr. 
Pastor ha de saber per l’experiència que n’ha tengut des de l’Ajuntament de Manacor. 

La Sra. RIBOT (Podem Mallorca) comenta que en el programa electoral del seu Grup ja duien la 
necessitat d’aturar, amb urgència, la importació de fems de fora de les nostres illes i així va quedar 
reflectit en l’acord de govern. Concretament, entre les 15 mesures més urgents, la tercera era aturar la 
importació de fems de fora de les Illes Balears. 

A la vegada varen pactar que l’acord de govern passava per revocar les autoritzacions de les operacions 
d’importació de fems que va autoritzar el Consell de Mallorca sempre que no fossin de la resta d’illes 
de la nostra comunitat autònoma. 
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Per això i per coherència amb els seus votants, el seu Grup donarà suport a aquesta moció presentada 
pel Grup El Pi-Proposta per les Illes sempre que s’hi incloguin la resta de les nostres illes. 

El Sr. APESTEGUIA (MÉS per Mallorca) manifesta que va ser un autèntic honor que la seva primera 
intervenció al Ple fos per defensar la concessió de la Medalla d’Honor i Gratitud, Categoria d’Or, a 
Aina Moll i és una autèntica satisfacció que la segona intervenció sigui per donar suport a una moció 
que demana aturar la importació de fems de l’estranger a Mallorca. 

Avui la consellera executiva de Medi Ambient presentarà una proposta que el seu Grup creu que dóna 
compliment a l’esperit de la moció que presenta El Pi-Proposta per les Illes i, per tant, MÉS per 
Mallorca votarà a favor d’aquesta moció –com també votarà a favor de la proposta de l’equip de 
govern i ho anunciarà en debatre el punt en qüestió–, si s’accepten les modificacions proposades. 

No obstant això vol anar un poc més enllà i puntualitza que el seu Grup donarà suport a aquesta moció 
per donar compliment al seu programa electoral, a l’acord de govern i, sobretot, per donar resposta als 
milers i milers de persones que varen cridar que no volien ser el femer d’Europa. 

El Sr. COLL (PSOE) anuncia que no s’estendrà massa en la seva intervenció perquè els seus arguments 
són molt similars als que han exposat els companys que han intervengut anteriorment. 

Just vol anunciar que el Grup Socialista donarà suport a aquesta moció si s’accepten els canvis 
proposats i aprofita per deixar constància que és portaveu d’un Grup que se va presentar a les eleccions 
amb el compromís de paralitzar la importació de fems, com així han reclamat la majoria de grups 
d’aquesta cambra. 

Considera que, en definitiva, el seu Grup ha de donar suport a paralitzar un projecte que va ser 
únicament i exclusivament del PP sense haver escoltat ni els sectors socials ni els grups polítics que li 
recomanaven que ho fessin així. 

El Sr. PASTOR fa notar que la defensa de la Sra. Soler prové del seu convenciment, és a dir, que és 
una persona convençuda que Mallorca ha de ser el punt de referència de la importació de residus però 
ha d’entendre que hi hagi altres partits polítics que pensin de forma diferent. 

A més a més, la Sra. Soler ha d’acceptar les noves majories. Quan hi havia una majoria al Consell de 
Mallorca que pensava d’aquella manera, després va resultar que la ciutadania, a les urnes, va dir una 
altra cosa i recorda que aturar la importació de fems era un punt del programa electoral d’El Pi-
Proposta per les Illes. 

Considera que els arguments de la Sra. Soler són pobres quant a coherència en referir-se al que va dir o 
no va dir el Sr. Font. Si vol parlar de coherència, també se la pot retreure a un company seu del PP, 
l’exconseller d’Agricultura, Sr. Company, que votava una cosa al Consell de Govern i ara sembla “el 
arrepentido”, juntament amb totes aquelles persones que besaven, de forma efusiva, l’expresident 
Bauzá i que ara reneguen, com Judes, d’ell. 

Pel que fa a l’argument exposat sobre altres països, diu que és quelcom que no li preocupa. Es veu que 
la Sra. Soler està obsessionada amb temes de Dinamarca de la mateixa manera que el seu partit està 
obsessionat amb temes de Catalunya però assegura que a ell li preocupa Mallorca i no li preocupa ni 
Catalunya ni el que puguin fer a Dinamarca. 

Opina que els mallorquins i mallorquines tenen institucions pròpies que decideixen el seu futur i el 
Consell de Mallorca n’és una d’elles. El Consell de Mallorca és la institució que decideix, precisament, 
el futur dels mallorquins i les mallorquines. 

Malgrat que la Sra. Soler encara no ho vulgui reconèixer, ara hi ha una nova majoria que pensa 
diferent. Això no vol dir que les afirmacions i la defensa de la Sra. Soler no siguin legítimes i, per tant, 
no nega que la passada legislatura no fos legítim prendre aquesta decisió ja que així ho va entendre la 
majoria existent però ara la Sra. Soler ha d’entendre que una nova majoria pensa de forma diferent. 

El fet que la Sra. Soler asseguri que allò que més li preocupa al PP, a dia d’avui, són les declaracions 
del batle d’Alcúdia li fa gràcia i assevera que ells se preocuparan del seu partit i que li agrairia a la Sra. 
Soler que no els doni consells, que no els digui com ha de fer El Pi-Proposta per les Illes i que, dins el 
Partit Popular, facin com trobin. 
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Tot insistint en la qüestió de la coherència, avui el PP ha presentat una moció per demanar 250.000 € 
per elaborar el Pla Director Sectorial d’Equipaments Comercials quan resulta que la Sra. Salom va 
votar en contra d’una moció d’esmena al pressupost de 2015 del Govern de les Illes Balears per tal de 
donar 200.000 € al Consell de Mallorca per a aquest Pla Director Sectorial. 

Reprenent el tema dels residus, fa constar que els mallorquins i mallorquines assumeixen un cost per 
tona incinerada i amb aquest cost, a part de pagar la incineració, paguen l’amortització de la 
incineradora. 

Per això, li demana a la Sra. Soler, que disposa de tota la informació, a quin preu pagaven els residus 
els països que els enviaven a Mallorca a cremar; si els pagaven al mateix preu que els mallorquins i 
mallorquines; si potser els pagaven a un preu més baix o tal vegada a un preu més elevat per compensar 
l’amortització feta pels mallorquins i mallorquines durant tots aquests anys. 

Fa avinent que seria interessant saber la resposta a les preguntes formulades no fos cosa que la gent que 
duu residus a incinerar a Mallorca pagàs la tona d’incineració més barata que la paguen els mallorquins 
i mallorquines, cosa que espera que no sigui així perquè imagina que la Sra. Soler ho degué fiscalitzar i 
controlar i avui els podrà garantir que aquestes tones d’incineració se pagaven, com a mínim, al mateix 
preu que les paguen els mallorquins i mallorquines. 

A continuació recorda que en la seva primera intervenció ha anunciat –donat que la seva moció parla 
dels residus siguin d’on siguin– que acceptava que, si en un moment donat s’han de dur residus de 
Menorca o d’Eivissa per una qüestió puntual, que se pugui fer. 

En aquest supòsit, resulta evident que qualcú ho haurà de compensar. El Govern de les Illes Balears, 
que és el govern de tots, haurà de compensar el Consell de Mallorca i els ciutadans de Mallorca per 
l’esforç que fan. Sigui com sigui, El Pi-Proposta per les Illes no se negarà a què, en cas d’un problema 
al Milà de Menorca, per exemple, se puguin dur residus a incinerar a Mallorca. 

Adverteix que li hauria agradat que aquest debat hagués estat més constructiu, que s’hagués pogut 
aprofundir en quin ha de ser el model d’incineració o de tractament de residus a l’illa de Mallorca però 
la Sra. Soler s’ha desviat del tema i ell l’ha acompanyada i ara voldria retornar a aquest debat. 

El Pi-Proposta per les Illes pensa, com a grup polític i ho defensa de forma legítima perquè ho duien en 
el seu programa electoral, que no s’han d’importar més residus de fora. 

Ara bé, sí que tenen el dubte que si s’aturen els contractes vigents, això pugui derivar en 
indemnitzacions o no. Si l’aturada no suposa cap tipus d’esforç econòmic per part de la institució, 
aleshores el seu Grup seria partidari també d’aturar els contractes que ja estan signats. En cas que 
aquesta decisió hagi d’implicar un cost econòmic, els agradaria conèixer abans quin ha de ser aquest 
cost econòmic. 

Amb relació al tercer punt de la moció, comenta que la Sra. Soler ha plantejat una esmena in voce però 
ha de tenir en compte que ell no ha dit mai, ni de forma oral ni de forma escrita, que no ho fessin. La 
moció simplement diu que la contracta indica que s’ha de fiscalitzar l’activitat de la concessionària, 
com fan totes les administracions públiques, i El Pi-Proposta per les Illes únicament demana que això 
se faci. 

Tot i això, si la Sra. Soler vol que el text digui “Continuï fent...”, el seu Grup no hi té cap inconvenient 
però aclareix que no coneixen les auditories que se’n varen fer encara que avui el debat no consisteix 
en demanar-li a la Sra. Soler sobre la seva gestió durant la passada legislatura i aquest punt de la moció 
fa referència al que se faci a partir d’ara. 

Per acabar, diu que s’han de deixar estar les actuacions del passat i assegura que, de cara al futur, al seu 
partit li agradaria que, com a mínim, no se signin nous contractes i que s’aturi, si és possible i no ha de 
tenir cost per a l’administració, l’arribada de les 50.000 tones que encara resten d’acord amb el 
contracte vigent. 

La Sra. SOLER li comenta al Sr. Pastor que entén i respecta les noves majories que han entrat a 
governar però, ara bé, això no vol dir que estigui mal fet tot el que hagi fet un anterior equip de govern. 

Li planteja si creu que la nova majoria que governa l’Ajuntament de Manacor pensa que tot que el hi va 
fer el Sr. Pastor, com a batle, ho va fer malament i puntualitza que ho diu perquè el Sr. Pastor li està 
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parlant de noves majories i ella vol deixar clar que no tot el que han fet anteriors equips de govern està 
mal fet. 

Tot seguit exposa que, a dia d’avui, només se disposa d’un informe jurídic del secretari general que diu 
que paralitzar o retrotreure les autoritzacions donades suposarà haver d’indemnitzar els danys i 
perjudicis ocasionats a l’empresa concessionària. 

I, precisament perquè li preocupen els interessos dels mallorquins, no veu bé que se dugui a votació de 
Ple una proposta sense saber què s’haurà de pagar. De fet, és la primera vegada, d’ençà que treballa al 
Consell de Mallorca, que veu que se dugui a Ple l’inici d’un expedient sense els seus informes. A més a 
més, el Ple en tot cas ha de resoldre els expedients però no iniciar-los. 

Remarca que l’expedient només disposa d’un informe del secretari general que diu que s’hauran de 
calcular els danys i perjudicis i s’hauran de pagar. 

Per altra banda explica que, quan havien d’importar combustible sòlid recuperat, l’informe de 
l’economista de Medi Ambient deia que 200.000 tones de CDR comportarien, aproximadament, 8 M€ 
d’ingressos, farien davallar la tarifa 74,3 € i 16,6 € per tona. 

La importació de combustible també suposa millores ambientals ja que l’informe al respecte diu: “El 
fet que un 50%, com a mínim, de l’energia elèctrica produïda per la incineració de combustible sòlid 
recuperat sigui renovable contribueix, de forma important, a assolir l’objectiu de reducció d’emissions 
establert per a l’any 2020 (20% de reducció de consum, 20% d’energies renovables i 20% de reducció 
d’emissions amb efecte hivernacle) a les Illes Balears, ja que l’energia produïda seria més d’un 1% del 
total del consum anual de la comunitat. Tot plegat fa que des del punt de vista d’anàlisi ambiental es 
pot afirmar que el balanç és positiu.”  

Si el Sr. Pastor li presenta un informe que digui que no és positiu –que no el duu– i si presenta un 
informe econòmic que digui que se continuarà davallant la tarifa i que els ciutadans de Mallorca no 
hauran de pagar cap indemnització, aleshores s’ho podria estudiar però no és així.  

La moció se presenta per complir un programa electoral i la proposta de l’equip de govern per complir 
un pacte de govern, costi el que costi als ciutadans de Mallorca. Això fa palès que la butxaca dels 
ciutadans els importa ben poc, que no els importen les millores ambientals a Mallorca i que són 
ecologistes “de boquilla” perquè no ho demostren amb fets. 

Li sap greu que el Sr. Pastor s’apunti al carro de l’equip de govern amb relació a aquest tema i li 
planteja si anirà a Menorca o a Eivissa i els dirà que, en cas de tenir un problema amb els residus i 
malgrat que Mallorca tengui una incineradora sobredimensionada, només els ajudaran puntualment 
però no sempre. 

El Partit Popular no combrega amb aquesta política. El Partit Popular pensa en l’economia i aquesta 
proposta no aporta cap informe econòmic que l’avali. El Partit Popular també té en compte el punt de 
vista ambiental i pensa en la responsabilitat política. Per això, reitera que el seu Grup votarà en contra 
els punts primer i segon de la moció i a favor del tercer punt donat que s’ha accepta l’esmena in voce 
que se li ha formulat. 

Ressalta que la moció del Sr. Pastor parla d’estudiar la viabilitat econòmica i legal d’aturar la 
importació de combustible sòlid recuperat perquè això és el que s’hauria de fer abans d’iniciar 
l’expedient de revocació perquè han de pensar en la butxaca dels ciutadans de Mallorca ja que fins ara 
no hi han pensat. 

Tot i això, fa constar que el ciutadans de Mallorca paguen per la incineració menys del que paguen els 
països d’on procedeix el combustible sòlid recuperat. Això ho sabria el Sr. Pastor si s’hagués estudiat la 
tarifa perquè hauria comprovat que dels 131 € de tarifa, la incineració n’és una part –menys que a la 
resta d’Europa– ja que s’hi computen altres conceptes de la gestió de residus. 

Per exemple, els ajuntaments que fan la recollida de la fracció orgànica no paguen res però el seu 
tractament té un cost elevat que se repercuteix en la tarifa que paguen la resta de ciutadans de Mallorca. 

A continuació li observa al Sr. Pastor que ja li ha contestat la pregunta formulada però deixa clar que 
ella no cobra per fer oposició i donar classes sobre residus i, per concloure, reitera que la tarifa 
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d’incineració a Mallorca és molt més barata que la que paguen els països que exporten combustible 
sòlid recuperat per incinerar a Mallorca. 

La Sra. ESPEJA (consellera executiva de Medi Ambient) constata que és molt interessant que aquest 
debat pugui tenir lloc a Ple perquè és l’òrgan on tothom pot dir la seva i on són presents ciutadans i 
ciutadanes que han vengut a donar suport a la iniciativa de l’equip de govern per tal d’aturar la 
importació de fems i que Mallorca deixi de ser el femer d’Europa. 

Adverteix, tot seguit, que la proposta de l’equip de govern és també molt prudent i que no és que 
quelcom que s’estigui fent a porta tancada ja que precisament han duit l’expedient a Ple perquè tothom 
pugui manifestar el seu punt de vista a l’hora d’iniciar els tràmits de revocació. Remarca, igualment, 
que s’ha duit a Ple l’inici d’aquest expedient perquè és competència seva. 

El que proposa el Sr. Pastor al primer punt de la moció quedaria, evidentment, inclòs dins els tràmits 
que iniciarà el Consell de Mallorca. Les possibles indemnitzacions només es poden quantificar en 
haver donar audiència a l’empresa concessionària i només se li pot donar audiència quan s’hagi pres un 
acord i hi hagi uns fets consumats. 

Per això, primer s’han d’iniciar els tràmits via Ple, després se li donarà audiència a l’empresa 
concessionària i, gràcies a aquesta audiència, tendran dades exhaustives que permetran fer la 
quantificació econòmica de la mesura, cosa que per descomptat li interessa saber a l’equip de govern. 

Anuncia, per altra banda, que faran la taula rodona per tal de continuar treballant en aquest procés de 
gestió de residus que pretenen fer completament diferent a com s’ha fet fins ara.  

No obstant això, era tan evident que l’equip de govern actuaria en aquest sentit que per iniciar 
l’expedient de revocació de la importació de residus no s’ha constituït l’esmentada taula rodona tot i 
que sí que s’han reunit amb tot el sector (ecologistes, associacions de veïns i regidors de Medi Ambient 
de Palma, Bunyola i Alcúdia) per tractar aquest tema i d’altres que ja han engegat.  

Quant als informes ambientals, fa constar que en cap d’aquests informes no s’han considerat les 
externalitats ambientals que tenen aquestes operacions com poden ser, per exemple, emissions 
associades al tractament i el transport de residus les quals contribueixen a la contaminació atmosfèrica i 
a l’escalfament global. Això no consta enlloc, igual que moltes altres coses. 

Constata que l’equip de govern està d’acord amb fiscalitzar i auditar la gestió de residus i, fins i tot, fer-
ho millor de com s’ha fet fins ara perquè els consta que ho poden fer molt millor. 

Respecte a la informació relativa a l’entrada de fems de Menorca i que són els que fan mala olor, li 
comenta a la Sra. Soler que s’ha d’informar una mica millor perquè no han entrat fems de Menorca ni 
durant l’agost ni durant el setembre. 

Finalment assenyala que, pel que fa al segon punt de la moció, caldria que la seva redacció digués que 
no se signarà cap contracte d’importació de residus de fora de les Illes Balears. 

El Sr. PRESIDENT li demana al Sr. Pastor si accepta la transacció proposada per al segon punt de la 
moció en el sentit que acaba d’explicar la Sra. Espeja. 

El Sr. PASTOR confirma que accepten la transacció i aclareix que no era intenció d’El Pi-Proposta per 
les Illes dificultar la solució dels problemes que se puguin generar a les altres illes. 

La seva moció tenia un caràcter més genèric i, per això, opina que és adient modificar-la perquè el 
segon punt quedi redactat així com ha dit la consellera executiva de Medi Ambient. Recorda que també 
s’accepta l’esmena in voce formulada per la Sra. Soler per tal que el tercer punt de la moció digui 
“Seguir fiscalitzant i auditant...” i fa constar que el seu Grup accepta igualment la votació separada dels 
punts de la moció. 

El Sr. PRESIDENT puntualitza, per deferència al públic assistent, que avui se tracten dos punts sobre 
residus. Aquesta moció que s’ha debatut ara –i que votaran a continuació– i un punt que se tractarà per 
Despatx Extraordinari consistent en l’inici d’un expedient per revocar les autoritzacions que hi ha 
pendents i que suposarà donar audiència pública a les parts interessades per poder calcular els danys 
que hi pogués haver, si n’hi hagués. 
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Sotmès el primer punt d’acord 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 abstenció i nou vots en contra (PP). 

Sotmès el segon punt d’acord a votació, s’aprova per vint vots a favor (PSOE, MÉS 
per Mallorca, Podem Mallorca i El Pi-Proposta per les Illes), nou vots en contra (PP) i 
dues abstencions (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía). 

Sotmès el tercer punt d’acord a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
Es troba absent la Sra. Salom Coll. 
 
 
PUNT 76. MOCIÓ QUE PRESENTA EL PI- PROPOSTA PER LES ILLES 
BALEARS DEL CONSELL DE MALLORCA SOBRE EL PONT DEL RIUET 
DE PORTOCRISTO  
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 

ANTECEDENTS 

El 24 de novembre de 1999 fou subscrit el Conveni de col.laboració entre el Consell 
Insular de Mallorca, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i l’Ajuntament de 
Manacor per a la realització del projecte d’obra de construcció d’un pont sobre Es 
Riuet de Portocristo, en virtut del qual les institucions signatàries es comprometeren a 
fer-se càrrec de les despeses amb un terç del cost de les obres, fins un límit de 
seixanta milions cada una. 

Les obres de construcció del pont acabaren l’any 2004. Tot això, atès el recurs 
contenciós interposat per disset propietaris afectats per la construcció del nou pont, la 
sala contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears dictà la 
Sentència 81-2007, de 6 de febrer, que imposà a l’ajuntament de Manacor l’obligació 
de restablir la situació anterior a la construcció del pont. 

Tot i que contra la sentència esmentada s’interposà un recurs de cassació davant el 
Tribunal Suprem, varis incidents de nul.litat i varis incidents d’impossibilitat material 
i legal d’executar la sentència, a hores d’ara i en virtut de les darreres resolucions de 
la Sala contenciosa del tribunal superior de justícia de les illes balears, l’ajuntament 
de manacor va haver d’executar la sentència i demolir el pont del riuet de portocristo. 

Com que l’Ajuntament de Manacor no disposava de fons suficients per a procedir a la 
demolició del pont, el desembre de 2011 es signa un protocol de col.laboració entre el 
Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Manacor on el Consell de Mallorca es 
compromet a signar un conveni per a finançar les despeses de les obres de demolició. 
A aquest efecte, es comprometia a iniciar els tràmits administratius adients per tal de 
fer una aportació econòmica a l’Ajuntament de Manacor per finançar parcialment i 
fins un màxim de 330.000 euros, les despeses derivades de les obres de demolició del 
citat pont.  
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Quatre anys després aquesta subvenció no ha arribat a l’Ajuntament de Manacor, per 
aquest això demanam els segúents  

 
ACORDS 
 
1. El ple del consell de Mallorca acorda complir el conveni signat amb 
l’ajuntament de manacor pagant la subvenvió que figura en el pressupots 2014 
 
2. El ple de Consell de Mallorca acorda incorporar al pressupost 2015 la resta de 
partida econòmica per tal de complir el conveni signat amb l’ajuntament de Manacor. 
 

El Sr. PASTOR (El Pi-Proposta per les Illes) inicia la seva intervenció.  

Considera que aquest és un tema que coneixen bé tots els Grups polítics que governaven aquesta 
institució durant l’anterior legislatura. I, atès que va tenir ressò també en la premsa local, també el 
coneixen els Grups que s’han incorporat durant aquesta legislatura (Podem Mallorca i Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía). 

Diu que es tracta d’una vella història, i tot seguit l’explica. L’any 1999 el Consell de Mallorca, el 
Govern de les Illes Balears i l’Ajuntament de Manacor varen signar un convenir per modificar un tram 
de carretera coneguda com el Pont del Riuet, de Portocristo. Se va acordar que fos l’Ajuntament de 
Manacor qui executàs les obres i que les ajudes anassin directament a la institució municipal; 
l’ajuntament de Manacor, amb tots els informes favorables, va decidir licitar i executar aquestes obres.  

Insisteix a dir que, tot i que en la instrucció constava que no existia l’informe favorable de la Comissió 
Balear de Medi Ambient de les Illes Balears, no és cert, perquè sí que el tenien.  

Posteriorment els veïnats varen presentar una demanda de paralització de les obres, però se va dictar un 
auto judicial en el sentit que les obres no s’havien de paralitzar, sinó que havien de continuar. El jutge 
també acordava que en cas de posteriors sol·licituds d’indemnitzacions aquestes no existirien.  

Després se va produir una altra demanda de demolició del Pont del Riuet, contra l’Ajuntament de 
Manacor, i finalment el jutge va condemnar aquest ajuntament a enderrocar l’esmentat pont i a 
restaurar la legalitat, perquè entenia que no s’havia fet de la forma correcta.  

Explica que l’Ajuntament de Manacor entenia que, pel fet de tractar-se d’una carretera i, en el moment 
en què se va signar el conveni, la competència en la gestió de Carreteres la tenia el Govern de les Illes 
Balears –per bé que posteriorment aquesta competència va ser transferida al Consell de Mallorca– qui 
hauria de pagar el 100% de la indemnització havia de ser el Govern de les Illes Balears o bé el Consell 
de Mallorca; això significava promoure un plet o un procés contenciós amb les administracions, però 
l’Ajuntament de Manacor considerava que mai no s’ha de fer així, per la qual cosa pretenia arribar a un 
bon acord, si era possible.  

Amb aquesta intenció, varen parlar amb el Sr. Bauzá, aleshores president del Govern balear, i també 
amb la presidenta del Consell de Mallorca, la Sra. Salom, i amb el conseller executiu d’Urbanisme i 
Territori d’aquesta institució, el Sr. Rovira. Es va acordar signar un protocol, en el sentit de repartir el 
cost ocasionat per la demolició a raó d’un 33%, amb un màxim de 333.000 € per a cadascuna de les 
parts que l’havien construït.   

Informa que el Govern balear, durant la passada legislatura, va pagar el 50% d’aquestes 
indemnitzacions i el Consell de Mallorca va pressupostar, l’any 2014, una partida que representava 
també el 50% i va informar l’Ajuntament de Manacor que, si era possible, fins i tot podria ser superior, 
l’aportació que feia el Consell de Mallorca, cosa que finalment no va ser possible.  

Assenyala que ara, amb el nou equip de govern, se va debatre una vegada més aquesta qüestió, en el 
Ple de l’Ajuntament de Manacor, amb representació dels Grups MÉS per Mallorca, PSOE i PP, i tots 
varen votar a favor de reclamar al Consell de Mallorca i al Govern balear el compliment del protocol.  
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Segons sembla, hi ha hagut uns problemes a la Intervenció del Consell de Mallorca i no ha estat 
possible fer efectiu el pagament. Puntualitza que ho sabien, perquè el Sr. Rovira els havia informat 
puntualment que no havia estat possible la tramitació d’aquest expedient.  

Diu que sap que ara la consellera de Territori i Infraestructures, arran d’unes precisions que va fer la 
interventora general del Consell de Mallorca, farà una petita modificació perquè sigui viable 
l’aprovació d’aquesta moció i que no existeixi cap inconvenient per part de la Intervenció. Comenta 
que ho acceptaran, però considera que és de justícia que quan un ajuntament té signat un acord de 
pagament amb el Consell de Mallorca pugui cobrar, atès que ho té pressupostat i no té els doblers.  

Per acabar, torna a fer avinent que el Pont del Riuet se va construir amb l’acord de les tres institucions 
esmentades.  

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

Reconeix tot el que ha dit el Sr. Pastor en relació a allò que va assumir el Consell de Mallorca per mitjà 
de l’acord a què s’ha referit. Insisteix a puntualitzar que es tractava només d’una carretera, que 
finalment és del Consell de Mallorca i que l’obra la va licitar i la va construir l’Ajuntament de 
Manacor, amb l’ajuda del Govern balear i del Consell de Mallorca.  

Diu que va considerar que era lògic que se col·laboràs amb l’Ajuntament de Manacor per pagar les 
despeses ocasionades per la demolició del pont, si s’havia col·laborat també en la seva construcció. 
Aquest va ser el motiu pel quan va acceptar signar l’acord en aquest sentit i assumir així el terç de 
responsabilitat que pertocava al Consell de Mallorca.  

Puntualitza, tot i això, que aquest cas no és comparable a altres actuacions d’ajudes a altres 
ajuntaments, davant casos d’incompliment de sentències. En aquest cas concret és clar que es tracta 
d’una infraestructura que finalment també va pagar el Consell de Mallorca i, a més a més, l’acceptava 
com a carretera pròpia, raó per la qual era clara l’obligació que tenia la institució de participar-hi i de 
col·laborar en el pagament de les despeses. Amb aquesta finalitat se varen incorporar al pressupost del 
Consell de Mallorca les partides que s’han esmentat i amb els conceptes ben definits.  

Reconeix que és cert que els informes no ho varen permetre i, atès que no tenien l’autorització per a 
fer-ho, no va ser possible abonar aquestes quantitats. Tot seguit fa avinent que l’equip de govern 
anterior no va utilitzar tampoc aquestes quantitats per a una finalitat distinta. Assenyala també que el 
seu equip de govern volia deixar clar que el fet d’incorporar-les al pressupost no era només un gest, 
sinó que era la seva voluntat que l’Ajuntament de Manacor rebés aquest pagament.  

Per aquests motius, el seu Grup donarà suport a aquesta reclamació i farà tot el possible per col·laborar 
per tal que l’actual equip de govern pugui pagar aquest deute. Diu també que, si troben la fórmula per 
fer-ho –cosa que ell no va ser capaç de trobar en dos anys, ja fos per incapacitat o per no haver tengut 
la suficient col·laboració– el Grup Popular farà costat per aconseguir que aquesta fórmula de pagament 
pugui anar endavant.  

La Sra. GARRIDO (consellera executiva de Territori i Infraestructures) intervé tot seguit.  

Quan a les intervencions del Sr. Pastor i del Sr. Rovira, comenta que allò que se va signar és un 
protocol, en virtut del qual les tres administracions assumien el compromís de pagar la demolició del 
Pont del Riuet, per terços i amb un import màxim de 333.000 € per a cadascuna de les institucions. 

Assenyala que és aquesta, la partida pressupostària consignada pel Consell de Mallorca durant els anys 
2013, 2014 i que se manté per a 2015. Reconeix que es tracta d’una partida que s’ha mantingut 
consignada anys rera any.  

Admet que és cert que no hi ha hagut manera d’acabar pagant aquesta subvenció, tot i que en desconeix 
els motius. Observa que l’Ajuntament de Manacor ha presentat vuit vegades la sol·licitud de subvenció, 
però el cert és que no s’ha arribat a tramitar. Diu que és això, el que conté l’expedient: una còpia del 
protocol i un full de sol·licitud d’emissió d’informe a la Intervenció Delegada del Servei de Carreteres, 
però res més. Indica que és molt voluminós, que està ple de resolucions judicials, i fa notar que 
precisament durant aquest Ple la interventora general el té damunt la taula, a la sala de Plens.   

Comenta al Sr. Pastor que en el Ple de l’Ajuntament de Manacor tots els Grups polítics varen donar 
suport a aquesta moció per reclamar el cobrament del deute, però adverteix que en el seu moment no va 
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ocórrer el mateix en el Ple del Consell de Mallorca; els Grups que conformaven la seva corporació no 
varen votar a favor.  

Diu que tramitaran la subvenció i faran tot el possible perquè l’ajuntament de Manacor pugui cobrar-la 
finalment. Tot i això, insisteix a recordar al Sr. Rovira que la seva proposta no va ser votada a favor, 
perquè va ser una decisió presa pel PP de forma unilateral.  

Adverteix també que no ha trobat enlloc l’explicació que ha donat el Sr. Pastor, en el sentit que 
l’Ajuntament de Manacor no va demandar les altres dues institucions perquè considerava que la 
demolició l’havien de pagar totes tres, tot i que el demandat només fos l’Ajuntament de Manacor. Diu 
que ara la farà ella, aquesta explicació, no quedarà altre remei; se posarà per escrit l’explicació que ha 
donat el Sr. Rovira durant el Ple, i se basarà en allò que reflecteixi l’acta de la sessió d’avui.  

Anuncia que donarà suport a la moció, incloent-hi la precisió que va fer la interventora general del 
Consell de Mallorca en la reunió de la Junta de Portaveus en el sentit que no sigui pagant, perquè no se 
pot acordar el pagament directe, no ho permet la llei, sinó que s’iniciaran els tràmits per a l’atorgament 
de la subvenció.  

Pel que fa al segon punt de la moció, demana al Sr. Rovira si volia dir 2016 i per error s’hagi posat 
2015, atès que en el pressupost de 2015 existeix aquesta consignació pressupostària. Si és així, s’hauria 
de fer la precisió que en comptes de durant l’any 2015 sigui per a 2016, si no tenen temps per tramitar-
ho enguany; aquests doblers s’incorporarien al pressupost de 2016, per tramitar-ho l’any que ve.  

Adverteix que hauria desitjat trobar més ben fonamentada la postura que, en el seu moment, va conduir 
a la signatura de l’esmentat protocol, atès que aquest reflecteix el mateix que ha explicat el Sr. Pastor, 
és a dir, l’explicació cronològica de les passes que s’han seguit sobre aquesta qüestió, per acabar 
indicant que, en conseqüència, la demolició també se paga entre les tres institucions.  

Sobre aquesta qüestió, recorda que el Govern balear va pagar la seva part amb discrepàncies.  

Per acabar, torna a dir que hi posaran el màxim interès, per aconseguir que se pagui. Afirma que la 
interventora general intenta també trobar-hi una sortida, però alhora també diu al Sr. Pastor i al Sr. 
Rovira que han de ser conscients que és un tema complicat.  

El Sr. PASTOR intervé tot seguit.  

Diu que no té intenció d’entrar en el debat que la Sra. Garrido ha posat sobre la taula, sobre allò que se 
va fer o se va deixar de fer.  

Tot i que desconeix quina va ser la tramitació administrativa, assegura que almenys en varen parlar un 
parell de vegades, amb el Sr. Rovira, i evidentment ho varen fer només de paraula.  

Tot seguit explica que el motiu de presentar vuit escrits sobre aquesta sol·licitud va ser precisament 
evitar-ne la prescripció. Així, quan se prenia una acord de Comissió de Govern se’n feia un acta que 
aturava la prescripció, en previsió que se’ls comunicàs aquesta.  

Explica que el protocol del Govern balear o el del Consell de Mallorca –no recorda exactament quin 
era– estipulava que abans d’un any s’havia de demanar l’assignació del conveni. Recorda també que 
amb el Govern balear tan sols no varen signar el conveni, sinó que per mitjà d’un acord de Consell de 
Govern se va habilitar aquesta partida.  

Tot seguit llegeix textualment una part de la redacció de la moció, i tot seguit l’explica. 

El text és aquest: “El Ple del Consell de Mallorca acorda incorporar al pressupost de 2015 la resta de la 
partida econòmica.” 

Diu que creu que eren dos anys (2014 i 2015) i que l’any 2013 no hi havia partida. Aleshores, atès que 
no sap si s’havia consignat en el capítol 4 o en capítol 6, comenta que si ho estava en el 4, evidentment 
s’ha de considerar perduda, i si estava en el 6 desconeix si és incorporable o no.  

En aquest punt, algú li indica que estava en el capítol 4, i ell comenta que aleshores està perduda. 
Comenta que, si no és possible recuperar aquesta partida, es pot incorporar al pressupost de 2016, i que 
al seu Grup li resulta indiferent que es faci així.  
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Per tant, si hi venen a bé, se pot fer aquest canvi, per tranquil·litat de tothom. Diu que, evidentment, 
accepta la decisió d’iniciar l’expedient per al pagament d’aquestes despeses.  

Torna a exposar els motius del desconcert que tenien, davant l’existència d’un protocol que acceptava 
fer el pagament, però finalment aquest no se feia. Assegura que no pretenen comprometre l’equip de 
govern a fer una cosa que no pugui fer, sinó assegurar una voluntat política i que el personal tècnic 
indiqui com se pot fer per poder cobrar.  

En conseqüència, dóna les gràcies a tots els Grups que donaran suport a aquesta moció. 

El Sr. ROVIRA intervé a continuació. 

Desitja afegir unes precisions a una sèrie de comentaris que s’han fet.  

Admet que, efectivament, varen decidir incorporar la partida esmentada. 

Quan a les reunions, comenta que se varen fer no només amb la interventora delegada del servei de 
Carreteres, sinó també amb la interventora general del Consell de Mallorca. Per tant, en diverses 
ocasions se varen reunir amb el personal tècnic i en d’altres ocasions amb ambdues interventores, a 
l’hora de tramitar aquest expedient.  

Explica que si no se va arribar a tramitar va ser perquè el personal tècnic –i ho poden demanar al 
personal tècnic que era present a la reunió, com ara la cap de servei de la Secretaria Tècnica– es va 
negar a enviar un expedient per a tramitar, amb vista a presentar davant el Ple el pagament d’aquesta 
ajuda, subvenció o com se vulgui anomenar si no incloïa el vist-i-plau de la Intervenció General del 
Consell de Mallorca i, atès que en cap moment no el varen aconseguir, és evident que aquest expedient 
no va arribar al Ple.  

Admet que sí que els varen dir, en diverses ocasions, que si el volien aprovar ho haurien de fer amb 
discrepàncies. Davant aquest fet, varen considerar que per bé que el Govern balear ho havia tramitat 
així, el Consell de Mallorca tenia més arguments per evitar haver de tramitar un expedient amb 
discrepàncies, precisament perquè la titularitat de la carretera és d’aquesta institució, en té les 
competències.  

És clar que, a dia d’avui, el Govern balear no té aquesta competència, per la qual cosa estava més que 
justificada la tramitació d’aquest expedient, sense cap necessitat de presentar-lo al Ple amb 
discrepàncies; és aquest, el motiu pel qual la cap de servei no va arribar a tramitar l’expedient per 
presentar-lo al Ple, atès que Intervenció ja havia indicat, en successives ocasions, que no l’informaria a 
favor. 

Tot i això, assenyala que si se demana a la cap de servei el document de proposta de tramitació davant 
el Ple per acordar el pagament el tendran, perquè se va fer, tot i no haver-se tramitat per les raons que 
ha explicat abans.  

Per acabar, insisteix a dir que no volien forçar una votació, atès que existien discrepàncies amb la 
Intervenció del Consell de Mallorca.  

També afirma, per acabar, que no varen presentar cap altre cas amb discrepàncies en tota la legislatura.  

La Sra. GARRIDO intervé a continuació. 

Pel que fa a la precisió que s’ha fet sobre el segon punt de la moció, indica que se pot posar any 2016, i 
d’aquesta manera tothom es queda més tranquil. Fa notar que és complex, aconseguir-ho durant aquest 
any, i n’explica els motius (data d’avui, gestions pendents i terminis per a cada tràmit).  

La Sra. MONTEJO (interventora general del Consell de Mallorca) intervé per indicar que la partida de 
crèdit està disponible.  

La Sra. GARRIDO li demana si seria incorporable al pressupost de 2016 o si s’ha de tornar incorporar.  

La Sra. MONTEJO diu que s’ha de tramitar l’expedient des d’ara fins a final d’any.  

La Sra. GARRIDO planteja una altra proposta: retirar aquest punt i fer les passes pendents que indica la 
interventora general, per veure si se pot incorporar enguany o si directament s’ha d’incorporar al 
pressupost de 2016.  
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El Sr. PASTOR manifesta que el seu Grup prefereix que quedi constància del compromís d’incorporar 
la partida en el pressupost de l’any 2016. Observa que no tenen cap problema perquè se faci així, i si 
veuen que no arriben a temps, quan tenguin el romanent de Tresoreria l’equip de govern sabrà que ha 
d’incorporar la partida. Tot i això, creu que hi haurà temps suficient, d’aquí a finals d’any, per tramitar-
ho.  

La Sra. GARRIDO diu que, en aquest cas, se manté la redacció, i consta l’any 2015 i si veuen que no 
és possible s’incorpora a 2016. 

El Sr. PASTOR respon que no, que els va bé que consti 2016. Enguany, la que ja hi ha pressupostada i, 
per no haver de fer una nova incorporació dins aquest any, que sigui l’altra part 2016.  

La Sra. GARRIDO li demana si s’ha de tramitar com a pluriennal (2015-2016).  

El Sr. PASTOR respon afirmativament.  

La Sra. GARRIDO li demana que confirmi si accepta la redacció del primer punt de la moció.  

El Sr. PASTOR respon afirmativament.  

La Sra. GARRIDO s’adreça tot seguit al Sr. Rovira. 

Li diu que no ha entès el que ella li ha dit. Li fa avinent que la proposta de conveni és allò que va anar a 
la Intervenció General del Consell de Mallorca i que mai no se va arribar a informar. Li diu que no 
posa en dubte que ell va parlar amb les dues interventores, tal i com ho ha indicat, però reitera totes les 
explicacions que ha donat sobre els motius de la situació actual.  

Fa avinent que abans d’avui se desconeixia el que ha explicat el Sr. Pastor, en relació a que es tracta 
d’una carretera de la qual en té la competència el Consell de Mallorca, que aquesta institució va pagar 
un terç del cost de la construcció del Pont del Riuet i que ara li pertoca pagar també un terç del cost de 
la seva demolició.  

Diu que el text de conveni que tenen plantejat es basa en la Llei 30/92, de procediment administratiu, 
per col·laboració entre administracions, i és el mateix que va aprovar el Govern de les Illes Balears, 
amb la prescripció a què s’ha referit abans.  

Admet que és cert que el Consell de Mallorca té un fonament millor que el del Govern balear, perquè 
aquest no té la competència en Carreteres i el Consell de Mallorca sí que la té. En conseqüència, se 
treballarà a partir d’aquest fonament jurídic. Comenta que fins i tot, si l’Ajuntament de Manacor 
hagués hagut de proposar repercutir les despeses sobre les altres administracions, hagués estat molt més 
fàcil pagar aquesta subvenció.  

Indica que, tot i que és cert que les administracions han de col·laborar i no s’han de perjudicar entre sí, 
també ho és que a vegades no queda altre remei; això és el que troba a faltar en aquest expedient. 
Reitera que ho intentaran gestionar amb tota la col·laboració possible, però el seu compromís és aquest: 
fer tot el possible per intentar-ho. Fa notar que estan en mans del personal tècnic, en aquest cas.  

Reconeix al Sr. Rovira que és cert, que no varen presentar cap altre cas amb discrepàncies, durant tota 
la legislatura i li fa avinent que la intenció de l’actual equip de govern és que tampoc no se’n presenti 
cap durant tota aquesta legislatura.  

Insisteix a destacar que és una qüestió difícil de resoldre. Acaba la seva intervenció amb la frase: 
“Houston, tenemos un problema.” 

El Sr. PASTOR intervé tot seguit per assegurar-se que queda clara la redacció final. 

El Sr. MAS (secretari general del Consell de Mallorca) indica que s’entén que allà on diu 2015 ha de 
dir 2016.  

El Sr. PASTOR diu que, en aquest cas, que la proposta del seu Grup sigui “iniciar l’expedient tal i com 
els va dir la interventora”. 

  

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
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Es troben absents la Sra. Salom Coll,Soler Torres i Salom Munar. 
 
PUNT 77. MOCIÓ QUE PRESENTA EL PI- PROPOSTA PER LES ILLES 
BALEARS DEL CONSELL DE MALLORCA SOBRE TRASPÀS DE 
COMPTETÈNCIES. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 

ANTECEDENTS 

La Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de les 
Illes Balears especificava en la seva exposició de motius, que després de 23 anys la 
nostra autonomia havia sofert una evolució positiva de l’autogovern i, juntament amb 
un augment de la població i un aprofundiment en el coneixement del fet insular, a més 
d’una tendència cada vegada més generalitzada cap a una major descentralització de 
l’Estat espanyol, demanaven una adequació de l’Estatut d’Autonomia de 1983 per 
donar una millor resposta a les necessitats dels ciutadans.  

A més a més,  el fet insular ha donat cada vegada més protagonisme als consells 
insulars de les altres illes de la nostra terra, però malauradament, a Mallorca aquest 
traspàs efectiu de competències no s’ha donat.   

En un moment en què el Govern d’Espanya i el seu entorn polític estan buidant de 
contingut les comunitats autònomes per la seva política recentralitzadora, l’asfixia 
econòmica a les quals les sotmet, la desacreditació mediàtica que practiquen i les 
interpretacions cada cop més restrictives que en fa el Tribunal Constitucional de la 
vigent carta magna, cal refermar més que mai el nostre compromís amb l’autogovern 
d’aquesta terra. Per això, entenem que els pobles de Mallorca, Menorca, Eivissa i 
Formentera, que configuren les Illes Balears com a ens polític, són dipositaris d’uns 
elements específics que defineixen la seva personalitat i voluntat política per exercir 
el seu propi autogovern i donar resposta així a les demandes de benestar i progrés que 
planteja la seva ciutadania.  

Aquest autogovern de les Illes Balears, que s’entén incardinat en una voluntat més 
àmplia de formar part d’un Estat que vagi més enllà de les autonomies i d’una Europa 
unida, entenem que això, en cap cas, pot suposar la negació d’aquesta autonomia, de 
l’administració dels nostres recursos o del manteniment de la personalitat que ens 
defineix com a poble, s’ha de fonamentar en els principis de coordinació, 
subsidiarietat i d’administració única, per la qual cosa les institucions d’àmbit balear 
bàsicament han d’exercir una funció promotora i coordinadora (Govern) i 
d’establiment de les normes (Parlament), per la seva part, ha de correspondre als 
consells insulars la vertadera tasca d’exercir la funció executiva ordinària i la 
interrelació amb els administrats.  

Hem de defensar i promoure un traspàs efectiu de les competències, dotat amb un 
finançament suficient. Precisem un sistema institucional proper al ciutadà que eviti 
duplicitats, racionalitzat en les seves dimensions, àgil per atendre a les demandes o 
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prioritats que es puguin anar succeint i professionalitzat per garantir la qualitat de la 
gestió. En tot cas, les administracions que gestionin l’autogovern balear han d’aspirar 
al major nivell competencial, sempre vinculant-ho a una gestió més eficaç i eficient, 
així com a la disponibilitat de recursos. 

Avui Mallorca es una illa que centra la seva economia en el sector serveis i, en aquest 
àmbit, gairebé és el turisme estacionari de sol i platja l’única industria rellevant que 
mou el nostre cicle productiu. Per això consideram que és necessari que la primera de 
les competències a reclamar al Govern en aquesta legislatura que tot just comencem, 
sigui precisament el Turisme.  

 

L’article 70 de l’Estatut indica de forma clara i llampant que la competència de 
Turisme és pròpia del Consell Insular de Mallorca, i a les seves tres vessants: 
informació, ordenació i promoció. La realitat, n’és ben distinta, el Consell  fins ara tan 
sols exerceix la funció d’informació a l’usuari, mitjançant web o oficines, la majoria 
de les quals pertanyen als ajuntaments on es troben ubicades, algunes en unes 
condicions que no son les més òptimes pel servei que han de prestar.  

La redacció de l’Estatut no ofereix cap tipus de dubte, ara bé els governs autonòmics 
de diferents colors polítics s’han succeït i cap d’ells ha abordat el mandat de la 
màxima llei autonòmica. 

A més, els partits que integren l’equip de govern també han dit i repetit que per ells 
també és una prioritat. Per això proposam els següents 

ACORDS 

1. El Consell de Mallorca insta al Govern de les Illes Balears a realitzar el traspàs 
competencial en turisme abans de la propera temporada. 

2. El Consell de Mallorca insta al Govern de les Illes Balears a que aquest traspàs 
estigui dotat econòmicament d’una manera suficient.  

 

El Sr. PASTOR (El Pi-Proposta per les Illes) inicia la seva intervenció.  

En primer lloc fa un retret a l’equip de govern, i sobretot al seu president, que explica tot seguit.  

Recorda que durant el Debat d’Investidura –que considera que no va ser tal debat– el seu Grup va 
manifestar que el consens se cerca quan un no l’ha de menester, perquè els consensos que se cerquen 
quan s’han de menester són més aviat acords, no consensos.  

Fa notar que el seu Grup els va oferir la seva mà per tal d’intentar arribar a acords amb un objectiu molt 
concret, i amb el qual pensa que coincideixen: reforçar el Consell de Mallorca. Després dels debats que 
varen tenir, durant la campanya electoral, pensen que el president és una persona que creu que s’ha de 
reforçar el Consell de Mallorca i que aquesta institució s’ha de reconvertir en l’autèntic govern de tota 
la societat mallorquina, que s’havien d’assumir totes aquelles competències que li pertoquen com a tal, 
etc.  

Tot i aquestes manifestacions, retreu que el seu Grup els hagi de seguir en els mitjans de comunicació. 
Posa com exemple que, tot i que els ofereixen consens sobre la qüestió dels residus, el cert és que 
s’assabenten pels mitjans de comunicació dels problemes que hi pugui haver o no.  
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En definitiva, troben a faltar que es faci efectiva, aquesta vocació de consens que el president va 
manifestar en el Debat d’Investidura. Tot seguit, reconeix el seu error quan ha afirmat que havien 
transcorregut tres mesos, en comptes de dos mesos.  

Fa avinent al president que ell ja ha participat en una Conferència de presidents dels consells insulars 
conjuntament amb la presidenta del Govern de les Illes Balears. Li comenta que el seu Grup hagués 
volgut consensuar amb ell quin és el model i allò que s’ha d’exigir, en aquest cas, al Govern de les Illes 
Balears abans d’anar a l’esmentada conferència. I si no hagués pogut ser així, perquè s’havia convocat 
amb un marge de temps insuficient, haurien desitjat que els convocàs per informar sobre què s’havia 
aconseguit, en aquesta reunió amb la presidenta del Govern balear.  

Torna a expressar el seu convenciment sobre les coincidències del seu Grup amb el president i el seu 
equip de govern, que permetran arribar a acords, tot i que pel fet d’estar a l’oposició puguin discrepar 
també sobre altres qüestions.  

Torna a retreure no haver tengut una reunió prèvia ni una altra posterior a la celebració de la 
Conferència de presidents dels consells insulars; únicament han vist que la presidenta del Govern de les 
Illes Balears vol crear un govern federal dels consells insulars. Sobre aquesta qüestió, comenta que ell 
ha llegit l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears i que l’únic que vol la presidenta és complir 
l’esmentat estatut.  

Assenyala que avui presenten aquesta moció perquè ningú no els ha dit res en relació a aquest tema. En 
conseqüència, si l’equip de govern no compta amb el seu Grup polític, aquest farà la seva política, durà 
endavant les seves iniciatives, intentarà complir el seu programa electoral i farà allò que consideri que 
és útil per al conjunt de la ciutadania.  

Atès que ara es parla tant sobre la temporada turística i sobre nous impostos, opina que aquest mes és 
l’oportú perquè el Consell de Mallorca prengui l’acord de sol·licitar o d’iniciar el traspàs de 
competències de Turisme, en el benentès que el seu Grup no es refereix només a la promoció turística, 
sinó també a la ordenació turística.  

Comenta que durant la passada legislatura tothom feia urbanisme, basant-se en una llei general turística 
per fer una llei urbanística, i en una llei agrària per fer urbanisme, per bé que qui és competent en la 
gestió d’Urbanisme i Territori, en aquest cas, és el Consell de Mallorca.  

Reitera que no tendria cap sentit assumir només la promoció del turisme. Observa que el Consell de 
Mallorca ha nomenat una nova directora insular de Turisme, cosa que li sembla bé, però fa notar que 
l’única competència que té a dia d’avui són les oficines d’informació turística, que per cert no reben 
ajudes d’aquesta institució. Recorda que aquesta organització va començar molt bé, i molts 
d’ajuntaments varen posar en funcionament moltes oficines d’informació turística perquè hi havia 
ajudes del Consell de Mallorca i ara s’han retirat les ajudes i són els ajuntaments els que han de 
suportar el cost que generen.  

Adverteix que el seu Grup vol arribar a un acord en aquest sentit, però reitera que demana la 
competència completa en matèria de Turisme. Opina que la promoció que s’ha de fer a Mallorca no té 
res a veure amb la que se fa o se pugui fer a Menorca, a Eivissa o a Formentera, per la qual cosa vol 
que se faci una promoció pròpia, per tal de decidir sobre qüestions com ara les relacionades amb 
l’assistència a fires i també decidir sobre l’ordenació turística, perquè és cabdal.  

Refusa que una llei general turística creï les discrepàncies actuals entre la Conselleria de Turisme del 
Govern de les Illes Balears, els ajuntaments i el Consell de Mallorca, pel fet que cadascú té els seus 
propis criteris d’aplicació d’aquesta llei. Opina que el Consell de Mallorca ha d’assumir plenament 
aquesta competència, i és també qui ha d’assumir l’ordenació del turisme.  

Comenta que va tenir oportunitat de parlar amb el Sr. Cosme Bonet (conseller executiu d’Economia i 
Hisenda) i que aquest li va fer notar que era complicat, atendre aquesta petició abans de la propera 
temporada turística. Diu que el seu Grup ho entén, i que no té cap inconvenient a modificar aquest 
acord en el sentit que, si és possible, es faci dins l’any 2016; d’aquesta forma, el marge de temps és 
més ampli per poder negociar amb el Govern balear aquesta transferència.  

La Sra. SERRA (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) inicia la seva intervenció. 
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Assenyala que és prou coneguda, la importància que tenen els traspassos de competències al Consell de 
Mallorca. Diu que és clar, que s’han de defensar, però sempre en el benentès que estiguin ben dotats 
amb el finançament suficient. 

Adverteix que s’ha de tenir molt d’esment per evitar la càrrega que representen per a l’administració 
pública les duplicitats de gestió. Considera que és aquest, el fonament bàsic.  

Atès que el Consell de Mallorca té reconegudes les competències en matèria de Turisme, opina que 
s’han de reclamar, però aquest traspàs ha de venir dotat amb el finançament adequat, el cent per cent 
del seu cost.  

Reitera que no se poden afegir a l’administració d’aquesta institució més despeses de les que té a dia 
d’avui; es tracta de fer el millor, amb el menor cost possible.  

Per les raons que ha explicat, anuncia que el seu Grup polític votarà a favor d’aquesta moció. 

La Sra. GARCIA (Podem Mallorca) intervé a continuació. 

Coincideix amb el Sr. Pastor a afirmar que el traspàs de competències és un dels eixos de feina i una de 
les mesures més importants de l’actual equip de govern.  

Diu que també és una de les condicions del seu Grup polític per posar aquest programa en comú. 
Comenta que defineix el seu Grup el desig de convertir les institucions en eines de la ciutadania, amb 
vista a fer-les més properes, més útils i més sensibles davant les demandes i les necessitats de la nostra 
gent.  

Manifesta que, per aquest motiu, és necessari resoldre al més aviat possible el procés de centralització 
que ha realitzat l’Estat espanyol, amb el vistiplau i la complicitat de l’anterior govern de la nostra illa; 
són precisament aquestes polítiques centralitzadores les que fan entendre que un traspàs urgent, sense 
un estudi profund de les necessitats per assolir competències completes en l’àrea de Turisme podria 
suposar un deteriorament innecessari, a curt termini.  

Per aquestes raons, sol·licita al Grup El PI-Proposta per les Illes la rectificació del punt 2 de la seva 
moció, en el sentit que el text definitiu sigui aquest: “Instar a realitzar el traspàs de competències en 
Turisme abans de la propera temporada, comprometent-nos a dedicar els esforços necessaris perquè 
aquest traspàs es realitzi amb la major brevetat possible, però sense que això suposi una crisi dins 
aquesta àrea.”  

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

Assenyala que el desenvolupament d’una societat democràtica igualitària passa per enfortir les 
administracions públiques que són més properes a la ciutadania.  

Manifesta que, a l’empara de l’Estatut d’Autonomia, el seu Grup defensarà sempre qualsevol acció que 
ens encamini cap a una institució insular amb major capacitat de decisió i de gestió, i que suposi un 
augment de quotes d’autogovern. Més decisió, gestió i autogovern que han de tenir com objectiu oferir 
i gestionar serveis públics de manera més eficient i propera a la gent.  

Considera que és aquesta, la manera de revalorar el paper de la nostra institució, de retornar-li així la 
utilitat, la capacitat i l’autonomia que tristament ha perdut els darrers anys.  

Reclamar les competències que l’Estatut d’Autonomia atorga al Consell de Mallorca s’ha de convertir 
en una de les prioritats d’aquesta institució, i s’han de reclamar les d’ordenació i de promoció turística, 
però han de ser ambiciosos i també s’han de reclamar totes aquelles competències que ens pertoquen, 
com ara les referides a Activitats Classificades, Transport Terrestre, Agricultura, Joventut, Polítiques 
de Gènere, etc.  

A més a més, cal tenir especial esment i recuperar les competències i funcions que les lleis aprovades 
durant la legislatura passada amb el Partit Popular al capdavant han sostret al Consell de Mallorca (la 
Llei turística, la Llei agrària, la Llei del sòl, entre d’altres). És imprescindible garantir l’autonomia de 
cada institució, i això significa respectar les competències de cadascuna.  
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El seu Grup és ben conscient que les noves competències no seran assumibles si el finançament no és 
l’adequat i és sabut que la dotació pressupostària per al traspàs de competències va íntimament lligada 
a la millora del finançament de les Illes Balears.  

Reitera les exigències anteriors, amb l’advertiment que el seu Grup no afluixarà les exigències en 
aquest sentit, per tal d’aconseguir més democràcia, més igualtat i benestar comú per a la gent d’aquesta 
terra.  

La Sra. SERVERA (PSOE) intervé tot seguit.  

Expressa l’acord del seu Grup amb aquesta moció i amb tots els comentaris que n’han fet els portaveus 
dels Grups polítics. 

Fa notar la importància d’aconseguir aquest traspàs de competències, amb les funcions i els serveis que 
els pertoquen, i amb la dotació econòmica correcta, perquè sigui un traspàs efectiu. Fa avinent que la 
petició inclou la promoció i la ordenació turística, amb tot el que això suposa.  

Fa referència als retrets que s’han fet abans a l’anterior equip de govern del Govern balear, per les 
competències que ha sostret al Consell de Mallorca fent ús de diverses lleis i diu que el seu Grup 
considera que s’ha de garantir l’autonomia de les diverses institucions i no trepitjar-se mútuament amb 
la gestió de les competències.   

Diu que el seu Grup agraeix que s’hagi fet el canvi en el primer punt de la moció, de forma que 
s’inclogui tot l’any 2016, raó per la qual votarà favorablement.  

La Sra. ROIG (PP) intervé a continuació.  

En primer lloc, fa notar al Sr. Pastor que o bé hi ha un problema en el plantejament de la moció del seu 
Grup o bé ella no l’ha acabada d’entendre, i tot seguit ho argumenta. 

D’una banda, el Sr. Pastor afirma que mai cap govern anterior no ha abordat el problema del traspàs de 
competències d’aquesta àrea concreta, la de Turisme. Per aquesta raó, li recorda que durant el mes 
d’abril de 2013, el Sr. Bauzá, anterior president del Govern balear, va anunciar el traspàs de 
competències de Promoció Turística als consells insulars i el mes d’agost de 2013 se va iniciar aquest 
procés; fins un any i mig després, en el mes de març de 2015, no se va aconseguir un text articulat.  

Indica que va ser una tasca complicada i difícil, pel fet que s’havia d’aconseguir un acord entre el 
Govern balear i els quatre consells insulars, amb una situació demogràfica i territorial del tot diferents. 
Esmenta exemples concrets de dificultats que varen sorgir, i en destaca i explica els referits a 
Formentera. 

Finalment, el març de 2015, se va aconseguir l’acord necessari, amb l’establiment d’una quota fixa per 
a cada consell insular, de manera que Formentera rebés compensació, i una quota variable a distribuir 
entre tots els consells insulars en funció de tres variables, i és en funció d’aquesta aplicació que 
Mallorca se’n queda la major part.  

Acabat aquest procés, amb el decret de traspàs i el text articulat, és evident que cada consell insular, en 
funció de la seva pròpia autonomia com institució, decideix si accepta o rebutja la competència en 
Promoció Turística.  

Recorda que se va presentar al Ple del mes d’abril de 2015 i destaca que el govern del PP durant la 
passada legislatura, i des del seu inici fins al final, va mantenir un debat prou interessant amb la resta 
dels Grup polítics, per bé que fos des de posicions enfrontades. Tot i això, l’equip de govern va 
considerar que no era oportú que el Consell de Mallorca assumís més competències, però no perquè les 
rebutjàs, sinó perquè la seva situació econòmica era molt complicada i defensava que era prioritari 
resoldre-la abans, com també per qüestió d’organització interna de la institució. 

Reitera que la postura va ser aquesta, durant els quatre anys de legislatura, tot i les contínues 
interpel·lacions formulades pel Grup Socialista i el Grup MÉS per Mallorca que insistien a demanar 
més competències. 

Torna a recordar al Sr. Pastor els arguments anteriors sobre les dificultats sorgides i també l’acord de 
Ple d’abril de 2015 que rebutjava la competència a què se refereix la moció del seu Grup. En 
conseqüència, un cop haver transcorregut un any pressupostari, el Consell de Mallorca tendrà l’opció 
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d’acceptar o de rebutjar novament la competència en matèria de Promoció Turística, perquè el text està 
aprovat.  

Cosa diferent és que s’hagi de tornar debatre i consensuar els termes del text articulat; és a dir, que les 
funcions transferides no convencin, o que la dotació del moment no sigui l’adequada, etc.  

També li fa notar, perquè ho considera interessant, que la dotació per a l’any 2015 era de 5.300.000 € a 
repartir entre els quatre consells insulars, dels quals a Mallorca li corresponien 2.600.000 € però amb 
vista a 2016 la dotació global s’incrementava amb un 3% i per a 2017 amb 3 M€ més. 
Consegüentment, d’acord a l’estimació de càlcul que se va fer, a Mallorca li corresponien, per a 2016, 
4 M€ i, per a 2017, uns 6 M€, per destinar a Promoció Turística. En tot cas, allò que s’hauria de debatre 
és si és suficient o no ho és, atès que sempre resulta complicat trobar l’equilibri entre les 
administracions que intervenen en el procés de transferències.  

Pel que fa a la competència sobre Ordenació Turística, manifesta que desconeix quina és la situació 
actual a Mallorca. Atès que Menorca i Eivissa ja l’estan exercint, s’hauria de veure en quins termes 
se’ls va fer aquesta transferència. Assenyala que allò que és evident és que si s’ha d’acceptar Promoció 
Turística s’ha de fer conjuntament amb Ordenació Turística; aquest és el parer del seu Grup polític, 
s’han de tenir les competències en informació, en ordenació i en promoció turística.  

Per les raons que ha explicat, anuncia que el seu Grup s’abstendrà en la votació d’aquesta moció, i tot 
seguit en concreta els motius. Diu que, certament, es tracta d’una altra legislatura i s’ha de considerar 
que la situació econòmica del Consell de Mallorca no té res a veure amb la que tenia el mes de 
setembre de 2011, per això potser sigui cert que aquesta institució pot créixer un poc més però, alhora, 
les qüestions que planteja aquesta moció concreta genera dubtes.   

El Sr. BONET (conseller executiu d’Economia i Hisenda) intervé a continuació. 

En primer lloc s’adreça al Sr. Pastor, al qual fa una sèrie de correccions sobre el plantejament de la 
moció, que explica tot seguit. 

Quan a la possibilitat d’avançar les gestions dins l’any 2015, recorda que ambdós ja varen tractar 
aquest tema, telefònicament, i li va fer notar que era evident que no hi ha temps per aconseguir les 
competències en Ordenació Turística, mentre que si se tracta de Promoció Turística, com s’ha plantejat 
avui, sí que és possible estudiar la proposta i prendre una decisió més ràpidament. Diu que el mes de 
gener de 2016 possiblement tenguin ja una resposta.  

També assenyala que, a partir de l’any 2007 (legislatures 2007-2011 i 2011-2015) els equips de govern 
del Consell de Mallorca han mantingut converses amb el Govern de les Illes Balears, per bé que 
aquestes no han fructificat. Afirma que l’actual equip de govern espera que sigui possible, durant 
aquesta legislatura, arribar a un acord en matèria de les competències en Turisme.  

Recorda que existeix una Direcció Insular de Turisme, Promoció Econòmica i Artesania, plenament 
justificada pel fet que hi les competències sobre Informació Turística des de fa anys, com també les 
d’Artesania. Opina que allò que ha mancat ha estat donar-li més impuls polític a ambdues, i és 
precisament el que pensen fer ara. 

Es mostra d’acord amb el Sr. Pastor a considerar que la marca Mallorca, dins el sector turístic, 
necessita una promoció pròpia que se faci des de la institució que ha de vetllar pels interessos d’aquesta 
illa, que és el Consell de Mallorca. 

Per aquests motius, considera que l’equip de govern d’aquesta institució està obligat a fer allò que 
planteja aquesta moció, per coherència amb el que han defensat els Grups polítics que donen suport a 
l’actual equip de govern i també des de l’oposició i en altres etapes en què han pogut governar. Fa 
avinent que en el Ple de 16/4/2015 va quedar ben clar que els Grup Socialista i el Grup MÉS per 
Mallorca consideraven que s’hauria d’haver aprofitat l’ocasió i assumir les competències en Promoció 
Turística.  

També assenyala que aquest és un compromís públic de l’actual equip de govern, però destaca com 
argument més important que es fa en compliment de l’article 70 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes 
Balears, que en seu punt 3r atribueix com a competència pròpia del Consell Insular de Mallorca la 
Informació, l’Ordenació i la Promoció Turística.  
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És clar que és una obligació d’aquesta institució vetllar pels interessos de Mallorca, i també per els de 
caire turístic, com és aquest cas, perquè en cas contrari s’està convertint l’estatut en paper banyat, per 
acció o per omissió.  

Retreu la deixadesa en les actuacions anteriors, perquè al final ha perjudicat Mallorca, deixant en mans 
del Govern de les Illes Balears la promoció turística d’una sola de les illes de l’arxipèlag. Aleshores, la 
marca Mallorca no té qui la representi, i Mallorca té finalment un espai ridícul en les fires turístiques; 
aquest és l’exemple més gràfic de la irresponsabilitat del Consell de Mallorca en el principal sector 
econòmic d’aquesta illa i, per bé que s’admet que cal donar-li importància i tothom el destaca, 
finalment la institució renuncia a incidir-hi.  

Al cap i a la fi, Mallorca no existeix una institució que vetlli per les illes amb polítiques adequades, i 
obliga el Govern balear a fer la gestió només per una part de les illes, la qual cosa també se podria 
considerar un greuge per a Menorca, Eivissa i Formentera però ho és sobretot per a la gent de Mallorca, 
perquè queda desemparada com a marca turística en els mercats emissors.  

Es mostra convençut que aquesta realitat s’ha de corregir, i afirma que és la voluntat de l’equip de 
govern. Tot i això, no volen enganyar ningú i per això adverteixen que no és viable acabar les gestions 
abans del proper estiu.  

Quan als comentaris que s’han fet en el sentit que els canvis de govern impliquen canvis de polítiques, 
fa avinent que abans no interessava exercir les competències econòmiques, com ara les de Promoció 
Turística, ni tampoc les d’Informació Turística. En relació a la informació turística, indica que d’acord 
al pressupost de 2014 el capítol 2 té només un grau d’execució d’un 50%, dada que demostra el poc 
interès envers d’una competència que se té amb exclusivitat des de fa molts d’anys.  

Reitera, per acabar, la intenció del nou equip de govern de revertir aquesta situació, tant amb la gestió 
de les competències que ja té la institució com també assumint-ne de noves, totes les que li atorga 
l’Estatut d’Autonomia. 

El Sr. PRESIDENT intervé en aquest punt. 

S’adreça al Sr. Pastor, per al·lusions i en relació als continguts de la conferència de presidents dels 
consells insulars, que se va celebrar fa quinze dies. Li demana que no s’entengui com una 
desconsideració, perquè és justament el contrari.  

Explica que era la primera Conferència de presidents, i que l’ordre del dia se va fixar prèviament en 
una reunió en la qual hi havia representació de la Conselleria de Presidència del Govern de les Illes 
Balears, i aquesta va consultar prèviament als presidents els temes sobre els quals interessava treballar. 
En el cas del Consell de Mallorca se va decidir tractar el tema de les competències, la necessitat de 
modificar la Llei de consells insulars –que data de l’any 2000 i evidentment ha quedat obsoleta en 
alguns punts– i també el deute que manté el Govern balear amb el Consell de Mallorca. 

És a dir, que l’acord ha consistit a crear una comissió bilateral per definir correctament les 
competències de gestió i les característiques concretes de cada consell insular.   

Tot seguit en posa uns exemples. Explica que Mallorca és l’única de les illes que no té transferides les 
competències en matèria d’Agricultura, i tampoc no té les d’Ordenació Turística. Assenyala que s’ha 
fet molta feina en altres competències durant legislatures anteriors, com ara Joventut o Igualtat, i és clar 
que ara s’ha de recuperar.  

Torna a dir que no voldria que s’entengués com una manca de consideració cap a l’oposició, perquè és 
evident que en aquesta tasca hi han de participar tots els Grups polítics que conformen la corporació del 
Ple. Fa avinent que afecta substancialment el model de Consell de Mallorca que desitja també el Grup 
El Pi-Proposta per les Illes. Diu que n’està ben convençut, que vol el mateix, que el Consell de 
Mallorca sigui el vertader govern de Mallorca.  

Reitera els arguments anteriors referits al sentit de l’esmentada conferència de presidents dels consells 
insulars i destaca que, en aquest cas, es tracta d’una relació clara entre el Govern de les Illes Balears i el 
Consell de Mallorca.  

A continuació dóna la paraula al Sr. Pastor. 
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El Sr. PASTOR diu que no es tracta de cap retret, però considera que els portaveus dels Grups polítics 
haurien de saber com ha transcorregut la reunió per informacions directes del president, no per allò que 
publiquin els mitjans de comunicació o perquè ell ho comenti en el Ple.  

Observa que és un suggeriment que li fa, amb vista a properes ocasions. Reitera que el seu Grup 
considera que l’hauria d’acceptar.  

Tot seguit agraeix als Grups polítics que així ho han expressat el suport a la moció.  

Quan als advertiments que han fet sobre el segon punt, el llegeix textualment i a continuació comenta 
que és evident, que el finançament ha de ser el que pertoca i que el Consell de Mallorca no pot assumir 
competències que després no pugui gestionar, raó per la qual ha de reclamar al Govern balear la dotació 
econòmica necessària.  

Lamenta que el Grup Popular no voti a favor. Considera que darrera la seva abstenció s’hi amaga la 
negativa a voler reconèixer la realitat, perquè espanta que el Consell de Mallorca assumeixi les 
competències no de Promoció Turística però sí d’Ordenació Turística, perquè els hotelers diuen que 
van a la Conselleria de Turisme del Govern balear i els permisos volen però tot el que va al Consell de 
Mallorca és etern.  

Diu que ignora quin temps dura aconseguir un permís de turisme, però sí que sap la durada d’una 
modificació de normes.  

Aleshores, observa que espanta, però s’haurà de fer alguna cosa per posar-hi remei, si se vol demostrar 
que la institució és útil i que està al servei de la ciutadania.   

Indica que tothom coneix on és el problema: a dia d’avui el Govern de les Illes Balears té un repte que 
consisteix precisament a agilitar les qüestions urbanístiques, i en aquest cas l’ordenació turística afecta 
l’urbanisme del Consell de Mallorca. Fa notar que és la Sra. Garrido, consellera executiva de Territori i 
Infraestructures qui en té la responsabilitat, conjuntament amb l’equip de govern.  

Torna a dir que la situació espanta, i no gosen dir-ho, però pensa que s’ha de parlar clar, que s’ha 
d’actuar amb valentia i que s’ha d’assumir. No pot ser que els altres consells insulars puguin gestionar 
l’ordenació turística i que el Consell de Mallorca no ho pugui fer, com no és possible que la pròpia 
institució es negui a fer-ho, perquè existeix l’Estatut d’Autonomia, que estableix clarament quines són 
les competències dels consells insulars.  

Fa avinent que ja fa anys que és vigent, raó per la qual ja hauria d’estar totalment aplicat mentre que 
encara es troben a la meitat de la feina a fer.  

Retreu que, davant aquesta situació, encara considerin que és més important decidir quin és el dia més 
adequat per celebrar la Diada de Mallorca, i fer un referèndum en aquest sentit. Demana que no 
comencin la casa per la teulada, sinó que treballin que aconseguir que la institució sigui efectivament el 
govern de Mallorca i després ja decidiran quin dia se celebra la Diada. 

Diu que el seu Grup anima el Govern balear a començar ja les negociacions, i que ho faci amb 
rapidesa, atès que es tracta d’un procés molt laboriós perquè afecta el pressupost i precisament convé 
que sàpiga ara, quan elabora el seu, quines són les intencions concretes que té o no té el Consell de 
Mallorca sobre el traspàs de competències.  

Esmenta unes declaracions de la directora general de Turisme del Govern balear en les quals afirmava 
que tot allò que se cobrarà com a impost turístic serà finalista, i qüestiona: finalista, per a què? Vol 
saber si serà per a Promoció Turística, per Ordenació Turística i, en aquest cas, per a infraestructures, 
etc. 

Fa notar que el Consell de Mallorca hi tendrà alguna cosa a dir, sobre a què s’han de destinar aquests 
recursos i, si en té les competències, ho farà amb més autoritat.  

Per acabar reitera l’agraïment als Grups que votaran a favor de la moció, demana al Grup Popular que 
s’ho repensi abans de votar i també que no espanti amb el seu parer, per bé que és cert que es tracta 
d’una competència complicada de gestionar, la de Turisme. Tot i això, fa notar que és imprescindible 
que el Consell de Mallorca l’aconsegueixi.  

La Sra. ROIG intervé a continuació. 
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En primer lloc s’adreça al Sr. Pastor.  

Puntualitza que eren dos, els motius pels quals no se varen acceptar més competències durant la 
passada legislatura: per qüestions de la pròpia organització i funcionament de la institució i per raons 
econòmiques.  

Admet que el gran repte d’aquesta institució és aconseguir que la seva gestió sigui més àgil. Recorda 
que a l’inici de la passada legislatura, quan el PP va iniciar la seva gestió de govern, la gent havia 
d’acudir a la caixa per pagar les taxes, quan els ajuntaments de Mallorca ja tenien convenis amb els 
bancs i era possible pagar telemàticament.  

Assenyala que s’ha hagut de fer una feina important per començar a implantar processos amb aquesta 
finalitat i s’haurà de fer una gran inversió econòmica. Fa notar que la Sra. Palomino, consellera 
executiva de Modernització i Funció Pública del Consell de Mallorca tendrà un repte important per 
posar en funcionament l’administració electrònica i aconseguir l’agilitat necessària.  

Diu al Sr. Pastor que no és cert que s’espanti per allò relacionat amb aquestes qüestions. Li fa avinent 
que és cert que se’n va endur molts d’ensurts, durant la darrera legislatura, però en aquest cas no és 
aquest, el problema.  

En segon lloc, s’adreça al Sr. Bonet. 

Precisa que no és el mateix la manca d’interès que la manca de capacitat. Assegura que no té res més a 
dir.  

El Sr. BONET intervé tot seguit. 

Vol que quedi clar que ell no ha parlat en cap moment de manca de capacitat. La Sra. Roig diu que s’ha 
referit a manca d’interès i el Sr. Bonet puntualitza que ha dit nul interès, i ho manté.  

Recorda a la Sra. Roig que ella també ho va dir, en el Debat de Política General d’abril de 2015, que 
durant tota la legislatura havien tengut clar que no podrien assumir noves competències, perquè 
consideraven que el Consell de Mallorca no estava capacitat per assumir-les; és aquest, el seu 
raonament, i per aquest motiu ell discrepa i li respon que sí que ho és, capaç d’assumir-les.  

Assenyala que hi ha una part de voluntat política, i que si sempre es diu que no a assumir-ne de noves 
mai no se farà.  

Diu que ell pot reconèixer la feina que s’ha fet per millorar l’administració d’aquesta institució, però 
també fa notar que la manera correcta de millorar-la no és donar sempre un no, per sistema, a rebre 
noves competències.  

Tot i que respecta els arguments de la Sra. Roig, també li va avinent que s’ha vist molta pràctica 
política durant la passada legislatura que ha semblat orientada a aconseguir que el Consell de Mallorca 
tengués un paper secundari; no tenia el que li atorga l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears i que 
hauria de tenir, com a vertader govern de Mallorca. És aquesta, la sensació que s’ha tengut i que 
l’actual equip de govern vol revertir.  

Observa que, si s’ha tengut aquesta sensació és perquè així s’ha transmès a la ciutadania.  

Rebat l’afirmació de la Sra. Roig en el sentit que al Consell de Mallorca li manca capacitat per exercir 
noves competències i afirma que durant aquesta legislatura demostraran que no és així.  

Atès que la Sra. Roig li respon: “ara no”, el Sr. Bonet li recorda que les manifestacions d’ella a què 
s’ha referit abans corresponen al debat de fa uns mesos (abril de 2015), no als de fa un parell d’anys. Si 
la capacitat del Consell de Mallorca ha canviat en tants pocs mesos, no s’entén. Tot i això, diu que no 
és aquest, el debat que ell volia fer en aquest punt.  

Reitera la voluntat d’aconseguir avenços importants en matèria de traspàs de noves competències, per 
la qual cosa és necessària la voluntat i la valentia a què s’ha referit abans. 

Assegura que la Conferència de presidents dels consells insulars treballarà en aquesta direcció, des de 
l’equip de govern. Destaca, com a punt de partida, la necessitat d’elaborar una nova Llei de consells 
insulars, que revisarà el règim jurídic d’aquesta institució i el considera un instrument molt important 
per millorar l’eficiència en la gestió de les competències que ja té atorgades i en les que vendran. 
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Per acabar, reitera els principals arguments que ha explicat durant les seves intervencions. 

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 nou abstencions (PP). 

Es troba absent la Sra. Salom Coll. 

 
PUNT 78. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP POPULAR DEL CONSELL 
DE MALLORCA ENVERS DECLARACIONS I POSTERIOR POLÈMICA 
CREADA PEL PRESIDENT DEL CONSELL DE MALLORCA. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
Atès la polèmica suscitada per les declaracions del president del Consell, Miquel 
Ensenyat, en les quals ha despreciat greument els ciutadans, les institucions i els 
sectors econòmics i productius d’una altra Comunitat Autònoma, traslladant una 
imatge del Consell sectària, radical, extremista i profundament intransigent.  
 
Primer de tot, volem dir que recolzam plenament les peticions del Consell i de la resta 
d’institucions de les Illes en el sentit de reclamar un millor finançament per a 
Mallorca i per a Balears. El Partit Popular ja ha expressat en nombroses ocasions la 
seva convicció que es tracta d’un finançament injust, que ha de ser corregit en el futur.  
 
Tot i que aquesta legislatura, el Govern de Rajoy ha fet passes positives endavant, 
encara és molt el camí que falta per recórrer, i el PP estarà al costat de les institucions 
de Balears per aconseguir-ho.     
 
Per tant, malgrat compartir aquesta reivindicació, el PP del Consell de Mallorca no 
pot acceptar de cap de les maneres que el president converteixi la institució que 
encapçala amb el seu particular camp de batalla, denigrant la gent d’altres pobles i 
territoris i donant una imatge dels mallorquins que res té a veure amb la realitat: els 
mallorquins som un poble educat i acollidor, que expressam les nostres idees des del 
respecte i l’educació.  
 
Amb aquestes manifestacions, l’actual president del Consell posa de manifest que no 
està a l’alçada de la responsabilitat que exerceix. Primer, perquè no ha sabut complir 
la paraula que va donar el dia de la seva investidura, quan va assegurar que seria el 
president de tots els mallorquins i no només dels que han votat la seva opció política; i 
segon, perquè no sap distingir entre militància política i institució.  
 
Un representant institucional no pot mantenir, gratuïtament, males relacions amb els 
representants d’altres institucions, com ha fet l’actual president del Consell, guanyant-
se l’animadversió i el rebuig del president del govern d’Extremadura i dels col·lectius 
agraris i productius d’aquesta comunitat autònoma.  
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Esperam i confiam que els partits que formen part del pacte de govern, i que fan 
possible que l’autor d’aquestes desafortunades declaracions presideixi el Consell de 
Mallorca, donin suport a la moció del Partit Popular. De no fer-ho es convertiran en 
còmplices d’aquesta inacceptable mostra de sectarisme. 
 
Per tot això, el Grup Parlamentari Popular, presenta a debat el següent:  
 
ACORD 
 
1.- El Ple del Consell de Mallorca insta al President del Consell de Mallorca a 
demanar disculpes i rectificar les seves declaracions desafortunades en relació als 
ciutadans i treballadors del sector agrari d’Extremadura. 
 
2.- Traslladar al Gobierno de Extremadura i a l’Associación de Trabajadores Agrarios 
de Extremadura en cumpliment de l’acord anterior. 
 

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

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

“Honorable Sr. president, honorables senyores i senyors consellers, referent a aquest punt, la Unió 
d’Associacions de Mallorca diu, amb veu alta: el Sr. Ensenyat té raó! No ha dit res que no sigui 
absolutament cert.  

El cas és que el Sr. Ensenyat no ha dit res més que allò que pensa quasi tothom. Perquè Andalusia i 
Extremadura, però també la resta d’autonomies deficitàries, fa més de quaranta anys que viuen a costa 
d’uns altres. Això no se pot negar. 

Tothom sap com és Espanya i com funciona. I com, les trampes de Franco primer i les de Felipe 
González després varen aconseguir el miracle que encara a dia d’avui ens manté units: el cafè amb llet 
per a tothom; és a dir, una sopa que consistia a redistribuir la població d’un llocs a uns altres, i així 
sagnar les cinc regions riques per donar menjar a les altres dotze.  

El problema amb Andalusia i Extremadura és que a Espanya s’ha convertit en tabú referir-se a la 
cultura del subsidi que regeix en ambdues comunitats autònomes. Ambdues són de les més pobres 
d’Europa, segons dades de l’Eurostat –oficina estadística de la Unió Europea– atès que ocupen els llocs 
207 i 221 respectivament d’un total de 273. El seu nivell d’atur és del 31% i el 39%, els menors de 20 
anys que no tenen feina representen el 75% i el 79%, els que tenen entre 21 i 25 anys conformen el 
55% i el 48%. I el que és encara pitjor: aquests índexs eren molt millors quan es va inventar 
l’autonomia per a ambdues: aleshores, la taxa d’atur era del 15%.  

En el quart de segle d’autogovern que ha transcorregut –sempre amb majoria del PSOE excepte la 
darrera legislatura extremenya–, tot i les ingents quantitats de doblers rebudes tant del Govern de 
l’Estat com de la Unió Europea per tal de millorar la seva situació econòmica, el resultat no ha fet res 
més que duplicar el percentatge de gent sense treball.  

El fracàs polític ha conduït a cobrir les conseqüències socials amb subvencions creixents destinades a 
no haver de treballar, amb l’objectiu d’evitar un conflicte d’envergadura. Al llarg dels anys, allò que 
havia de ser una excepció s’ha convertit en norma: la cultura del subsidi. És a això, que es referia el 
valent president del Consell de Mallorca.  

El fons d’allò que va dir el Sr. Ensenyat no és tan diferent, per posar un sol exemple, d’allò que va 
manifestar sobre els andalusos poc abans de les eleccions de maig de 2015 el líder de Ciudadanos, el 
Sr. Albert Rivera: “Les daremos una caña y les enseñaremos a pescar.”  
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El Sr. ROVIRA (PP) opina que la figura institucional d’un president com el del Consell de Mallorca 
està per damunt de la figura que pugui tenir un portaveu d’un partit polític o la del representant d’un 
grup polític. 

La figura del president és la imatge de la institució, n’és la representació i, per tant, és la representació 
de tots els mallorquins en aquest cas. 

El Sr. Ensenyat, vulgui o no, ja no és un simple representant d’un grup polític. No és el representant ni 
el portaveu ni el candidat de MÉS per Mallorca al Consell de Mallorca o un conseller com era durant la 
passada legislatura. 

Per aquest motiu, quan fa declaracions, les ha de fer tot pensant en el càrrec que ocupa i creu que el Sr. 
Ensenyat no pot continuar plantejant-se que encara segueix en campanya electoral; no ha de pensar que 
està a l’oposició sinó que és el president de la institució ni tampoc no ha de pensar que es troba a un bar 
d’una barriada d’Esporles i ha d’actuar com a president del Consell de Mallorca. 

Així doncs, ha de pensar molt bé en la responsabilitat que té i, sobretot, en les conseqüències de les 
paraules que diu i dels fets que fa, precisament pel càrrec que ostenta. 

Fa avinent que, òbviament, el Sr. Ensenyat té dret a equivocar-se –tothom s’equivoca moltes vegades 
quan ostenta un càrrec– i això no suposa cap problema. El problema és no reconèixer-ho i no rectificar. 

Abans d’entrar en les declaracions del Sr. Ensenyat sobre el sector agrari extremeny, vol comentar una 
sèrie d’exemples. El Sr. Ensenyat, com a representant del Consell de Mallorca, acudeix a una audiència 
amb el cap de l’Estat, el rei, i el Partit Popular n’està content perquè considera que és el que ha de fer 
però no és de rebut haver-se de justificar constantment dient que ho fa obligat, que no li’n queda 
d’altra, fer-se una foto amb els manifestants i reiterar que és republicà i tot per justificar haver fet 
quelcom que no volia fer. 

Opina que, com a president del Consell de Mallorca, ha d’assistir allà on sigui en representació de la 
institució però no cal que se justifiqui tant per fer palès que està fent quelcom únicament i 
exclusivament perquè hi està obligat. Tots els beneficis que li reporten les coses que ha de fer, se 
perden en justificar-se dient que les fa de manera obligada. 

El mateix que li va passar amb l’audiència amb el rei, li va passar amb el tema dels residus. S’hi va 
llançar, com a portaveu de MÉS per Mallorca, dient que el problema era fàcil d’arreglar però sense 
haver-ho consultat abans amb els presidents dels altres consells insulars i va plantejar algunes coses 
que, com a mínim, resultaven un poc precipitades. 

Aquesta precipitació del Sr. Ensenyat i el seu desig de fer declaracions i fer coses, si no se les planteja 
amb un poc de paciència i tranquil·litat, pot resultar que li passi com ha passat amb l’audiència amb el 
cap de l’Estat, com ha passat amb les declaracions sobre els residus i ara li ha tornat a passar en una 
entrevista a un mitjà de comunicació, mitjà que, evidentment, transcriu les respostes que se li han 
donat, és a dir, que no se les inventa. 

Per tornar al fons de la qüestió, comenta que el finançament de les Illes Balears és un tema en què tots 
coincideixen que s’ha d’avançar i que s’ha de millorar encara que s’ha de continuar essent solidaris 
amb la resta de l’Estat perquè, si alguna vegada les Illes Balears necessiten d’aquesta solidaritat, 
voldran que la resta de l’Estat sigui solidària amb aquesta comunitat. 

És important exigir un finançament adequat i també que, quan sigui possible, se millori el finançament 
de les Illes Balears de forma substancial perquè no és correcte que sempre sigui aquesta comunitat 
l’única solidària. 

Aquesta petició d’un millor finançament la fa MÉS per Mallorca, la fa tot l’equip de govern i la fa el 
Partit Popular encara que cadascú la fa d’una manera. Alguns la defensa d’una manera més 
“expressiva” però, en tot cas, tothom hi està a favor com així s’ha manifestat la portaveu del Partit 
Popular al Parlament de les Illes Balears en el sentit de fer costat al Govern de les Illes Balears per 
sol·licitar un major i millor finançament. 

A pesar d’això, els exemples que va emprar el Sr. Ensenyat en l’entrevista per tal de justificar un millor 
finançament per a les Illes Balears varen ser molt desafortunats i feridors. 
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Estar d’acord amb el fet que cal un millor finançament per a aquesta comunitat, no implica i fa 
necessari ofendre altres persones i, a més a més, fer-ho amb uns exemples que no són certs. 

És veritat que hi ha hagut moltes ajudes al sector agrari d’Extremadura però això no significa que els 
agricultors extremenys se dediquin a seure a un bar i esperar que qualcú els solucioni la papereta 
pagant-los un subsidi. Això és treure absolutament de context la situació i fer servir un exemple 
desafortunat que és fals, tret de context, irreal i que ofèn innecessàriament una regió de l’Estat. 

Aquestes desafortunades, sectàries i inútils declaracions indignen i menyspreen els ciutadans als quals 
es dirigeixen aquestes manifestacions. A més, no és només el fet que aquestes persones s’hagin sentit 
ofeses, insultades o menyspreades sinó que és innecessari donar aquesta imatge de la institució i dels 
mallorquins perquè, com ha dit abans, el Sr. Ensenyat és el president de tots els mallorquins i ha 
semblat que tots els mallorquins estan d’acord amb les seves declaracions, cosa que no és així en 
absolut. 

Pensa que, amb relació a aquest tema, ningú no fa costat al Sr. Ensenyat, ningú no entén les seves 
paraules i ningú no les repetiria. Fins i tot es mostra convençut que el Sr. Ensenyat, a dia d’avui, 
tampoc no repetiria aquestes declaracions. 

De fet, vol creure que el Sr. Ensenyat no pensa així. Sí que creu que pensa que aquesta comunitat 
necessita un millor finançament i que potser s’ha ajudat massa altres comunitats però, en tot cas, no 
diria el que va dir ni ho faria de la manera en què ho va fer i, des del Grup Popular no li demanen que 
dimiteixi sinó que just li demanen que rectifiqui, que en demani disculpes i que aquestes disculpes se 
facin arribar als afectats. 

Opina que el Sr. Ensenyat té una bona imatge. És una persona afable i simpàtica amb la qual se pot 
xerrar. Ressalta que durant la passada legislatura varen parlar en moltes ocasions i tenia una imatge del 
Sr. Ensenyat que no se correspon a la imatge que en té després de llegir les seves declaracions: una 
imatge radical per unes manifestacions dures i unes desqualificacions fortes d’uns ciutadans espanyols 
d’una altra comunitat autònoma. 

Assegura que no dirà que el Sr. Ensenyat és quelcom més que simpàtic. No farà com els socialistes 
extremenys que l’han qualificat de pallasso perquè no el vol insultar però, tal vegada, es pot justificar 
que unes persones que s’han sentit insultades responguin així com ho han fet. 

Ara és el moment d’evitar que la situació empitjori i basta que el Sr. Ensenyat demani disculpes i 
rectifiqui les seves paraules i fer-ho saber a les persones que se n’hagin pogut sentir insultades. 

Per aquest motiu, la seva moció planteja dos punts. El primer és que el Sr. Ensenyat rectifiqui i demani 
disculpes i el segons és que se traslladin oficialment les disculpes al govern d’Extremadura i als 
representants de les associacions de treballadors agraris d’Extremadura. 

La Sra. SERRA (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) manifesta que el seu Grup exposarà el seu punt 
de vista sobre aquesta qüestió en plantejar la interpel·lació que han presentat atès que versa sobre el 
mateix tema. 

El Sr. PASTOR (El Pi-Proposta per les Illes) fa notar que el seu Grup coincideix, en part, amb les 
paraules del Sr. Rovira i, en concret, seu Grup creu que el tros de l’entrevista del qual han parlat va ser 
desafortunat. 

Puntualitza que n’ha pogut parlar personalment amb el Sr. Ensenyat, qui li ha explicat totes les 
rectificacions, aclariments i cartes que havia enviat però potser no han estat suficients o no han arribat 
als mitjans i al públic. 

Quant a la resta de l’entrevista –de la qual no se n’ha parlat–, comenta que el seu Grup hi coincideix en 
molts d’aspectes. No en temes d’independència però sí en temes relacionats amb el finançament. 

No obstant això, considera que la comparativa ha estat innecessària i molt desafortunada. En aquest cas 
s’ha referit als extremenys però, si ho hagués fet referint-se a un altre col·lectiu –sense especificar-ne 
cap–, segurament l’haguessin linxat. 

Segons el seu parer, el president d’una institució ha d’afavorir la concòrdia entre tots i a les Illes 
Balears –i concretament a Mallorca– viuen moltes persones extremenyes que s’han sentit al·ludides o 
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se’n poden haver sentit ofeses. Fins i tot, a persones que no són extremenyes tampoc no els han agradat 
les seves declaracions. 

Matisa que, si pogués afegir un punt a la moció, l’hi afegiria perquè, si bé no li agrada el tema de les 
declaracions, sí que voldria solucionar realment el problema que el Sr. Ensenyat plantejava en 
l’entrevista: el maltractament de l’Estat a les Illes Balears i que pateix Mallorca. 

Aquest assumpte no es recull en la moció però sí que seria bo assolir un acord al respecte i fer, entre 
tots, un front comú per intentar que se poguessin pal·liar aquestes injustícies reiterades de l’Estat amb 
les Illes Balears. 

Si ara, davant el Ple, el Sr. Ensenyat explica les rectificacions que ha fet i dóna compte de les cartes 
que ha enviat, aleshores el seu Grup s’hi abstendrà perquè la moció ja esdevindria innecessària donat 
que el que s’hi demana ja s’hauria fet i el tema quedaria tancat. 

En canvi, l’altre assumpte –el maltractament per part de l’Estat– és un tema obert i que la nostra 
comunitat pateix cada dia. No cal fer comparatives amb cap col·lectiu concret perquè basta amb agafar 
el pressupost general de l’Estat per veure el repartiment del finançament de les comunitat autònomes.  

Així la gent ho entendrà i estarà totalment d’acord amb l’afirmació que aquesta comunitat és 
maltractada per part de l’Estat. Durant els darrers anys, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears ha 
estat la darrera o la penúltima quant a finançament per renda per càpita per part de l’Estat. 

A tothom li agradaria fer servir la paraula “solidaritat” –ara s’empra molt per temes més durs i més 
difícils que una simple qüestió pressupostària com pugui ser el tema dels refugiats– però aquesta 
“solidaritat” s’ha d’entendre també com un tema de justícia. 

Per tant, opina que estaria bé que avui el Sr. Ensenyat els aclareixi les rectificacions que ha fet o bé que 
les reiteri i expliqui davant el Ple totes les actuacions fetes en aquest sentit i, en aquest cas, El Pi-
Proposta per les Illes s’abstendria en la votació d’aquesta moció perquè ja deixaria de tenir sentit. 

Per concloure, reitera que les paraules del Sr. Ensenyat varen ser desafortunades i que coincideix amb 
el Sr. Rovira quant a la imatge que en tenen, és a dir, que és una persona dialogant amb qui poden 
parlar de tot i, per això, li demana que tengui un gest en el sentit d’explicar que ha fet al respecte o bé 
aprofitar el Ple, donat que hi són presents els mitjans de comunicació, per aclarir el tema, deixar-ne 
constància i per, a partir d’ara, poder debatre sobre qüestions relacionades amb el Consell de Mallorca. 

El Sr. GARCIA (Podem Mallorca) manifesta que el Grup considera que les declaracions que va fer el 
Sr. Ensenyat el passat mes d’agost són desafortunades i no reflecteixen l’esperit de Podem. 

Les desigualtats econòmiques no són responsabilitat de les persones que habiten a les diferents 
comunitats autònomes sinó que són responsabilitat dels poders polítics que deixen de costat la 
ciutadania i miren pel seu propi interès. 

És evident que Mallorca i tota la nostra comunitat autònoma té problemes molt greus com un atur que 
ofega milers de persones, l’exclusió social que molta gent sofreix i una elit socioeconòmica que 
aprofita la mal anomenada crisi per modificar els marcs jurídics existents amb l’objectiu d’omplir-se 
les butxaques de doblers i poder. 

Des de Podem Mallorca estan decidits a fer feina per canviar moltes coses a Mallorca, per aportar més 
transparència, més participació i millors polítiques socials i econòmiques i assegura que el seguiment i 
control dels objectius programàtics que han fet possible el pacte de govern al Consell de Mallorca els 
permetran aconseguir les seves metes. 

La Sra. BUJOSA (MÉS per Mallorca) comenta que, davant l’oportunitat de debatre aquesta moció, el 
Grup MÉS per Mallorca li vol agrair al Sr. Ensenyat les paraules fetes públiques, poc dies després que 
sorgís la polèmica, matisant les seves respostes a l’entrevista i clarificant quin era l’objectiu de la seva 
intervenció. 

Des del punt de vista del seu Grup, les paraules del president eren fàcils de poder-se interpretar 
malament i demostren que qualsevol intervenció crítica amb un Estat, cada cop més centralitzador, és 
utilitzada per carregar contra els que, amb veu clara, parlen en defensa del bé compartit i la singularitat 
dels territoris que fan palès que l’Estat malmena els ciutadans i ciutadanes en funció de la terra on 
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viuen i que no callen davant un model territorial espanyol que no res té a veure amb el model solidari 
que sempre ha defensat MÉS per Mallorca. 

Tots i totes –l’oposició també– saben que el president no tenia cap intenció de culpar els extremenys ni 
arremetre contra cap col·lectiu. El causant de la nostra desavantatjosa i injusta situació no són els 
extremenys però, òbviament, el seu Grup està d’acord amb el fons de les declaracions fetes pel 
president. 

Aquesta comunitat autònoma pateix un espoli fiscal que la situa a la coa de tot i que empobreix, cada 
dia més, aquesta terra.  

L’aportació del 14% dels nostre producte interior brut a les arques de l’Estat és recompensada amb un 
deplorable finançament per a la nostra comunitat, situació que recau a sobre els mallorquins i 
mallorquines. En aquest cas els culpables són els polítics i els patidors són les persones. 

Davant aquesta circumstància, cal unir esforços i no alimentar polèmiques que poc aporten a la millora 
del benestar del nostre poble. 

El Sr. COLL (PSOE) manifesta que el Grup Socialista, el mateix dia que se publicà l’entrevista, va 
comunicar tant als mitjans com al president –per una qüestió de lleialtat institucional– el seu absolut 
desacord amb les declaracions del Sr. Ensenyat relatives al sector agrari d’Extremadura. 

Ressalta que el Grup Socialista va valorar les declaracions com desafortunades però, tal i com deia el 
Sr. Rovira, no quadraven amb la manera de pensar del Sr. Ensenyat i, per això, varen considerar que 
responien a una precipitació, un pensament en veu alta, una manca de dades o a una falta creença. 

Per altra banda, el seu Grup entén que el president ja han demanat disculpes i segur que ho farà les 
vegades que faci falta però també entenen la reacció que les seves paraules han provocat en certs 
sectors d’Extremadura. Probablement a Mallorca s’hagués reaccionat igual, és a dir, sortint a defensar 
la nostra manera de ser. 

Fins aquí ha parlat de la moció i, a partir d’aquí, entrarà en la reflexió, que és la part positiva que se’n 
pot treure i que és el tema que els hauria d’ocupar: el tema del finançament. 

Tot el temps que s’allargui la polèmica de les declaracions del president del Consell de Mallorca, és 
temps que no s’inverteix en reclamar allò que tothom pensa que ens pertoca i que és la millora del 
finançament de la nostra comunitat. 

Assegura que el seu Grup continuarà reclamant més recursos per als serveis públics però el més 
important és fixar-ne un objectiu. 

Els anys 2008 i 2009, durant el govern presidit pel Sr. Francesc Antich, es va eixugar una diferència de 
20 punts i se va col·locar la nostra comunitat en la mitjana de finançament per càpita. La valoració 
d’aquestes dades és subjectiva. Per als grups que governaven era un avanç important i per a altres grups 
no era cap avanç i ho criticaven. 

El Grup Socialista ara defensa una proposta molt concreta i que és el principi d’ordinalitat que 
consisteix en equilibrar les aportacions amb la inversió per càpita que faci l’Estat, és a dir, no perdre 
llocs en el rànquing d’aportacions respecte del rànquing d’inversions per càpita de l’Estat. 

Remarca que el seu Grup manté aquesta proposta i convida tots els grups que s’hi sumin perquè serà el 
que defensaran a partir d’ara i perquè creu que és el que els ha d’ocupar.  

Matisa que diu això perquè aquesta moció no els aporta res nou. La moció demana que el president 
demani disculpes, cosa que ja ha fet, i que el grups reclamin al president que demani disculpes, quan 
resulta que el mateix dia de les declaracions ja ho havien fet. 

Així doncs, el seu Grup no veu cap motiu per votar a favor d’aquesta moció però sí que considera que 
és un bon objectiu continuar amb el debat sobre el finançament d’aquesta comunitat. 

El Sr. ROVIRA fa constar que, segons el seu parer, no es tracta de cap mala interpretació i que tothom 
va entendre el que va dir el Sr. Ensenyat. Està clar que les seves paraules varen crear malestar en 
diversos col·lectius i no se presten a cap mala interpretació. 
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A més a més, considera que el president no va rectificar sinó que va justificar les seves declaracions. 
Insisteix en què no ha llegit cap rectificació amb el mateix pes amb què se feren les declaracions de 
menyspreu; no hi ha una disculpa clara sinó una justificació de les declaracions basades en un fons 
sobre finançament amb el qual poden estar més o manco d’acord però reitera que, en cap cas, no hi ha 
hagut una clara disculpa. 

El Grup Popular és això el que demana: una clara disculpa. Si aquesta s’ha produït, resulta que ningú 
no l’ha entesa i molt menys a Extremadura. Els que millor poden interpretar si se’ls han demanat 
disculpes són els afectats però aquests afectats, alguns dies després de les declaracions, continuaven 
presentant iniciatives davant els seus òrgans de govern sol·licitant la reprovació del president del 
Consell de Mallorca i reclamant-li disculpes. 

Per tant, a l’hora de demanar disculpes s’ha de fer de manera que els que se n’hagin sentit agreujats les 
entenguin com a tal i les puguin acceptar. En aquest cas, cap dels agreujats no ha acceptat que les 
paraules del president hagin estat de disculpa. 

Segons el seu parer, el que s’ha fet aquí és justificar les declaracions o, en tot cas, demanar disculpes en 
veu baixa de manera que ni ell ho entès com una disculpa ni cap dels afectats tampoc no ho ha fet. 

A més a més, el president va fer unes altres declaracions i va remetre una carta immediatament després 
de sorgir la polèmica i només va aconseguir enfadar més els extremenys, la qual cosa posa de manifest 
que no han entès que ningú els hagi demanat disculpes. 

Per aquest motiu, la moció sol·licita que se demanin disculpes públicament, se’n faci una rectificació i 
que se’n doni trasllat als afectats. La figura i la imatge del Consell de Mallorca i dels ciutadans de 
Mallorca està, en aquests moments, en entredit a determinats indrets d’Espanya per les declaracions del 
Sr. Ensenyat. 

L’honor de les persones afectades no queda en bona situació després de les declaracions del president 
del Consell de Mallorca i, per això, insisteix en deixar clar que les disculpes són necessàries. 

Quant al tema de fons, comenta que poden estar tots d’acord com a mínim en què Mallorca i les Illes 
Balears necessiten un millor finançament.  

Per acabar observa que, si gairebé tots els presents s’han manifestat en contra de les declaracions del 
president, el Sr. Ensenyat hauria de demanar disculpes i intentar corregir el mal que hagi pogut causar 
amb les seves declaracions a un mitjà de comunicació. 

El Sr. PASTOR comenta que, com ha dit en la seva primera intervenció, li agradaria escoltar el Sr. 
Ensenyat i que els expliqui exactament el que ha fet encara que pensa que, si el Grup Popular considera 
que ha de disculpar-se públicament al Ple, és quelcom que tampoc no sobra per qui no se n’hagi 
entemut i així poder tancar el tema. 

Per altra banda, adverteix que atès que se presenten aquests tipus de mocions, el seu Grup se reserva la 
possibilitat de presentar-ne una contra un diputat socialista que li va dir “pallasso” al Sr. Ensenyat i 
que, si fos el mateix diputat que se burlava de Rafel Nadal, resultaria que ja tendria un rècord.  

Finalment reitera la seva petició al Sr. Ensenyat per tal que demani disculpes per les seves declaració 
alhora que aprofitar l’avinentesa per reprovar els insults per part d’un membre del PSOE. 

El Sr. COLL fa constar que intervé per tal tancar el tema per part del Grup Socialista i, en aquest sentit, 
comenta que no està habilitat per dir el nivell de les disculpes del Sr. Ensenyat. 

No obstant això, és sabedor que el Sr. Ensenyat s’ha disculpat i segurament ho podrà tornar a fer i 
explicar com ho ha fet però insisteix que els consta que ho ha fet independentment de la carta que va 
enviar, la qual poden interpretar així com considerin millor. 

Tot seguit s’adreça al Sr. Rovira i li diu que no se pot erigir en portaveu de tots els extremenys. 
Segurament haurà rebut informació de persones a les quals no els hauran agradat les disculpes del Sr. 
Ensenyat perquè probablement les disculpes no tenen el mateix interès que les declaracions. 

Comenta que el Grup Socialista deixarà aquest tema tancat si, com diu el Sr. Pastor, aquestes disculpes 
se reiteren però l’hi haurien de deixar tots ja que no beneficia ningú o, potser, el PP creu que li 
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beneficiarà electoralment seguir desgastant la figura del president Ensenyat atès que consideren que té 
un bon tarannà. 

De fet, creu que aquest és un dels motius pels quals han presentat aquesta moció, és a dir, seguir 
desgastant la figura del president del Consell de Mallorca i, de pas, mirar si hi ha qualque encletxa dins 
els partits que donen suport a l’equip de govern i intentar fer palès que pensen de diferent manera i així 
justificar, com fan sempre, que els pactes no funcions en base a qüestions molt secundàries. 

Per acabar, reitera el vot en contra del Grup Socialista a aquesta moció. 

El Sr. PRESIDENT fa constar que, per començar la seva intervenció, llegirà un tros d’una acta del 
Parlament de les Illes Balears de dia 12 de febrer de 2014 que recull la intervenció de la Sra. Mabel 
Cabrer qui aleshores era portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular. 

L’esmentada acta diu textualment:  

“La portaveu del Grup Parlamentari Popular, Mabel Cabrer, s’ha mostrat convençuda avui, arran de les 
declaracions d’un conseller del govern d’Extremadura, que posava en dubte la reunió duita terme 
aquesta setmana entre els presidents del Govern de les Illes Balears, José Ramón Bauzá, de València, 
Alberto Fabra, i de Múrcia, Ramón Luís Valcárcel, que Extremadura comparteix que hi hagi un sistema 
de finançament igual per a tots. 

En aquest sentit, ha titllat les declaracions de ‘fora de context’ encara que ha reconegut que ‘puc 
entendre que els preocupi que, en un moment donat, alguna comunitat pitjor finançada que una altra 
vulgui que això canviï’. D’altra banda ha apuntat que la premissa bàsica que es va defensar en la reunió 
entre les tres comunitat autònomes, que en aquests moments no tenen els serveis públics essencials –
sanitat, educació i serveis socials– finançats com la resta, és que això millori i arribi a la mitjana 
nacional.” 

A més, ha continuat la portaveu: “No pretenem altra cosa que col·laborar amb el govern central en un 
model de finançament sense distincions encara que després ja es podrà parlar de solidaritat entre unes 
comunitats i altres. El que està clar és que si hi ha una quantitat X per càpita de sanitat a Extremadura, 
hi ha d’haver el mateix per a Balears, per exemple, perquè no és just que els que aportam no arribem a 
la mitjana nacional per finançar els nostres serveis bàsics”. 

Remarca que aquestes paraules les va pronunciar la Sra. Mabel Cabrer al Parlament de les Illes Balears 
i imagina que el Grup Popular al Consell de Mallorca hi estarà d’acord perquè, precisament, feien 
referència a una polèmica que hi va haver en sentit contrari. 

A continuació aclareix que, quan ell va parlar d’aquest tema, feia referència precisament a aquest 
malestar o tensions que sempre hi ha hagut històricament entre les Illes Balears –que és una de les 
comunitat que aporta molt– i Extremadura –que és una de les que rep molt– i, per tant, queda clar que 
ell no ha encetat aquest tema i just es va limitar a citar unes paraules del Sr. Duran i Lleida, com avui 
n’ha citades unes de la Sra. Mabel Cabrer però puntualitza que, per a ell, el Sr. Duran i Lleida no és un 
referent polític com tampoc no ho és la Sra. Mabel Cabrer. 

El quid de la qüestió és saber què volia dir amb les seves declaracions perquè és evident que no se 
degué expressar així com tocava donat que els agricultors d’Extremadura se varen enfadar per les seves 
declaracions i remarca que mai no ha tengut la intenció d’atacar els pagesos d’Extremadura sinó més 
aviat tot el contrari ja que ell prové de família pagesa i coneix molt bé les dificultats que passen els 
agricultors, els d’aquí i els d’allà. 

A continuació anuncia que ha duit una sèrie de gràfiques perquè s’entengui millor el sentit de les seves 
declaracions. Primerament mostra una gràfica sobre les inversions estatals per habitant que demostra 
que les Illes Balears ocupen el darrer lloc. 

La segona gràfica és sobre el repartiment per càpita l’any 2014 on les Illes Balears ocupen també el 
darrer lloc. La tercera gràfica indica el deute autonòmic. Comparant aquestes dues gràfiques s’observa 
que, quant a inversions de l’Estat, les Illes Balears ocupen el darrer lloc però, quant a deute autonòmic, 
estan per davall de Catalunya i la Comunitat Valenciana. 

Això significa que allò que les Illes Balears no reben per a inversions i per cobrir serveis bàsics s’ha de 
suplir a través d’endeutament i imagina que tothom estarà d’acord que ja no poden recórrer més a 
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l’endeutament perquè a la comunitat autònoma no li’n queda marge, encara que al Consell de Mallorca 
sí que n’hi queda un poc. 

Tot continuant amb les dades, la quarta i darrera gràfica explica que l’Estat calcula 1.483 M€ que 
haurien de quedar a les Illes Balears però se’n van. Aquestes dades les ofereix l’Estat però fent servir 
un sistema un poc pervers perquè, per exemple, l’IVA turístic que se recapta a les Illes Balears no el té 
en compte ja que considera que els estrangers són de tots malgrat que els que vénen a passar les 
vacances aquí consumeixen recursos d’aquí. En resum estan parlant de 3.700 M€ que se’n van i no 
tornen a aquesta terra. 

Quant al que se demana a la moció, comenta que no té cap problema en demanar disculpes perquè la 
informació que acaba d’oferir no té res a veure amb els pagesos d’Extremadura ni tampoc no tenen cap 
culpa d’aquesta situació. 

Tot i això, de la mateixa manera que ell demanarà disculpes una, dues, mil o cent mil vegades als 
pagesos d’Extremadura per unes declaracions que varen ser poc afortunades –cosa que reconeix 
públicament–, li agradaria que, en qualque moment, hi hagués qualcú que demanàs disculpes també als 
pagesos de Mallorca, als al·lots que van a escola a Mallorca o als pares que s’han d’endeutar per poder 
pagar els llibres de text o ortodòncies quan altres comunitats les tenen gratuïtes.  

També voldria que se demanassin disculpes als empresaris d’aquesta terra perquè no tenen les mateixes 
oportunitats, per qüestions d’insularitat, que els empresaris de la resta de l’Estat tot i que aquesta 
comunitat és una de les que més hi aporta. Igualment podrien parlar de Sanitat. Hi ha gent que espera 
mesos i mesos perquè els facin alguna prova mèdica o una intervenció quirúrgica. 

Recalca que a aquestes qüestions se referia en les seves declaracions amb independència de la realitat 
d’Extremadura perquè, al cap i a la fi, ell cobra per defensar els interessos de la gent de Mallorca i això 
és el que ha fet. 

Per altra banda recorda que, tot d’una que va veure la polèmica generada per les seves declaracions, va 
redactar una carta aclaridora immediatament i, l’endemà, va entrar als mitjans de comunicació 
d’Extremadura i així mateix va fer declaracions a la majoria de cadenes d’àmbit estatal. 

Fins i tot, va rebre una carta de la Unión de Agricultores de Extremadura i la va contestar el mateix dia. 
Els darrers paràgrafs de la carta que els va remetre deia textualment: “Sin duda, no me expresé en los 
términos adecuados y fue culpa mía el malentendido. Los agricultores extremeños no son culpables de 

nuestros problemas de financiación ni siquiera Extremadura, tierra apreciada y visitada por los 

mallorquines, sino los gobernantes que ha tenido España las últimas décadas e incluso siglos.” 

Insisteix en el fet que Extremadura no hi té cap culpa i explica que, de fet, demà l’han convidat a la 
Casa d’Extremadura a Felanitx i pensa anar-hi –i ben content a més a més– perquè la gent 
d’Extremadura resident a Mallorca són tan mallorquins com els que fa 200 anys que hi viuen. 

La carta acabava dient: “Espero que sepan disculparme y al mismo tiempo pido su compresión y 
solidaridad con el problema acuciante de financiación que padecemos los mallorquines y el resto de 

las Islas Baleares. Para cualquier otro asunto, ténganme a su entera disposición. Atentamente, en 

Palma a 3 de septiembre de 2015.” 

Finalment comenta que, segons el seu parer, la moció presentada pel Partit Popular no té cap sentit 
perquè el seu objectiu està més que complert i, per tant, considera que l’haurien de retirar i així li 
proposa al Sr. Rovira. 

El Sr. ROVIRA assenyala que ni ell és el portaveu dels extremenys ni el Sr. Coll és el portaveu del PP i 
que les intencions de la moció hi estan reflectides i és allà on vol arribar el seu Grup, és a dir, que se 
sàpiga i se conegui que hi ha una rectificació pública i aquesta se faci arribar a aquelles persones que 
s’hagin sentides insultades o menyspreades. 

El Sr. Ensenyat pot insistir en dir que ja ha demanat disculpes però els que se n’han d’assabentar, no ho 
han fet i el portaveu dels extremenys –el president d’Extremadura– no ha quedat satisfet amb les 
justificacions. No ho ha fet ni el president dels extremenys ni el portaveu del PSOE ni els representants 
de les associacions d’agricultors d’Extremadura. 
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Per això, pensa que té més sentit que mai que aquesta moció se voti i que se conegui l’opinió dels 
distints grups polítics al respecte. El Sr. president ha dit que considera que ja ha demanat disculpes però 
convé que les faci arribar oficialment allà on pertoca i amb el suport dels grups que li fan costat al 
govern del Consell de Mallorca i que li han donat la Presidència. 

En conclusió assenyala que, pels motius que acaba d’exposar, el Grup Popular no retirarà la moció. 

El Sr. PRESIDENT puntualitza que, en aquest cas, bastaria amb un extracte de l’acta del Ple donat que 
ja ha contestat a tots aquells que li han escrit i li han fet arribar el seu malestar i, a més a més, també ho 
ha fet via mitjans de comunicació (que és on varen sortir les declaracions) i, en conseqüència, entén 
que s’ha d’aturar el debat aquí perquè ja no pot parlar més clar. 

A continuació indica que, vist que el Partit Popular no vol retirar la moció, la sotmetran a votació. 

Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per onze vots a favor (PP i Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía), cap abstenció i vint-i-un vots en contra (PSOE, MÉS per 
Mallorca, Podem Mallorca i El Pi-Proposta per les Illes). 
 
Es troba absent la Sra. Salom Coll 
 
PUNT 79. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP POPULAR DEL CONSELL 
DE MALLORCA DE REBUIG A LA CONCESSIÓ DE LA NACIONALITAT 
CATALANA ALS CIUTADANS DE LES ILLES BALEARS. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
El passat dia 22 d'agost, el conseller de Justícia de la Generalitat de Catalunya, Germà 
Gordó va realitzar unes polèmiques declaracions en les quals es mostrava favorable a 
concedir la nacionalitat catalana als ciutadans de la resta dels Països Catalans, en els 
quals inclou a la Catalunya Nord, el País Valencià, la Franja i Balears.  
 
No es tracta d'unes simples afirmacions d'un particular, sinó d'un membre del Govern 
català, i que afecta de ple als ciutadans de les Illes Balears, doncs la nacionalitat afecta 
als drets públics subjectius en l'ordre civil, polític, econòmic, social i cultural, que 
reconeix i proclama l'ordenament jurídic d'un país. 
La nacionalitat, des del vessant públic, suposa la qualitat de pertànyer a una comunitat 
nacional, organitzada en forma d'Estat.  
 
Lògicament, aquestes declaracions han provocat la irritació en aquests territoris. Els 
presidents de les Comunitats Autònomes de València i Aragó, Sr. Ximo Puig i Sr. 
Javier Lambán immediatament han rebutjat de forma contundent aquestes 
declaracions, i en el mateix sentit s'han manifestat dirigents polítics nacionals i els 
catalans de diverses formacions no nacionalistes. S'ha trobat a faltar una posició 
ràpida, clara i contundent del Govern de les Illes Balears I DEL Govern del Consell 
de Mallorca.  
 
S'ha vingut argumentant des de sectors nacionalistes que la denominació de Països 
Catalans es deu única i exclusivament a l'existència d'una llengua comuna, sense cap 
tipus de pretensió política. Però el que realment desvetllen les declaracions del 
conseller del Govern català és que el programa de màxims dels defensors de 
l'independentisme català inclou a tots els territoris: València, Balears, La Franja i la 
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Catalunya Nord. El que en teoria era una entitat únicament cultural es converteix en la 
plasmació política dels Països Catalans, i això constitueix el programa màxim de 
l'independentisme, que sí afecta a l’illa de Mallorca i a les Illes Balears.  
 
I aquesta voluntat política, fins ara ocultada o minimitzada, es fa pública precisament 
quan falta aproximadament un mes per a la celebració d'unes eleccions a Catalunya 
que són presentades pels sectors independentistes catalans com plebiscitàries, en un 
nou desafiament a l'ordenament jurídic vigent.  
 
Convençuts que declaracions de tipus “annexionistes” precisament el que fan és 
danyar els vincles entre Catalunya i Balears, i que el més beneficiós és la convivència 
de tots aquests territoris en un Estat espanyol plural.  
 
Per tant, davant manifestacions polítiques d'alts responsables d'altres comunitats 
autònomes, que a més de ser manifestament contràries a l'ordenament jurídic vigent i 
a la Constitució, afecten de ple als ciutadans de Balears i Mallorca, és convenient 
deixar ben clara la posició de les institucions polítiques d'aquestes Illes.  
 
Per tot això, el Grup de consellers del Partit Popular, proposa el següent:  
 
ACORD 

 
1.- El Consell de Mallorca reprova el Conseller de Justícia del Govern de Catalunya i, 
de forma rotunda, rebutja les declaracions realitzades per aquest, en les quals 
considerava que en el cas d'una eventual independència de Catalunya s'hauria de 
concedir la nacionalitat catalana als ciutadans de les Illes Balears, atès que es tracten 
d'unes manifestacions desafortunades i contràries a l'ordenament jurídic.  
 
2.- El Consell de Mallorca lamenta que el Govern de les Illes Balears, a diferència de 
les Comunitats Autònomes afectades per les declaracions del Conseller de Justícia del 
Govern de Catalunya, no hagi rebutjat aquestes manifestacions que suposen una clara 
ingerència a l'autonomia de les Illes Balears.  
 
3.- El Consell de Mallorca constata, tal com reconeix l'Estatut d'Autonomia de les 
Illes Balears, que la nacionalitat històrica que formen les illes de Mallorca, de 
Menorca, d'Eivissa i de Formentera, com expressió de la seva voluntat col·lectiva i en 
l'exercici del dret d'autogovern que la Constitució reconeix a les nacionalitats i les 
regions, està constituïda en Comunitat Autònoma dins el marc de la pròpia 
Constitució i l'Estatut d'Autonomia i, en aquest sentit, el Consell de Mallorca 
manifesta que la Comunitat Autònoma de les Illes Balears no forma part de cap entitat 
política sota la denominació de "Països Catalans". 
 

El Sr. ROVIRA (PP) fa notar que la moció tracta sobre unes altres declaracions que tampoc no varen 
ser massa afortunades. 

Al respecte observa que és important deixar clar que en aquest país hi ha comunitats autònomes, que la 
nacionalitat és l’espanyola, que se senten molt mallorquins i molt balears i no poden estar d’acord, de 
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cap manera, amb les declaracions d’una persona que ostenta un càrrec tan important i representatiu com 
el de conseller de Justícia de la Generalitat de Catalunya. 

El fet que aquest senyor es mostri favorable a concedir la nacionalitat catalana als ciutadans de la resta 
de Països Catalans (incloent-hi Catalunya Nord, País Valencià, La Franja i les Illes Balears), al Partit 
Popular li sembla que són unes declaracions absolutament inacceptables. 

Ressalta que no es tracta de les afirmacions d’un ciutadà o d’un afiliat d’un partit polític al bar del seu 
poble o davant els seus amics sinó que són les d’un membre d’un govern autonòmic referint-se als drets 
públics i als drets civils d’altres ciutadans d’Espanya. Per tant, considera que aquestes declaracions no 
se poden acceptar de cap manera. 

És normal que, una altra vegada, aquestes declaracions hagin provocat una tremenda irritació a les 
comunitats autònomes afectades com ha passat a la Comunitat Valenciana –amb unes declaracions 
molt irritades del seu president– i també a Aragó. En canvi, això no ha passat a les Illes Balears i no 
entén perquè no ha passat aquí.  

Si tothom considera que les declaracions estan fora de context, que no són certes i que són 
inacceptables per als balears, es demana per quin motiu no s’ha expressat a les Illes Balears la mateixa 
irritació que han expressat presidents d’altres comunitats autònomes. 

Refusa, d’entrada, que s’eviti el tema i que qualcú pugui dir que no és necessari parlar d’aquests temes 
perquè estan clars o perquè són una pèrdua de temps. El Partit Popular creu val la pena perdre encara 
que sigui un minut per denunciar que aquestes declaracions no poden ser acceptades pels representants 
dels ciutadans de les Illes Balears. 

Per aquest motiu la moció demana, en primer lloc, que se reprovin aquestes declaracions; en segon lloc, 
que se lamenti que el Govern de les Illes Balears i els seus responsables no hagin reprovat aquestes 
declaracions del conseller de Justícia de la Generalitat de Catalunya i, en tercer lloc, que el Consell de 
Mallorca constati que, independentment dels temes culturals que se puguin tenir en comú amb 
Catalunya, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears no forma part de cap entitat política 
denominada Països Catalans. 

Assenyala, finalment, que els tres acords són claríssims i pensa que no donen peu a cap mena de 
discussió i, per això, hi demana el suport de tots els grups polítics del Consell de Mallorca. 

La Sra. SERRA (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) manifesta que el seu Grup rebutja les paraules 
del Sr. Germà Gordó i fa constar que les Illes Balears no pertanyen als Països Catalans ni hi volen 
pertànyer. Les Illes Balears són part d’un tot que se diu Espanya. 

Reconeix que, per descomptat, les Illes Balears i Catalunya comparteixen unes característiques i un 
tarannà però d’aquí dir que les Illes Balears pertanyen a Catalunya o als Països Catalans hi ha una gran 
diferència i, per això, el seu Grup donarà suport a la moció de rebuig a la concessió de la nacionalitat 
catalana als ciutadans de les Illes Balears. 

El Sr. AMENGUAL (El Pi-Proposta per les Illes) observa que la moció està conformada per tres punts 
que comentarà a continuació: 

El primer punt és per tal de reprovar el conseller de Justícia de la Generalitat de Catalunya, el Sr. 
Germà Gordó, per unes manifestacions que no sap com les han de catalogar però que creu que estan 
tretes del context on es varen fer. 

Aquest senyor no intervenia com a conseller de Justícia de la Generalitat de Catalunya sinó que 
intervenia, dia 22 d’agost, a la Universitat Catalana d’Estiu de Prada –en aquest cas, “catalana” no vol 
dir dels habitants de Catalunya sinó de la gent que parla la llengua catalana– que és un lloc 
d’agermanament lingüístic dels territoris de parla catalana. 

Remarca que aquest senyor fa aquestes manifestacions en el context que ha descrit i adverteix que no 
ha vist escrit enlloc que se digui que els ciutadans de les Illes Balears hagin de tenir o puguin optar a 
tenir la nacionalitat catalana. 

Al diari “La Gazeta” del grup Intereconomia –que no és un mitjà sospitós d’haver tergiversar les 
manifestacions del Sr. Gordó– es recull la notícia següent: “En una conferencia en la Universitat 
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Catalana d’Estiu (UCE), Gordó ha advertido este sábado que una Catalunya independiente ‘no 

debería olvidarse de la nación completa’.” 

Així doncs, les declaracions no parlen de si els habitants de les Illes Balears, els de la Comunitat 
Valenciana, els de La Franja o els de Catalunya Nord han de demanar la nacionalitat catalana ni tampoc 
no la hi demana. 

Ressalta que no era una declaració institucional i no la feia en qualitat de conseller de Justícia. Les 
declaracions les va fer en el context d’una universitat d’estiu, com a ponent, exercint el seu dret a la 
llibertat d’expressió.  

El seu Grup entén que, a més a més, després hi ha uns aclariments per part de la portaveu de la 
Generalitat de Catalunya, Sra. Neus Munté, al respecte de les manifestacions del Sr. Gordó.  

Segons el diari “El País” de dia 25 d’agost: “La portavoz de la Generalitat, Neus Munté, aseguró que 
las palabras de Gordó, que defendió la nación completa al hablar de Catalunya, Illes Balears, 

Comunitat Valenciana y parte de Aragón, solo se referían a fortalecer el espacio lingüístico común. 

‘Los ciudadanos de estas comunidades serán lo que quieran ser’, aclara Munté.” 

Considera que els aclariments de la consellera portaveu deixen clar que la Generalitat de Catalunya, a 
dia d’avui, no ha demanat ni als ciutadans de les Illes Balears ni als de la Comunitat Valenciana ni als 
de Catalunya Nord ni als de La Franja que triïn o deixin de triar una nacionalitat o una altra. 

Per tant, adverteix que hi ha una demagògia perquè Catalunya està de moda, hi ha unes eleccions i, 
sobretot, perquè la premsa sensacionalista de Madrid treu les declaracions un poc de context. 

No poden reprovar tothom que exercita el seu dret a la llibertat d’expressió, sense insultar ningú –com 
feia un polític que titllava de pallasso el president del Consell de Mallorca–, i més en aquest cas que 
podria incloure’s dins la llibertat de càtedra d’una universitat a l’hora d’explicar una ponència. 

Si fos així, cada setmana podrien reprovar molta gent que diuen coses que van en contra de la identitat, 
de la llengua i de la cultura del poble de les Illes Balears i, per tot això, entén que el primer punt de la 
moció no té raó de ser perquè les declaracions s’han tret de context. 

El segon punt de la moció diu que el Consell de Mallorca ha de lamentar que la Comunitat Autònoma 
de les Illes Balears no hagi fet declaracions rebutjant aquestes manifestacions i, en aquest sentit, 
comenta que la Generalitat de Catalunya fa uns aclariments dient que les paraules del Sr. Gordó no eren 
en nom de la Generalitat i, per tant, creu que el Govern de les Illes Balears no s’ha de rebaixar de nivell 
per rebutjar aquestes manifestacions. 

El tercer i darrer punt de la moció diu literalment: “El Consell de Mallorca constata, tal com reconeix 
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, que la nacionalitat històrica que formen les illes de 
Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i de Formentera, com expressió de la seva voluntat col·lectiva i en 
l’exercici de l’autogovern que la Constitució reconeix a les nacionalitats i les regions, està constituïda 
en comunitat autònoma dins el marc de la pròpia Constitució i l’Estatut d’Autonomia i, en aquest sentit, 
el Consell de Mallorca manifesta que la Comunitat Autònoma de les Illes Balears no forma part de cap 
entitat política sota la denominació de Països Catalans.” 

Resulta evident que les Illes Balears són una nacionalitat històrica. El Partit Popular ho diu en la seva 
moció, ho recull l’Estatut d’Autonomia de 2007 que va aprovar un govern del PP però que, de vegades, 
ho obvia. 

El Pi-Proposta per les Illes està absolutament d’acord amb aquest extrem i també amb l’Estatut 
d’Autonomia –que s’ha d’acomplir– i que s’està sotmès a un ordenament jurídic que també s’ha 
d’acomplir. 

Quant a la referència que les Illes Balears no formen part de cap entitat política sota la denominació de 
Països Catalans, fa constar que no existeix cap entitat política que es denomini “Països Catalans”. Els 
Països Catalans són els països de parla catalana i no una entitat política. Aquesta qüestió equivaldria a 
fer una moció per parlar de si durant l’estiu fa calor o si la lluna és rodona.  
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Recalca que no existeix cap entitat política denominada “Països Catalans” i, per tant, considera no té 
sentit que el Consell de Mallorca se manifesti al respecte. El que sí existeix és una entitat cultural 
denominada “Països Catalans” i és una entitat que engloba els països de parla catalana. 

Per concloure, insisteix que és absurd haver-se de pronunciar per dir que el Consell de Mallorca no 
forma part d’una entitat que no existeix i, per això, anuncia que El Pi-Proposta per les Illes votarà en 
contra d’aquesta moció. 

La Sra. RIBOT (Podem Mallorca) explica que Podem Mallorca considera que aquesta moció pretén 
crear debat entorn d’un problema que no els pertoca i que, en tot cas, no ha de centrar la vida política 
del Consell de Mallorca. 

Els debats i tots els esforços del Consell de Mallorca s’han de centrar en resoldre els problemes de la 
ciutadania i en convertir la institució del Consell de Mallorca en un òrgan proper a la gent, capaç de 
defensar-la i de donar resposta a les seves necessitats però no entrar a plantejar-se hipòtesis de futur 
que no ens afectarien directament i fer-ho a través d’un debat artificial que sols fa perdre temps i 
esforços. 

Arribat el cas hipotètic que s’està plantejant, Podem Mallorca considera que la gent, dins la seva 
llibertat personal, podrà decidir quina relació vol tenir amb aquest hipotètic nou país.  

Finalment anuncia que, pels motius que ha exposat, el Grup Podem Mallorca no donarà suport a 
aquesta moció. 

El Sr. APESTEGUIA (MÉS per Mallorca) manifesta que, abans de res, ha d’expressar la seva sorpresa 
per la preocupació que té el Partit Popular per una independència que, segons el mateix PP, mai no 
succeirà.  

Crida l’atenció que hi dediquin declaracions, campanyes a les xarxes socials i, fins i tot, una moció al 
Consell de Mallorca. Per ventura –tot i que ell no és el portaveu del Partit Popular– resulta que aquesta 
independència no la consideren ni tan impossible ni tan llunyana. 

Suposa que aquesta moció també pretenen entrar en un debat d’identitat però avisa que no hi trobaran 
el seu Grup perquè no els interessa ja que entenen que és un debat estèril i caduc. 

Segurament el Partit Popular i el Grup que ell representa tenen un concepte diferent del què és una 
nació. MÉS per Mallorca no creu en un concepte decimonònic de nació, que és transcendent i que 
supera la capacitat de decidir de la ciutadania. 

El seu Grup entén la nació com la voluntat individual i col·lectiva d’exercir la plena sobirania, 
d’autoreconèixer-se, d’autodefinir-se i de tenir la voluntat de configurar-se com un ens políticament 
lliure; allò que se coneix com un estat, sigui independent o no. 

Per tant, el concepte de nació de MÉS per Mallorca no està definit ni per una llengua, ni per una 
religió, ni per la història, ni per constitucions aprovades fa dècades ni per interessos econòmics. 

Aquests fets són importants per definir allò que cadascú entén com a nació i totes els opcions, segons el 
seu parer, mereixen tot el respecte. Uns s’autoreconeixeran amb Don Pelayo i els reis gots; altres es 
reconeixeran amb un moment constitucional basat en una indissolubilitat de la nació; d’altres es 
reconeixeran amb una llengua, la catalana i d’altres amb la prosperitat compartida però tot això no 
defineix una nació.  

La nació just la defineix la lliure decisió ciutadana. Aclarit això i partint d’aquest concepte de nació i 
entenent que la voluntat ciutadana és diversa, és natural que les voluntats nacionals també siguin 
diverses. 

A Mallorca hi ha gent que se sent profundament espanyola; n’hi ha que se senten tan espanyols com 
mallorquins; n’hi ha que se senten només mallorquins; n’hi ha que senten catalans o que entenen que la 
mallorquinitat és una forma de catalanitat; n’hi ha que se senten ciutadans del món i n’hi ha que se 
senten rwandesos, europeus, mediterranis, marroquins, alemanys i un llarg etcètera.  

Cap d’aquests sentiments no és millor que un altre però, que vulguin insinuar-ho, sí que és altament 
perillós. Qui gosi repartir carnets de bona i mala mallorquinitat es trobarà amb l’oposició de MÉS per 
Mallorca. 
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Tot seguit diu que explicarà un exemple personal: A ell la sobrassada li cau fatal però, en canvi, el fuet 
li cau millor perquè és més falaguer i més digerible. Comenta això perquè, encara que no n’ha parlat el 
Sr. Rovira, existeix una campanya –que propicia el PP– on es considera que menjar sobrassada fa més 
mallorquí que menjar fuet i assevera que, malgrat les seves dificultats digestives, se sent profundament 
mallorquí. 

Així mateix fa constar que aspira a una plena sobirania de Mallorca perquè, després d’una profunda i 
llarga reflexió, ha arribat al convenciment personal que una Mallorca sobirana seria una eina molt més 
eficaç per donar resposta a les necessitats de la ciutadania. 

Igualment indica que, des del seu profund sentiment mallorquí, creu que seria bo establir, des d’aquesta 
sobirania, una articulació política lliure amb la resta de països catalans per múltiples raons que ara no 
cal detallar però que són més d’índole social i econòmica que no d’identitat. 

Sap que el Partit Popular no pensa així i ho respecta perquè no està en possessió absoluta de la veritat 
però no pot acceptar que se digui que la seva voluntat i la de milers de ciutadans de Mallorca als quals 
representa és dolenta o antimallorquina. 

Per tant, que vulguin que una institució que representa una ciutadania plural reprovi el conseller de 
Justícia de la Generalitat de Catalunya per expressar, en un àmbit personal, allò que ell considera que 
és una nació i com creu que això s’hauria de reflectir en la concessió de la nacionalitat de la futura 
república catalana, li sembla que és un atac a la llibertat d’expressió. 

Pretendre que el Consell de Mallorca manifesti que les Illes Balears no formen part de cap entitat 
política denominada “Països Catalans”, li sembla que és una presa de pèl perquè és obvi que, a dia 
d’avui, les Illes Balears no formen de cap entitat política que s’anomeni “Països Catalans” perquè és un 
concepte que serveix per denominar una àrea cultural i lingüística, com bé reconeixen i que, encara que 
li sorprèn, li plau que sigui així. 

Considera que no feia falta plantejar una moció per tractar aquest assumpte i hagués estat millor 
aprofitar l’ocasió per debatre alguna cosa que realment fos útil per als mallorquins. 

No obstant això, creu que el PP no pretén això amb el punt tercer de la moció. El que volen dir que és 
que això no se farà mai, que és il·legítim pretendre que les Illes Balears formin part dels Països 
Catalans i això no és democràtic. 

Per acabar diu que les Illes Balears han de ser i seran allò que vulguin els seus ciutadans i qualsevol 
voluntat és legítima i que, per tots aquests motius, MÉS per Mallorca votarà en contra d’aquesta moció. 

El Sr. COLL (PSOE) manifesta que evitarà fer suposicions perquè no li digui que és el portaveu del PP 
–res més lluny de la realitat– però sí que ha de dir que no és la primera vegada que el PP presenta una 
iniciativa en aquest sentit ja que durant la passada legislatura presentaren una iniciativa molt similar al 
Parlament de les Illes Balears i que era tan estrambòtica com la d’avui ja que consistia en negar 
l’existència dels Països Catalans. 

Remarca que és estrambòtic negar que existeix una entitat política inexistent i, fins i tot, diria que és 
absurd fer aquesta manifestació perquè és una evidència que cada un dels territoris té la seva 
autonomia, el seu parlament, el seu govern i la seva identitat.  

La impressió que va tenir en llegir la moció va ser que era un vestigi d’altra època, encara que recent. 
Una època en què la política del govern venia condicionada per les obsessions del president del govern. 
La moció li va recordar l’època en què se va prohibir penjar a edificis públics la nostra bandera 
històrica i, fins i tot, es varen tancar canals de televisió per motius ideològics. 

Amb això no vol dir que la moció l’hagi redactada la mateixa persona ni la idea hagi sorgir de la 
mateixa persona però sí que li sembla que és un vestigi d’aquella època. 

Tot seguit fa constar que no fa falta un enemic exterior per reforçar la nostra identitat i que tot l’enfilall 
d’iniciatives de la moció –i de les performances d’aquesta setmana en aquest sentit– pretenen defensar 
una suposada mallorquinitat en base a l’odi a un altre territori i això no és sa ni és positiu ni és com 
s’ha d’actuar, segons la seva opinió.  
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Assenyala que cada vegada que el Partit Popular té l’oportunitat d’apuntar els canons cap a Catalunya, 
no desaprofita l’ocasió, encara que sigui per les declaracions d’un conseller en un àmbit molt concret 
donat que no s’estan referint a una acció de la Generalitat de Catalunya ni a una manifestació del 
Parlament de Catalunya. Insisteix que s’està parlant de les declaracions d’una persona, membre del 
govern de Catalunya. 

Observa, a continuació, que els almogàvers no vénen a conquerir Mallorca. No estan en un vaixell 
navegant cap a Mallorca. Ningú no qüestiona l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, ni la nostra 
cultura ni la nostra història. 

Pensa que ja és hora d’enterrar el Quixot i Sancho Pança, és moment d’enterrar la llança i deixar de 
lluitar contra els molins. És absurd debatre aquestes qüestions a cada legislatura. 

Afirmar l’existència dels Països Catalans com a unitat administrativa és tan absurd com negar els 
evidents lligams culturals entre els territoris de les Illes Balears, la Comunitat Valenciana i Catalunya. 

De fet, ell mateix té llinatge català com també el tenen molts dels que diuen que no mengen fuet i 
mengen sobrassada. Tot plegat és surrealista. 

Planteja si el que s’han de qüestionar és la realitat administrativa d’una entitat anomenada “Països 
Catalans”, quan és evident que cada territori té la seva pròpia autonomia, o bé s’han de qüestionar la 
realitat dels lligams no només lingüístic sinó històrics i culturals entre els territoris que formaven part 
de la Corona d’Aragó, que són lligams que no resten identitat i que no substitueixen la nostra cultura i 
la nostra manera de ser per una altra sinó que la complementen. 

Per acabar vol matisar quelcom amb relació a la referència del Sr. Rovira a les paraules del president de 
la Comunitat Valenciana. En aquest sentit comenta que el president de la Comunitat Valenciana va dir 
que lamentava aquestes declaracions per inoportunes però s’ha de matisar la inoportunitat d’aquestes 
declaracions ja que, segons el president de la Comunitat Valenciana, alimentaven tant els 
independentistes com l’oposició del govern del Sr. Rajoy. 

El Sr. ROVIRA anuncia que la seva intervenció serà breu que sembla que no han entès gaire cosa de la 
moció o bé l’han entesa massa bé. 

Fa constar que ha explicat una moció presentada pel Grup Popular que pretén, en primer lloc, reprovar 
les declaracions d’un senyor que és conseller de la Generalitat de Catalunya, que cobra per ser-ho i que 
ho és les 24 hores del dia. De fet, aquest senyor ha estat convidat a la Universitat Catalana d’Estiu i hi 
ha fet les declaracions per raó del seu càrrec. 

Aquestes declaracions, que considera que són profundament irresponsables i incorrectes, volen que 
sigui reprovades i, encara que resulta evident que aquest senyor té dret a la llibertat d’expressió i a dir 
allò que li vengui de gust, el PP també té dret a estar en contra del que va dir i a reprovar les seves 
declaracions i, per això, han presentat aquesta moció. 

El motiu de presentar aquesta moció és la seva llibertat d’expressió, el dret a defensar les seves 
posicions i perquè tenen dret a reprovar les declaracions del Sr. Gordó. Només faltaria que ell pogués 
dir tot el que volgués –llevant-se el càrrec en voler per dir la seva– i que el PP no pugui reprovar-lo 
perquè aquest senyor, en aquell moment, no era conseller. Està clar que el Sr. Gordó és conseller i quan 
fa declaracions les fa sense deixar de ser conseller i ser haver dimitit del càrrec. 

En segon lloc assenyala que està clar que, de la mateixa manera que a altres indrets –inclosa 
Catalunya–, s’han reprovat aquestes declaracions i s’han titllat d’incertes, falses i en contra dels drets 
dels ciutadans de les comunitats autònomes dels voltants, creu que de la mateixa manera s’han de poder 
pronunciar a les Illes Balears i, a més a més, reclama que ho facin les altes instàncies d’aquesta 
comunitat autònoma i que diguin què opinen d’aquestes declaracions, cosa que no han volgut fer ni en 
el moment de les declaracions ni tampoc no ho volgueren fer ahir. 

També vol que els grups que conformen l’equip de govern del Consell de Mallorca diguin què pensen 
d’aquestes declaracions però, en canvi, li han parlat de si s’ha de menjar sobrassada per sentir-se o no 
mallorquí. 

Assegura que el Partit Popular no parla d’això sinó de coses més serioses. Parla de si estan d’acord o no 
que un senyor, conseller de Justícia de la General de Catalunya, hagi dit el que ha dit i si els sembla o 
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no correcte. Plantegen si la Sra. presidenta del Govern de les Illes Balears hauria d’haver sortit a 
defensar els drets i els interessos dels ciutadans de les Illes Balears, cosa que no ha fet. 

En tercer lloc posen damunt la taula si se té clar o no l’existència una entitat política denominada 
“Països Catalans” i, si tenen tan clar que no existeix, aleshores hi poden votar a favor. 

No entén que, precisament, per justificar el vot en contra, digui que és claríssim perquè, si ho és, hi 
haurien de votar a favor. Aquí sembla que la qüestió consisteixi en desviar l’atenció per intentar parlar 
d’altres coses. 

Els fets són que un senyor ha fet unes declaracions des d’un càrrec polític d’una altra administració. El 
Partit Popular no està d’acord amb aquestes declaracions i vol que la resta de grups que conformen el 
Consell de Mallorca diguin si hi estan d’acord o no. Si voten en contra de la moció significarà que hi 
estan d’acord. 

A més a més, també estan plantejant si estan d’acord que la presidenta del Govern de les Illes Balears i 
les autoritats d’aquesta comunitat autònoma no hagin sortit a defensar que estan en contra de les 
declaracions. Si voten que no, estaran d’acord amb què no s’havia de fer. 

Finalment, reitera el tema de la realitat política o no d’una entitat denominada “Països Catalans”. Si ho 
veuen tan clar, hi haurien de votar a favor enlloc de dir que hi votaran en contra perquè està clar. Pensa 
que no poden esgrimir tants d’arguments peregrins per acabar dient que no hi voten a favor perquè és 
una cosa que tothom té clara i insisteix que, si la tenen tan clara, hi haurien de votar a favor. 

El Sr. AMENGUAL diu que li agradaria aclarir un poc les coses i indica que el nou PP té els mateixos 
tics que el vell PP. Com deia el Sr. Coll, sembla que la moció hagi estat redactada en una altra època. 

Aquí s’està parlant d’un senyor que, en un context precís, fa unes declaracions però s’ha d’aclarir 
quines són aquestes declaracions atès que fins ara només hi ha hagut interpretacions fetes per diaris, 
sobretot de Madrid, al respecte. Encara no s’ha vist enlloc que hagi dit que s’ha de donar la nacionalitat 
catalana als habitats de les Illes Balears. 

Així doncs, pareix que el que ha de reprovar el Ple del Consell de Mallorca són les interpretacions que 
fan de les declaracions els diaris de Madrid o bé les matisacions fetes per la consellera portaveu de la 
Generalitat de Catalunya que diuen que aquest senyor parlava de la unitat lingüística, que parlava de 
nació com a llengua dins el context de la Universitat Catalana d’Estiu. 

Puntualitza que, en aquest context, la paraula “catalana” significa de parla catalana i no que tots siguin 
de Catalunya. De fet, allà hi eren presents persones de Mallorca, de Menorca, d’Eivissa, de Formentera, 
de València, de La Franja d’Aragó i de la Catalunya Nord. 

Opina que, com el PP és un partit nacional i està en campanya electoral perquè en 15 dies hi ha unes 
eleccions molt importants a Catalunya, aprofiten per presentar aquesta moció al Ple del Consell de 
Mallorca però, com ja s’ha dit, hi ha coses més importants per discutir que si aquest senyor diu o ha 
deixat de dir a la Universitat Catalana d’Estiu unes declaracions que s’han tergiversat o interpretat pels 
diaris. 

Remarca que no ha vist enlloc que aquest senyor hagi dit el que se li atribueix i insta que, si qualcú ha 
llegit les seves paraules –entre cometes– en aquest sentit, les reprodueixi tal i com eren.  

El Sr. APESTEGUIA comenta, en primer lloc, que el que li cau malament és la sobrassada i no 
l’ensaïmada –que li cau beníssim– però, si consideren que no és seriós parlar de la sobrassada per 
repartir mallorquinitat i fuets per negar-la, aleshores el PP hauria de parlar-ne amb les seves joventuts 
que són els que han fet el vídeo per escenificar-ho. 

Si el PP vol rebutjar les declaracions del Sr. Germà Gordó, des del seu punt de vista, doncs les rebutgin 
–cosa que no li sembla malament– però no poden pretendre que una institució que representa una 
pluralitat ho faci perquè seria imposar, a través de les institucions, una identitat única com ja va intentar 
el Partit Popular no fa molts d’anys. 

A més a més, si volen rebutjar la nacionalitat catalana, doncs ho facin i no la demanin si qualcú els 
l’ofereix. Si qualcú obliga els mallorquins a adoptar una nacionalitat que no volen, no dubtin que MÉS 
per Mallorca hi plantarà cara i ho rebutjarà, però no és això el que ha dit el Sr. Gordó. 
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Demanar o no la nacionalitat catalana seria una llibertat més dels mallorquins i, sincerament, li costa 
entendre que qualcú ho vegi malament si no és que a darrere hi ha catalanofòbia, una eina electoral 
molt útil. 

A continuació li demana al Partit Popular què va dir, l’any 2011, quan el gran rabí de la cort, Nissim 
Karelitz, va reconèixer els xuetes mallorquins com a jueus autèntics, cosa que segons la Llei del retorn, 
els permeten obtenir la ciutadania israeliana. La resposta és que no varen dir res. 

Això evidencia que el problema no és que una altra nacionalitat ofereixi als mallorquins la possibilitat 
d’aconseguir-la i, si no era un insult llavors, per què ho és ara? La pertinença al poble d’Israel és una 
raó per donar la nacionalitat israeliana però la llengua no ho és. Aleshores, qui decideix els motius 
vàlids d’identificació nacional i qui no? Ho fa potser el PP? 

Contava el Sr. Felipe González, que no és conegut per ser un defensor de la independència catalana, 
que quan se discutia la Llei de divorci, els sectors més conservadors varen plantar cara a la llei però 
que, una vegada aprovada, varen ser els primers en divorciar-se. El Sr. González recorda que els solia 
dir “que no era obligatorio” i potser arribarà el dia que, alguns dels que ara se’n senten ofesos, siguin 
els primers en demanar aquesta nacionalitat. 

El Sr. COLL mostra el seu de desacord amb la simplificació de l’assumpte que ha fet el Sr. Rovira en 
dir que si s’hi vota en contra vol dir que s’està d’acord amb el fons de la qüestió. 

En aquest sentit comenta que si, per exemple, duen una iniciativa dient que no existeix l’Atlàntida, 
tampoc no hi votarien a favor. És a dir, que no votaran a favor d’una evidència que únicament pretén 
encetar un debat que ja va quedar tancat la passada legislatura. 

D’altra banda, assegura que ha estat el PP qui ha fet que se debati sobre les ensaïmades donat que el 
Partit Popular, per tal de defensar la seva mallorquinitat, han penjat ensaïmades a una escala de collir 
figues i, també per defensar la mallorquinitat, han dit que no menjaven fuet sinó que menjaven 
sobrassada. 

Aquests arguments són tan sòlids com que diguin que no mengen mussaca sinó tumbet o que no 
mengen pastís de Santiago perquè mengen gató i que no mengen vainilla perquè els deu agradar més el 
gelat d’ametlla. 

En definitiva no és una qüestió de gustos gastronòmics sinó de defensa de la identitat i pensa que l’han 
defensada des d’un punt de vista equivocat perquè just ha servit per donar-li un aire folklòric a la nostra 
identitat, actitud que danya més la identitat dels mallorquins que no allò que pugui dir un conseller de 
la Generalitat de Catalunya. 

 

Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per onze vots a favor (PP i Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía), cap abstenció i vint-i-un vots en contra (PSOE, MÉS per 
Mallorca, Podem Mallorca i El Pi-Proposta per les Illes). 
 
Es troba absent la Sra. Salom Coll 
 
 
PUNT 80. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP POPULAR DEL CONSELL 
DE MALLORCA EN RELACIÓ AL PLA DIRECTOR SECTORIAL DE 
COMERÇ. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
Atès que s’aprovà la llei 11/2014 de Comerç de les Illes Balears a la qual es preveu 
l’aprovació dels plans directors sectorials on es regula un creixement ordenat dels 
establiments comercials que tengui en compte el fet diferencial que tenim a les Illes 
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Balears per ser un arxipèlag amb les diferents característiques que tenim per ser una 
illa amb un valor innegable i molt important pel nostre medi ambient. 
 
Atès que a la disposició addicional primera de la llei 11/2014, diu que els consells 
insulars, mitjançant les previsions adients en el pla territorial insular de cada illa o a 
través de l’elaboració i aprovació específica d’un pla director sectorial, on s’han 
d’establir les mesures, la ordenació i el control necessari per a aconseguir el bon 
desenvolupament del sector comercial especialment en la utilització i ocupació del sòl 
destinat a l’exercici d’activitats comercials. 
 
Atès que la llei 4/2000 de 21 de desembre d’ordenació territorial preveu que 
correspon als consells insulars l’elaboració dels plans directors sectorials. 
 
Atès que la llei 2/2001 d’atribució de competències als consells insulars en matèria 
d’ordenació del territori, determina al seu primer article que l’elaboració i aprovació 
del pla director sectorial d’equipaments comercials és competència dels consells 
insulars. 
 
Atès que l’article 6.3 de la llei 2/2001 d’atribució de competències als consells 
insulars en matèria d’ordenació del territori, disposa que, en les matèries objecte de 
transferència, el Govern i els consells insulars han d’acordar els mecanismes de 
cooperació tècnica, jurídica, econòmica i d’informació mútua. 
 
Atès que el passat 9 de febrer de 2015 es va signar el Protocol General entre la 
Conselleria d’economia i competitivitat i el Consell de Mallorca, per establir la 
metodologia d col·laboració que condueixi a la redacció del Pla d’Equipaments 
Comercials de l’illa de Mallorca. 
 
Atès que a la clàusula 3 del protocol signat entre el Govern i el Consell de Mallorca, 
és necessari la signatura d’un conveni de col·laboració entre les parts on es defineixin 
els compromisos i obligacions de cadascuna de les parts i la forma de finançament. 
 
Per tot això, el Grup de consellers del Partit Popular, presenta a debat el següent: 
 
ACORD 
 
Demanar al Govern de les Illes Balears l’aportació de 250.000€ per a que sigui 
possible la redacció per part del Consell de Mallorca del Pla Director sectorial de 
comerç. 
 
 

La Sra. ROIG (PP) inicia la seva intervenció. 

Explica que el seu Grup presenta una moció de caràcter positiu. Recorda que quan se va negociar la 
Llei de comerç ja existia una gran reivindicació en aquest sector, el qual demanava l’elaboració del Pla 
director sectorial de comerç.  

També recorda que durant la passada legislatura l’equip de govern va manifestar en tot moment que 
allò que li mancava era el finançament adequat i també la col·laboració de la Comunitat Autònoma de 
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les Illes Balears per dur-lo endavant, com es pot comprovar en les actes que transcriuen els termes de 
les negociacions d’aquesta llei. D’altra banda, és evident que el Consell de Mallorca no té el personal 
tècnic en matèria de gestió de Comerç, sinó que el té la CAIB.  

Per aquestes raons, a principis del mes de febrer de 2015 ja se va signar un protocol amb aquesta 
finalitat.  

La moció insta la CAIB a fer efectiu el finançament de la redacció d’aquest pla amb la partida de 
250.000 € que ja estava compromesa durant la passada legislatura.  

Comenta que el conveni es trobava a la CAIB per a la seva fiscalització i no sap si hi ha hagut o no 
problemes. Demana que, si no és possible la tramitació via conveni que se faci d’alguna altra manera, 
però que el finançament sigui a càrrec de la CAIB.  

Assenyala que el Consell de Menorca i el Consell d’Eivissa ja el tenen redactat (ambdós varen entrar 
en vigor l’any 2009) i en ambdós casos la CAIB els va finançar amb 150.000 € per a cada illa. En 
conseqüència, és del tot just que per al de Mallorca faci el mateix.  

El Sr. AMENGUAL (El Pi-Proposta per les Illes) intervé a continuació. 

Fa notar que la defensa del petit i el mitjà comerç és un dels objectius que té el seu Grup per aquesta 
legislatura.  

Assenyala que, per a aquesta finalitat, la redacció del Pla director sectorial de comerç és una mesura 
necessària, imprescindible.  

Atès que abans la Sra. Soler (PP) ha donat al seu Grup una lliçó d’ètica i de coherència, manifesta que 
ja era hora que el PP vulgui que s’aportin doblers (250.000 €) perquè es pugui redactar el Pla director 
sectorial de comerç.  

En aquest sentit, recorda que el Sr. Pastor, com a diputat no adscrit del Parlament de les Illes Balears 
durant la passada legislatura, quan se preparaven els pressupostos de 2015 (setembre/octubre de 2014) 
va presentar una esmena per demanar una subvenció al Consell de Mallorca (núm. de Registre 
d’entrada 11.103 de 2014) per a la redacció dels plans directors d’equipaments comercials. Assenyala 
que demanava també la quantitat de 200.000 €, la mateixa quantitat que avui demana el PP.  

Agraeix el canvi que ha fet el PP en tan sols uns mesos i fa avinent que la Sra. Salom (PP) –fa notar 
que en aquest precís moment no es troba a la bancada del seu Grup– com a diputada en el Parlament de 
les Illes Balears va votar en contra d’aquesta esmena del Sr. Pastor. Torna a dir que avui el PP demana, 
casualment, la mateixa quantitat.   

Per acabar, anuncia que el seu Grup votarà a favor de la moció, perquè hi està completament d’acord.  

La Sra. GARRIDO (consellera executiva de Territori i Infraestructures) inicia la seva intervenció. 

Anuncia que votarà en contra de la moció, i tot seguit n’explica els motius. 

Recorda que, com ja ho ha dit abans al Sr. Rovira, la causa de discrepància és que el PP lliga la 
redacció del Pla director sectorial de comerç a la recepció dels doblers de la CAIB.  

Reconeix que és cert, que a les actes consta quina era la postura del PP davant aquesta qüestió, però diu 
a la Sra. Roig que també és cert que durant aquesta legislatura redactaran aquest pla i que no ho lligaran 
al fet que la CAIB els doni o no els doblers per redactar-lo.  

Li fa notar que ella hauria desitjat aquesta mateixa contundència, actitud i ganes, quan se va redactar la 
Llei de finançament de consells insulars. Retreu que és aquí, on la varen errar completament, perquè és 
la llei que va aprovar el PP en solitari i és també la llei que ara no permet signar un sol conveni amb el 
Govern balear. 

També retreu que el govern de la passada legislatura va ser el govern dels protocols; pensa que se’l pot 
definir així, perquè tot era objecte de protocols. Observa que el PIAT va tenir un protocol, però fa notar 
que aquest el redacta el Govern balear, perquè n’ha fet el contracte. Explica que el Consell de Mallorca 
l’ha justificat perquè no té les competències en Ordenació Turística; és per això, que s’ha pogut fer.  
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El Consell de Menorca i el Consell d’Eivissa han rebut els doblers, perquè tenen assignades les 
competències en matèria de Comerç, però el Consell de Mallorca no les té. A més a més, fa notar que 
els doblers els varen rebre abans de la Llei de finançament dels consells insulars, llei que el PP va 
acceptar de bon grat i de la qual la Sra. Roig se’n congratulava.  

Defineix la moció com a plena de bones intencions i de paternalisme, però determina que si no se tenen 
els doblers de la CAIB no es pot redactar aquest pla director. Enfront d’aquest parer, assegura que, amb 
doblers de la CAIB o sense, l’actual equip de govern redactarà el Pla director sectorial de Comerç.  

La Sra. ROIG intervé tot seguit. 

Diu que la Sra. Garrido ha entès malament el que ella ha explicat. Afirma que és evident, que s’ha de 
redactar el Pla director sectorial de Comerç, i que existeix el compromís de fer-ho, però reitera la 
petició del PP en el sentit que aquest sigui finançat per la CAIB, i que s’hi posin des d’ara mateix a fer 
les gestions oportunes.  

Reitera els seus arguments anteriors sobre el mateix cas a les illes de Menorca i Eivissa.  

Assegura que el PP no pretén que si no tenen els doblers necessaris ho aturin, i si això és el que ha 
interpretat llegint la moció, ho rectifiquen. Torna a dir que l’únic que demana el PP és instar la CAIB a 
donar els doblers necessaris per redactar l’esmentat pla director. Reitera que és aquest, exactament, el 
sentit de la moció. 

Pel que fa a la Llei de finançament dels consells insulars, diu a la Sra. Garrido que, evidentment, no 
entrarà en cap discussió, perquè considera que allò que és cert és que en tenen una, tot i ser millorable, i 
fa notar que la poden millorar, ara que governen. Recorda que ella ja ho va advertir, quan en va 
presentar l’aprovació inicial, que tendria aspectes a millorar, com tot, però que almenys existiria una 
base des d’on partir.  

Assenyala que va ser molt complicat, negociar-la, però se va aconseguir. 

Reprèn la discussió del punt per dir que, tot i que el Sr. Amengual (El Pi-Proposta per les Illes) ho posi 
en dubte, el cert és que el mes d’abril de 2015 la Conselleria de Comerç de la CAIB tenia una partida 
bloquejada, de 250.000 €, per aportar-la al Consell de Mallorca amb la finalitat d’elaborar aquest pla 
director.  

Adverteix que lamentaria que se voti en contra de la moció, perquè afecta directament el finançament 
de la institució i també, evidentment, la ciutadania de Mallorca. 

Per acabar, reitera els arguments que ha exposat durant l’explicació del sentit de la moció.  

El Sr. AMENGUAL intervé a continuació. 

Manifesta la seva sorpresa perquè el debat d’aquest punt sembla el món a l’inrevés.  

Reitera l’exemple de gestió incoherent referit a la petició per aconseguir 200.000 € feta pel Sr. Pastor 
(El Pi-Proposta per les Illes) i a l’actitud del PP. Torna a comparar les votacions d’aleshores i les 
d’avui, i fa notar l’absurd que representa aquest fet, amb les votacions dels Grups polítics capgirades, i 
diu que no entén res.  

Quan a les explicacions que ha donat la Sra. Garrido comenta que, si és cert que l’equip de govern té 
intenció de redactar aquest pla, el més lògic seria votar a favor de demanar els doblers, per tal de no 
haver-los de bestreure retirant-los d’una altra partida pressupostària.  

Per acabar, anuncia que el seu Grup votarà a favor de la moció, perquè la considera interessant per a la 
institució, i diu que desitjaria que els altres Grups polítics facin el mateix.  

La Sra. GARRIDO intervé a continuació. 

Refusa que es parli de manca de coherència i de contradiccions. Reitera que la redacció de la moció és 
prou clara: “...perquè sigui possible la redacció del Pla”. És a dir, la possibilitat del pla existeix tant si 
el finançament és de la CAIB com si no ho és. A més a més, existeix una partida pressupostària des del 
mes d’abril de 2015 per traspassar al Consell de Mallorca, amb vista a aquesta redacció del pla.  
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Afirma que l’equip de govern està cercant les mil maneres de justificar al Govern balear la petició 
d’aquests doblers i aquest, precisament perquè existeix la Llei de finançament dels consells insulars 
demana que la petició estigui basada en les competències de la institució en matèria d’Ordenació del 
Territori.  

Atès que aquesta competència és de la institució i se va fer una Llei de finançament dels consells 
insulars que estableix que, amb aquests doblers que cobra la institució anualment i com a competències 
pròpies dels consells insulars, que varen ser transferides i que el còmput d’aquestes ja es va fer fins en 
el moment de la transferència, no tenen dret a rebre més doblers per exercir una competència per la 
qual ja en reben, d’acord a allò que estableix l’esmentada llei de finançament.  

Per aquesta raó, ara intenten fer “filigranes”, fan tot el que poden per intentar cobrar aquests doblers. 
Reconeix que el problema que tenen és greu, en aquest sentit.  

Reitera al Sr. Amengual allò que ha dit abans a la Sra. Roig sobre la gran quantitat de protocols que se 
varen fer durant la passada legislatura. Tot i que li sembla bé que fos així, observa que si se fa un 
protocol s’ha de poder executar.  

Fa avinent que aquest protocol concret se va signar el mes de febrer de 2015, i que el PP va continuar 
governant aquesta institució fins juliol de 2015, i que ella s’ha trobat el “pastís” fa dos mesos. Torna a 
dir que intenten arreglar la situació de la millor manera possible conjuntament amb la Conselleria de 
Treball del Govern de les Illes Balears, atès que la voluntat d’aquesta conselleria és poder transferir al 
Consell de Mallorca l’import d’aquesta partida pressupostària.  

Insisteix a dir que es troben amb aquest front: la Llei de finançament dels consells insulars; en virtut 
d’aquesta llei, el Govern balear qüestiona que el Consell de Mallorca demani més finançament, si ja té 
transferides les competències en Ordenació del Territori, i la seva resposta és que allò que ha de fer la 
institució és exercir-les. 

Reitera el retret a la Sra. Roig, en el sentit que la moció només pretén destacar que el govern anterior 
ho va fer tot molt bé, i que va aconseguir establir un protocol perfecte. Li fa avinent que aquest 
protocol és molt complicat, i tot seguit n’hi posa un exemple. 

Assenyala que, si realment varen intervenir en les negociacions de la Llei de comerç, i varen dir en tot 
moment que el Consell de Mallorca necessitaria reforçar els seus mitjans tècnics econòmics o de 
personal per poder redactar aquest pla director, demana a la Sra. Roig que li expliqui perquè a 
l’esmentada llei no hi consta, aquesta circumstància. Afirma que no hi consta. 

En canvi, sí que estableix que el Consell de Mallorca està obligat a redactar aquest pla. Hi ha una 
diferència, entre una cosa i l’altra, i el que consti a les actes no és normatiu, ni vincula ningú, sinó que 
l’únic que és vinculant és la Llei de finançament dels consells insulars per una banda i la Llei de 
comerç per l’altra.  

Destaca que allò que sí vincula, per damunt de tot, és la voluntat política de dur endavant el Pla director 
sectorial de comerç. Per aquesta raó faran tot el possible perquè aquests doblers puguin arribar al 
Consell de Mallorca. 

Tot i aquesta voluntat que ha expressat, li fa saber que és complicat i que ho és perquè el panorama 
normatiu de la passada legislatura que s’han trobat és el que és.   

La Sra. ROIG intervé tot seguit. 

Puntualitza que, si el problema que existeix per votar a favor de la moció és l’expressió: “perquè sigui 
possible”, la retiren i quedaria només: “Demanar l’aportació de 250.000 € per redactar el Pla.” I si no 
és aquest el problema, considera que la postura del Grup Popular ja ha quedat prou clara.  

La Sra. GARRIDO respon: “d’acord” i adverteix que entén tota la resta de la moció. 

El PRESIDENT indica que se farà tot seguit la votació, amb la rectificació que s’ha explicat. Demana a 
la Sra. Roig que indiqui com queda, definitivament.  

La Sra. ROIG llegeix textualment la redacció definitiva d’aquest punt de la moció: “Demanar al 
Govern de les Illes Balears l’aportació de 250.000 € per a la redacció per part del Consell de Mallorca 
del Pla director.” 
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Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per trenta 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). 
 

Es troba absent la Sra. Salom Coll 
 
 
PUNT 81. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP POPULAR DEL CONSELL 
DE MALLORCA EN RELACIÓ A LA TAULA DE MALLORCA PER 
L’ACCESSIBILITAT UNIVERSAL. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
Han passat ja molts d’anys des de que l’any 2000 el Consell de Mallorca davant la 
necessitat de cobrir un espai social desatès, en el qual s’hi trobaren les persones amb 
discapacitat, va crear la secció d’accessibilitat per tal de treballar i fer possible el 
principi d’accessibilitat universal. 
 
Era el moment de posar en marxa estratègies per a aconseguir que la societat prengués 
consciència de la importància de l’accessibilitat i que aquesta no afectava només a una 
minoria de la població, sinó que l’abast era més ampli. I a partir d’aquesta presa de 
consciència social, els representants polítics a les institucions, els col·legis 
professionals, els tècnics de l’administració... havien d’unir criteris i esforços per tal 
d’avançar en aquest camí de normalització. 
 
En aquest sentit, el 13 de juny de 2000 es creà la Taula per a l’accessibilitat universal 
que ha estat i és un espai de debat i on es formulen propostes per evitar que les 
persones amb discapacitat vegin limitada la seva autonomia i puguin sofrir 
discriminació en relació a la resta de la població. 
 
És indubtable la bona feina al llarg  d’aquests anys feta per la Taula per a 
l’accessibilitat universal vetllant pel compliment de la diversa normativa que al llarg 
dels anys ha anat donant suport al que en principi podrien ser només actuacions 
basades en la bona voluntat. Així tenim, per exemple, la llei 51/2003 “D’igualtat 
d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb 
discapacitat”, que suposa que l’accessibilitat s’integra en el tot com un dret, no només 
com a conjunt d’actuacions per resoldre problemes o situacions puntuals. 
 
A la Taula per a l’accessibilitat universal hi participen entitats ciutadanes i 
institucions, actuant l’Institut d’Afers Socials com a promotor i coordinador des dels 
inicis. 
 
A les darreres reunions mantingudes al darrer mandat va sorgir una sol·licitud per part 
de les entitats i que el Partit Popular va recollir com a compromís al programa 
electoral les passades eleccions de maig de 2015 i és que la Taula per a l’accessibilitat 
universal, tal com està la “Mesa Palma Accessible” passi a dependre del departament 
d’Infrastructures per tal de fer més efectiu el compliment i aplicació de la normativa 
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que és necessària aplicar per tal de fer possible el compliment de l’objectiu 
d’accessibilitat universal. 
 
Per tot això, el Grup de consellers del Partit Popular, presenta a debat el següent: 
 
ACORD 
 
1. Que s’estudiï la possibilitat que la Taula per a l’accessibilitat universal passi a 

dependre del Departament d’Infrastructures, tal com està a l’Ajuntament de Palma 
2. Que s’estudiï la possibilitat d’incorporar nous membres (com poden ser col·legis 

professionals o la UIB). 
3. Que s’estudiï la possibilitat de donar suport als municipis que ho sol·licitin, 

especialment els més grans, per constituir les seves pròpies taules d’accessibilitat, 
amb la finalitat de tenir els municipis accessibles, encara que sigui a llarg termini. 

 
 

La Sra. CIRER (PP) adverteix que aquesta moció té un sentit positiu i no la presenten ni per fer 
crítiques ni retrets a cap actuació de ningú ni a qüestions del passat. 

La intenció de la moció és, per una banda, reconèixer la feina de l’àrea de Serveis Socials del Consell 
de Mallorca amb relació a les persones amb discapacitats i totes les passes fetes per assolir l’objectiu de 
l’accessibilitat universal a través de diferents mecanismes, primer amb la creació de la Secció 
d’Accessibilitat i, posteriorment, la Taula de Mallorca per l’Accessibilitat Universal. 

Reitera que la moció vol reconèixer aquesta feina i que, per altra banda, també pretén recollir una 
petició que se va fer durant els darrers mesos de la passada legislatura. 

Aleshores els membres de la Taula de Mallorca per l’Accessibilitat Universal plantejaven que, una 
vegada que s’havia aconseguit sensibilitzar i conscienciar amb el consegüent canvi de normativa que 
reconeix l’accessibilitat com un dret de les persones amb discapacitat i no com un seguit de solucions 
puntuals als seus problemes, calia que hi hagués una mica més de contundència perquè se reconegui la 
part més tècnica de la lluita per l’accessibilitat. 

Aquest reconeixement afecta tant l’execució de projectes, que bàsicament són arquitectònics (adaptació 
d’edificis), com l’adaptació de transports i altres modalitats de l’accessibilitat. 

La Taula també demanava que se recollís el que havia estat l’exemple de l’Ajuntament de Palma que 
va constituir, en el mes de juny 2013, la Mesa Palma Accessible si bé ja, el març de 2010, es va reunir, 
per primera vegada, una Mesa d’Assessorament Tècnic de Treball, la qual depèn del Departament 
d’Infraestructures. 

Un altre exemple a Palma va ser en el mes de maig de 2008 quan es varen posar en marxa les jornades 
Obrint Portes liderades per la responsable d’Urbanisme d’aquell moment, la Sra. Yolanda Garví, amb 
l’objectiu de poder aplicar, amb més contundència, a les entitats, persones o organismes la part 
sancionadora que de normativa que confereix el dret a l’accessibilitat de les persones amb discapacitat. 

Tot seguint l’estela de Palma i recollint la petició dels membres de la Taula de Mallorca per 
l’Accessibilitat Universal així com una proposta del programa electoral del Partit Popular, presenten 
aquesta moció que inclou un punt per traspassar aquestes competències al Departament 
d’Infraestructures però també fer-hi una passa més per ampliar-ho a altres col·lectius i fer possible la 
creació d’altres meses a diferents municipis. 

Insisteix en què el fons de la moció és positiu i també ho és la forma perquè no s’insta a res ni 
s’estableixen terminis sinó que simplement són tres punts d’acord on se proposa estudiar el tema i, una 
vegada fet i discutit l’assumpte amb els responsables de la Taula, se faci allò que se consideri més 
adient. 
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La Sra. MORA (El Pi-Proposta per les Illes) manifesta que el seu Grup està totalment d’acord amb el 
contingut de la moció però aprofita l’avinentesa per sol·licitar que se convoqui, al més aviat possible, la 
Taula de Mallorca per l’Accessibilitat Universal per tal que els seus membres esbrinin si s’ha de tenir 
en compte la feina feta fins ara i donar-li continuïtat. 

La moció també proposa que s’hi incorpori un membre de la UIB i el seu Grup creu que és important 
que hi sigui un representant de la UIB perquè el seu Departament de Geografia disposa d’eines molt 
útils –que ara no se fan servir– que poden estar a disposició dels municipis per fer diagnòstics i plans 
de mobilitat accessibles. 

Igualment creu que és interessant que s’estudiï la possibilitat d’incorporar-hi algun membre de la 
Direcció General de Comerç perquè s’actuï, transversalment, quant als comerços i establiments públics. 

El Sr. DE JUAN (PSOE) anuncia que, tal i com està plantejada la moció, el Grup Socialista hi votarà a 
favor perquè l’IMAS no se negarà a estudiar cap possibilitat tot i que creu que l’òrgan adient per fer-ho 
és la mateixa Taula de Mallorca per l’Accessibilitat Universal, la qual convocaran el proper mes 
d’octubre i hi duran els punts proposats en la moció per debatre’ls. 

Quant al punt segon, relatiu a la possibilitat d’incorporar-hi nous membres, l’equip de govern hi està 
totalment d’acord i posa de manifest que ja ho tenien pensat i que faran tot allò que pugui afegir valor a 
la Taula. 

Pel que fa al punt tercer, assegura que estan d’acord amb donar suport als municipis tot i que no saben 
exactament quina serà la fórmula. Potser es crearan noves meses o tal vegada resulti millor que els 
municipis participin de la mesa que ja té creada l’IMAS. 

Allà on si que hi ha una petita discrepància és amb relació al primer punt d’acord de la moció perquè 
pensen que la Taula ha de dependre de l’IMAS i no del Departament d’Infraestructures i pensen així 
bàsicament per tres motius fonamentals que detalla a continuació. 

El primer motiu és de concepte, és a dir, que l’accessibilitat universal, a part de barreres 
arquitectòniques, comprèn moltes altres coses i afecta també l’accessibilitat sensorial, visual, auditiva, 
etc. Per tant, si s’entén l’accessibilitat universal des d’una visió més global, resulta més difícil que 
encaixi en un departament d’infraestructures. 

El segon motiu és el tema de la sensibilització, que és un dels objectius principals de la Taula. És cert 
que durant els darrers anys s’hi ha fet una bona tasca però la sensibilització de la societat envers els 
problemes dels col·lectius amb discapacitats no ha d’acabar mai i pensen que el tema de sensibilització 
quadra més en un departament de serveis socials que no en un departament d’infraestructures. 

Referent al darrer motiu, comenta que la moció planteja que el tema depengui del Departament 
d’Infraestructures tal i com s’està fent amb la Mesa Palma Accessible, però pensa que no se poden 
comparar els departaments d’Infraestructures de Palma i del Consell de Mallorca quant a competències 
i funcions ja que ambdós departaments no comparteixen les mateixes funcions i, per això, no sap si 
seria adequat per tal d’acomplir els objectius de la Taula. 

De totes maneres, el que faran és obrir aquest debat en el si de la Taula de Mallorca per l’Accessibilitat 
Universal allà on l’equip de govern exposarà la seva visió de futur dels temes de la Taula i de 
l’accessibilitat en general a Mallorca. 

No obstant això, atès que la moció està redactada en positiu i havent escoltat les explicacions de la Sra. 
Cirer, l’equip de govern votarà a favor dels tres punts de la moció. 

La Sra. CIRER intervé per agrair el suport d’El Pi-Proposta per les Illes així com les paraules del Sr. 
De Juan, vicepresident de l’IMAS, de suport a la moció. 

La idea inicial era formular la moció de manera que fos difícil poder-hi estar en contra ja que sap –
perquè ha ocupat un càrrec de responsabilitat a la casa– com no agrada que se formulin els 
plantejaments. 

Aclareix que si no feren aquests canvis durant la passada legislatura va ser perquè eren un poc reticents 
a deixar fora dels serveis socials un tema tant important com és l’accessibilitat. Tot i això, el seu Grup 
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duia en el programa electoral aquesta proposta procedent de les entitats del sector i que estan 
representades en la Taula. 

Per això, manté la formulació de la moció per tal que el tema se pugui estudiar i arribar a un acord amb 
les entitats de manera que la decisió final sigui la més favorable i que comptin amb més suport de les 
persones implicades que són, en definitiva, les que coneixen més les seves necessitats. 

 

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

Es troben absents el Sr.  Coll Canyelles, Sra. Roig Catany i Sr. Rotger Seguí 
 
 
PUNT 82. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP POPULAR DEL CONSELL 
DE MALLORCA ENVERS LA REDUCCI´LO D’INGRESSOS AL TROT. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
Atès que el passat mes d’agost l’Institut Hípic de Mallorca renunciava a cedir les 
carreres que hi havia prèviament acordades amb l’associació d’hipòdroms. Hi havia 
tres sessions per l’any 2015 i dotze per l’any 2016. Això suposava que hi hagués un 
ingrés de 12.000 € per sessió, per tant un ingrés total de 180.000€. Cada sessió eren 
cinc carreres. 
 
Quan vàrem començar les aportacions eren de 10.000€ per tant la passada legislatura 
eren 2.000€ menys per carrera. 
 
Totes les reunions havien d’ésser retransmeses pel canal nacional d’esports de 
Teledeporte amb un gran nivell d’audiència i per tant suposava una repercussió 
addicional per temes de publicitat i d’ingressos de publicitat estàtica a les 
instal·lacions dels l’hipòdroms de Palma i Manacor. 
 
 
Per tot això, el Grup Parlamentari Popular, presenta a debat el següent:  
 
ACORD 
 
1. Que es recapaciti la postura del Govern del Consell de Mallorca per a que es 
puguin tenir uns ingressos extres, sabent que aquestes 75 carreres suposen una 
despesa mínima de 50.000€ per L’IHM 
 
2.   Tot això sense perjudici de que s’ha de seguir reclamant que el trot sigui 
recompensat tant a nivell econòmic com de difusió publicitària com el galop. 
 

La Sra. SOLER (PP) inicia la seva intervenció. 

Explica que l’Institut Hípic de Mallorca ha entrat, per primera vegada, dins la Asociación de 
Hipódromos i aquest fet suposa que part de les carreres que se retransmetran des de Mallorca es poden 
veure en l’àmbit estatal, per mitjà del Canal Teledeporte i a la vegada se rep una aportació econòmica 
pel fet de participar-hi.  
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Observa que és cert que aquesta aportació no és comparable a la que se percep per a les carreres de 
galop. De fet, durant la passada legislatura, només se cobraven 10.000 € per carrera, i darrerament en 
donaven 12.000 €. 

Assenyala que ahir se va celebrar a Madrid la reunió amb la Asociación de Hipódromos, a la qual va 
assistir el president de l’IEH.  

Retreu que ja s’han perdut els doblers que corresponien a les tres carreres d’enguany, perquè el nou 
equip de govern ha dit que no li interessen. Per aquest motiu, atès que precisament en el Ple d’avui s’ha 
hagut de fer una rectificació que provenia de la passada legislatura per fer una aportació extra a l’IEH i 
són  carreres que el Consell de Mallorca ha de pagar, vol saber com és possible que quan arriba una 
aportació des de Madrid la refusin.  

Reconeix que no és l’aportació ideal, i també que s’ha de lluitar perquè s’equiparin les carreres de trot a 
les carreres de galop, però no s’entén que se rebutgin aquests doblers.  

D’acord a les explicacions que ha rebut del president de l’IEH, aquest rebuig se fonamenta en el dret 
d’imatge de les carreres. Davant aquest fet, puntualitza que una cosa és la Federació Balear del Trot i 
una altra el Consell de Mallorca i l’Institut de l’Esport Hípic. Dia que  la Asociación de Hipódromos no 
fa convenis amb federacions, sinó amb entitats públiques i el fet que donin els doblers directament al 
Consell de Mallorca ens beneficia com entitat i com a institució, independentment del fet que la 
Federació Balear del Trot faci les seves reunions amb la PMU, etc.  

En conseqüència, tot i que les tres partides d’enguany (36.000 €) ja se puguin donar per perdudes 
perquè l’actual equip de govern de la institució hi ha renunciat, i són doblers que aquesta haurà de 
pagar, la moció pretén aclarir el motiu pel qual també renuncia a les de l’any que ve i, a més a més, 
seguir reclamant l’equiparació del trot al galop.  

Adverteix que acceptar carreres no significa renunciar a cobrar les quantitats esmentades.  

Per les raons que ha explicat, demana a l’equip de govern si és que li sobren els doblers. Fa avinent que 
aquestes carreres se paguen, i s’han de dotar econòmicament, raó per la qual de no tenir cap ingrés des 
de Madrid a tenir-ne 12.000 € per cursa hi ha una gran diferència, atès que els doblers ja no els ha de 
posar el Consell de Mallorca.  

Torna a retreure que actualment, amb l’excusa dels drets d’imatge, s’hi renunciï quan la institució ja 
està integrada dins aquest circuit de carreres nacionals i en demana les explicacions oportunes.    

El Sr. PASTOR (El Pi-Proposta per les Illes) intervé a continuació. 

Adverteix que manquen els aclariments oportuns per part del conseller responsable, perquè resolgui els 
dubtes que han generat les preguntes i les propostes que ha fet la Sra. Soler.  

Anuncia que el seu Grup votarà a favor d’aquesta moció, perquè de les explicacions de la Sra. Soler 
se’n pot deduir que és interessant, formar part del circuit.  

Reconeix també que és cert que en el món del trot s’havien creat unes expectatives que a l’hora de 
signar l’acord no se varen complir.  

Pensa que no és aquest, el bessó de la qüestió, i diu al president que s’hauria de fer un debat per definir 
com hauria de ser la gestió de l’àmbit  del trot, i també per decidir si el Consell de Mallorca ha de fer 
cada any l’aportació que ara fa. Puntualitza que no vol anar en contra del món del trot, sinó tot el 
contrari, però considera que s’haurien de cercar sistemes d’autofinançament del trot que no depenguin 
de les aportacions tan elevades que fa el Consell de Mallorca.  

Considera que aquestes decisions formen part de la voluntat política, en aquest cas no del Consell de 
Mallorca sinó del Parlament de les Illes Balears però, atès que en ambdues institucions governen els 
mateixos partits polítics, se podria resoldre aquesta qüestió.  

Observa que ja fa molts d’anys, que se’n parla, però finalment no arriben mai a cap acord concret.  

Afirma que hi ha altres solucions, a les aportacions del Consell de Mallorca, i el sector del trot les 
reclama; aquest seria un tema que aconseguiria consens.  
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Comenta que el seu Grup considerava positiu el fet de rebre una aportació econòmica, per bé que fos 
discriminatòria respecte a altes territoris i opina que allò que no és correcte és renunciar-hi.  

Finalment, diu que espera rebre una explicació sobre els motius que han determinat aquesta renúncia.  

El Sr. JURADO (conseller executiu de Participació Ciutadana i Presidència) inicia la seva intervenció. 

Informa que l’actual Institut de l’Esport Hípic no té constància d’haver arribat a cap acord, en cap de 
les sessions de curses de trot, amb la Asociación de Sociedades Organizadoras de Carreras de Caballos, 
pel seu suport de la Apuesta Hípica de Loterías y Apuestas, més enllà d’un simple acord verbal, per tres 
sessions per a la resta de 2015, que no incloïen el dret d’imatge en cap cas, pel fet que no se tenia cap 
intenció d’emetre les curses pel Canal Teledeporte.  

És més, en cap cas s’ha tengut la possibilitat de negociar el contracte de cessió de drets de les curses 
amb cap responsable de l’associació esmentada. Diu que potser l’anterior direcció de l’Institut de 
l’Esport Hípic (IEH) ja havia negociat aquest preu (12.000 €) per jornada, abans de deixar el càrrec, 
sense que el nou equip de govern en tengués cap coneixement. 

D’altra banda, sembla molt curiós que el Partit Popular tengui constància d’un acord perquè l’IEH 
celebri aquestes dotze sessions de l’any 2016 mentre el nou equip de govern ha demanat reiteradament 
a l’esmentada associació el calendari de curses previstes per a 2016 i que aquest no hagi arribat mai a 
l’IEH.  

Informa que l’anterior direcció de l’IEH va acceptar la quantitat de 10.000 € per la cessió de les curses, 
en un moment en què tenia una posició de força per negociar un import bastant millor del que finalment 
va acceptar, pel fet que aleshores a Espanya les curses de galop estaven paralitzades; Loterías y 
Apuestas del Estado necessitava urgentment curses per a la seva aposta hípica de 2015 i varen haver 
d’acudir forçosament a les curses de trot, celebrades a Son Pardo i a Manacor, les úniques que se 
seguien disputant.  

Fa notar a la Sra. Soler que era aleshores, el moment de punyir amb força, i li recorda que no se va fer. 
Ara no existeix aquesta opció de força, però assegura que tot i això continuaran treballant per equiparar 
les curses de trot i les curses de galop dins l’Estat espanyol.  

Afirma que aquest equip de govern no pot cedir els drets de les curses de Son Pardo i de Manacor al 
preu de 12.000 € per sessió, perquè així no pot oferir un volum de premis que assegurin la inscripció 
mínima exigida per Loterías y Apuestas sense haver d’incrementar els premis amb recursos propis, la 
qual cosa seria del tot contrària a l’economia de la institució. I el que és més greu, no se pot validar el 
tracte discriminatori que reben les curses de trot respecte a les curses de galop, atès que Loterías y 
Apuestas atorga l’import de 40.000 € per sessió de carreres de galop, disputades a qualsevol altre 
hipòdrom d’Espanya; representa un greuge comparatiu totalment inacceptable.  

Evidentment, l’IEH cercarà vies de finançament pel món del trot perquè pugui arribar a ser 
autosuficient; aquest és un desig que tenen tots els membres de l’actual govern. Com a mostra d’aquest 
interès anuncia que el proper dia 15 tenen una reunió a Madrid, a la qual hi assistiran el president del 
Consell de Mallorca, ell mateix i el director de l’IEH.  

Adverteix que no s’acceptarà qualsevol oferta que suposi un tractament discriminatori per les curses de 
trot enfront de disciplines similars, que sí que són finançades adequadament per l’Estat espanyol.  

Finalment, anuncia l’acord amb el punt 2 de la moció, com no pot ser d’altra manera; les ajudes al trot i 
el galop s’han d’equiparar econòmicament. En canvi, pel que fa al punt 1 de la moció, opina que la 
postura de l’actual equip de govern és la correcta.  

La Sra. SOLER intervé tot seguit. 

Diu que ha quedat confosa, després de l’explicació del Sr. Jurado, i ho explica. 

Atès que el proper dia 15 de setembre tendran una reunió amb el president del Consejo Superior de 
Deportes i li volen demanar que equipari les ajudes a les curses de trot amb les curses de galop, 
reconeix que és cert, que se cobra més per les curses de galop, però observa que de no cobrar res a 
cobrar 12.000 € hi ha diferència.  
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Reconeix que les curses de galop se paguen a raó de 40.000 € la cursa, i és cert que s’ha de lluitar per 
canviar la situació, però el cert és que han decidit cobrar 0 euros, i que és l’actual equip de govern qui 
ha perdut l’oportunitat de cobrar més, atès que si quan el Sr. Carlos Rodolfo, vicepresident de la 
Asociación de Hipódromos, va telefonar al president actual de l’IEH i aquest li va dir que no els 
interessava res, va ser quan a  Madrid, que no treballaven encara en l’opció de les curses de galop, se 
varen posar en marxa, perquè s’havia rebutjat l’opció de les curses de trot.  

Reitera que no entén aquesta decisió d’acceptar que l’aportació econòmica sigui nul·la, amb l’argument 
que ho fan perquè no aporten la quantitat que sí destinen a les curses de galop.  

Torna a dir que ella no defensa l’opció de conformar-se, sinó de millorar poc a poc.  Recorda que 
almenys durant la passada legislatura s’havia millorat, de 10.000 € a 12.000 € per cursa. El problema és 
que ara s’han quedat sense res, per la qual cosa tota l’aportació econòmica que se faci a les curses de 
trot haurà de ser a càrrec del Consell de Mallorca.  

Quan al debat sobre la gestió de l’IEH, diu que li sembla bé que se faci, però diu que necessita també 
saber com acabarà, perquè l’han plantejat tots els partits polítics, en el sentit que una institució pública 
no ha de fer una aportació de més de 2.300.000 € a un institut hípic. Reconeix que ella ha estat incapaç 
de trobar-hi una solució. Recorda que durant la legislatura anterior el Sr. Cosme Bonet s’havia trobat en 
la mateixa situació i és segur que també s’ho havia plantejat.  

Adverteix el Sr. Jurado que aquest debat concret ha de seguir una altra línia, és un debat a llarg termini 
dins la legislatura per decidir com s’ha de gestionar l’IEH, perquè hauria de ser autosuficient i 
segurament les entitats privades hi haurien de col·laborar. En aquest sentit, l’adverteix també que el 
primer que li demanaran: haurà de fer reclassificacions de sòl devora l’IEH, la possibilitat d’incloure-hi 
altres coses, no només curses de cavalls, i posteriorment ja es veurà què decideix, l’equip de govern 
actual. 

Posa exemples de supòsits que poden sorgir (iniciatives privades per crear un nou hipòdrom, en altres 
llocs, i tancar el de Son Pardo, etc.) però fa notar que avui no és aquest, el debat que s’ha de fer, sinó 
que ja hi haurà altres ocasions per tractar-ho.  

Reitera que avui el que pertoca és que el Sr. Jurado expliqui el motiu pel qual rebutja la quantitat de 
12.000 € per cursa. Torna a dir que l’equip anterior no va refusar aquesta aportació, tot i que a l’inici 
només en cobraven 10.000 €, la qual cosa significa que aquestes aportacions varen ser l’estalvi que la 
institució va percebre, per les curses de trot.  

Comenta al Sr. Jurado que ahir el president de l’IEH va assistir a una reunió, durant la qual se signaven 
els documents referits a les curses que quedaven pendents de l’any 2015, i se pactaven les de 2016. Li 
adverteix que la resposta de l’IEH va ser: ja vos contestaré. Fa notar que no sap si finalment aquest 
acceptarà o no, però el seu Grup presenta aquesta moció perquè ho accepti. 

Per acabar, reitera tots els retrets anteriors sobre la decisió de rebutjar les aportacions econòmiques que 
s’han esmentat i també les conseqüències econòmiques que comporta per a la institució i torna a dir 
que no s’entén res de res de l’actuació del nou equip de govern sobre aquesta qüestió.  

El Sr. JURADO tanca el debat. 

Assegura a la Sra. Soler que el nou equip de govern no pretén deixar en 0 euros aquesta partida 
d’aportacions econòmiques, evidentment, sinó que ho estan negociant per tal d’aconseguir un preu 
millor que el de 12.000 € per sessió, atès que aquesta quantitat tampoc no és suficient. Assenyala que 
l’aportació per part de l’Estat espanyol hauria de ser major.  

Aleshores, allò que fan és negociar per aconseguir un preu millor.  

Informa que el proper dia 15 tendran una reunió per parlar d’aquest tema. Reitera que la seva intenció 
és que les curses tenguin un finançament adequat; si de moment no ha de ser igual al que reben les 
curses de galop, no ho serà, però almenys serà millor que el que hi havia fins ara.  

Per acabar puntualitza que, tot i que es troben encara en el procés de negociar per aconseguir-ho, es 
mostra convençut que no pertoca cedir i claudicar tan aviat. Diu que aquesta és l’explicació, i que no 
n’hi ha d’altra.  
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Tot seguit demana si sembla bé que se votin els punts de la moció per separat.  

S’accepta la seva proposta. 

Sotmès el primer punt d’acord a votació, es rebutja per catorze vots a favor (PP, El Pi-
Proposta per les Illes i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía), cap abstenció i devuit 
vots en contra (PSOE, MÉS per Mallorca i Podem Mallorca). 

Sotmès el segon punt d’acord a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
Es troba absent el Sr. Rotger Seguí. 
 
 
PUNT 83. MOCIÓ CONJUNTA DEL GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE 
MALLORCA, MÉS PER MALLORCA I PODEM MALLORCA  SOBRE LA 
CRISI DE REFUGIATS A EUROPA. 
 

Es retira 
 
Es troba absent el Sr. Rotger Seguí. 
 
 
PUNT 84. MOCIÓ CONJUNTA DEL GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE 
MALLORCA, MÉS PER MALLORCA I PODEM MALLORCA  SOBRE LA 
REDUCCIÓ DE L’IVA CULTURAL. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

L'1 de setembre de 2012, el Govern d’Espanya va imposar una dràstica pujada de 
l'IVA Cultural sobre el consum dels seus béns i serveis, amb excepció del sector del 
llibre, fixant-ho a la franja més alta de tota Europa: el 21%. Aquesta mesura no ha 
tingut no tan sols l'impacte recaptador desitjat sinó que, a més, ha suposat un cop dur 
per a la creació i l'accés a la cultura per part de la majoria de la ciutadania.  

Les dades del Ministeri d'Hisenda revelen que la pujada de l'IVA Cultural ha suposat 
una recaptació menor de l'esperada, al mateix temps que està perjudicant greument el 
sector cultural amb una pèrdua constant de públic, amb la dràstica disminució en la 
creació i producció, i amb la destrucció del teixit empresarial en sectors com el 
cinema, el teatre o la música.  

Convé recordar que, en termes econòmics, l'activitat cultural a l’Estat va ascendir a 
més de 26.000 milions d'euros a l’any 2012 (última dada publicada: Anuari 
d'Estadístiques Culturals 2014), i la seva aportació al PIB es situa en el 3,4%, incloses 
les activitats vinculades a la propietat intel·lectual. Això suposa un pes similar o 
superior, en el conjunt de l'economia, al generat pels sectors de l'agricultura, 
ramaderia i pesca (2,5% PIB), la indústria química (1% PIB) o les telecomunicacions 
(1,7% PIB). 
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La pujada desproporcionada de l'IVA està perjudicant greument a la Cultura, com a 
sector d'oportunitat de creixement econòmic, i també a les possibilitats d'accés a la 
mateixa per part de la ciutadania.  

La fiscalitat aplicada als productes de la creació és un greu error del Govern Rajoy; la 
Cultura, amb les seves diferents manifestacions i sensibilitats, enriqueix, facilita i 
enforteix la convivència en societat, és un dels elements bàsics de la projecció 
internacional d’una societat i, per suposat, esdevé un dels millors llegats per a les 
generacions futures.  

Per tot això, els grups de consellers del GRUP SOCIALISTA al Consell de Mallorca, 
MÉS per Mallorca i PODEM Mallorca presenten pel seu debat i aprovació al proper 
Ple del Consell de Mallorca la següent MOCIÓ: per la qual s'insta al Govern 
d’Espanya a:  

1. El Consell de Mallorca insta el govern d’Espanya a reconsiderar la pujada de 
l’IVA per als béns i activitats culturals i establir el seu tipus en el 5% -mantenint el 
4% pel que fa al llibre-.      

2.  El Consell de Mallorca insta el govern d’Espanya a proposar i defensar, en el 
si de les institucions de la UE, l'establiment d'un IVA per a la Cultura reduït, de 
manera harmonitzada en tot el territori de la Unió. 

El Sr. COLL (PSOE) comença la intervenció recordant que en el mes de setembre de 2012 el Govern 
d’Espanya va apujar l’IVA cultural amb la intenció de recaptar més però aquesta dràstica pujada el va 
situar en el 21% excepte per al sector del llibre. 

Aquesta mesura no va tenir l’efecte recaptador que se preveia i, a més a més, ha copejat molt el sector 
tant pel que fa als creadors com al públic. 

De cara als creadors, els costos de creació són superiors però, en canvi, els ingressos són més baixos 
perquè hi ha moltes famílies que pràcticament no poden assumir el cost d’una entrada. 

Tot això culmina amb la destrucció de teixit empresarial en sectors com el cine, el teatre o la música. 

Fent una comparativa amb altres sectors, l’activitat cultural suposa el 3,4% del PIB (26.000 M€, l’any 
2012). Això vol dir que és superior a l’economia que es genera en el sector primari, indústria química i 
sector de les telecomunicacions. 

Per tal d’evitar tots aquests perjudicis i per fer la cultura més accessible a la ciutadania, proposen 
aquesta moció que està conformada pels dos punts d’acord següents: 

El primer punt diu que el Consell de Mallorca insta el Govern d’Espanya a reconsiderar la pujada 
d’IVA per als béns i activitats cultural i reduir-lo al 5% tot mantenint-lo en el 4% pel que fa al sector de 
llibre. 

El segon punt pretén instar el Govern d’Espanya a proposar i defensar davant la Unió Europea 
l’establiment d’un IVA reduït per a la cultura de manera harmonitzada en tot el territori europeu. 

La Sra. SERRA (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) fa constar que el seu Grup està a favor de les 
baixades d’imposts i, per tant, també a favor de la baixada de l’IVA cultural. 

Pensen que la pujada de l’IVA cultural ha estat el cop de gràcia que ha perjudicat dràsticament l’accés 
a la cultura per part de la ciutadania així com també als empresaris del món de la cultura. 

Tot i això, és cert que no tot s’ha perdut per un mateix costat però és innegable que la pujada de l’IVA 
ho ha precipitat tot. Per aquests motius, el Grup Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía se suma a les 
dues peticions de la proposta i votarà a favor d’aquesta moció. 
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La Sra. ROIG (PP) posa de manifest que, com bé ha dit el Sr. Coll, l’any 2012 hi va haver una reforma 
fiscal que no només va afectar l’IVA de l’àmbit de la cultura sinó a tots els àmbits. 

Els anys 2010 i 2011, en èpoques de crisi, el sector cultural se’n va veure molt afectat i, per això, 
resulta més evident que una pujada de l’IVA va continuar afectant aquest sector i encara sort que se va 
mantenir reduït pel que fa al tema de llibres. 

Aquelles mesures es varen prendre perquè l’Administració necessitava ingressos i no hi va haver altre 
remei malgrat que sempre resulten mesures desagradables, impopulars i difícils de prendre. 

Ara per ara, sembla que s’ha començat a capgirar un poc la situació econòmica i, com ja ha anunciat el 
Partit Popular a nivell nacional, baixarà aquest IVA tot d’una que sigui possible i, per això, el Grup 
Popular al Consell de Mallorca també donarà suport a aquesta moció i insta que la rebaixa de l’IVA 
cultural sigui efectiva al més aviat possible. 

El Sr. COLL intervé just per agrair el suport a la moció que han manifestat els portaveus dels diferents 
grups que han intervengut. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
Es troba absent el Sr. Rotger Seguí i la Sra. Salom Coll. 
 
 
INTERPEL·LACIONS 
 
PUNT 85. INTERPEL·LACIÓ QUE FORMULA LA SRA. CATALINA SERRA 
GARCIAS AL PRESIDENT SR. MIQUEL ENSENYAT RIUTORT 
“POLÍTICA LINGÜÍSTICA INCLOSA A LES DARRERES 
INTERVENCIONS DEL PRESIDENT DEL CONSELL MALLORCA” 
 
Es dóna compte de la següent interpel·lació: 
 
Catalina Serra Garcias com a portaveu del Grup polític Ciutadans, d’acord amb el que 
preveu l’art. 75 del Reglament Orgànic, formula per al proper Ple Extraordinari al 
Hble. President del Consell de Mallorca el Sr. Miquel Ensenyat Riturot, la següet 
INTERPEL·LACIÓ: 
 
POLÍTICA LINGÜÍSTICA INCLOSA A LES DARRERES INTERVENCIONS 
DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE MALLORCA. 
 
 

La Sra. SERRA (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) abans d’entrar a tractar la interpel·lació, diu 
que vol demanar disculpes perquè versa sobre un tema que ja s’ha debatut anteriorment però, no 
obstant això, vol deixar constància de la posició del seu Grup. 

Tot seguit es dirigeix al president del Consell de Mallorca, president de tots els mallorquins: forasters 
nascuts a l’illa, mallorquins d’arrels, els que xerren mallorquí, els que parlen català, els parlen castellà i 
els que fan l’esforç de parlar el que poden. Tots són part de la “roqueta”, tots viuen aquí i tenen els 
mateixos drets. 

En especial, tenen dret a tenir un president de Mallorca i dels mallorquins, un president que governi per 
a tots, que defensi la nostra varietat lingüística per damunt d’interessos polítics i partidistes. Mallorca 
són tots i el Sr. Ensenyat n’és el seu president. 
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Recorda que el Sr. Ensenyat va visitar el Fossar de les Moreres com un català més. Va criticar alguns 
aspectes d’Extremadura d’una forma poc afortunada i no sap si tot això ha estat per mor de la calor, 
fruit d’un mal somni d’estiu, d’una errada política o quelcom orquestrat, que seria pitjor. 

El que és ben cert és que a Mallorca se xerra mallorquí i que la resta és importat o imposat. 

La seva política lingüística duu Mallorca cap a la part dels Països Catalans i, perquè tengués legitimitat 
per això, la primera cosa que hauria de fer seria demanar a tots els mallorquins què volen, si volen ser 
mallorquins o volen ser catalans. 

Per tot això, li demana que faci públiques les seves disculpes tant per les paraules dirigides a 
Extremadura com per la seva actitud davant la llengua de la nostra terra. 

El Sr. PRESIDENT respon que, en veure l’enunciat de la interpel·lació, no sabia molt bé a què es 
referia exactament perquè parlava de les seves darreres intervencions i, en aquest cas, les va fer el 
vespre anterior abans d’anar a dormir i exactament va dir: “bona nit”. 

L’enunciat també es refereix a política lingüística però ell no n’ha parlat en cap moment però imaginant 
que la interpel·lació se devia referir a certa entrevista que va sortir publicada al diari El Mundo, intentà 
repassar a veure si hi havia dit res sobre política lingüística però no va ser així. 

Per altra banda fa constar que està totalment d’acord amb la Sra. Serra amb el fet que ell ha de ser el 
president de tots els mallorquins: dels que el votaren i dels que no el votaren, dels que van a missa i 
dels que no hi van, dels que són monàrquics i dels són republicans o dels que no saben el que són, és a 
dir, de tothom. 

Això no deixa, emperò, que ell tengui les seves idees i té tot el dret del món a dir quines són sense que 
ningú no s’hagi d’ofendre malgrat que, de totes maneres, sap que sempre hi haurà qualcú que 
s’ofendrà. 

Recorda que, fins i tot, fa uns dies va comentar, referent a aquesta problemàtica, que fins ara estava 
avesat a torejar vedells i ara li toca torejar bous que ja estan bregats i resultà que els animalistes 
s’enfadaren per aquesta intervenció tot i que també és el president dels animalistes. 

Reconeix que haurà de pagar el preu de ser nou en el càrrec. Mai no havia estat president del Consell 
de Mallorca abans ni feia comptes ser-ho però ho és, com tampoc no havia fet mai comptes ser batle i 
ho va ser deu anys. 

En qualsevol cas, si li formulen una pregunta, ha de dir el que pensa. Si li demanen si és del Barça no 
pot contestar que és del Madrid o del Betis per fer contents els seguidors d’aquests equips. Assegura 
que, evidentment, sempre contestarà el que pensa intentant ser respectuós, al màxim, amb tothom i 
diferenciar les seves idees amb el seu parer al capdavant d’aquesta institució. 

En aquest sentit aclareix que ell mai no ha sortit al balcó del Consell de Mallorca a declarar la 
independència sinó que simplement s’ha limitat a parlar de posicionaments personals intentant 
preservar el seu paper de representant de tots els mallorquins i mallorquines. 

S’ha d’entendre que la seva és una posició complicada i que sempre hi haurà gent que no pensarà com 
ell però és una cosa que va associada al seu càrrec. Un altre exemple és que està casat amb una persona 
del seu mateix sexe i està convençut que un sector important dels mallorquins que representa ho deu 
veure molt malament i es demana si, en aquest cas, s’hauria de separar, cosa que no farà. 

Assegura que intentarà, per tots els mitjans possibles, ser el president de tots i de totes però això no 
lleva que tengui el seu criteri, les seves idees i, especialment, un programa de govern que durà a terme, 
programa que ha estat pactat amb els grups que conformen l’equip de govern, i aprofita per anunciar 
que, a més a més, es crearan mecanismes perquè la gent hi pugui participar. 

La Sra. SERRA anuncia que no farà ús del segon torn d’intervenció que li correspon atès que dóna per 
bones les explicacions rebudes i puntualitza que respecta el Sr. Ensenyat perquè veu que ell també la 
respecta a ella. 

El Sr. ENSENYAT fa notar que el respecte no s’ha de perdre i que està per damunt de tot. 
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PUNT 86. INTERPEL·LACIÓ QUE FORMULA EL SR. JERONI SALOM 
MUNAR AL SR. JOAN FONT MASSOT “SUPORT ALS AJUNTAMENTS DE 
MALLORCA”. 
 
Es dóna compte de la següent interpel·lació: 
 
Jeroni Salom Munar, com a conseller 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. Sr. Joan Font Massot, conseller Executiu de Desenvolupament Local, 
la següent INTERPEL·LACIÓ: 
 
Suport als Ajuntaments de Mallorca 
 

El Sr. SALOM (PP) comenta que, en la darrera reunió de l’Assemblea de Batles i Batlesses de 
Mallorca, el Sr. Font va dir que des del Consell de Mallorca no hi havia hagut convocatòria de Pla 
d’Obres i Serveis (POS, d’ara endavant) durant tota la legislatura passada i, a la vegada, va anunciar 
que, dins aquesta legislatura, n’hi hauria. 

Pensa que va oblidar dir que durant la passada legislatura, des del Departament de Cooperació Local 
del Consell de Mallorca, s’havien engegat altres tipus d’ajudes i una de les més rellevants va ser que els 
ajuntaments no haguessin d’habilitar una partida pressupostària per cobrir les despeses de bombers, és 
a dir, el que se coneix com SERPREISAL. 

Recorda que, aleshores, el Sr. Font no estava massa d’acord amb retirar a tots els ajuntaments, inclosos 
els de més de 20.000 habitants, l’obligació de pagar el SERPREISAL. 

Una altra gran ajuda va ser habilitar una partida pressupostària al Consell de Mallorca, els doblers de la 
qual anaven destinats als ajuntaments per pagar despesa corrent i que és una actuació en resposta a una 
petició que els ajuntaments li havien formulat al Consell de Mallorca. 

Una altra línia que se’n va obrir va consistir en dos plans especials d’inversions allà on cada ajuntament 
va disposar aproximadament d’entre 70.000 i 90.000 euros per dur a terme les inversions que 
considerassin més necessàries. 

Tot plegat dóna un resultat d’uns 39 M€, els quals es varen repartir, en quatre anys, entre els 
ajuntaments en forma d’ajudes. Adverteix que, per no haver-hi hagut POS, varen estar prou bé aquestes 
línies d’ajudes i, sobretot, perquè es varen escoltar les necessitats dels ajuntaments. 

El sentit de la seva interpel·lació és instar a què se continuï amb aquesta línia, és a dir, que en lloc de 
treure convocatòries de POS, deixin triar els ajuntaments en què s’estimen més gastar o invertir els 
doblers que pugui repartir el Consell de Mallorca. 

Una altra qüestió que vol posar damunt la taula per tal d’aclarir-la és si dins aquesta legislatura se 
continuarà amb aquestes línies d’ajudes i si, a més a més, també se trauran convocatòries de POS, 
perquè això és el que va entendre de les explicacions que donà el Sr. Font en el si de l’Assemblea de 
Batles i Batlesses de Mallorca. 

El Sr. FONT (conseller executiu de Desenvolupament Local) comença la seva intervenció negant que 
digués que hi hauria POS ja que, si no vénen els doblers de Madrid o del Govern de les Illes Balears 
per convocar POS, no n’hi haurà. 

Això no lleva que hi hagi altres ajudes. És evidentment que la intenció és treure línies d’ajudes com les 
que hi hagut fins ara o semblants per tal que els ajuntaments puguin fer inversió.  

Reconeix que aquest darrer extrem no el va comentar a l’Assemblea de Batles i Batlesses de Mallorca i 
no ho va fer perquè donava per suposat que tothom entenia que seria així. No obstant això, si vol sentir-
lo confirmar que hi haurà ajudes; doncs sí, hi haurà ajudes perquè els ajuntaments puguin fer inversió. 
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El que li estranya és que el Sr. Salom se preocupi molt per allò que va fer el Partit Popular els darrers 4 
anys –això no vol dir que ho fessin malament– i no se preocupi gens ni mica per les coses que se faran 
aquesta legislatura. 

Observa que el passat és passat i ara toca que tots facin feina junts perquè els ajuntaments de Mallorca 
són de tots els colors polítics. Remarca que cal fer feina junts per tal que els ajuntaments de Mallorca 
sentin que compten amb el suport del Consell de Mallorca. 

Tots els projectes que es varen exposar en l’Assemblea de Batles i Batlesses de Mallorca tenen prevists 
posar-los en marxa durant aquesta legislatura i vol que quedi clar que l’última cosa que faria és fer 
política a través de l’Assemblea de Batles i Batlesses de Mallorca. 

L’Assemblea de Batles i Batlesses de Mallorca és una eina perquè tots els batles i batlesses de Mallorca 
puguin participar, dir la seva, fer les seves aportacions i encomanar feines al Consell de Mallorca. 

Fa un parell de dies es va reunir la Mesa de l’Assemblea –on estan representats tots els partits polítics– 
per tal de plantejar propostes de cara a la propera reunió de l’Assemblea i anuncia que en breu se 
remetrà la convocatòria de la pròxima reunió que tendrà lloc dia 30 de setembre. 

Puntualitza que amb aquestes paraules vol dir que, si intenten fer política amb els batles de Mallorca, 
van ben errats o, almanco, no ha estat mai la seva manera de fer les coses. Recorda que ell ha estat batle 
i ha sabut què és patir la marginació per part d’un govern per no ser del mateix color polític i, per això, 
no vol ningú més ho pateixi. 

Tot seguit assegura que des del Departament de Desenvolupament Local mai no miraran el color polític 
de l’ajuntament que acudeixi a parlar amb ells, que sol·liciti una ajuda o que els plantegi un problema.  

La prova d’això és que avui s’han revocat dues subvencions a un ajuntament que ara és d’un color 
polític molt proper al govern del Consell de Mallorca i que el Partit Popular no ho va fer durant la 
passada legislatura perquè llavors era del seu mateix color polític. 

Reitera que, segons la seva opinió, és hora de parlar de projectes de futur i deixar el passat, sigui quin 
sigui, però vol reconèixer que la passada legislatura no ho feren tan malament amb els ajuntaments 
malgrat que ell ho hagués fet d’una altra manera. Tot i això, els ajuntaments varen tenir per a despesa 
corrent i per fer petites inversions donat que les possibilitats tampoc no permetien molt més. 

Fa constar que, a part de la convocatòria de subvencions, vol lluitar a partir d’ara per poder convocar 
un POS així com toca perquè els ho deu el govern de Madrid i el Govern de les Illes Balears des de fa 
molts d’anys. 

Amb independència dels recursos que destini el Consell de Mallorca a les ajudes per als ajuntaments, 
es veu en l’obligació moral d’exigir al Govern de l’Estat i al Govern de les Illes Balears que hi aportin 
tot el que no hi han aportat durant els 4 anys de govern del Partit Popular. 

El Sr. SALOM es mostra sorprès per les explicacions del Sr. Font donat que ell no havia entrat en 
segons quines qüestions com, per exemple, fer parts i quarts i, en cas que en vulgui parlar, assegura que 
ell, com a batle de Binissalem, n’hi pot parlar, però ara no és el moment de fer-ho. 

D’altra banda fa palès que ningú desconeix que l’Assemblea de Batles i Batlesses de Mallorca és el que 
és –però considera que ell no ho ha d’explicar– i que si cada batle hi anàs amb la seva veu seria una 
altra cosa, però no és el cas. 

Refusa també el comentari sobre fer o no política dins el si de l’Assemblea de Batles i Batlesses de 
Mallorca perquè tots els partits saben el que fan dins l’Assemblea de Batles i Batlesses de Mallorca. 

Recorda que la qüestió plantejada era si els ajuntaments continuarien rebent les ajudes o si, per 
exemple, alguns ajuntaments hauran de tornar a pagar el SERPREISAL o no i fa notar que la 
preocupació de molts d’ajuntaments és saber quins tipus de línies d’ajudes s’engegaran durant aquesta 
legislatura. 

Recalca que no li preocupa el que se va fer durant la passada legislatura perquè considera que se va 
procedir així com tocava en aquell moment atès que tampoc no varen comptar amb ajudes ni de Madrid 
ni del Govern de les Illes Balears.  
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Insisteix que la feina feta en la legislatura passada va ser seriosa, responsable i no li preocupa com 
tampoc no li preocupa si se farà bona feina o no durant aquesta legislatura perquè no dubta que 
s’intentarà fer una bona feina. 

En tot cas, la qüestió és si les línies d’ajudes se consensuaran amb els ajuntaments i ho demana perquè 
hi ha ajuntaments no necessiten algunes d’ajudes que s’han tret i, en canvi, en necessitarien d’altres i 
potser romanen sense la possibilitat de fer allò que precisen. 

Així doncs, serà bo escoltar tots els ajuntaments i creu que és molt millor posar doblers a disposició 
dels ajuntaments perquè després justifiquin en què els han gastat que no dir-los en què han de gastar els 
doblers. 

El Sr. FONT observa que, si el Sr. Salom diu, ja d’entrada, que l’Assemblea de Batles i Batlesses de 
Mallorca és el que és, doncs van malament i li garanteix que no se farà política en l’Assemblea de 
Batles i Batlesses de Mallorca. 

A més a més, vol transmetre un missatge a tots els batles de Mallorca i és que tenen un espai on poden 
fer totes les propostes que vulguin, propostes que seran escoltades i duites a terme. 

Matisa que, evidentment, no s’està referint a una proposta d’un sol batle sinó a aquelles propostes que 
hagin estat consensuades per l’Assemblea de Batles i Batlesses de Mallorca, que és una eina de 
consens. Per això, torna a posar a disposició de tots els batles i batlesses l’Assemblea de Batles i 
Batlesses de Mallorca per adreçar propostes consensuades al Consell de Mallorca. 

Quant a les línies d’inversions que traurà endavant el Consell de Mallorca, assegura que seran aquelles 
que els batles i batlesses de Mallorca vulguin. 

Pel que fa al SERPREISAL explica que els bombers de Mallorca, durant els 2 mesos que duen de 
govern, han fet 540 actuacions a pràcticament tots els municipis de Mallorca. 

Les competències en matèria de prevenció i extinció d’incendis són dels ajuntaments de més de 20.000 
habitants i, pel motiu que sigui, la passada legislatura els varen eximir d’aquesta obligació.  

Puntualitza que estava d’acord amb eximir d’aquesta càrrega els ajuntaments de menys de 20.000 
habitants i que no pagassin l’aportació a SERPREISAL però no en el cas dels ajuntaments de més de 
20.000 habitants perquè es tracta d’una competència pròpia d’aquests ajuntaments. 

Ara s’està negociant amb tots els ajuntaments de Mallorca de més de 20.000 habitants –exceptuant el 
de Palma que té el seu propi servei de bombers– per tornar a signar convenir per tal que facin una 
aportació al SERPREISAL. 

Les negociacions van per bon camí i la idea és que al proper Ple o al següent puguin dur a aprovació un 
conveni tipus d’aportació econòmica al SERPREISAL per part dels ajuntaments de més de 20.000 
habitants. 

Això significarà poder recaptar gairebé 1 M€ i el Consell de Mallorca es comprometrà, mitjançant 
aquests convenis, a aportar al SERPREISAL, com a mínim, la mateixa quantitat que hi aportin els 
ajuntaments, cosa que permetrà garantir un mínim d’inversió per als bombers. 

El més fàcil és eximir els ajuntaments del pagament de SERPREISAL perquè queden bé i tothom 
content però, al cap i a la fi, els costos els han d’assumir els ciutadans ja que el servei s’ha de pagar 
igualment. 

Per tant, s’ha d’entendre que si volen comptar amb un bon servei de bombers, cadascú haurà d’assumir 
la seva part. En aquest cas, al Consell de Mallorca li correspon prestar el servei i als ajuntaments de 
més de 20.000 habitants –en virtut d’una llei feta per uns altres– els toca aportar una determinada 
quantitat per cobrir una part del servei. 
 
 
PREGUNTES 
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PUNT 87. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. FRANCISCA MORA 
VENY A L’HBLE. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (SUBVENCIONS 
ACTIVITATS GENT GRAN). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 

 
Estant proper l'inici del cicle d'activitats per a la gent gran, ja se sap si les associacions 
podran tenir activitats subvencionades i quin sistema s'utilitzarà per concedir dites 
subvencions?  
 

La Sra. MORA (El Pi-Proposta per les Illes) formula, conjuntament, les preguntes núm. 87 i 88 en els 
seus termes. 

El Sr. JURADO (conseller executiu de Participació Ciutadana i Presidència) respon les preguntes per 
separat. 

Pel que fa a la primera, respon afirmativament. Informa que les associacions podran tenir activitats 
subvencionades, evidentment. 

Assenyala que encara no està determinat el sistema de concessió d’aquestes subvencions perquè se 
pretén fer una revisió del sistema que s’ha utilitzat fins ara per concedir-les, la qual cosa no significa 
que se facin modificacions, sinó que ho volen estudiar conjuntament amb el personal tècnic per garantir 
l’accés al màxim nombre possible de persones interessades en aquestes activitats.  

Quan a la segona pregunta, informa que encara no s’han reunit amb ells. S’han fet reunions amb 
associacions i amb federacions i actualment se defineixen les línies d’ajudes; quan estiguin definides, 
amb l’objectiu de fer un ús òptim dels recursos disponibles, se plantejaran fer les reunions a què s’ha 
referit la Sra. Mora, per posar-los a disposició d’aquestes associacions, empreses i monitors perquè 
puguin realitzar les seves activitats socioculturals.  

Observa que aquest serà el moment de valorar quines d’aquestes activitats han tengut més o menys 
acceptació, amb vista a fer un plantejament coherent i adequat a les necessitats i a les preferències de la 
gent.  
 
PUNT 88. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. FRANCISCA MORA 
VENY A L’HBLE. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (DESENVOLUPAMENT 
ACTIVITATS GENT GRAN). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Vos heu reunit amb les diferents federacions de gent gran, associacions, clubs, 
empreses i monitors que duen a terme les diferents activitats d'oci i temps lliure, per 
establir un sistema de contractació de dits monitors o crear un pla estratègic per 
desenvolupar dites activitats?  
 

S’ha formulat conjuntament amb la pregunta núm. 87. 

 
 
PUNT 89. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. FRANCISCA MORA 
VENY A L’HBLE. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (AJUDES DISTINTES 
ASSOCIACIONS). 
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Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Durant la legislatura passada, es varen llevar les subvencions a Associacions de veïns, 
cases regionals, mestres de casa, etc.. S'han tingut en compte algun tipus d'ajuda per 
aquestes?  
 

La Sra. MORA (El Pi-Proposta per les Illes) formula la pregunta en els seus termes. 

El Sr. JURADO (conseller executiu de Participació Ciutadana i Presidència) respon que, com és sabut, 
actualment s’estan elaborant els pressuposts de 2016.  

Certament, se valora la possibilitat de diversificar aquestes subvencions. De moment, només es 
concedeixen ajudes per associacions de Gent Gran i la intenció és que aquestes també se puguin donar 
a altres tipus d’associacions que també fan activitats de promoció sociocultural.  

Diu que de moment és precipitat afirmar-ho, però reitera que la seva intenció és fer-ho, en la mesura en 
què sigui possible, i assegura que, tan aviat com se sàpiga, en donaran la informació oportuna. 

 
 
PUNT 90. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. CATALINA CIRER 
ADROVER A LA SRA. MARGALIDA PUIGSERVER SERVERA (REDA 
SOCIAL O BÀSICA) 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
La Renda Social o Bàsica que vol implantar a partir de l’any 2016, substituirà a 
l’actual RMI? Serà gestionada pel Govern de les Illes Balears o pel Consell de 
Mallorca? Tenen calculada la quantia que li correspondrà al Consell de Mallorca? 
 

La Sra. CIRER (PP) formula la pregunta en els seus termes. 

La Sra. PUIGSERVER (consellera executiva de Benestar i Drets Socials) dóna les respostes. 

Pel que fa a la Renda Social Garantida, informa que no substituirà l’actual Renda Mínima d’Inserció 
(RMI). Comenta que ja s’han mantingut dues reunions amb la Sra. Fina Santiago, consellera de Serveis 
Socials i Cooperació  del Govern balear i amb el seu equip tècnic i ja s’ha aclarit aquesta qüestió.  

Tot seguit explica la diferència que perceben entre ambdues rendes.  

D’una banda, l’RMI té l’objectiu de facilitar la inserció sociolaboral de les persones que presenten 
algun tipus de problemàtica psicosociolaboral.  

Per aquest motiu, l’RMI, conjuntament amb altres mesures de caràcter tècnic i social promou que 
aquestes persones puguin rebre les prestacions necessàries alhora que reben un suport tècnic acurat per 
a la seva inserció. Les persones beneficiàries han de realitzar alguna contraprestació, en aquest cas. 

D’altra banda, la Renda Social Garantida (RSG) és una ajuda econòmica a famílies que tenen menors al 
seu càrrec i no tenen cap tipus d’ingrés econòmic, cosa que hauran de demostrar. La majoria d’aquestes 
famílies no tenen problemes d’inserció social, sinó que han patit la crisi econòmica i d’un dia a l’altre 
s’han quedat sense feina, tot i estar ben qualificats els seus membres per fer-ne.  

Per aquests motius rebran la RSG, que gestionarà el Govern de les Illes Balears a partir de 2016, com a 
mesura per lluitar sobretot contra la pobresa infantil.  

En conseqüència, l’IMAS seguirà gestionant l’RMI, per a la qual disposarà del mateix pressupost de 
l’any anterior.  
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Finalment, nega que puguin existir duplicitats en la seva gestió, atès que treballaran de forma 
coordinada amb el personal tècnic de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació del Govern balear.  
 
PUNT 91. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. CATALINA CIRER 
ADROVER A LA SRA. MARGALIDA PUIGSERVER SERVERA 
(RESULTATS REUNIÓ AMB L’AJUNTAMENT PALMA SOBRE PERSONA 
ACAMPADA DAVANT LES OFICINES) 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Quins resultats s’han obtingut de la reunió amb l’Ajuntament de Palma de Mallorca 
anunciada al comunicat enviat al personal de l’Imas el passat 14 d’agost de 2015 en 
relació a la persona que està acampada davant les oficines centrals? 
 

La Sra. CIRER (PP) formula la pregunta en els seus termes. 

La Sra. PUIGSERVER (consellera executiva de Benestar i Drets Socials) respon a la Sra. Cirer que 
crida l’atenció que per formular aquesta pregunta faci referència a un comunicat intern, que només 
reben els treballadors de l’IMAS; li demana si és que encara té accés a la seva intranet.  

Pensa que ho hagués pogut formular d’una altra manera, pel fet que ha conviscut molts mesos amb 
aquest problema i coneix molt millor que ella la problemàtica existent.  

Informa que, malgrat el seu comunicat al personal de l’IMAS del passat 14 d’agost en el qual 
anunciava que tendria una reunió amb els responsables de Serveis Socials de l’Ajuntament de Palma, 
reconeix que potser se va precipitar perquè just després varen fer altres actuacions i de moment no ha 
estat necessari, fer aquesta reunió formal, per bé que sí que ha tengut converses informals amb la Sra. 
Mercè Borràs, regidora de Serveis Socials de l’Ajuntament de Palma i amb la regidora de Seguretat 
Ciutadana, la Sra. Angélica Pastor. Informa que ambdues s’han posat a la seva disposició per fer les 
actuacions necessàries quan pertoqui. 

Comenta que no ha estat necessari fer la reunió a què se referia perquè estan continuant el procés de 
mediació amb les persones acampades davant la seu de l’IMAS.  

Explica a continuació una sèrie de detalls sobre les dificultats per entendre’s amb aquestes persones, 
però fa notar que hi ha uns interlocutors que de moment estan facilitant la comprensió del conflicte a 
les dues parts implicades. Diu que se fan una sèrie d’actuacions per via judicial i que estan a l’espera de 
la resolució del problema.  

Indica que de moment esperaran, atès que el proper dia 17 se celebra un judici i, si no tenen èxit les 
gestions que s’han fet per mitjà dels interlocutors, aleshores sí que organitzaran la reunió formal 
esmentada, amb el personal tècnic de l’Ajuntament de Palma.  

 
 
PUNT 92. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. MAURICIO ROVIRA DE 
ALÓS AL SR. JESÚS JURADO SEGUÍ (REDUCCIÓ NOMBRE ASSESSORS I 
CÀRRECS DE LLIURE DESIGNACIÓ). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Cree el Conseller que ha sido fiel a sus principios y a su programa electoral de las 
pasadas elecciones en su punto 45 donde expone que “REDUCIREMOS EL 
NÚMERO DE ASESORES Y CARGOS DE LIBRE DESIGNACIÓN” cuando 
realmente ha sido todo lo contrario teniendo en la actualidad el Consell de Mallorca 



 280

un 45% más de cargos en su gobierno que el anterior y con un coste de 2,4 millones 
de € más durante la legislatura? 
 

El Sr. ROVIRA (PP) formula la pregunta en els seus termes. 

El Sr. JURADO (conseller executiu de Participació Ciutadana i Presidència) respon tot seguit. 

Confirma que, efectivament, el que ha indicat el Sr. Rovira se correspon del tot amb el punt 45 del 
programa electoral del Grup polític Podem per al Consell de Mallorca, però fa avinent que les cometes 
que figuren a la pregunta que s’ha rebut per escrit les ha posades el Sr. Rovira allà on li ha convingut. 

Reconeix que potser la paraula reducció no va ser la més adequada, i que potser se va incloure a causa 
de la manca de coneixement de la situació real de la institució. Reitera que li ho reconeix. Ara bé, 
considerant que en el punt 38 del mateix programa se proposa posar el Consell de Mallorca en el centre 
de la vida política, i d’acord amb l’organigrama de la institució que es varen trobar quan varen entrar 
en el govern, tant ells com els seus socis de govern han cregut oportú augmentar el nombre de 
direccions insulars i de secretaries tècniques perquè consideren que aquest és el mínim imprescindible 
per aconseguir l’objectiu indicat.  

Diu que pretenen fer més racional l’administració, però això no justifica retallar sense mirar per on se 
retalla. Observa que, en aquest sentit, la institució estava tan reduïda a la mínima expressió (55%) que 
l’únic que se podia pretendre amb l’anterior estructura era continuar essent una ombra del que hauria de 
ser l’òrgan de govern de l’illa de Mallorca.  

Retreu al Sr. Rovira que ho mescli tot, perquè és clar que s’ha distingir entre les direccions insulars, les 
secretaries tècniques i els càrrecs executius i també que el capítol dels assessors és una cosa diferent.  

En aquest sentit, informa el Sr. Rovira que el pressupost destinat a personal eventual ha baixat un 4% 
durant aquesta legislatura, que s’ha reduït en dos el nombre total d’assessors i que ha augmentat el de 
secretaries de Grup polític, també en dos. Observa que no li sembla exagerat, pel fet que s’han duplicat 
de tres a sis els Grups polítics; fa avinent al Sr. Rovira que un dels secretaris addicionals el va demanar 
el propi Grup Popular.   

Reitera que, en total, el nombre de contractacions eventuals és el mateix. També s’ha de considerar que 
els sous d’aquests contractes són un poc més baixos que els de l’anterior legislatura.  

Per les raons que ha exposat, respon afirmativament la pregunta del Sr. Rovira; considera que ho han 
estat, fidels als seus principis.  
 
PUNT 93. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. MAURICIO ROVIRA DE 
ALÓS A LA SRA. MERCEDES GARRIDO RODRÍGUEZ (TRAMITACIÓ 
MODIFICACIÓ LLEI 23/2006 I LLEI 2/2014) 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
¿Piensa apoyar o reclamar al Govern de les Illes Balears la tramitación de una 
modificación de la ley 23/2006 de capitalidad de Palma de Mallorca y de la ley 
2/2014 de ordenación de uso del suelo para modificar el actual reparto competencial 
en materia de tramitación y aprobación de planeamiento urbanístico entre el Consell 
de Mallorca y el Ayuntamiento de Palma de Mallorca? 
 

El Sr. ROVIRA (PP) formula la pregunta en els seus termes. 

La Sra. GARRIDO (consellera executiva de Territori i Infraestructures) respon afirmativament. 
Assegura que donaran suport a aquesta modificació.  
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Informa que la primera demanda que va fer el Consell de Mallorca al conseller de Territori del Govern 
balear va ser la modificació de la Llei de capitalitat de Palma, o la de la Llei del sòl, que recull el 
mateix que la primera. Recorda que no és que aquesta llei retornàs a l’Ajuntament de Palma algunes o 
determinades competències, sinó que li va donar totes les competències, en matèria de revisió 
urbanística i de fet va establir que el Consell de Mallorca faci un informe, que no és tan sols vinculant 
per a l’Ajuntament de Palma. És obvi, que no serveix de gaire cosa.  

Per estalviar futures preguntes al Sr. Rovira, l’informa que també varen reclamar la modificació de la 
Llei del sòl, amb aquest aspecte referit a l’Ajuntament de Palma, però també les competències de gestió 
en relació a la resta d’ajuntaments de Mallorca. Varen reclamar també la modificació de la Llei 
turística, la de la Llei agrària, la de la Llei de Mines, atès que són aquestes, i moltes més, que l’anterior 
equip de govern del Consell de Mallorca va acceptar i el Govern balear durant la passada legislatura va 
passar per damunt de les competències del Consell de Mallorca.  

Per acabar, afirma que el seu objectiu és que aquestes competències tornin a ser del Consell de 
Mallorca.  

 
 
PUNT 94. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. MARGALIDA ROIG 
CATANY AL SR. COSME BONET BONET (INGRESSOS CONSELL EN 
FUNCIÓ DEL PREVIST A LA LLEI  3/2014) 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Quins són els ingressos que en funció del previst a la llei 3/2014 de 17 de juny rebrà 
el Consell de Mallorca per l’any 2016? 
 

La Sra. ROIG (PP) formula la pregunta en els seus termes. 

Vol saber si la consellera executiva de Modernització i Funció Pública li ha fet ja qualque previsió de la 
millora d’ingressos, en quins termes se farà i quina serà la seva quantia.   

El Sr. BONET (conseller executiu d’Economia i Hisenda) puntualitza que la pregunta que havia 
presentat per escrit demanava quins ingressos són, perquè devia donar per fet que ja li havia dit la 
consellera. Per aquest motiu, no li podrà donar una resposta totalment satisfactòria.  

D’acord a com l’ha formulada, li respon que encara no tenen concretada quina serà l’aportació que farà 
la CAIB per al pressupost de 2016. Com bé sap, per concretar aquesta aportació del Govern balear 
aquests ingressos se condicionen a la liquidació del pressupost d’ingressos no finalistes de la CAIB 
(capítols 1, 2 i 4 de l’exercici immediatament anterior). Per tant, la variació de l’aportació serà 
directament proporcional a aquesta magnitud, raó per la qual fins que la CAIB no la tengui calculada, 
ho faci públic i ho comuniqui al Consell de Mallorca no ho sabran.  

Com a referència, informa que l’any passat la CAIB va comunicar aquesta quantitat el dia 29 d’octubre 
de 2014. Per tant, ens trobam dins els marges raonables aplicats l’any passat. Enguany, per les 
informacions rebudes arran dels contactes que mantenen amb la Direcció General de Pressuposts de la 
Conselleria d’Hisenda del Govern balear, tenen la confiança de poder-ho saber abans.  

Pel que fa a la quantitat econòmica, diu a la Sra. Roig que li podria recordar, però és obvi que ella ja la 
coneix prou bé.   

 
 
PUNT 95. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. CATALINA SOLER 
TORRES A LA SRA. SANDRA ESPEJA ALMAJANO (CONTROLS 
D’ESPECIES) 
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Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Dins les tasques de Cooperació Local que el Consell de Mallorca amb els ajuntaments 
ha mantingut fins ara, per quin motiu ara els agents de caça no fan controls 
d’espècies? 
 

La Sra. SOLER (PP) formula la pregunta en els seus termes. 

El Sr. FONT (conseller executiu de Desenvolupament Local) respon tot seguit.  

Diu a la Sra. Soler que és obvi que ella no té la informació correcta, perquè tot el que li ha dit li sona 
estrany.  

Afirma que no s’ha donat cap ordre en el sentit de deixar de prestar el servei de control d’espècies, i 
l’informa a continuació de les actuacions concretes que s’han fet en aquest sentit: vuit actuacions 
referides a cabres, tres a tudons, una a conills i tres a coloms, per a particulars o per a societats.  

Informa que només existeix una petició d’un ajuntament, en el sentit que ha explicat la Sra. Soler, que 
va entrar en el registre el dia 4 de setembre de 2015, i que rebrà la resposta un dia d’aquests.  

Per les raons que ha explicat, considera que no té cap sentit la pregunta que li fa la Sra. Soler.  

 
 
PUNT 96. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. CATALINA SOLER 
TORRES A LA SRA. SANDRA ESPEJA ALMAJANO (IMPORTACIÓ FEMS 
ILLA DE MENORCA). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Vist que el proper 30 de setembre de 2015 finalitza l’autorització d’emergència per a 
la importació de fems de l’illa de Menorca. Què pensa fer la Consellera i quins 
contactes ha mantingut fins ara? 
 

La Sra. SOLER (PP) formula la pregunta en els seus termes. 

La Sra. ESPEJA (consellera executiva de Medi Ambient) respon que, sobre aquesta qüestió, és el 
Consell de Menorca el que ha de fer la sol·licitud si així ho necessita. Feta aquesta sol·licitud, i atès que 
és el Consell de Menorca el que té la competència en la gestió dels residus, el Consell de Mallorca 
perllongarà aquesta autorització, per solidaritat amb l’illa de Menorca.  
Informa que s’han mantingut contactes, tant amb el Consell de Menorca com amb el Govern balear i ha 
quedat ben clar que la base fonamental de l’objectiu del Consell de Mallorca pel que fa a la gestió de 
residus no és la incineració, raó per la qual totes aquestes mesures serien solucions a curt termini. 

 

PRECS 

No n’hi ha. 

 

III)DESPATX EXTRAORDINARI 
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PRIMER PUNT DESPATX EXTRAORDINARI. ACORD D’INICI 
D’EXPEDIENT DE REVOCACIÓ DE LES AUTORITZACIONS 
D’APROVACIÓ DE LES OPERACIONS D’IMPORTACIÓ I TRACTAMENT 
DE RESIDU COMBUSTIBLE DERIVAT DE RESIDUS PRESENTADES PER 
TIRME, SA  
 
Es dóna compte de la següent proposta de la conseller executiva de Medi Ambient: 
 
Atès 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). 
 
Atès que, el 9 de maig de 2013, el Ple del Consell Insular de Mallorca va aprovar la 
modificació del contracte de data 21 de maig de 1992 amb TIRME SA relatiu al 
servei de gestió de residus urbans de Mallorca.  
 
Atès que, el 10 d’octubre de 2013, la Comissió de Govern del Consell de Mallorca, 
per delegació del Ple, va aprovar l’operació d’importació i tractament de residu 
combustible derivat de residu presentat per TIRME SA procedent de Colari, (Roma, 
Itàlia). 
 
Atès que, el 10 d’octubre de 2013, la Comissió de Govern del Consell de Mallorca, 
per delegació del Ple, va aprovar l’operació d’importació i tractament de residu 
combustible derivat de residu presentat per TIRME SA procedent de la planta de 
Ferromolins (Barcelona). 
 
Atès que, el 10 d’octubre de 2013, la Comissió de Govern del Consell de Mallorca, 
per delegació del Ple, va aprovar l’operació d’importació i tractament de residu 
combustible derivat de residu presentat per TIRME SA procedent de la planta de la 
Planta Intercomarcal de reciclatge (Sabadell). 
 
Atès que, el 8 de maig de 2014, la Comissió de Govern del Consell de Mallorca, per 
delegació del Ple, va aprovar l’operació d’importació i tractament de residu 
combustible derivat de residu presentat per TIRME SA procedent de la planta de 
NWP RECYCLING, ubicada a la ciutat de Portadown, Irlanda del Nord.  
 
Atès que, el 11 de desembre de 2014, la Comissió de Govern del Consell de Mallorca, 
per delegació del Ple, va aprovar la segona operació d’importació i tractament de 
residu combustible derivat de residu presentat per TIRME SA procedent de la planta 
de NWP RECYCLING, ubicada a la ciutat de Portadown, Irlanda del Nord.  
 
Atès que, el 11 de desembre de 2014, la Comissió de Govern del Consell de Mallorca, 
per delegació del Ple, va aprovar l’operació d’importació i tractament de residu 
combustible derivat de residu presentat per TIRME SA procedent de Giugliano i 
Tuffino (Itàlia).  
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Atès l’informe del secretari general del Consell de Mallorca de 3 de setembre de 
2015. 
 
Atesa la memòria justificativa de la directora insular de Residus de 8 de setembre de 
2015.  
 
Atès l’informe del cap del Servei Jurídic de 8 de setembre de 2015. 
 
Per tot el que s'ha exposat i atès l’article 7.h del Decret de dia 10 de juliol de 2015, 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.- Iniciar l’expedient de revocació de les següents autoritzacions d’aprovació de 
les operacions d’importació i tractament de residu combustible derivat de residus 
presentades per Tirme, SA: 

• Segona operació d’importació i tractament de residu combustible derivat de 
residu presentat per TIRME SA procedent de la planta de NWP 
RECYCLING, ubicada a la ciutat de Portadown, Irlanda del Nord, autoritzada 
l’11 de desembre de 2014; 

• Operació d’importació i tractament de residu combustible derivat de residu 
presentat per TIRME SA procedent de Giugliano i Tufino (Itàlia), autoritzada 
l’11 de desembre de 2014. 

• Operació d’importació i tractament de residu combustible derivat de residu 
presentat per TIRME SA procedent de la planta de la Planta Intercomarcal de 
Reciclatge (Sabadell), autoritzada el 10 d’octubre de 2013. 

• Operació d’importació i tractament de residu combustible derivat de residu 
presentat per TIRME SA procedent de Colari, (Roma, Itàlia), autoritzada el 10 
d’octubre de 2013. 
 

Segon.- Encomanar al Departament de Medi Ambient la instrucció de l’expedient de 
revocació mitjançant l’emissió dels informes pertinents. 
 
Tercer.- Notificar el present acord d’inici a Tirme, SA, a la Intervenció General del 
Consell de Mallorca i a la conselleria competent en matèria de residus del Govern de 
les Illes Balears.  
 

La Sra. SOLER (PP) sol·licita que se’n justifiqui la urgència. 

La Sra. ESPEJA (consellera executiva de Medi Ambient) explica que resulta clar que és urgent iniciar 
els tràmits de revocació perquè els residus poden entrar fins a finals del mes de setembre que és quan 
s’acaba la temporada d’estiu. 

Per tant, com que l’entrada de fems és imminent, doncs la posada en marxa de l’inici dels tràmits també 
ha de ser imminent. 

La Sra. SOLER adverteix que aquest assumpte el coneixen d’ençà que entraren a governar. 
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A més a més, recorda que amb la Sra. Garrido s’havia arribat a un pacte en el sentit de no dur per 
urgència cap tema relacionat amb residus i, en canvi, ara duen aquest punt per urgència quan la Sra. 
Espeja sabia què passaria des del seu primer dia de govern i, per tant, considera que no és un tema 
urgent. 

Sotmesa la urgència 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 abstenció i deu vots 
en contra (PP). 

La Sra. ESPEJA (consellera executiva de Medi Ambient) explica que duen a Ple l’acord d’inici de 
revocació de les autoritzacions ja donades, per vàries raons. 

La primera és perquè el tractament de residus de fora de Mallorca és una anomalia en el funcionament 
de les instal·lacions, les quals es varen crear per tractar residus de les Illes Balears. 

Si encara no s’està fent bé la nostra pròpia gestió de residus, no s’entén que s’hagin d’ocupar de la 
gestió de residus d’altres països i cal focalitzar els esforços en les necessitats de la nostra terra. 

Aquestes operacions van en contra dels principis d’autosuficiència i proximitat emmarcats en directives 
europees i en lleis. Aquestes operacions generen externalitats ambientals tant d’emissions associades al 
tractament com al transport de residus. 

És un contrasentit demanar a la població una bona gestió dels residus domèstics per tal de reduir-los 
mentre que, alhora, la institució està tractant residus de fora. 

La seva intenció en la gestió de residus no es basa en la incineració. Es basa en una prevenció en la 
gestió de residus que passa, primerament, per la reducció, la qual cosa implica fer molta feina quant a 
educació ambiental tant per a nins com per a adults i potenciar bones pràctiques. 

En segon lloc està la reutilització. Cal focalitzar l’objectiu en aspectes d’obsolescència programada i 
també d’obsolescència percebuda i, en tercer lloc, incrementar esforços en matèria de reciclatge, un 
tema que ja s’està tractant amb tots els ajuntaments. 

La seva gestió de residus, a més a més, es basa en una gestió de proximitat i, per tant, és completament 
absurd importar residus de fora. 

Ressalta que aquest també és un mandat de la ciutadania. Un ampli grup d’entitats socials i ecologistes 
s’ha posicionat en contra de les importacions així com els grups polítics que conformen l’equip de 
govern del Consell de Mallorca i també grups de l’oposició. 

D’altra banda, s’ha de tenir en compte que, quan més s’incineri, més cendres es generen i aquestes 
ocupen un espai en un dipòsit de seguretat el qual està arribant a una situació de saturació. En cas de 
voler-lo ampliar, no existeix cap càlcul d’aquestes operacions, no s’han inclòs en les despeses ni s’ha 
tengut en compte el consum de territori que suposaria l’augment de la instal·lació. 

La importació de residus és tot el contrari a allò que ha exposat i, per això, duen avui aquest acord al 
Ple. 

El Sr. PASTOR (El Pi-Proposta per les Illes) demana, abans d’entrar a debatre el punt, disculpes al 
president del Consell de Mallorca i a la consellera executiva de Medi Ambient perquè li hauria agradat 
fer un debat conjunt d’aquest punt i de la moció presentada pel seu Grup però no ha pogut ser així. 

Tot seguit manifesta que aquest acord sembla que fa una passa més enllà de la proposta del primer punt 
d’acord de la moció presentada pel seu Grup però, tal i com ha comentat abans, aquesta proposta els 
genera alguns dubtes que, si són aclarits, no tendrien cap inconvenient en iniciar aquest expedient. 

En l’enumeració que fa l’expedient dels informes, n’hi ha un que per al seu Grup és important. Es 
tracta de l’informe del secretari general del Consell de Mallorca, que n’és el màxim responsable en 
temes jurídics. 

Aquest informe no s’elabora arran d’una sol·licitud del Departament de Medi Ambient però pensa que 
hauria d’haver estat així i també s’hauria d’haver demanar un informe de la Intervenció General per tal 
d’aportar seguretat jurídica a les persones que donaran suport a la proposta, però no ha estat així. 
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En llegir l’informe és quan se li generen els dubtes. L’informe s’ha elaborat per una petició de 
l’Ajuntament d’Alcúdia per aturar la importació de residus i, en les seves conclusions, diu: “Per estimar 
la petició del representant de l’Ajuntament d’Alcúdia, s’hauria d’incoar un expedient on s’acreditàs que 
hi ha un interès públic superior als beneficis econòmics que reporta la importació i tractament de 
combustible derivat de residu, que fou causa de la justificació de la darrera modificació.” 

Al respecte, el seu Grup entén que la proposta que avui presenta el Departament de Medi Ambient va 
en el sentit d’acordar l’inici de l’expedient de revocació de les autoritzacions d’aprovació. És a dir, que 
pensa que aquesta primera part l’acompleixen. 

El dubte li genera el paràgraf de l’informe que diu: “Tant la modificació contractual com la revocació 
de les autoritzacions existents implicaran la indemnització de danys i perjudicis que s’ocasionin a 
TIRME.” 

Observa que, per altra banda, hi ha un segon punt que potser seria una altra solució –que sembla que 
s’ha descartat– i que consistiria en allargar la temporada turística però el secretari general és molt clar 
en aquest sentit i assenyala que seria extemporani i que això sí que implicaria, directament, danys i 
perjudicis a TIRME i se donaria peu que se pogués interposar una demanda en contra de la institució. 

Assegura que, abans de prendre aquesta decisió que pot implicar indemnitzacions per part del Consell 
de Mallorca, li agradaria que poguessin comptar amb una certa seguretat –donat que el tema és delicat– 
que no se’n derivaran responsabilitats patrimonials personals. 

Remarca que voldria que quedàs constància del posicionament de la casa perquè pensa que l’expedient 
hauria de venir acompanyat dels corresponents informes però, tal com li han comentat de paraula el 
secretari general i la interventora general, sembla que no és imprescindible atès que es tracta d’un inici 
d’expedient i, per tant, més endavant hi haurà d’haver una segona votació d’un acord de Ple de fer 
efectiva aquesta revocació. 

Per concloure, reitera que el seu Grup està d’acord amb la proposta i hi votarien a favor però suggereix 
que se faci un recés, si s’escau, per tal deixar clar l’assumpte de la seguretat jurídica que és el que més 
els preocupa. 

La Sra. RIBOT (Podem Mallorca) manifesta que, tal i com ha comentat abans, aquesta és una mesura 
que recollia el seu programa electoral, que així es va reflectir en l’acord de govern i que, per coherència 
amb els seus votants, consideren que iniciar els tràmits per a la revocació de totes les autoritzacions 
d’importació de residus de fora de l’illa és una mesura necessària, imprescindible i d’urgència, a la qual 
donen tot el seu suport. 

El Sr. APESTEGUIA (MÉS per Mallorca) anuncia que, com ja ha manifestat quan debatien la moció 
d’El Pi-Proposta per les Illes, el seu Grup donarà suport aquesta proposta. 

A continuació comenta que vol fer unes puntualitzacions, sobretot relatives a la intervenció de la Sra. 
Soler sobre aquest tema, sobre la posició del seu Grup amb relació a dubtes o contrarietats que ella 
havia expressat. 

L’informe que ha fet arribat el Departament de Medi Ambient diu que el Ple del Consell de Mallorca és 
l’òrgan competent per acordar l’inici de l’expedient de revocació de les autoritzacions i també per 
resoldre’l. Tot i que els acords presos per la Comissió de Govern, ho varen ser per delegació del Ple, 
entén que ara que no hi ha aquesta delegació del Ple, li correspon a aquesta cambra prendre una decisió 
que, al cap i a la fi, és l’inici d’una revocació. 

En qualsevol cas, encara que no fos així, a més del compromís d’aturar la importació de fems que 
consta en el programa de govern, també hi ha el compromís d’aprofundir en la democràcia i això 
equival a aprofundir en els poders que se donen al Ple perquè així tots els grups que el conformen 
tenguin l’oportunitat de manifestar-se i de votar els diferents assumptes. 

Tot seguit d’adreça al Sr. Pastor i li comenta que en l’informe del Departament de Medi Ambient diu: 
“Per altra banda, l’acord de l’inici de l’expedient de revocació, com acte de tràmit, no requereix 
informe de la Intervenció General ni de la Secretaria General, sense perjudici que es puguin sol·licitar 
si es considera adient.” 
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Recalca que l’informe diu expressament que fan falta els altres informes precisament perquè es tracta 
del tràmit d’inici d’un expedient però, no obstant això, imagina que el secretari general podrà expressar 
la seva opinió al respecte, si ho creu convenient. 

Malgrat això, observa que és difícil de ponderar tot allò que no és econòmic però no és impossible. 
S’està referint a valors no econòmics com els d’autosuficiència, proximitat, contaminació, imatge 
turística, prevenció, etc. que també s’han de tenir en compte o, almanco, l’equip de govern vol tenir en 
compte quant a la gestió dels residus. 

Destaca que aquest tràmit és l’inici d’un camí, no el tancament i, per tant, hi haurà tots els debats que 
facin falta i s’hi incorporaran tots els informes a què feien referència tant en les reunions prèvies com 
durant el decurs del Ple. 

Per concloure, ressalta que la proposta dóna resposta i compliment tant als programes electorals com al 
programa de govern així com també al programa electoral d’El Pi-Proposta per les Illes i a la seva 
moció debatuda abans i, per això, felicita la consellera executiva de Medi Ambient i reitera el vot 
favorable del seu Grup. 

El Sr. COLL (PSOE) intervé per anunciar el vot favorable del Grup Socialista a aquesta iniciativa. 

La Sra. SOLER (PP) fa notar que intentarà fer els dos debats. Un és el relatiu a l’exposició de motius 
que ha fet la consellera executiva de Medi Ambient sobre les raons de dur aquesta revocació i l’altre és 
el debat sobre l’aspecte jurídic. 

A continuació observa que tenen una proposta de la directora insular de Residus acompanyada d’un 
informe jurídic del cap de Serveis Jurídics del Departament de Medi Ambient, informe que deixa ben 
clar que no necessiten ni un informe de Secretaria General ni un informe d’Intervenció General perquè 
es tracta de l’inici d’un expedient. 

Adverteix que l’inici d’aquest expedient no era necessari que el duguessin a Ple i imagina que, a partir 
d’ara, la intenció és que tots els inicis d’expedients vagin a Ple. 

Per altra banda, hi ha una carta de l’Ajuntament d’Alcúdia de dia 1 de setembre sobre la qual emet un 
informe el secretari general, un informe que no té res a veure amb l’inici de l’expedient de revocació 
que duen des del Departament de Medi Ambient atès que l’informe de Secretaria General està fet dia 3 
de setembre, és a dir, amb anterioritat a tots els informes del Departament i, fins i tot, a l’inici de 
l’expedient que ha duit a terme la directora insular de Residus. 

Això fa palès que es tracta de dos temes completament diferents i que no s’han embullar. Un està 
motivat per una carta que remet l’Ajuntament d’Alcúdia sol·licitant la revocació de la importació de 
fems perquè genera males olors a Alcúdia –tot i que resulta curiós que ho fan quan no n’ha arribat cap 
vaixell– i l’informe del secretari general al respecte diu que per poder revocar una acte administratiu 
que ha pres l’Administració s’han de ponderar les coses, si va en contra de l’interès general, etc. 

Les dues conclusions d’aquest informe són que tant allargar la temporada turística com revocar les 
autoritzacions implicaran indemnitzacions a l’empresa concessionària i se n’hauran de calcular els 
imports, és a dir, que s’inicia un expedient sense tenir ni idea de quins costos tendrà aquesta iniciativa. 
Remarca que això només n’és una part i ho és en base a una carta enviada per l’Ajuntament d’Alcúdia. 

Posteriorment, des del Departament de Medi Ambient, dia 7 de setembre, la directora insular de 
Residus fa un escrit amb una exposició de motius –que discutirà més endavant– i sol·licita l’elaboració 
d’un informe als Serveis Jurídics del Departament. 

L’informe emès pels Serveis Jurídics del Departament de Medi Ambient diu textualment: “Que per 
tornar enrere un acte administratiu, s’ha de fer una ponderació dels interessos públics concurrents”.  

En aquest sentit li observa al Sr. Apesteguia que “interessos públics” no inclou dur-ho en el programa 
electoral. Un interès públic ponderat i concurrent no es refereix a quelcom que tres partits polítics 
duguin en un programa electoral, cosa que ben segur tendrà clara l’empresa concessionària. 

Un interès públic tampoc no és dir que aquesta importació afecta el turisme quan enguany han tengut la 
millor temporada turística dels darrers 15 anys. Un interès públic no és dir que el GOB i Amics de la 
Terra hi estan en contra perquè, per exemple, la Federació Balear de Transports, els transportistes o els 
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treballadors de les estacions marítimes hi estan a favor. Aquests motius no són interessos públics 
ponderats i, de fet, constata que fins ara no ha sentit cap interès públic ponderat.  

Un interès públic ponderat tampoc no és dir que això afecta el medi ambient quan resulta que és millor 
mediambientalment incinerar combustible sòlid recuperat que carbó. 

El problema és que inicien un expedient sense que compti amb cap informe ambiental, sense cap 
informe jurídic més que el del Departament de Medi Ambient (ja que Secretaria General no ha informat 
l’expedient de revocació sinó la carta de l’Ajuntament d’Alcúdia) i sense cap informe econòmic.  

Tot seguit planteja si això és responsabilitat i reitera que duen un expedient de revocació d’unes 
autoritzacions que pot costar un dineral i que l’únic interès públic ponderat que s’ha comentat 
consisteix en arguments com mala temporada turística, que hi ha col·lectius que no els va bé, etc. 

Remarca, una altra vegada, que l’inici d’un expedient no és necessari que passi per Ple i que el pot 
iniciar, d’ofici, la mateixa consellera executiva de Medi Ambient però si l’han duit a Ple després de dos 
mesos és perquè El Pi-Proposta per les Illes ha presentat una moció sobre aquest tema i això és un 
exemple de com funciona la gestió de residus al Consell de Mallorca. 

Una vegada dit tot això, manifesta que rebatrà els arguments de la Sra. Espeja i li diu que és una 
mentida que la importació sigui una anomalia del contracte sinó que respon a una situació que passa en 
l’actualitat. 

Si la Sra. Espeja hagués estat més a Mallorca o tengués més història política sabria que la Directiva 
europea de residus 2008/98 va contribuir a l’inici de la restricció dels abocaments de residus i, per tant, 
des de fa uns anys existeix el mercat de combustible sòlid recuperat, cosa que no existia quan es va fer 
la revisió del contracte l’any 2007. 

Tampoc no és cert que l’únic informe que es valorà per importar combustible fos l’econòmic perquè 
també hi havia informes ambientals que fan palès que la importació de combustible es tradueix en una 
reducció del 50% d’emissions de CO2. 

És una fal·làcia que se digui que la importació de combustible sòlid recuperat contradigui cap directriu 
europea sobre el principi de proximitat i autosuficiència. Per exemple, Holanda és un dels països 
mediambientalment més avançats i importa combustible sòlid recuperat i no precisament dels països 
veïns. 

La passada legislatura, el Grup MÉS per Mallorca envià una carta a la Comissió Europea de Medi 
Ambient per denunciar el que estava passant a Mallorca. La resposta de la Comissió Europea de Medi 
Ambient va ser que era molt millor importar combustible que no dur el fems a abocadors. 

Quant a la prevenció, assegura que no té res a veure amb aquest tema i comenta que el primer Pla de 
Prevenció de Residus el va elaborar ella amb el seu equip i el varen aprovar en el mes de desembre de 
2013, malgrat que l’anterior consellera executiva de Medi Ambient havia estat la Sra. Marilena 
Tugores, d’Els Verds. 

Refusa que li donin lliçons de prevenció quan se dóna el cas que el primer Pla de Prevenció de Residus 
del Consell de Mallorca se va fer en el mes de desembre de 2013, essent ella consellera executiva de 
Medi Ambient. 

Tota la normativa europea, estatal i autonòmica s’acompleix amb la importació de combustible la qual 
s’inicià amb l’objectiu de no apujar la taxa i de fer rendibles unes instal·lacions. 

Recalca que ha quedat molt preocupada quan la Sra. Espeja ha dit que no creu en la incineració però ha 
de tenir en compte que hi ha unes instal·lacions fetes i que fins l’any 2041 hi ha una concessió ara bé, si 
es capaç d’indemnitzar la concessionària per la resta de contracte fins l’any 2041 i deixar d’incinerar, li 
reconeixerà el mèrit i, fins i tot, seria capaç de votar a Podem la propera legislatura. 

Pel que fa al dipòsit de seguretat de cendres, comenta que es va construir segons el pla de l’any 2007 el 
qual preveia la incineració de 700.000 tones anuals però mai no s’han arribat a incinerar les 700.000 
tones anuals i, en cas d’haver-ho fet, a dia d’avui el dipòsit de seguretat de cendres ja estaria ple. 
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Això demostra que no l’omple el combustible sòlid recuperat i la Sra. Espeja hauria de saber que 
produeix manco cendres la incineració de combustible sòlid recuperat que incinerar els residus urbans 
de cada dia. 

Així doncs, és clar que el dipòsit de cendres s’ha d’ampliar però no per la incineració de combustible 
sòlid recuperat sinó perquè tenia una vida de 5 anys i de l’any 2007 al 2015 ha passat molt més de 5 
anys. 

Per altra banda assegura que per Alcúdia, d’ençà que governa la Sra. Espeja i governa el nou consistori 
de l’Ajuntament d’Alcúdia, no ha entrat cap vaixell amb combustible sòlid recuperat. Durant el mes de 
juliol arribaren residus de Menorca, durant el mes d’agost es va aturar l’arribada de vaixells i està per 
veure què passarà durant el mes de setembre. 

En conclusió, l’olor de fems de la qual es queixa l’Ajuntament d’Alcúdia procedeix del fems de 
Menorca i no del combustible sòlid recuperat. 

A més a més, imagina que la Sra. Espeja també sabrà que se’n va fer un control exhaustiu a hotels, 
recepcions d’hotels i turistes als quals varen demanar si sentien males olors o molèsties quan arribaven 
els vaixells. Aleshores tots varen contestar que no i, per tant, aquest argument de les males olors 
tampoc no justifica res. 

El més greu de tot és que duen un expedient sense cap informe econòmic, sense cap informe ambiental 
i sense cap informe jurídic que garanteixi que se podrà dur a terme, realment, la revocació. 

El Sr. PRESIDENT observa que s’han plantejat unes qüestions jurídiques i li demana al Sr. Mas, 
secretari general del Consell de Mallorca, que les aclareixi. 

El Sr. MAS (secretari general) manifesta que farà referència a temes purament formals. 

En primer lloc fa notar que s’ha dit que no hi havia informe d’Intervenció General però, segons li 
indica la interventora general, l’informe s’ha fet encara que, per motius que desconeix, no ha arribat a 
Secretaria General. 

No obstant això, l’informe d’Intervenció General es limita a dir que no fa falta, en aquests moments, 
que Intervenció General emeti un informe, amb la qual cosa està totalment d’acord, i era quelcom que 
ja deia l’informe del TAG del Departament de Medi Ambient. Ara s’està en la mera aprovació inicial 
de l’expedient, és a dir, que se comença l’expedient. 

Un altre tema formal és que s’ha fet referència al motiu pel qual no s’ha repartit el seu informe. En 
aquest sentit s’ha de dir que el seu informe es va incorporar a l’expedient perquè així ho va demanar 
expressament ja que en la proposta que se li havia enviat no figurava perquè potser el Departament no 
el tenia, però va considerar que aquest informe, a pesar que s’havia fet per un tema distint, estava 
íntimament relacionat amb la revocació i, per això, va trobar que havia de formar part de l’expedient i 
que, al mateix temps, servia per motivar l’inici de l’expedient atès que l’informe acaba dient que si se 
vol donar solució al que demana el batle d’Alcúdia s’hauria d’iniciar un expedient no sols de revocació 
sinó també de modificació de contracte. 

És obvi que l’únic motiu per justificar la revocació d’aquestes autoritzacions és perquè se vol modificar 
el contracte i suprimir totes les autoritzacions perquè no tendria sentit just revocar-ne una i permetre’n 
d’altres en el futur. 

Ara per ara just hi ha un punt que és la revocació de les autoritzacions i, al respecte, reitera que s’està 
iniciant l’expedient i llavors s’hi incorporaran els informes jurídics i econòmics, serà objecte de 
fiscalització, se’n donarà audiència a TIRME perquè hi pugui al·legar allò que consideri oportú en 
defensa dels seus drets i, fins i tot, podrà no estar d’acord amb la valoració que faci el Consell de 
Mallorca. 

Després hi haurà d’haver un acord definitiu i les al·legacions de TIRME seran objecte d’un nou 
informe per part del Departament de Medi Ambient, de Secretaria General i d’Intervenció General. 

En qualsevol cas, adverteix que la durada normal d’aquest expedient és d’uns dos mesos. Les dues 
darreres autoritzacions que se varen fer el passat mes de desembre, una d’elles de 40 setmanes –que 
deu finalitzar a finals d’aquest mes– i l’altra que finalitza en el mes de desembre i, per tant, quan se 
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prengui l’acord –si se pren– de revocació, s’hauran de tenir en compte les indemnitzacions en el 
moment de prendre l’acord. 

És evident que si ara se diu que queden 50.000 tones per cremar, és molt probable que d’aquí a dos 
mesos només en quedin 20.000, per exemple, i per tant s’haurà de valorar allò que resti pendent per 
cremar. 

Respecte a les indemnitzacions personals que hi pogués haver, explica que és obvi que les 
modificacions contractuals o, fins i tot, la revocació de les autoritzacions concedides només es podran 
fer –com ja diu el seu informe– si hi ha un interès públic superior a l’interès que se va tenir en compte 
quan se va modificar el contracte. 

Ara bé, la forma de valorar aquest interès públic superior és el que haurà de quedar acreditat en 
l’expedient que s’ha d’instruir i, en aquests moments, és impossible especular sobre aquest tema. 

La Sra. SOLER manifesta que al Grup Popular li preocupa molt aquest tema i adverteix que el secretari 
general acaba de dir que hi ha un informe d’Intervenció General fet però que no s’ha repartit i el seu 
Grup sol·licita que se lliuri ara mateix aquest informe d’Intervenció General encara que s’hagi d’aturar 
el Ple. 

El Sr. PRESIDENT diu que no té cap inconvenient en aturar el Ple, si s’escau, però cal tenir en compte 
que secretari general ho ha dit in voce, que és tan vàlid com si fos per escrit i que, a més a més, hi ha 
dues persones que en prenen nota i s’encarreguen de fer l’acta. 

Tot i això, l’informe s’ha anat a cercar i, mentrestant, considera que poden seguir amb el segon torn 
d’intervencions sense necessitat d’haver d’aturar el Ple. 

El Sr. PASTOR agraeix l’aclariment del secretari general el qual dissipa el dubte que se li plantejava al 
seu Grup i que l’informe d’Intervenció General ho reafirma. Per això, anuncia el seu vot favorable a 
l’inici d’aquesta tramitació. 

D’altra banda comenta que és cert que el Ple pot delegar competències al Consell Executiu o a diferents 
òrgans però també se’n pot reservar. Tal vegada durant la passada legislatura aquesta competència 
estava delegada al Consell Executiu. Aquesta legislatura no hi està i li sembla que és sa i convenient 
que un tema tan important i sensible com és la importació de residus es dugui al Ple. 

De fet, durant aquest Ple s’ha debatut sobre les declaracions d’un conseller de la Generalitat de 
Catalunya i, en canvi, pareix que no puguin parlar del tema de residus que són una competència pròpia 
del Consell de Mallorca. 

Així doncs, agraeix també el gest de dur l’assumpte a Ple perquè així l’han pogut debatre, cadascú hi ha 
expressat el seu posicionament i dir en què pensa, d’aquest tema. 

Afegeix que creu que no hi ha res a haver d’amagar i que si abans les autoritzacions no es volien fer 
públiques i no es volien a Ple era perquè comportaven un debat molt dur per al govern i ara, en canvi, 
s’hi volen dur, la qual cosa li sembla que és sana i saludable i ho agraeix. 

Per altra banda diu que s’ha comentat que durant el mes d’agost no ha arribat cap vaixell amb residus a 
Alcúdia per refusar que hi hagués males olors però cal tenir el compte que el batle d’Alcúdia hi viu des 
de fa devers 60 anys, és a dir, que no hi ha anat a viure d’ençà que és batle i imagina que durant els 
darrers estius haurà patit els perjudicis de la importació de residus. 

Puntualitza que no és una qüestió de males olors durant el mes d’agost sinó que l’escrit de 
l’Ajuntament d’Alcúdia se refereix a un problema de males olors i ell creu en la paraula del batle. La 
Sra. Soler, que és municipalista, quan un ajuntament demana una cosa, hauria de mostrar respecte per 
la institució i per la persona que la presideix. 

Un altre argument, que és redundant, és dir que ha estat la millor temporada turística coincidint amb la 
importació de residus. Al respecte comenta que potser se li hauria de demanar a AENA que canviï les 
fotos de cales verges per fotos de la incineradora per promocionar Mallorca i veure si la temporada que 
ve vénen els mateixos turistes. 

Ressalta que aquest argument no hi té res a veure. Mallorca ha tengut la millor temporada turística 
perquè hi ha països que tenen moltes dificultats i estan en guerra. Això no ha ser, precisament, un 
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motiu d’orgull ja que no respon als nostres mèrits sinó a efectes externs que tal vegada l’any que ve no 
se repetiran. 

Per concloure, fa notar que no hi té més coses per aportar i aprofita per agrair la generositat de la Sra. 
Soler que, en la seva primera intervenció, ha dit que no estava aquí per donar lliçons gratuïtes però li ha 
d’agrair les contínues lliçons que ha donat sobre residus entrant, fins i tot, en temes científics i oferint 
una contundent explicació del que significat la importació de residus. 

La Sra. RIBOT intervé per manifestar que, per al seu Grup, el fet que la consellera executiva de Medi 
Ambient, Sra. Espeja, dugui aquest tema a Ple –a part de què els sembli el procediment correcte– deixa 
clara la voluntat política del nou govern d’empoderar el Ple i donar-li rellevància. 

Podem Mallorca entén que és el Ple, en el seu conjunt, on està representada tota la ciutadania i, per 
tant, totes les coses importants haurien de passar sempre per Ple. 

De la mateixa manera queda clar, amb aquesta mesura, que se farà tot el possible per evitar que arribin 
vaixells amb fems estranger i que, en breu, Mallorca deixarà de ser el femer d’Europa.  

Es tracta d’una intenció política que era clara des del principi i que, amb aquesta mesura, queda 
concretada. Per això, vol donar l’enhorabona a la consellera i li agraeix, profundament, la seva feina 
durant aquests darrers dos mesos. 

El Sr. APESTEGUIA diu que, aclarits el punt en què es troben i els requisits per ser-hi, creu que ara el 
debat és de voluntat política d’inici o no l’expedient. El seu Grup, com que evidentment té aquesta 
voluntat política, votarà a favor i, més endavant, ja debatran sobre els interessos públics ponderables 
que ja sap que no són els programes electorals però poden estar segurs que els exposaran i constaran en 
l’expedient. 

El Sr. COLL puntualitza que, segons el seu parer, la part formal de l’assumpte no pot ser la 
protagonista d’aquest debat, és a dir, si l’inici de l’expedient ha de passar per Ple o no (el seu Grup 
entén que sí ja que abans les competències estaven delegades en la Comissió de Govern i ara no hi 
estan). 

En qualsevol cal, el protagonisme del debat ha de ser que s’està intentant arreglar un bunyol que va 
deixar el PP la passada legislatura quan tenia 17 o 18 consellers, se sentia molt poderós i tot ho treien 
endavant amb la seva majoria, sense cap tipus de debat al Ple ni tampoc cap tipus de debat social ja que 
no eren poques les entitats que sol·licitaven que s’aturàs aquest projecte. 

La qüestió és quin és el missatge que s’està donant amb la importació d’Europa. Doncs bé, el missatge 
és que a Mallorca no li basta el rebuig que produeix per tal de fer rendibles les seves instal·lacions. Un 
missatge totalment contradictori amb el missatge que ha donat el Consell de Mallorca durant anys. 

Tothom –batles i regidors– sap que és difícil fer pedagogia entre la gent dels pobles quant a polítiques 
de reducció de residus i de reciclatge. De fet, quan s’explica això, la primera pregunta que sorgeix és 
quin serà el benefici que això els reportarà. Aleshores, resulta que el missatge que s’ha estat donant a la 
gent és totalment contradictori amb aquell que donava el Consell de Mallorca durant molt de temps. 

Recorda que no s’està parlant del model de gestió de residus ni de model de gestió energètica. Aquest 
és un missatge que ha repetit la Sra. Soler, juntament amb el tema de la tarifa i dir que la tarifa justifica 
qualsevol actuació que faci el Consell de Mallorca i, ja per concloure, reitera el suport del Grup 
Socialista a l’actuació immediata del Consell de Mallorca amb relació a aquest tema. 

La Sra. SOLER parla, en primer lloc, sobre l’informe d’Intervenció General i fa constar que se va 
remetre ahir al Departament de Medi Ambient però no als grups polítics. 

Tot seguit es dirigeix al Sr. Coll i li diu que li pot parlar de molts bunyols en matèria de residus com 
quan, dos dies abans d’unes eleccions, una consellera d’Els Verds va recepcionar dues línies 
d’incineració que s’havien d’amortitzar a través de la tarifa. 

Quant a la intervenció del Sr. Pastor, diu que és una llàstima que avui s’estreni ja que en aquesta casa hi 
ha hagut molts de debats en matèria de residus durant 4 anys i li sap greu que, havent estat batle i 
havent assistit a l’Assemblea de Batles i Batlesses de Mallorca, no estigués al corrent d’aquests debats. 
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Pel que fa al comentari sobre la temporada turística, diu que un dels països amb més turisme és França i 
suposa que deu saber que a prop del museu del Louvre hi ha una incineradora i també deu saber que hi 
ha països en què la incineradora està dins el recinte de l’aeroport i que, durant l’hivern, fan pistes 
d’esquí damunt la incineradora. Per això, li retreu al Sr. Pastor que demonitzi allò que no demonitzen 
països europeus amb molta més visió. 

A continuació reitera que duen una proposta d’inici d’expedient sense cap tipus d’informe, ni 
econòmic, ni jurídic ni ambiental. Avui simplement ponderen un interès públic basat en un pacte de 
govern i, quan s’arribi al final de la tramitació, es poden trobar que no sigui possible la revocació 
perquè la indemnització sigui molt alta. Aleshores creu que hauria estat més prudent fer tots els 
informes abans de dur l’expedient a Ple 

Recorda que el Consell de Mallorca compta amb una Mesa de Seguiment de Residus on estan 
representats tots els partits polítics i, si era tan urgent la revocació la importació de combustible sòlid 
recuperat, la consellera executiva de Medi Ambient els hagués pogut convocar totes les vegades que 
fossin necessàries per parlar-ne. 

Això significa que no era necessari dur l’inici de l’expedient al Ple perquè és un assumpte que podria 
haver tractat en la Mesa de Seguiment de Residus i dur a Ple un expedient que resolgui enlloc de dur-hi 
l’inici d’un expedient sense saber quines en seran les conseqüències, és a dir, si suposarà un increment 
de la tarifa, si afectarà la tarifa passada, sense saber quantes tones queden per dur i si seran capaços 
d’indemnitzar, si s’ha d’allargar la temporada turística i sense acreditar si mediambientalment és millor 
incinerar combustible o dur més carbó. 

Insisteix que s’inicia l’expedient a Ple sense conèixer què passarà després quan tot s’hauria pogut fer 
molt millor però l’equip de govern resulta que fa un mes que bada. La proposta d’inici és de dilluns 
passat, l’informe de la interventora és d’ahir i diu que no ha informar l’inici d’un expedient sinó que ho 
farà quan l’expedient s’hagi de resoldre al Ple. 

Per altra banda, el secretari general tampoc no ha informat aquest expedient sinó que, col·lateralment, 
ha informat amb relació amb un carta de l’Ajuntament d’Alcúdia, cosa que no té res a veure amb 
aquest expedient. 

En definitiva, es troben al Ple davant un expedient sense cap informe sinó únicament i exclusivament 
amb una voluntat política que no saben cap on els durà. 

La Sra. ESPEJA li assenyala a la Sra. Soler que no té sentit reiterar i reiterar els arguments perquè el 
secretari general ja ha dit que no se precisa de cap informe perquè es tracta d’iniciar un expedient. 

El motiu pel qual s’està en aquest punt a dia d’avui és perquè s’han trobat que la Sra. Soler no va fer la 
seva feina durant la passada legislatura. La Sra. Soler tenia l’obligació, després d’autoritzar totes les 
importacions, de sol·licitar els contractes entre TIRME i les empreses i li demana on són. 

També voldria saber on són els contractes de l’assegurança de responsabilitat civil, el contracte d’estiba 
del port, el contracte de transport fins a les plantes. Aquests contractes no són al Departament de Medi 
Ambient perquè la Sra. Soler no els va demanar. 

Ara resulta que per no importar residus fa falta un informe ambiental, reunir una Mesa, etc. però per 
importar –que era el que perjudicava– el govern del PP de la passada legislatura ni tan sols no va dur a 
Ple aquesta importació sinó que la varen dur a Comissió de Govern i així quedava tot més secret. 

L’actual equip de govern no té res a amagar ni té secrets i, per això, el primer tràmit l’inicien al Ple, 
davant tothom, perquè hi hagi debat. 

D’altra banda, si continuen entrant fems, és mèrit del Partit Popular. Resulta increïble que signassin 
unes autoritzacions que tenien conseqüències més enllà de la seva legislatura i ho varen fer perquè 
sabien que, si no guanyaven, la resta de partits les revocarien i això per no parlar d’anar en contra de 
l’opinió dels ciutadans. 

De fet, el nou equip de govern del Consell de Mallorca hi és justament perquè els ciutadans no volen 
més fems i, si n’han d’iniciar els tràmits avui, doncs els iniciïn avui i, just que només deixi d’entrar un 
vaixell, ja se’n sentirà orgullosa tot i que la intenció és no n’entri cap però s’han de seguir tots els 
tràmits administratius i jurídics necessaris. 
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Pel que fa als informes i a les indemnitzacions econòmiques, explica que per tenir aquests informes és 
necessari tenir els contractes que no estaven a la casa; per elaborar aquests informes, primer s’ha de 
donar audiència a l’empresa concessionària i resulta que, per donar-li audiència, abans s’han de 
començar els tràmits i ho fan avui al Ple. 

 

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), deu vots en contra (PP) i 
dues abstencions (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía). 
 

SEGON PUNT DESPATX EXTRAODINARI. PROPOSAT DE 
NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS DEL CONSELL INSULAR DE 
MALLORCA EN LA FUNDACIÓ CASTELL D’ALARÓ 

Es dóna compte de la següent proposta del president: 

L’article 10 dels Estatuts de la Fundació Castell d’Alaró estableix que en el Patronat 
hi haurà tres membres 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 en el Patronat de la Fundació Castell d’Alaró, i agrair-los els 
serveis prestats: 

T: Sra. Margalida Pocoví Sampol 

S: Sr. Joan Escalas Noceras 

T: Sra. Catalina Sureda Fons 

S: Sr. José Manuel Carrillo Martínez 

T: Sr. Rafel Rosselló Guardiola 

2. Nomenar les persones que es diran, representants del Consell Insular de Mallorca 
en el Patronat de la Fundació Castell d’Alaró: 

Titular: Sr. Iván Sevillano Miguel, conseller electe 

Suplent: Sr. Cristian Ruiz Altaba, director insular de Medi Ambient 

Titular: Sra. Mercè Bujosa Estarellas, consellera electa 

Suplent: Sra. Francisca Coll Bennàsar, directora insular de Patrimoni 

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

Suplent: Sr. Javier de Juan Martín, conseller electe 



 294

3. Comunicar-ho a les persones interessades i a la Fundació Castell d’Alaró. 

 

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 tretze abstencions (PP i El Pi-Proposta per les Illes). 
 

TERCER PUNT DESPATX EXTRAORDINARI. PROPOSTA DE 
NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS DEL CONSELL INSULAR DE 
MALLORCA A LA COMISSIÓ DE PROGRAMACIÓ, SEGUIMENT I 
CONTROL DEL CONVENI SIGNAT L’11 DE MARÇ DE 2011 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 11 de març de 2011 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. 

Les actuacions previstes a aquest conveni són: 

a) Impuls de la Serra de Tramuntana com a oferta de turisme natural, senderista i 
patrimonial. La Serra de Tramuntana inclou, entre els seus principals 
valors, ser un reclam turístic pel seu entorn natural i paisatgístic privilegiat, 
i aquestes inversions pretenen fomentar el turisme natural i de senderisme. 

- Rehabilitació de camins, reparació de refugis i albergs de la Serra de Tramuntana 
com a oferta de turisme natural, de senderisme i patrimonial. 

- Inversions a la finca de Raixa, centre d’interpretació de la serra de Tramuntana. 
b) Recuperació d’espais emblemàtics per al turisme cultural: 
- Adquisició, rehabilitació, adequació i explotació del castell de Santueri (Felanitx) 
- Restauració i posada en marxa de l’antic monestir de Bellpuig (Artà). 
- Recuperació de valors paisatgístics de zones turístiques (Cala Millor, Port 

d’Alcúdia,...) 

La clàusula 7na de l’esmentat conveni crea una Comissió de Programació, Seguiment 
i Control. 

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

1. Disposar el cessament de les Nomenar les persones que es diran com a 
representants del Consell Insular de Mallorca a la Comissió de Programació, 
Seguiment i Control del conveni signat l’11 de març de 2011 entre l’Administració de 
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el Consell Insular de Mallorca en 
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matèria d’actuacions per al desenvolupament de les inversions de l’Estat a les Illes 
Balears, i agrair-los els serveis prestats: 

Sr. Jaume Juan García 

Sra. Catalina Terrassa Crespí 

Sr. Segismundo Morey Ramon 

2. Nomenar les persones que es diran representants del Consell Insular de Mallorca a 
la Comissió de Programació, Seguiment i Control del conveni signat l’11 de març de 
2011 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: Sr. Joan Font Massot, conseller executiu de Desenvolupament 
Local 

Suplent: Sra. Margalida Puigserver Servera, consellera executiva de 
Benestar i Drets Socials 

Titular: Sr. Lucas Gálvez Garrido, conseller electe 

Suplent: Sr. Jesús Jurado Seguí, conseller executiu de Participació 
Ciutadana i Presidència 

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

Suplent: Sra. Cristina Ballester Parets, directora insular d’Hisenda i 
Pressuposts 

3. Notificar-ho a les persones interessades, a les secretaries tècniques de  i a la 
Comunitat Autònoma 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 tretze abstencions (PP i El Pi-Proposta per les Illes). 
 
QUART PUNT DESPATX EXTRAORDINARI. PROPOSTA DE 
DESIGNACIÓ DE REPRESENTATS DEL CONSELL INSULAR DE 
MALLORCA EN EL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ JARDÍ BOTÀNIC DE 
SÓLLER 

Es dóna compte de la següent proposta del president: 
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Els Estatuts de la Fundació Jardí Botànic de Sóller estableixen que el Consell de 
Mallorca comptarà amb un representant en el Patronat de la Fundació Jardí Botànic de 
Sóller. 

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

6. Disposar el cessament de la Sra. Catalina Soler Torres, titular, i del Sr. Joan 
Rotger Seguí, suplent, com a representants del Consell Insular de Mallorca en 
el Patronat de la Fundació Jardí Botànic de Sóller, i agrair-los els serveis 
prestats. 

7. Nomenar la Sra. Sandra Espeja Almajano, consellera executiva de Medi 
Ambient, titular, i el Sr. Cristian Ruiz Altaba, director insular de Medi 
Ambient, suplent, representants del Consell Insular de Mallorca en el Patronat 
de la Fundació Jardí Botànic de Sóller 

8. Notificar-ho a les persones interessades i a la Fundació Jardí Botànic de Sóller. 

 

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 tretze abstencions (PP i El Pi-Proposta per les Illes). 
 
CINQUÈ PUNT DESPATX EXTRAORDINARI. PROPOSTA DE 
DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS DEL CONSELL INSULAR DE 
MALLORCA A LA COMISSIÓ TÈCNICA INTERINSULAR. 

Es dóna compte de la següent proposta del president: 

L'article 50 de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars i la disposició 
transitòria 6 de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut 
d'Autonomia de les Illes Balears disposa que a la Comissió Tècnica Interinsular hi 
haurà, entre d’altres, quatre vocals en representació del Consell Insular de Mallorca. 

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

1. Nomenar vocals de la Comissió Tècnica Interinsular en representació del Consell 
Insular de Mallorca les persones següents: 

Titular: Sr. Joan Font Massot, conseller executiu de Desenvolupament 
Local 

Suplent: Sra. Margalida Puigserver Servera, consellera executiva de 
Benestar i Drets Socials 

Titular: Sr. Jesús Juan Jurado Seguí, vicepresident segon i conseller 
executiu de Participació Ciutadana i Presidència 

Suplent: Sra. Aurora Ribot Lacosta, consellera electa 
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Titular: Sr. Lucas Gálvez Garrido, conseller electe 

Suplent: Sra. Roser García Borràs, consellera electa 

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

Suplent: Sra. Mercedes Garrido Rodríguez, consellera executiva de Territori i 
Infraestructures 

2. Notificar-ho a les persones interessades i al 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 tretze abstencions (PP i El Pi-Proposta per les Illes). 
 

SISÈ PUNT DESPATX EXTRAORDINARI. PROPOSTA DE 
NOMENAMENT DELS MEMBRES DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ 
MALLORCA TURISME 

Es dóna compte de la següent proposta del president: 

L’article 11 dels estatuts de la Fundació estableix que en el Patronat de la Fundació hi 
ha, entre d’altres, vuit vocals en representació del Consell de Mallorca, que ha de 
designar el Ple. D’aquests, quatre són elegits d’entre els consellers i conselleres electes 
i quatre d’entre els consellers executius i les conselleres executives o alts càrrecs. 

 
Per això, propòs al Ple que adopti l’acord següent:  
 
1. Nomenar com a vocals del Consell de Mallorca al Patronat de la Fundació Mallorca 
Turisme a les persones següents: 

Consellers i conselleres electes: 

Titular: Sra. Aurora Ribot Lacosta 

Suplent: Sr. Lucas Gálvez Garrido 

Titular: Sr. Iván Sevillano Miguel 

Suplent: Sra. M. Roser García Borràs 

Titular: Sr. Lluís Enric Apesteguía Ripoll 

Suplent: Sra. Mercè Bujosa Estarellas 

Titular: Sr. Joan Fons Massot 
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Suplent: Sra. Apol·lònia Miralles Xamena 

Consellers executius i conselleres executives o alts càrrecs: 

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

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

Titular: Sra. Maria Paula Ginard Vílchez, directora insular de Turisme, 
Promoció Econòmica i Artesania 

Suplent: Sra. Cristina Ballester Parets, directora insular d’Hisenda i 
Pressuposts 

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

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

2. Comunicar-ho a les persones interessades, a la Fundació Mallorca Turisme i a la 
Secretaria Tècnica d’Economia i Hisenda. 

 

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 tretze abstencions (PP i El Pi-Proposta per les Illes). 
 
SETÈ PUNT DESPATX EXTRAORDINARI. PROPOSTA DE DESIGNACIÓ 
DELS REPRESENTANT DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA EN LA 
COMISSIÓ MIXTA GOVERN-CONSELLS INSULARS PER AL TRASPÀS 
DE FUNCIONS I SERVEIS 

Es dóna compte de la següent proposta del president: 

L’article 2 del Decret 130/2007, de 19 d’octubre, de creació de la Comissió Mixta 
Govern-consells insulars per al traspàs de funcions i serveis (BOIB núm. 157, de 
20/10/2007) estableix que el Consell Insular de Mallorca ha de designar quatre 
representants a l’esmentada Comissió. 
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L’article 3 del Decret 130/2007, de 19 d’octubre, de creació de la Comissió Mixta 
Govern-consells insulars per al traspàs de funcions i serveis (BOIB núm. 157, de 
20/10/2007) estableix que els consells insulars designen els seus representants per 
temps indefinit. 

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 en la Comissió Mixta Govern-consells insulars per al traspàs de 
funcions i serveis, i agrair-los els serveis prestats: 

Titular: Sr. Maria Salom Coll 

Suplent: Sra. Catalina Soler Torres 

Titular: Sr. Joan Rotger Seguí 

Suplent: Sra. Miquel Barceló Llompart 

Titular: Sr. Mauricio Rovira de Alós  

Suplent: Sra. Jaume Crespí Deyà 

Titular: Sra. Margalida Isabel Roig Catany 

Suplent: Sr. Rafael Pons Vidal 

2. Designar les persones que es diran representants del Consell Insular de Mallorca en 
la Comissió Mixta Govern-consells insulars per al traspàs de funcions i serveis: 

Titular: Sra. Margalida Puigserver Servera, consellera executiva de Benestar i 
Drets Socials 

Suplent: Sr. Joan Font Massot, conseller executiu de Desenvolupament Local 

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

Suplent: Sra. Mercedes Garrido Rodríguez, consellera executiva de Territori i 
Infraestructures 

Titular: Sra. Carmen Palomino Sánchez, consellera executiva de 
Modernització i Funció Pública 

Suplent: Sr. Francesc Miralles Mascaró, vicepresident primer i conseller 
executiu de Cultura, Patrimoni i Esports 

Titular: Sr. Jesús Juan Jurado Seguí, vicepresident segon i conseller executiu 
de Participació Ciutadana i Presidència 

Suplent: Sra. Sandra Espeja Almajano, consellera executiva de Medi Ambient 
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3. Notificar-ho a les persones interessades i a la Secretaria de la Presidència 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 tretze abstencions (PP i El Pi-Proposta per les Illes). 
 

VUITÈ PUNT DESPATX EXTRAODINARI. PROPOSTA DE 
NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS DEL CONSELL INSULAR DE 
MALLORCA EN LA COMISSIÓ MIXTA PARITÀRIA CONSELL DE 
MALLORCA- FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD PER A LA GESTIÓ DE LA 
FINCA RAIXA. 

Es dóna compte de la següent proposta del president: 

La disposició cinquena del Conveni per a l'adquisició i gestió conjunta de la finca 
Raixa determina que hi haurà una Comissió mixta formada per una representació 
paritària del Consell de Mallorca i la Fundación Parques Nacionales. 

Amb efectes del dia 1 de gener de 2006 la Fundación Biodiversidad va absorbir la 
Fundación Parques Nacionales. 

Per tant, resolc: 

1. Disposar el cessament de les persones que es diran com a representants del 
Consell Insular de Mallorca a la Comissió mixta paritària Consell de Mallorca-
Fundación Biodiversidad per a la gestió de la finca Raixa i agrair-los els serveis 
prestats: 

Sra. Maria Salom Coll 

Sr. Jaume Juan García 

Sra. Maria Isabel Crespí Deyà 

Sr. Miquel Barceló Llompart 

2. Designar les persones que es diran representants del Consell de Mallorca a la 
Comissió mixta paritària Consell de Mallorca-Fundación Biodiversidad per a la 
gestió de la finca Raixa: 

Titular: Sr. Miquel Ensenyat Riutort, president del Consell Insular de Mallorca 

Suplent: Sr. Joan Font Massot, conseller executiu de Desenvolupament Local 

Titular: Mercè Bujosa Estarellas, consellera electa 
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Suplent: Lluís Enric Apesteguía Ripoll, conseller electe 

Titular: Sr. Jesús Juan Jurado Seguí, vicepresident segon i conseller executiu 
de Cultura, Patrimoni i Esports 

Suplent: Sr. Lucas Gálvez Garrido, conseller electe 

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

Suplent: Sr. Cosme Bonet Bonet, conseller executiu d’Economia i Hisenda 

3. Comunicar-ho a les persones interessades i a la Fundación Biodiversidad. 

 

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 tretze abstencions (PP i El Pi-Proposta per les Illes). 
 

NOVÈ PUNT DESPATX EXTRAORDINARI. PROPOSTA DE 
NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS DEL CONSELL INSULAR DE 
MALLORCA EN L’AUTORITAT DE GESTIÓ DEL PARC NATURAL DE SA 
DRAGONERA 

Es dóna compte de la següent proposta del president: 

El Decret 7/1995, de 26 gener, pel qual es declara Parc Natural sa Dragonera 
(BOCAIB núm. 18, d’11 de febrer de 1995), disposa que hi haurà dos representants 
del Consell Insular de Mallorca en l’Autoritat de Gestió del Parc Natural de sa 
Dragonera. 

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

1. Disposar el cessament de la Sra. Catalina Soler Torres i de la Sra. Margalida 
Pocoví Sampol com a representants del Consell Insular de Mallorca a l’Autoritat 
de Gestió del Parc Natural de sa Dragonera i agrair-los els serveis prestats. 

2. Nomenar les persones que es diran representants del Consell Insular de 
Mallorca a l’Autoritat de Gestió del Parc Natural de sa Dragonera: 

Titular: Sr. Lluís Enric Apesteguía Ripoll, conseller electe 

Titular: Sra. Aurora Ribot Lacosta, consellera electa 

Suplent: Sra. M. Roser García Borràs, consellera electa 
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3. Notificar-ho a les persones interessades, a la Conselleria de Medi Ambient, 
Agricultura i Pesca i a la Secretaria Tècnica del Departament de Medi Ambient. 

 

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 tretze abstencions (PP i El Pi-Proposta per les Illes). 
 

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari general, estenc aquesta acta  
amb plecs de paper números de A Nº 11442 a  A  Nº 11822. 

El secretari general              El president 
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DECRETS DE 
PRESIDÈNCIA 

     

DEPARTAME
NT 

DATA 
DECRET 

TEMA COMENTARI DESTINATARI IMPORT 

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

24/07/15 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONT.ADMINISTRATIU 
NÚM.3 DE PALMA, ACTUACIONS PA 153/2015 

NÚM.D. 64/15  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

24/07/15 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONT.ADMINISTRATIU NÚM. 
DE PALMA, ACTUACIONS PO 80/2015 

NÚM.D. 70/15  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

21/07/15 COMPAREIXENÇA DAVANT LA SALA CONT.ADMINISTRATIVA DEL 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA PO 205/15 

NÚM.D. 67/15  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

21/07/15 COMPAREIXENÇA DAVANT LA SALA CONT.ADMINISTRATIVA DEL 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA PO 206/15 

NÚM.D. 66/15  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

23/07/15 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ NÚM.7 DE 
PALMA, DILIGÈNCIES PRÈVIES 2136/2015 

NÚM.D. 71/15  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

23/07/15 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONT. ADMINISTRATIU 
NÚM.3 DE PALMA, PA 125/15 

NÚM.D. 68/15  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

23/07/15 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONT. ADMINISTRATIU 
NÚM.1 DE PALMA, PO 80/15 

NÚM.D. 70/15  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

17/07/15 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT PRIMERA INSTÀNCIA NÚM.1 
DE MANACOR, EXP.224/2015 

NÚM.D. 65/15  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

02/07/15 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ NÚM.6 DE 
PALMA, EXP.418/2015 

NÚM.D. 63/15  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

02/07/15 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ NÚM.11 DE 
PALMA, DILIGÈNCIES PRÈVIES 1295/2015 

NÚM.D. 64/15  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

02/07/15 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ NÚM.1 DE 
MANACOR, DILIGÈNCIES PRÈVIES 1037/2015 

NÚM.D. 62/15  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

26/05/15 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONT.ADMINISTRATIU 
NÚM.3 DE PALMA, PA 126/2015 

NÚM.D. 59/15  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

01/07/15 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONT.ADMINISTRATIU 
NÚM.1 DE PALMA, PA 82/15 

NÚM.D. 60/15  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

01/07/15 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONT.ADMINISTRATIU 
NÚM.3 DE PALMA, PO 73/15 

NÚM.D. 61/15  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

17/05/15 COMPAREIXENÇA DAVANT DEL JUTJAT INSTRUCCIÓ NÚM.3 DE 
PALMA, DILIGÈNCIES PRÈVIES 1660/2015 

NÚM.D. 58/15  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

17/05/15 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONT.ADMINISTRATIU 
NÚM.3 DE PALMA, PA 89/15 

NÚM.D. 57/15  

BENESTAR 
SOCIAL 

22/07/15 ATRIBUCIÓ DE 
FUNCIONS 

ALS DIRECTORS I A LES DIRECTORES INSULARS 
DEL DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL 

  

ECONOMIA I 
HISENDA 

20/07/15 DECRET PEL QUAL ADAPTA EXECUCIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA DE CIM AL DECRET 
ORGANITZACIÓ DE DIA 10 DE JULIOL DE 2015 

  

MODERNITZA
CIÓ I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/07/15 INADMETRE A 
TRÀMIT 

RECURS ALÇADA G.M.M  

MODERNITZA
CIÓ I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/07/15 INADMETRE A 
TRÀMIT 

DESESTIMAR RECURS ALÇADA B.D.B  
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MODERNITZA
CIÓ I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/07/15 DESESTIMAR RECURS ALÇADA A.F.C  

PRESIDÈNCIA 23/07/15 NOMENAR COM A VICEPRESIDENTA DEL CONSORCI 
SERRA DE TRAMUNTANA PATRIMONI MUNDIAL 

MERCEDES GARRIDO 
RODRÍGUEZ 

 

SECRETARIA 
GENERAL 

02/07/15 CESSAMENT LLOC 
DE TREBALL 

SECRETARI PARTIT POLÍTIC JAUME COLOM DELGADO  

SECRETARIA 
GENERAL 

02/07/15 CESSAMENT LLOC 
DE TREBALL 

SECRETARI PARTIT POLÍTIC PAU DE VILCHES 
MORAGUES 

 

SECRETARIA 
GENERAL 

02/07/15 CESSAMENT LLOC 
DE TREBALL 

SECRETARI PARTIT POLÍTIC DAVID JORDI LLOBET 
MARTÍN 

 

SECRETARIA 
GENERAL 

02/07/15 CESSAMENT LLOC 
DE TREBALL 

SECRETARI PARTIT POLÍTIC JAUME PALOU GARAU  

SECRETARIA 
GENERAL 

02/07/15 CESSAMENT LLOC 
DE TREBALL 

SECRETARI PARTIT POLÍTIC MIQUEL RAMÓN MATAS  

SECRETARIA 
GENERAL 

02/07/15 CESSAMENT LLOC 
DE TREBALL 

SECRETARI PARTIT POLÍTIC ANTONI GOMILA BORRAS  

SECRETARIA 
GENERAL 

02/07/15 CESSAMENT LLOC 
DE TREBALL 

SECRETARI PARTIT POLÍTIC BARTOMEU AGUILAR 
JOFRE 

 

SECRETARIA 
GENERAL 

02/07/15 CESSAMENT LLOC 
DE TREBALL 

SECRETARIA PARTIT POLÍTIC CATALINA MARIA 
CALAFAT SERVERA 

 

SECRETARIA 
GENERAL 

02/07/15 CESSAMENT LLOC 
DE TREBALL 

SECRETARIA PARTIT POLÍTIC FRANCISCA MARIA RIERA 
PASCUAL 

 

SECRETARIA 
GENERAL 

02/07/15 CESSAMENT LLOC 
DE TREBALL 

SECRETARI PARTIT POLÍTIC PEDRO JUAN SERRA  

SECRETARIA 
GENERAL 

02/07/15 CESSAMENT LLOC 
DE TREBALL 

SECRETARIA PARTIT POLÍTIC CATALINA MARIA RIBAS 
NICOLAU 

 

SECRETARIA 
GENERAL 

02/07/15 CESSAMENT LLOC 
DE TREBALL 

SECRETARIA PARTIT POLÍTIC AGUEDA QUIÑONERO 
BANEGAS 

 

SECRETARIA 
GENERAL 

02/07/15 CESSAMENT LLOC 
DE TREBALL 

ASSESSOR DE PRESIDÈNCIA BARTOMEU MARTINEZ 
OLIVER 

 

SECRETARIA 
GENERAL 

02/07/15 CESSAMENT LLOC 
DE TREBALL 

ASSESSOR DE PRESIDÈNCIA JUAN ANTONIO FUSTER 
ROSSELLO 

 

SECRETARIA 
GENERAL 

02/07/15 CESSAMENT LLOC 
DE TREBALL 

CAP DE PROGRAMES PEDRO BESTARD 
MARTINEZ 

 

SECRETARIA 
GENERAL 

02/07/15 CESSAMENT LLOC 
DE TREBALL 

RESPONSABLE AREES COMUNICACIÓ CARMEN RUIZ DE 
GALARRETA ILLANA 

 

SECRETARIA 
GENERAL 

02/07/15 CESSAMENT LLOC 
DE TREBALL 

RESPONSABLE AREES COMUNICACIÓ MARINA CAMPOMAR 
GARRIDO 
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SECRETARIA 
GENERAL 

02/07/15 CESSAMENT LLOC 
DE TREBALL 

RESPONSABLE AREES COMUNICACIÓ JOAN FRANCESC SASTRE 
CAÑELLAS 

 

SECRETARIA 
GENERAL 

02/07/15 CESSAMENT LLOC 
DE TREBALL 

RESPONSABLE AREES COMUNICACIÓ MARIA ISABEL CAÑELLAS 
CERVERA 

 

SECRETARIA 
GENERAL 

02/07/15 CESSAMENT LLOC 
DE TREBALL 

ASSESSORA EN BENESTAR SOCIAL MARIA JERONIMA 
MARQUES RATTIER 

 

SECRETARIA 
GENERAL 

02/07/15 CESSAMENT LLOC 
DE TREBALL 

ASSESSORA DE PROMOCIÓ SOCIOCULTURAL JUANA MARIA JURADO 
GARCIA 

 

SECRETARIA 
GENERAL 

02/07/15 CESSAMENT LLOC 
DE TREBALL 

CAP DE PROGRAMES JUAN MAGRO BAUZA  

SECRETARIA 
GENERAL 

02/07/15 CESSAMENT LLOC 
DE TREBALL 

SECRETARI GRUPS POLÍTICS RICARDO MACHO JUAN  

SECRETARIA 
GENERAL 

02/07/15 CESSAMENT LLOC 
DE TREBALL 

SECRETARI GRUPS POLÍTICS JOSÉ PONS BATLE  

SECRETARIA 
GENERAL 

02/07/15 CESSAMENT LLOC 
DE TREBALL 

SECRETARIA GRUPS POLÍTICS CONSUELO PATRICIA 
AMARO VICENTE 

 

SECRETARIA 
GENERAL 

02/07/15 CESSAMENT LLOC 
DE TREBALL 

SECRETARIA GRUPS POLÍTICS MARIA FRANCISCA 
VICENS BALAGUER 

 

SECRETARIA 
GENERAL 

02/07/15 CESSAMENT LLOC 
DE TREBALL 

SECRETARI GRUPS POLÍTICS FRANCISCO RUIZ 
RODRIGUEZ 

 

SECRETARIA 
GENERAL 

02/07/15 CESSAMENT LLOC 
DE TREBALL 

SECRETARIA GRUPS POLÍTICS MARIA ANTÓNIA DARDER 
DIOSDADO 

 

SECRETARIA 
GENERAL 

02/07/15 CESSAMENT LLOC 
DE TREBALL 

SECRETARIA GRUPS POLÍTICS JUAN VERGER ROSIÑOL  

SECRETARIA 
GENERAL 

03/07/15 CESSAMENT LLOC 
DE TREBALL 

CAP DE COMUNICACIÓ JOSE NEGRON NEVADO  

SECRETARIA 
GENERAL 

03/07/15 PRESA DE 
POSSESSIÓ 

ASSESSOR MIQUEL ROMAGUERA 
SASTRE 

 

SECRETARIA 
GENERAL 

03/07/15 NOMENAMENT I/O 
PRESA DE 
POSSESSIÓ 

CAP DE COMUNICACIÓ EDUARDO EUGÉNIO 
ZUÑIGA SOLARI 

 

SECRETARIA 
GENERAL 

03/07/15 NOMENAMENT I/O 
PRESA DE 
POSSESSIÓ 

SECRETARI GRUP POLÍTIC JUAN RAFAEL ENCINAS 
BISQUERRA 

 

SECRETARIA 
GENERAL 

03/07/15 NOMENAMENT I/O 
PRESA DE 
POSSESSIÓ 

SECRETARI GRUP POLÍTIC ANTONI GOMILA BORRÁ  

SECRETARIA 
GENERAL 

03/07/15 NOMENAMENT I/O 
PRESA DE 
POSSESSIÓ 

CAP DE PRESIDÈNCIA CATALINA SOCIES SALVÀ  
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SECRETARIA 
GENERAL 

03/07/15 NOMENAMENT I/O 
PRESA DE 
POSSESSIÓ 

SECRETARIA GRUP POLÍTICS MARIA GIBERT VIVES  

SECRETARIA 
GENERAL 

03/07/15 NOMENAMENT I/O 
PRESA DE 
POSSESSIÓ 

ASSESSORA GEMMA PURI PLANA  

SECRETARIA 
GENERAL 

03/07/15 NOMENAMENT I/O 
PRESA DE 
POSSESSIÓ 

RESPONSABLE AREA COMUNICACIÓ JAUME PALOU GARAU  

SECRETARIA 
GENERAL 

22/07/15 ESMENA ERRADA 
MATERIAL 

DECRET DE 21 DE JULIOL PEL QUAL DELEGA LA 
REPRESENTACIÓ A LA FEDERACIÓ ESPAÑOLA 
DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS 

  

 

 
RESOLUCIONS 
CONSELLERS 

     

DEPARTAMENT DATA 
DECRET 

TEMA COMENTARI DESTINATARI IMPORT 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

03/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA A FOMENTAR 
L'ASSOCIACIONISME EN L'ÀMBIT DE LES 
PERSONES MAJORS (MANTENIMENT DE 
L'ENTITAT) 

ASSOCIACIÓ TERCERA 
EDAT DE PORTALS 

700 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

03/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA A DONAR SUPORT A 
PROGRAMES D'ACTIVITATS DE CAIRE 
SOCIOCULTURAL DIRIGITS A LES PERSONES 
MAJORS, ANY 2014 

ASOCIACIÓN TERCERA 
EDAD SANTA 
MARGARITA 

2000 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

03/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA A DONAR SUPORT A 
PROGRAMES D'ACTIVITATS DE CAIRE 
SOCIOCULTURAL DIRIGITS A LES PERSONES 
MAJORS, ANY 2014 

ASOCIACIÓN MURENSE 
DE LA TERCERA EDAD 

2000 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

03/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA A DONAR SUPORT A 
PROGRAMES D'ACTIVITATS DE CAIRE 
SOCIOCULTURAL DIRIGITS A LES PERSONES 
MAJORS, ANY 2014 

ASSOCIACIÓ GENT 
GRAN DE LLOSETA 

1635,84 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

03/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA A DONAR SUPORT A 
PROGRAMES D'ACTIVITATS DE CAIRE 
SOCIOCULTURAL DIRIGITS A LES PERSONES 
MAJORS, ANY 2014 

ASSOCIACIÓ GENT 
MAJOR DE CAMPANET 

869,8 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

03/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA A DONAR SUPORT A 
PROGRAMES D'ACTIVITATS DE CAIRE 
SOCIOCULTURAL DIRIGITS A LES PERSONES 
MAJORS, ANY 2014 

ASOCIACIÓN DE 
JUBILADOS Y 
PENSIONISTAS DE CALA 
MILLOR 

2000 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

03/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA A DONAR SUPORT A 
PROGRAMES D'ACTIVITATS DE CAIRE 
SOCIOCULTURAL DIRIGITS A LES PERSONES 
MAJORS, ANY 2014 

ASOCIACIÓN DE 
PERSONAS MAYORES 
CA NOSTRA 

1783,48 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

03/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA A DONAR SUPORT A 
PROGRAMES D'ACTIVITATS DE CAIRE 
SOCIOCULTURA DIRIGITS A LES PERSONES 
MAJORS, ANY 2014 

ASOCIACIÓN TERCERA 
EDAD "SOL NAIXENT" 

830 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

03/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA A DONAR SUPORT A 
PROGRAMES D'ACTIVITATS DE CAIRE 
SOCIOCULTURAL DIRIGITS A LES PERSONES 
MAJORS, ANY 2014 

ASSOCIACIÓ SEGONA 
EDAT DE MANACOR 

1725 
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CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

03/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL LLOGUER CENTRE 
SOCIOCULTURAL DE MANACOR (ABRIL 2015) 

CRISTINA NICOLAU 
SUÑER 

2159,83 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

03/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL CENTRE SOCIOCULTURAL 
D'INCA 
REF. Q/2015/729 

COMERCIAL BORDOY, 
SL 

36,39 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

03/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL CENTRE SOCIOCULTURAL DE 
MANACOR 
REF. Q/2015/813 

COMERCIAL BORDOY, 
SL 

66,68 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

03/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE PROMOCIÓ SOCIAL I 
ASSOCIACIONISME 

ESPORTS 85, SL 16337,11 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

04/05/15 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

DONAR CONFORMITAT I AUTORITZAR 
L'ABONAMENT 
ABRIL-2015 

J.A.R.M. 271,84 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

04/05/15 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

DONAR CONFORMITAT I AUTORITZAR 
L'ABONAMENT 
ABRIL-2015 

R.M.G.R. 71,08 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

04/05/15 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

DONAR CONFORMITAT I AUTORITZAR 
L'ABONAMENT 
ABRIL-2015 

J.M.F. 77,81 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

04/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE CULTURA 
(ORGANITZACIÓ DE LA "FIRA DEL LLIBRE ANTIC I 
D'OCASIÓ") 

TRANSPORTES 
BLINDADOS, SA 

1534,18 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

04/05/15 ALTRES RECONEIXEMENT D'ELS CALDERERS COM A 
COL·LECCIÓ MUSEOGRÀFICA I INSCRIPCIÓ EN 
EL REGISTRE INSULAR DE MUSEUS I 
COL·LECCIONS MUSEOGRÀFIQUES DEL CIM 

VARIS  

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

04/05/15 ALTRES RECONEIXEMENT DE SA BASSA BLANCA-
FUNDACIÓ YANNICK I BEN JAKOBER COM A 
MUSEU I INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE INSULAR 
DE MUSEUS I COL·LECCIONS 
MUSEOGRÀFIQUES DEL CIM 

VARIS  

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

04/05/15 ALTRES RECONEIXEMENT D'ES BALUARD COM A MUSEU 
I INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE INSULAR DE 
MUSEUS I COL·LECCIONS MUSEOGRÀFIQUES 
DEL CIM 

VARIS  

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

04/05/15 ALTRES RECONEIXEMENT DE LA COL·LECCIÓ 
MUSEOGRÀFICA FREDERIC CHOPIN I GEORGE 
SAND COM A COL·LECCIÓ MUSEOGRÀFICA I 
INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE INSULAR DE 
MUSEUS I COL·LECCIONS MUSEOGRÀFIQUES 
DEL CIM 

VARIS  

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

05/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE CULTURA  
REF. Q/2015/567 

VARIS 1167,65 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

05/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS 
REF. Q/2015/546 

LLIBRES COLOM, SL 82,71 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

05/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS 
REF. Q/2015/581 

VARIS 1282,49 
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CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

05/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS 
REF. Q/2015/547 

VARIS 3502,69 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

05/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE L'EDIFICI KREKOVIC 
REF. Q/2015/545 

TRES SERVEIS 
CULTURALS, SL 

847 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

05/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE PATRIMONI 
HISTÒRIC 
REF. Q/2015/565 

VARIS 757,42 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

05/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE CULTURA 
REF. Q/2015/577 

EL GALL EDITOR, SL 3026,25 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

05/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DELS SERVEIS ADMINISTRATIUS DE 
CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 
REF. Q/2015/531 

VARIS 1702,58 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

05/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE PATRIMONI HISTÒRIC 
REF. Q/2015/566 

VIAJES MARTEL, SL 158,96 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

06/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE CULTURA I 
D'ÒRGANS DE GOVERN 
REF. Q/2015/582 

TUMBET MUSIC, SCP 4114 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

06/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS 
(DESPESA PER DUR A TERME L'EXPOSICIÓ 
"TÀNDEM" A LA MISERICÒRDIA) 

J.G.C. 738,1 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

06/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESA PER A DUR A TERME L'EXPOSICIÓ 
"TÀNDEM" A LA MISERICÒRDIA 

M.J.C.M. 2998,38 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

06/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE PROMOCIÓ SOCIAL I 
ASSOCIACIONISME 
(DESENVOLUPAMENT D'ACTIVITATS DINS EL 
PROGRAMA DE PROMOCIÓ SOCIAL I 
ASSOCIACIONISME) 

ESPORTS 85, SL 527,01 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

06/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL POLIESPORTIU SANT FERRAN 
REF. Q/2015/591 

VARIS 1955,35 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

06/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE PROMOCIÓ ESPORTIVA 
REF. Q/2015/593 

VARIS 4443,12 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

06/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE MEDICINA ESPORTIVA 
REF. Q/2015/592 

VARIS 445,16 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

06/05/15 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

DONAR CONFORMITAT I AUTORITZAR 
L'ABONAMENT 
ABRIL-2015 

M.M.B. 12,01 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

06/05/15 ALTRES INCLUSIÓ EN NÒMINA DESPESES PER 
DESPLAÇAMENT 
ABRIL-2015 

M.M.B. 10,1 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

06/05/15 ALTRES INCLUSIÓ EN NÒMINA DESPESES PER 
REALITZACIÓ DE CURSOS DE FORMACIÓ 
(CURS: "APLICACIÓN DEL DB HR: OBRA NUEVA Y 
REHABILITACIÓN" DIA 7/5/15") 

M.L.M.A. 90 
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CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

06/05/15 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

COMISSIÓ DE SERVEIS PER TAL D'ASSISTIR A 
LA "1a REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE 
SEGUIMIENTO DEL PLAN NACIONAL DE 
ABADÍAS, MONASTERIOS Y CONVENTOS" 
REALITZADA A MADRID EL DIA 8/5/15. 

A.L.R.  

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

06/05/15 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

COMISSIÓ DE SERVEIS PER TAL D'ASSISTIR A 
LA "1a REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE 
SEGUIMIENTO DEL PLAN NACIONAL DE 
CATEDRALES" REALITZADA A MADRID EL DIA 
7/5/15 

M.F.C.P.  

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

06/05/15 ALTRES INCLUSIÓ EN NÒMINA DE DESPESES PER 
DESPLAÇAMENT PER TAL D'ASSISTIR A LA "1a 
REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 
DEL PLAN NACIONAL DE EMERGENCIAS Y 
GESTIÓN DE RIESGOS EN EL PATRIMONIO 
CULTURAL" REALITZADA A MADRID EL DIA 
27/04/15 

M.F.C.P. 70,5 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

06/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER AL PROJECTE "WE ARE 
HAPPY" DE DIMEIKERS (AJUDA MINIMIS) 

RUNAWAY RECORDS, 
SL 

1545,45 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

08/05/15 ALTRES INCLUSIÓ EN LA NÒMINA DE DESPESES PER 
DESPLAÇAMENTS PER TAL D'ASSISTIR A LA 
REUNIÓ "PROJECTE EUROPEU EUROREGIÓ 
PIRINEUS-MEDITERRANI MÉMOIRE FILMIQUE 
PYRÉNÉES MÉDITERRANÉE" CELEBRADA A 
PERPINYÀ (FRANÇA) EL 05/05/15 

P.P-V. O. 210,5 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

08/05/15 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

DONAR CONFORMITAT I AUTORITZAR 
L'ABONAMENT 
ABRIL-2015 

M.R.J. 182,51 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

08/05/15 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

DONAR CONFORMITAT I AUTORITZAR 
L'ABONAMENT ABRIL-2015 

R.LL.R. 55,71 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

08/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

APORTACIÓ PLURIENNAL 
(QUOTA PRIMER TRIMESTRE 2015) 

FUNDACIÓ TEATRE 
PRINCIPAL DE PALMA 

280088,72 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

08/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

APORTACIÓ PLURIENNAL 
(QUOTA QUART TRIMESTRE 2014) 

FUNDACIÓ TEATRE 
PRINCIPAL DE PALMA 

280499,18 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

12/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES D' ÒRGANS DE GOVERN CULTURA 
REF. Q/2015/630 

CLUSTER DE COMIC 
NOUS MEDIA DE 
MALLORCA 

5980 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

12/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DELS SERVEIS ADMINISTRATIUS DE 
CULTURA I PATRIMONI 
REF. Q/2015/604 

VARIS 842,44 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

12/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES D'ÒRGANS DE GOVERN CULTURA 
REF. Q/2015/617 

SATIE PRODUCCIONES 
AUDIOVISUALES, SL 

5388 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

12/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE L'EDIFICI KREKOVIC 
REF. Q/2015/618 

VARIS 897,22 
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CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

12/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES D'ÒRGANS DE GOVERN CULTURA 
REF. Q/2015/628 

PRI&VE SERVICIOS Y 
COMUNICACIÓN, SL 

1800 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

12/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS 
REF. Q/2015/626 

VARIS 7004,12 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

12/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE CULTURA 
REF. Q/2015/621 

VIAJES MARTEL, SL 219,91 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

12/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE CULTURA 
REF. Q/2015/620 

VARIS 1729,5 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

12/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE CULTURA 
REF. Q/2015/619 

ASSOCIACIÓ CULTURAL 
ÒRBITA 

2000 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

13/05/15 ALTRES APROVACIÓ CONTRACTACIÓ CENTRALITZADA 
PER LA COMPRA D'UN SAI INTERACTIU PER 
L'ARXIU GENERAL 

SCHNEIDER ELECTRIC 
IT SPAIN, SL 

655,22 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

14/05/15 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

DONAR CONFORMITAT I AUTORITZAR 
L'ABONAMENT 
ABRIL-2015 

N.B.A. 121,99 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

15/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS 
(SUBMINISTRAMENT LLIBRES A LA XARXA DE 
BIBLIOTEQUES DE MALLORCA) 

UTE LIBER DIST. 
EDUCATIVAS, SL-
CUENTOS DEL MUNDO 
SHALIB, SL 

26386,31 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

15/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL CONTRACTE DEL SERVEI 
INFORMÀTIC PER AL MANTENIMENT I MILLORA 
DE LA WEB WWW.ESPORTBASEMALLORCA.NET  
(MARÇ 2015) 

INSTRUMENTOS 
CIENTIFICOS, SA 

2486,99 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

15/05/15 ALTRES INCLUSIÓ EN LA NÒMINA DE DESPESES PER 
DESPLAÇAMENTS PER TAL D'ASSISTIR A LA "1a 
REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 
DEL PLAN NACIONAL DE CATEDRALES" 
REALITZAT EL DIA 7/5/15 

M.F.C.P. 101,6 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

15/05/15 ALTRES INCLUSIÓ EN LA NÒMINA DE DESPESES DE 
DESPLAÇAMENT EN COMISSIÓ DE SERVEIS PER 
TAL D'ASSISTIR A LA "1a REUNIÓN DE LA 
COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL PLAN 
NACIONAL DE ABADÍAS, MONASTERIOR Y 
CONVENTOS" QUE ES REALITZÀ A MADRID EL 
DIA 7/5/15 

A.L.R. 117,1 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

15/05/15 INICIAR EXPEDIENT PÈRDUA DEL DRET AL COBRAMENT DE LA 
SUBVENCIÓ CONCEDIDA EN CONCEPTE DE 
MANTENIMENT DE L'ENTITAT PER FALTA DE 
JUSTIFICACIÓ DEL TOTAL DE PROJECTE 
PRESENTAT 

ASSOCIACIÓ GENT 
GRAN DE SON REAL 

700 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

18/05/15 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

DONAR CONFORMITAT I AUTORITZAR 
L'ABONAMENT 
ABRIL-2015 

M.M.G. 16,81 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

18/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE 
SUPORT A L'ORGANITZACIÓ DEL PROGRAMA 
"JOCS ESPORTIUS ESCOLARS 2014/2015 i 
2015/2016" CORRESPONENTS AL MES DE MARÇ 

ESPORTS 85, SL 77882,94 
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CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

18/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL CENTRE SOCIOCULTURAL DE 
MANACOR 
REF. Q/2015/662 

COMERCIAL BORDOY, 
SL 

228,1 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

18/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL CENTRE SOCIOCULTURAL 
D'INCA 
REF. Q/2015/650 

VARIS 568,66 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

18/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL CENTRE SOCIOCULTURAL DE 
MANACOR 
REF. Q/2015/662 

COMERCIAL BORDOY, 
SL 

228,1 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

18/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL CONTRACTE MENOR PER A 
L'ORGANITZACIÓ DE LES XXVII JORNADES DE 
L'ESPORT BASE "OBESITAT I ESPORT" 

M.S.G.  2429,68 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

18/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL CONTRACTE DEL SERVEI PER A 
L'ORGANITZACIÓ DE LA XIV GALA DE L'ESPORT 
2015 

PROJECTES I 
EXECUCIONS BALEARS, 
SL 

12528,99 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

18/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS 
(SUBMINISTRAMENT DE LLIBRES A LA 
BIBLIOTECA DE CULTURA ARTESANA 18/03/15) 

UTE LIBER DIST. 
EDUCATIVAS, SL-
CUENTOS DEL MUNDO 
SHALIB, SL 

1712,96 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

18/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE LA TROBADA D'ACTIVITATS DE 
LES ASSOCIACIONS DE GENT GRAN, PROMOCIÓ 
SOCIAL I ASSOCIACIONISME 

MUSICA I 
COMPLEMENTS, SL 

20452,63 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

18/05/15 ALTRES INICI I TRÀMIT D'AUDIÈNCIA DEL PROCEDIMENT 
DE LA PÈRDUA DEL DRET A COBRAR  UNA 
SUBVENCIÓ PER DUR A TERME L'EDICIÓ DEL 
LLIBRE "LLORITO I LA INDEPENDÈNCA 
MUNICIPAL. DE LES CORTS DE CADIS (1812-
1814) AL TRIENNI LIBERAL (1820-1823) 

AJUNTAMENT DE 
LLORET DE 
VISTALEGRE 

2000 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

18/05/15 ALTRES INICI I TRÀMIT D'AUDIÈNCIA DEL PROCEDIMENT 
DE LA PÈRDUA DEL DRET A COBRAR UNA 
SUBVENCIÓ PER DUR A TERME EL PROJECTE 
CULTURAL "XV CURS D'HISTÒRIA A MURO" 

AJUNTAMENT DE MURO 31,97 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

18/05/15 ALTRES INICI I TRÀMIT D'AUDIÈNCIA DEL PROCEDIMENT 
DE LA PÈRDUA DEL DRET A COBRAR UNA 
SUBVENCIÓ PER DUR A TERME L'EDICIÓ DEL 
LLIBRE "PREMIS PLOMA DE FERRO JUVENIL 
(2011-2014)" 

AJUNTAMENT DE 
CAPDEPERA 

1538,46 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

18/05/15 ALTRES INICI I TRÀMIT D'AUDIÈNCIA DEL PROCEDIMENT 
DE LA PÈRDUA DEL DRET A COBRAR UNA 
SUBVENCIÓ PER DUR A TERME L'EDICIÓ DEL 
LLIBRE "PREGONS I PARLAMENTS DE LES 
FESTES DES VEREMAR DE BINISSALEM" 

AJUNTAMENT DE 
BINISSALEM 

2000 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

18/05/15 ALTRES INICI I TRÀMIT D'AUDIÈNCIA DEL PROCEDIMENT 
DE LA PÈRDUA DEL DRET A COBRAR UNA 
SUBVENCIÓ PER DUR A TERME EL LLIBRE "EL 
PUIG DE RANDA I LES FONTS DEL SEU ENTORN" 

AJUNTAMENT 
D'ALGAIDA 

2000 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

18/05/15 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

REALITZACIÓ D'UN ESTUDI I CATALOGACIÓ DE 
LES EMBARCACIONS DE LA FLOTA MENOR 
TRADICIONAL DE MALLORCA 

VARIS 14520 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

19/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE LA COMISSIÓ D'ESPORTS 
REF. Q/2015/682 

VARIS 2009,33 



 312

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

19/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE PROMOCIÓ ESPORTIVA 
REF. Q/2015/681 

VARIS 7959,03 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

19/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL POLIESPORTIU SANT FERRAN 
REF. Q/2015/680 

VARIS 6892,62 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

19/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL CONTRACTE DEL SERVEI 
D'ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PER AL 
DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA "JUGAM, 
POSA VALORS A L'ESPORT 2015" 

A.J.M.S. 1045 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

19/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE MEDICINA ESPORTIVA 
REF. Q/2015/683 

VARIS 1149,78 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

19/05/15 ALTRES AUTORITZACIÓ D'URGÈNCIA EXP. 14/2015 PER 
DUR A TERME INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA 
CTRA. MA-2131 TRAÇAT PK 0.000 A PK 6.000  
SELVA-CAMPANET 

VARIS  

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

20/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS 
REF. Q/2015/678 

VARIS 1889,69 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

20/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE PATRIMONI 
HISTÒRIC 
REF. Q/2015/696 

VIAJES MARTEL, SL 450,16 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

20/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE CULTURA 
REF. Q/2014/688 

VARIS 5830 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

20/05/15 ALTRES INCLUSIÓ EN NÒMINA DE DESPESES PER 
DESPLAÇAMENTS PER TAL D'ASSISTIR A LA "3a 
REUNIÓ DE LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL 
PLA NACIONAL D'ARQUITECTURA 
TRADICIONAL", REALITZADA A MADRID EL DIA 
21/04/15 

A.R.S.E. 78,1 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

20/05/15 ALTRES AUTORITZACIÓ D'URGÈNCIA PER DUR A TERME 
EL PERMÍS ANUAL D'EXCAVACIÓ PER 2015 DE 
LA NECRÓPOLIS DE SON REAL A SANTA 
MARGALIDA 

VARIS  

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

21/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS 
REF. Q/2015/685 

EL CORTE INGLÉS, SA 32,27 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

21/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DELS SERVEIS ADMINISTRATIUS DE 
CULTURA I PATRIMONI 
REF. Q/2015/708 

VARIS 140,06 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

21/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE PATRIMONI 
HISTÒRIC 
REF. Q/2015/684 

VARIS 1209,77 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

21/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE PROMOCIÓ SOCIAL I 
ASSOCIACIONISME 
REF. Q/2015/693 

VARIS 1500,17 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

22/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL CONTRACTE MENOR PER A 
L'ORGANITZACIÓ DE LES XXVII JORNADES DE 
L'ESPORT BASE DEL SERVEI DE MEDICINA DE 
L'ESPORT 

AMADIP-ESMENT 2429,68 



 313

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

22/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA A FOMENTAR 
L'ASSOCIACIONISME EN L'ÀMBIT DE LES 
PERSONES MAJORS (MANTENIMENT DE 
L'ENTITAT) 

ASSOCIACIÓ GENT 
GRAN DE 
PORTOCOLOM 

700 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

22/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE PROMOCIÓ SOCIAL I 
ASSOCIACIONISME 
REF. Q/2015/716 

DISTRIBUCIONES 
UNIVERSAL MALLORCA, 
SL 

33,4 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

25/05/15 ALTRES ORDRE DE SUSPENSIÓ OBRES REFORMA A LA 
FINCA SON SEGUÍ DEL TERME MUNICIPAL DE 
SANTA MARIA DEL CAMÍ 

VARIS  

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

25/05/15 ALTRES AUTORITZACIÓ D'URGÈNCIA PER DUR A TERME 
EL PERMÍS ANUAL D'EXCAVACIÓ PER 2015 
D'INTERVENCIONS ARQUEOLÒGIQUES 
SUBAQUÀTIQUES AL DERELICTE CABRERA XII, 
PAR NACIONAL DE CABRERA, PALMA 

VARIS  

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

26/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS 
(SUBMINISTRAMENT DE LLIBRES A LA XARXA DE 
BIBLIOTEQUES DE MALLORCA) 

UTE LIBER DIST. 
EDUCATIVAS, SL-
CUENTOS DEL MUNDO 
SHALIB, SL 

19567,65 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

26/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE PROMOCIÓ ESPORTIVA 
REF. Q/2015/742 

VARIS 5839,22 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

26/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL POLIESPORTIU SANT FERRAN 
REF. Q/2015/745 

VARIS 1266,87 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

26/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE LA COMISSIÓ D'ESPORTS 
REF. Q/2015/744 

DE SALABERT E HIJOS, 
SA 

165,31 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

26/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE MEDICINA ESPORTIVA 
REF. Q/2015/743 

VARIS 1762,4 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

26/05/15 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

ORGANITZACIÓ D'ESPECTACLES TEATRALS A 
LES BIBLIOTEQUES DE LA XARXA DE 
BIBLIOTEQUES DE MALLORCA 

VARIS 16937,99 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

26/05/15 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

ORGANITZACIÓ DE CONTACONTES A LES 
BIBLIOTEQUES DE LA XARXA DE BIBLIOTEQUES 
DE MALLORCA 

VARIS 17934,72 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

26/05/15 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

ORGANITZACIÓ DE TALLERS A LES 
BIBLIOTEQUES DE LA XARXA DE BIBLIOTEQUES 

VARIS 17051,5 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

27/05/15 ALTRES RESOLUCIÓ CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ EN 
ESPÈCIE  PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA IX 
TROBADA CICLOTURISTA DE FÉMINES A ALARÓ 

UNIÓ CICLISTA D'ALARÓ 510 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

27/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES PEL SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA 
ELÈCTRICA A L'EDIFICI KREKOVIC 

ENDESA ENERGIA, SAU 1027,17 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

01/06/15 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

DONAR CONFORMITAT I AUTORITZAR 
L'ABONAMENT 
MAIG-2015 

J.M.F. 78,88 
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CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

01/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA A FOMENTAR 
L'ASSOCIACIONISME EN L'ÀMBIT DE LES 
PERSONES MAJORS (LLOGUER DEL LOCAL 
SOCIAL I MANTENIMENT DE L'ENTITAT) 

ASSOCIACIÓ GENT 
D'INCA 

4489,24 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

01/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA A FOMENTAR 
L'ASSOCIACIONISME EN L'ÀMBIT DE LES 
PERSONES MAJORS (MANTENIMENT DE 
L'ENTITAT) 

ASOCIACIÓN DE LA 
TERCERA EDAD DE 
PALMANOVA-MAGALUF 

564,42 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

01/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA A FOMENTAR 
L'ASSOCIACIONISME EN L'ÀMBIT DE LES 
PERSONES MAJORS (MANTENIMENTO DE 
L'ENTITAT) 

ASSOCIACIÓ AMICS DE 
LA TERCERA EDAT DE 
SES SALINES I COLÒNIA 
DE SANT JORDI 

700 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

01/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA A FOMENTAR 
L'ASSOCIACIONISME EN L'ÀMBIT DE LES 
PERSONES MAJORS (MANTENIMENT DE 
L'ENTITAT) 

ASSOCIACIÓ TERCERA 
EDAT DE S'ILLOT 

656,96 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

01/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA A FOMENTAR 
L'ASSOCIACIONISME EN L'ÀMBIT DE LES 
PERSONES MAJORS (MANTENIMENT DE 
L'ENTITAT) 

ASOCIACIÓN DE 
PERSONAS MAYORES 
DE PALMANYOLA 

700 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

01/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVÉNCIÓ DESTINADA A FOMENTAR 
L'ASSOCIACIONISME EN L'ÀMBIT DE LES 
PERSONES MAJROS (MANTENIMENT DE 
L'ENTITAT) 

ASSOCIACIÓ DE LA 
TERCERA EDAT 
"NUESTRA SEÑORA DEL 
CARMEN" 

506,13 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

01/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA A FOMENTAR 
L'ASSOCIACIONISME EN L'ÀMBIT DE LES 
PERSONES MAJORS (LLOGUER LOCAL SOCIAL I 
MANTENIMENT DE L'ENTITAT) 

ASSOCIACIÓ DE 
MAJORS SON CANALS 

1699,66 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

01/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA A FOMENTAR 
L'ASSOCIACIONISME EN L'ÀMBIT DE LES 
PERSONES MAJORS (LLOGUER LOCAL SOCIAL I 
MANTENIMENT DE L'ENTITAT) 

ASOCIACIÓN DE 
PERSONAS DE LA 
TERCERA EDAT DEL 
COLL D'EN REBASSA 
NTRA. SRA. DEL 
CARMEN 

7720 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

01/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA A FOMENTAR 
L'ASSOCIACIONISME EN L'AMBIT DE LES 
PERSONES MAJORS (LLOGUER DEL LOCAL 
SOCIAL) 

ASSOCIACIÓ TEMPS 
D'OCI 

6641,82 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

01/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA A DONAR SUPORT A 
PROGRAMES DE CAIRE SOCIOCULTURAL 
DIRIGITS A LES PERSONES MAJORS 

ASSOCIACIÓ TERCERA 
EDAT ES TRENCADORS 
DE SES CADENES 

134 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

01/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA A DONAR SUPORT A 
PROGRAMES D'ACTIVITATS DE CAIRE 
SOCIOCULTURAL DIRIGITS A LES PERSONES 
MAJORS, ANY 2014 

ASSOCIACIÓ 
PERSONES MAJORS 
LLORET DE 
VISTALEGRE 

1421 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

01/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA A DONAR SUPORT A 
PROGRAMES D'ACTIVITATS DE CAIRE 
SOCIOCULTURAL DIRIGITS A LES PERSONES 
MAJORS, ANY 2014 

ASSOCIACIÓ DE 
PERSONES MAJORS DE 
PORRERES 

1727,06 
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CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

01/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA A DONAR SUPORT A 
PROGRAMES D'ACTIVITATS DE CAIRE 
SOCIOCULTURAL DIRIGITS A LES PERSONES 
MAJORS, ANY 2014 

ASOCIACIÓN TERCERA 
EDAD "COLONYA" DE 
POLLENÇA 

2000 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

01/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA A DONAR SUPORT A 
PROGRAMES D'ACTIVITATS DE CAIRE 
SOCIOCULTURAL DIRIGITS A LES PERSONES 
MAJORS, ANY 2014 

ASOCIACIÓN DE 
PENSIONISTAS 
TERCERA EDAD Y 
COSORTES DE SANT 
LLORENÇ 

2000 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

01/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA A DONAR SUPORT A 
PROGRAMES D'ACTIVITATS DE CAIRE 
SOCIOCULTURAL DIRIGITS A LES PERSONES 
MAJORS, ANY 2014 

ASOCIACIÓN DE 
PENSIONISTAS Y 
JUBILADOS TERCERA 
EDAD DE LLUCMAJOR 

668 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

01/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA A DONAR SUPORT A 
PROGRAMES D'ACTIVITATS DE CAIRE 
SOCIOCULTURAL DIRIGITS A LES PERSONES 
MAJORS, ANY 2014 

ASOCIACIÓN TERCERA 
EDAD SANTA MARIA 
DEL MAR DE CALA D'OR 

680 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

01/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA A DONAR SUPORT A 
PROGRAMES D'ACTIVITATS DE CAIRE 
SOCIOCULTURAL DIRIGITS A LES PERSONES 
MAJORS, ANY 2014 

ASSOCIACIÓ DE 
TERCERA EDAT DE 
PORTALS 

2000 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

01/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA A DONAR SUPORT A 
PROGRAMES D'ACTIVITATS DE CAIRE 
SOCIOCULTURAL DIRIGITS A LES PERSONES 
MAJORS, ANY 2014 

ASOCIACIÓN DE 
PERSONAS MAYORES 
DE ALARÓ 

1399,19 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

01/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA ELÈCTRICA 
CENTRE SOCIOCULTURAL D'INCA 

ENDESA ENERGIA SAU 414,85 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

03/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE PROMOCIÓ ESPORTIVA 
REF. Q/2015/596 

VARIS 3738,83 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

03/06/15 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

DONAR CONFORMITAT I AUTORITZAR 
L'ABONAMENT 
MAIG-2015 

E.M.M.J. 29,3 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

03/06/15 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

DONAR CONFORMITAT I AUTORITZAR 
L'ABONAMENT 
MAIG-2015 

J.A.R.M. 299,7 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

03/06/15 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

DONAR CONFORMITAT I AUTORITZAR 
L'ABONAMENT 
MAIG-2015 

R.M.G.R. 85,97 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

03/06/15 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

DONAR CONFORMITAT I AUTORITZAR 
L'ABONAMENT 
MAIG-2015 

M.R.J. 130,16 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

03/06/15 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

DONAR CONFORMITAT I AUTORITZAR 
L'ABONAMENT 
ABRIL-2015 

G.G.N. 218,04 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

03/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE CULTURA I ÒRGANS 
DE GOVERN 
REF. Q/2015/765 

LA PERIFÉRICA 
PRODUCCIONS, SL 

3200 
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CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

03/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE CULTURA I 
D'ÒRGANS DE GOVERN 
REF. Q/2015/749 

J.J.O.G. 5075 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

03/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE CULTURA 
REF. Q/2015/784 

VARIS 134,3 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

03/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE CULTURA I 
D'ÒRGANS DE GOVERN 
REF. Q/2015/751 

IMPREMTA MURO, SL 3600 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

03/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE PATRIMONI 
HISTÒRIC 
REF. Q/2015/775 

VARIS 1499,09 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

03/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS 
REF. Q/2015/760 

VARIS 3280,49 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

03/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE L'EDIFICI KREKOVIC 
REF. Q/2015/759 

VARIS 578,39 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

03/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS 
REF. Q/2015/800 

LLIBRES COLOM, SL 98,38 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

03/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS 
REF. Q/2015/822 

VARIS 6568,59 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

03/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DELS SERVEIS ADMINISTRATIUS DE 
CULTURA I PATRIMONI 
REF. Q/2015/793 

VARIS 986,84 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

03/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE CULTURA 
REF. Q/2015/812 

ASSOCIACIÓ 
MANANGELMENT 
MUSICAL 

968 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

03/06/15 INICIAR EXPEDIENT PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE DATA 22 DE 
SETEMBRE DE 2014 RELATIU AL SERVEI 
INFORMÀTIC PER AL MANTENIMENT I MILLORA 
DEL WEB www.esportbasemallorca.net, PER ALS 
ANYS 2014-2015 

VARIS  

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

03/06/15 CONCESSIÓ 
SUBVENCIÓ AD 

APORTACIÓ ECONÒMICA, ANUAL I ORDINÀRIA 
PER TAL DE DONAR SUPORT AL MANTENIMENT I 
DESENVOLUPAMENT DEL SEU PLA 
D'ACTIVITATS, ANY 2015 

CONSORCI INSTITUT 
D'ESTUDIS BALEÀRICS 

9000 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

03/06/15 CONTRACTE 
MENOR 

OBRA PER A LA REPARACIÓ D'ANOMALIES 
ELÈCTRIQUES DEL POLIESPORTIU SANT 
FERRAN 

ELECTRO ALOMAR, SL 7812,24 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

03/06/15 CONCESSIÓ 
SUBVENCIÓ AD 

APORTACIÓ ECONÒMICA, ANUAL I ORDINÀRIA 
PER TAL DE DONAR SUPORT AL  PLA 
D'ACTUACIONS D'ENGUANY 

INSTITUCIÓ PÚBLICA 
ANTONI M. ALCOVER 

15000 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

25/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

REINTEGRAMENT SUBVENCIÓ ACTIVITATS DE 
CAIRE SOCIOCULTURAL GENT GRAN 

ASSOCIACIÓ 
PERSONES MAJORS DE 
BÚGER 

1275,27 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

25/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

REINTEGRAMENT SUBVENCIÓ ACTIVITATS DE 
CAIRE SOCIOCULTURAL GENT GRAN 

ASSOCIACIÓ 
PERSONES MAJORS DE 
BÚGER 

1275,27 
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CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

24/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI LA MISERICÒRDIA 

? 861,44 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

25/06/15 ALTRES REINTEGRAMENT SUBVENCIÓ GENT GRAN PERSONAS MAYORES 
DE SELVA 

59 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

25/06/15 ALTRES REINTEGRAMENT SUBVENCIÓ GENT GRAN ASSOCIACIÓ 
PERSONES MAJORS DE 
CAS CAPITÀ 

1242,14 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

22/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

BESTRETA 50% SUBVENCIÓ CONCEDIDA FEDERACIÓ 
D'ATLETISME DE LES 
ILLES BALEARS 

11250,24 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

23/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

LIQUIDACIÓ ANUNCIS LICITACIÓ CONTRACTE 
DE SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL TÈXTIL 
ESPORTIU 

FEIM ESPORT SL 49,95 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

23/06/15 ALTRES LIQUIDACIÓ ANUNCIS LICITACIÓ CONTRACTE 
MATERIAL TÈXTIL ESPORTIU 

PLAÇA 18 SL 95,9 

DEPARTAMENT DATA 
DECRET 

TEMA COMENTARI DESTINATARI IMPORT 

DESENVOLUPA
MENT LOCAL 

10/06/15 CERTIFICACIÓ 
OBRA 

2A I DARRERA CERTIFICACIÓ OBRA MILLORA A 
LA XARXA D'AIGUA POTABLE 

AJUNTAMENT 
FORNALUTX 

21091,75 

DESENVOLUPA
MENT LOCAL 

10/06/15 CERTIFICACIÓ 
OBRA 

1A CERTIFICACIÓ OBRA PROJECTE MODIFICAT 
DE L'AMPLIACIÓ DEL CEMENTIRI DE SANT 
LLORENÇ 

AJUNTAMENT SANT 
LLORENÇ DES 
CARDASSAR 

81566,98 

DESENVOLUPA
MENT LOCAL 

10/06/15 CERTIFICACIÓ 
OBRA 

2A I DARRERA CERTIFICACIÓ OBRA PROJECTE 
MODIFICAT DE L'AMPLIACIÓ DEL CEMENTIRI DE 
SANT LLORENÇ 

AJUNTAMENT SANT 
LLORENÇ DES 
CARDASSAR 

109239,49 

DESENVOLUPA
MENT LOCAL 

10/06/15 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

APROVAR COMPTE JUSTIFICATIU DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

2222,71 

DESENVOLUPA
MENT LOCAL 

10/06/15 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13600/20150606 UNITAT 
EMERGÈNCIES Q/2015/871 

TERCERS VARIS 3275,85 

DESENVOLUPA
MENT LOCAL 

11/06/15 APROVAR 
FACTURES ADO 

FACTURA 1 UNITAT EMERGÈNCIES Q/2015/879 
CURS PRÀCTIQUES AVANÇADES RESCAT EN 
ASCENSORS 

PEDRO CANET SALOM 2250 

DESENVOLUPA
MENT LOCAL 

11/06/15 APROVAR 
FACTURES ADO 

FACTURES A 7682 I A 7702 UNITAT 
EMERGÈNCIES Q/2015/880 

EXTINT NORD, SL 2959,71 

DESENVOLUPA
MENT LOCAL 

15/06/15 CERTIFICACIÓ 
OBRA 

3A CERTIFICACIÓ OBRA CONSOLIDACIÓ VIARIA, 
URBANITZACIÓ PERIMETRAL ILLETA SAGRAT 
COR DE JESÚS 

AJUNTAMENT 
VALLDEMOSSA 

26034,9 

DESENVOLUPA
MENT LOCAL 

15/06/15 CERTIFICACIÓ 
OBRA 

4A CERTIFICACIÓ OBRA CONSOLIDACIÓ VIÀRIA, 
URBANITZACIÓ PERIMETRAL ILLETA SAGRAT 
COR DE JESÚS 

AJUNTAMENT 
VALLDEMOSSA 

22277,54 

DESENVOLUPA
MENT LOCAL 

15/06/15 CERTIFICACIÓ 
OBRA 

5A CERTIFICACIÓ OBRA PROJECTE D'EXTENSIÓ 
DELS CARRERS LA BALANGUERA, COSTA I 
LLOBERA I SANT SEBASTIÀ 

AJUNTAMENT COSTITX 1169,07 

DESENVOLUPA
MENT LOCAL 

15/06/15 CERTIFICACIÓ 
OBRA 

1A I ÚNICA CERTIFICACIÓ OBRA REPARACIÓ 
MIRADOR  

AJUNTAMENT 
ESTELLENCS 

9459,68 
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DESENVOLUPA
MENT LOCAL 

12/06/15 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. Q/2015/887  TERCERS VARIS 5622,72 

DESENVOLUPA
MENT LOCAL 

15/06/15 CERTIFICACIÓ 
OBRA 

1A CERTIFICACIÓ OBRA DOTACIÓ DE SERVEIS 
D'AIGUA POTABLE A SA CALOBRA 

AJUNTAMENT ESCORCA 95396,11 

DESENVOLUPA
MENT LOCAL 

15/06/15 CERTIFICACIÓ 
OBRA 

2A CERTIFICACIÓ OBRA DOTACIÓ DE SERVEIS 
D'AIGUA POTABLE A SA CALOBRA 

AJUNTAMENT ESCORCA 123685,64 

DESENVOLUPA
MENT LOCAL 

15/06/15 CERTIFICACIÓ 
OBRA 

6A CERTIFICACIÓ OBRA XARXA D'AIGÜES 
RESIDUALS, AIGÜES PLUVIALS I AIGUA 
POTABLE AL TERME MUNICIPAL 

AJUNTAMENT SELVA 218163,62 

DESENVOLUPA
MENT LOCAL 

15/06/15 CERTIFICACIÓ 
OBRA 

1A CERTIFICACIÓ OBRA PARC INFANTIL AJUNTAMENT SANTA 
EUGÈNIA 

84888,2 

DESENVOLUPA
MENT LOCAL 

15/06/15 ALTRES PÈRDUA HABILITACIÓ COM A ESPECIALISTA EN 
RESCAT DE MUNTANYA 

F.M.S.  

DESENVOLUPA
MENT LOCAL 

15/06/15 ALTRES PÈRDUA HABILITACIÓ COM A ESPECIALISTA EN 
RESCAT DE MUNTANYA 

F.L.A.  

DESENVOLUPA
MENT LOCAL 

15/06/15 ALTRES PÈRDUA HABILITACIÓ COM A ESPECIALISTA EN 
RESCAT DE MUNTANYA 

G.C.C.  

DESENVOLUPA
MENT LOCAL 

15/06/15 ALTRES PÈRDUA HABILITACIÓ COM A ESPECIALISTA EN 
RESCAT DE MUNTANYA 

J.A.F.  

DESENVOLUPA
MENT LOCAL 

15/06/15 ALTRES PÈRDUA HABILITACIÓ COM A ESPECIALISTA 
RESCAT DE MUNTANYA 

M.M.R.  

DESENVOLUPA
MENT LOCAL 

15/06/15 ALTRES PÈRDUA HABILITACIÓ COM A ESPECIALISTA EN 
RESCAT DE MUNTANYA 

F.S.C  

DESENVOLUPA
MENT LOCAL 

15/06/15 ALTRES PÈRDUA HABILITACIÓ COM A ESPECIALISTA EN 
RESCAT DE MUNTANYA 

M.V.D.  

DESENVOLUPA
MENT LOCAL 

15/06/15 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICAR ERROR MATERIAL A RESOLUCIÓ 
DE 6 DE MAIG DE 2015 

SECRETARIA GENERAL  

DESENVOLUPA
MENT LOCAL 

16/06/15 CERTIFICACIÓ 
OBRA 

2A I DARRERA CERTIFICACIÓ OBRA PROJECTE 
REFORMA QUADRE ELÈCTRIC ENLLUMENAT 
PÚBLIC SITUAT AL CARRER PAU 

AJUNTAMENT COSTITX 697,05 

DESENVOLUPA
MENT LOCAL 

16/06/15 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13600/20150610 UNITAT 
EMERGÈNCIES Q/2015/913 

TERCERS VARIS 2185,86 

DESENVOLUPA
MENT LOCAL 

16/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

LLOGUER I MANTENIMENT DE 4 VEHICLES 
AUTOBOMBA RURAL PESADA LLEUGERA PEL 
SERVEI DE BOMBERS, QUOTA 144 

BANCO MARE 
NOSTRUM,S.A. 

13507,66 

DESENVOLUPA
MENT LOCAL 

16/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

CORRESPONENT A LLOGUER AMB OPCIÓ 
COMPRA 8 VEHICLES PEL SERVEI DE BOMBERS 
QUOTA 67 

BANCO MARE 
NOSTRUM, S.A. 

2293,37 

DESENVOLUPA
MENT LOCAL 

16/06/15 CERTIFICACIÓ 
OBRA 

2A I DARRERA CERTIFICACIÓ OBRA PROJECTE 
REFORMA QUADRE ELÈCTRIC ENLLUMENAT 
PÚBLIC SITUAT AL CARRER PAU 

AJUNTAMENT COSTITX 697,05 

DESENVOLUPA
MENT LOCAL 

17/06/15 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES 45/13600/20150613 UNITAT 
EMERGÈNCIES Q/2015/927 

TERCERS VARIS 2932,09 

DESENVOLUPA
MENT LOCAL 

17/06/15 CERTIFICACIÓ 
OBRA 

3A I DARRERA CERTIFICACIÓ OBRA PISTA 
COBERTA MULTIFUNCIONAL 

AJUNTAMENT CONSELL 126376,31 

DESENVOLUPA
MENT LOCAL 

17/06/15 CERTIFICACIÓ 
OBRA 

2A I DARRERA CERTIFICACIÓ OBRA 
INSTAL·LACIÓ DE REC I ENLLUMENAT A 
L'APARCAMENT PÚBLIC  

AJUNTAMENT 
FORNALUTX 

21880,54 

DESENVOLUPA
MENT LOCAL 

18/06/15 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

RELACIÓ FRES. J/2015/132 DEPARTAMENT 
D'HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

166,4 
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DESENVOLUPA
MENT LOCAL 

19/06/15 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13600/20150614 UNITAT 
EMERGÈNCIES Q/2015/944 

TERCERS VARIS 2621,69 

DESENVOLUPA
MENT LOCAL 

19/06/15 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13600/20150615 UNITAT 
EMERGÈNCIES Q/2015/945 

TERCERS VARIS 2513,25 

DESENVOLUPA
MENT LOCAL 

19/06/15 CERTIFICACIÓ 
OBRA 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ DE L'OBLIGACIÓ 
RELATIVA A L'ABONAMENT DE LA QUARTA 
CERT. D'OBRA A L'AJ. DE BUNYOLA 

Ajuntament de Bunyola 39156,24 

DESENVOLUPA
MENT LOCAL 

22/06/15 CERTIFICACIÓ 
OBRA 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ DE L'OBLIGACIÓ 
RELATIVA A L'ABONAMENT DE LA QUARTA 
CERTIF. D'OBRA A L'AJUNTAMENT D'ARIANY 

AJUNTAMENT D'ARIANY 21436,53 

DESENVOLUPA
MENT LOCAL 

22/06/15 CERTIFICACIÓ 
OBRA 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ DE L'OBLIGACIÓ 
RELATIVA A L'ABONAMENT DE LA SEGONA I 
DARRERA CERTIF. D'OBRA A L'AJUNTAMENT DE 
SENCELLES 

AJUNTAMENT DE 
SENCELLES 

18623,06 

DESENVOLUPA
MENT LOCAL 

22/06/15 CERTIFICACIÓ 
OBRA 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ DE L'OBLIGACIÓ 
RELATIVA A L'ABONAMENT DE LA QUARTA 
CERTIF. D'OBRA A L'AJUNTAMENT DE CAMPOS 

AJUNTAMENT DE 
CAMPOS 

41274,62 

DESENVOLUPA
MENT LOCAL 

22/06/15 CERTIFICACIÓ 
OBRA 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ DE L'OBLIGACIÓ 
RELATIVA A L'ABONAMENT DE LA TERCERA I 
DARRERA CERTIF. D'OBRA A L'AJUNTAMENT DE 
LLORET DE VISTA ALEGRE 

LLORET DE VISTA 
ALEGRE 

3178,06 

DESENVOLUPA
MENT LOCAL 

22/06/15 CERTIFICACIÓ 
OBRA 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ DE L'OBLIGACIÓ 
RELATIVA A L'ABONAMENT DE LA SEGONA 
CERTIF. D'OBRA A L'AJUNTAMENT DE LLORET 
DE VISTA ALEGRE 

LLORET DE VISTA 
ALEGRE 

56603,92 

DESENVOLUPA
MENT LOCAL 

22/06/15 CERTIFICACIÓ 
OBRA 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ DE L'OBLIGACIÓ 
RELATIVA A L'ABONAMENT DE LA PRIMERA 
CERTIF. D'OBRA A L'AJUNTAMENT DE LLORET 
DE VISTA ALEGRE 

LLORET DE VISTA 
ALEGRE 

8460,17 

DESENVOLUPA
MENT LOCAL 

22/06/15 CERTIFICACIÓ 
OBRA 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ DE L'OBLIGACIÓ 
RELATIVA A L'ABONAMENT DE LA PRIMERA 
CERTIF. D'OBRA A L'AJUNTAMENT  DE BÚGER 

AJUNTAMENT DE 
BÚGER 

88294,12 

DESENVOLUPA
MENT LOCAL 

23/06/15 CERTIFICACIÓ 
OBRA 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ DE L'OBLIGACIÓ 
RELATIVA A L'ABONAMENT DE LA SEGONA I 
DARRERA CERTIF. D'OBRA A L'AJUNTAMENT 
D'ESTELLENCS 

AJUNTAMENT 
D'ESTELLENCS 

10759,03 

DESENVOLUPA
MENT LOCAL 

23/06/15 CERTIFICACIÓ 
OBRA 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ DE L'OBLIGACIÓ 
RELATIVA A L'ABONAMENT DE LA SEGONA I 
DARRERA CERTIF. D'OBRA A L'AJUNTAMENT DE 
SANTA EUGÈNIA 

AJUNTAMENT DE 
SANTA EUGÈNIA 

443,49 

DESENVOLUPA
MENT LOCAL 

23/06/15 CERTIFICACIÓ 
OBRA 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ DE L'OBLIGACIÓ 
RELATIVA A L'ABONAMENT DE LA QUARTA I 
DARRERA CERTIF. D'OBRA A L'AJUNTAMENT DE 
SANTANYI 

AJUNTAMENT DE 
SANTANYÍ 

74633,47 

DESENVOLUPA
MENT LOCAL 

23/06/15 CERTIFICACIÓ 
OBRA 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ DE L'OBLIGACIÓ 
RELATIVA A L'ABONAMENT DE LA PRIMERA 
CERTIF. D'OBRA A L'AJUNTAMENT DE MARIA DE 
LA SALUT 

AJUNTAMENT DE MARIA 
DE LA SALUT 

49904,03 

DESENVOLUPA
MENT LOCAL 

23/06/15 CERTIFICACIÓ 
OBRA 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ DE L'OBLIGACIÓ 
RELATIVA A L'ABONAMENT DE LA SEGONA 
CERTIF. D'OBRA A L'AJUNTAMENT DE MARIA DE 
LA SALUT 

AJUNTAMENT DE MARIA 
DE LA SATUT 

119161,28 

DESENVOLUPA
MENT LOCAL 

23/06/15 CERTIFICACIÓ 
OBRA 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ DE L'OBLIGACIÓ 
RELATIVA A L'ABONAMENT DE LA SEGONA I 
DARRERA CERTIF. D'OBRA A L'AJUNTAMENT DE 
BÚGER 

AJUNTAMENT DE 
BÚGER 

165805,88 
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DESENVOLUPA
MENT LOCAL 

23/06/15 CERTIFICACIÓ 
OBRA 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ DE L'OBLIGACIÓ 
RELATIVA A L'ABONAMENT DE LA QUARTA 
CERTIF. D'OBRA A L'AJUNTAMENT DE 
POLLENÇA 

AJUNTAMENT DE 
POLLENÇA 

98452,73 

DESENVOLUPA
MENT LOCAL 

24/06/15 CERTIFICACIÓ 
OBRA 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ DE L'OBLIGACIÓ 
RELATIVA A L'ABONAMENT DE LA SEGONA I 
DARRERA CERTIF. D'OBRA A L'AJUNTAMENT DE 
ESTELLENCS 

AJUNTAMENT 
D'ESTELLENCS 

54872,47 

DESENVOLUPA
MENT LOCAL 

24/06/15 CERTIFICACIÓ 
OBRA 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ DE L'OBLIGACIÓ 
RELATIVA A L'ABONAMENT DE LA TERCERA 
CERTIF. D'OBRA A L'AJUNTAMENT DE 
POLLENÇA 

AJUNTAMENT DE 
POLLENÇA 

43117,07 

DESENVOLUPA
MENT LOCAL 

29/06/15 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

ADO  RELACIÓ DE FACTURES Q/2015/1023 SOLRED SA 171,83 

DESENVOLUPA
MENT LOCAL 

29/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT LIQUIDACIÓ I  OBLIGACIÓ 
DESPESA RELATIVA A L'EXECUCIÓ DE LA 
SENTÈNCIA NÚM. 127/2015 DATA 28/4/15, DEL 
JUTJAT CONTENCIÓS ADM. NÚM. 1 DE PALMA 

RADIO I TELEVISIÓ DE 
MALLORCA S.A.U (RITM) 

25450,52 

DESENVOLUPA
MENT LOCAL 

30/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO QUOTA DE L'EXERCICI 2015 DE 
L'ASSOCIACIÓ ARC LLATÍ 

ASSOCIACIÓ ARC LLATÍ 5500 

DESENVOLUPA
MENT LOCAL 

30/06/15 CERTIFICACIÓ 
OBRA 

RECONEIXER OBLIGACIÓ TERCERA 
CERTIFICACIÓ D'OBRA A L'AJUNTAMENT DE 
BINISSALEM 

AJUNTAMENT DE 
BINISSALEM 

9590,02 

DESENVOLUPA
MENT LOCAL 

25/06/15 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

ADO DE LA RELACIÓ DE FACTURES Q/2015/991 VARIS 4210,04 

DESENVOLUPA
MENT LOCAL 

30/06/15 CERTIFICACIÓ 
OBRA 

RECONEIXEMENT LIQUIDACIÓ I OBLIGACIÓ 
ABONAMENT QUARTA CERTIFICACIÓ D'OBRA A 
L'AJUNTAMENT D'ESCORCA 

AJUNTAMENT 
D'ESCORCA 

102819,98 

DESENVOLUPA
MENT LOCAL 

30/06/15 CERTIFICACIÓ 
OBRA 

RECONEIXEMENT LIQUIDACIÓ I OBLIGACIÓ 
ABONAMENT QUINTA I DARRERA CERTIFICACIÓ 
D'OBRA A L'AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL 
CAMÍ 

AJUNTAMENT DE 
SANTA MARIA DEL CAMÍ 

57834,62 

DESENVOLUPA
MENT LOCAL 

30/06/15 CERTIFICACIÓ 
OBRA 

RECONEIXEMENT LIQUIDACIÓ I OBLIGACIÓ 
ABONAMENT TERCERA I DARRERA 
CERTIFICACIÓ D'OBRA A L'AJUNTAMENT DE 
MARIA DE LA SALUT 

AJU. DE MARIA DE LA 
SALUT 

162392,18 

DESENVOLUPA
MENT LOCAL 

30/06/15 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

ADO RELACIÓ DE FACTURES 45/13600/20150701 VARIS 2066,79 

DESENVOLUPA
MENT LOCAL 

30/06/15 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

ADO DERIVADES DE LA FACTURA AMB NÚM. 
92212224 

EL CORTE INGLES SA 2674,1 

DESENVOLUPA
MENT LOCAL 

30/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXER OBLIGACIÓ COMPRA DE 200 
PAQUETS DE FOLS BLANCS PEL SERVEI DE 
BOMBERS DE MALLORCA MITJANÇANT 
PROCEDIMENT DE COMPRA CENTRALITZADA 

CANON ESPAÑA, SA 508,2 

DESENVOLUPA
MENT LOCAL 

30/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO CORRESPONENT AL SERVEI DE 
RADIOCOMUNICACIONS SIRDEE PEL SERVEI DE 
BOMBERS AD 220150000267  GENER A MAIG 
2015 

SIRDEE 72396,55 

DESENVOLUPA
MENT LOCAL 

30/06/15 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

ADO REF. FACTURES 45/13600/20150704 VARIS 2726,66 
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DESENVOLUPA
MENT LOCAL 

30/06/15 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA DE CAIXA FIXA  
CONCEPTE CONSERVACIÓ IMMOBLES CENTRAL 
COMAND. 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

65,83 

DESENVOLUPA
MENT LOCAL 

30/06/15 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA DEFINITIVA A ISS.FACILITY 
SEVICES, S.A. 

ISS.FACILITY SEVICES, 
S.A. 

3168 

DESENVOLUPA
MENT LOCAL 

01/07/15 ALTRES SITUACIÓ D'APTE AMB LIMITACIONS J.R. G.S.  

DESENVOLUPA
MENT LOCAL 

20/07/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

A LA S.C. DE CAMPOS DEL PORT DE LES 
SUBVENCIONS PEL DESENVOLUPAMENT 
D'ACTIVITATS SOCIOAMBIENTALS EN MATÈRIA 
CINEGÈTICA O DE PESCA FLUVIAL ANY 2015 

SOCIETAT DE 
CAÇADORS DE CAMPOS 
DEL PORT 

3000 

DESENVOLUPA
MENT LOCAL 

20/07/15 ALTRES AUTORITZACIÓ DE DESCASTAMENT DE CABRES 
BORDES PER DANYS A L'AGRICULTURA AL 
VEDAT PM-11286 

S.R.R VEDAT PM-11286  

DESENVOLUPA
MENT LOCAL 

20/07/15 ALTRES AUTORITZACIÓ DE DESCASTAMENT DE CABRES 
BORDES PER DANYS A L'AGRICULTURA AL 
VEDAT PM11171 

S.R.V PM-11171  

DESENVOLUPA
MENT LOCAL 

20/07/15 ALTRES AUTORITZACIÓ DE CONTROL DE TUDONS PER 
DANYS A L'AGRICULTURA AL VEDAT PM10221 

MªA.M.B. PM-10221  

DESENVOLUPA
MENT LOCAL 

20/07/15 ALTRES AUTORITZACIÓ DE CONTROL DE COLOMS PER 
DANYS A INFRASTRUCTURES A SANTANYÍ 

BATLLE AJ. DE 
SANTANYÍ 

 

DESENVOLUPA
MENT LOCAL 

20/07/15 ALTRES RENOVACIÓ DEL PADRÓ DELS VEDATS DE 
CAÇA PER A LA TEMPORADA DE CAÇA 
2015/2016 

PADRÓ DE 
CONTRIBUENTS DE LA 
TAXA DE LA MATRÍCULA 
ANUAL DE VEDATS ANY 
2015 

 

DESENVOLUPA
MENT LOCAL 

20/07/15 ALTRES AUTORITZACIÓ PER A LA REALITZACIÓ D'UNA 
PROVA DE TIR A GUÀTLERA A SANTA 
MARGALIDA 

CLUB DE TIR BONANY  

DESENVOLUPA
MENT LOCAL 

20/07/15 ALTRES AUTORITZACIÓ PER A LA REALITZACIÓ D'UNA 
PROVA DE RECORREGUT DE CAÇA 

S..C. DE LLORET DE 
VISTA ALEGRE 

 

DESENVOLUPA
MENT LOCAL 

20/07/15 ALTRES AUTORITZACIÓ PER A LA REALITZACIÓ D'UNA 
PROVA DE TIR AL COLOMÍ 

S.C. DE CAPDEPERA  

DESENVOLUPA
MENT LOCAL 

20/07/15 ALTRES AUTORITZACIÓ PER A LA REALITZACIÓ D'UNA 
PROVA DE CAÇA PRÀCTICA SENSE ABATIMENT 
AMB MENCIÓ C.A.C.T. AMB PERDIU DE GRANJA 

S.C. DE CAMPOS  

DESENVOLUPA
MENT LOCAL 

20/07/15 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

ADO RELACIÓ FACTURES Q/2015/2032 AJUNTAMENT DE SELVA 40 

DESENVOLUPA
MENT LOCAL 

20/07/15 ANUL·LACIÓ 
RESOLUCIÓ 

BESTRETA DE CAIXA FIXA DATA 18/06/2015 ? 166,4 

DESENVOLUPA
MENT LOCAL 

20/07/15 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

J/2015/154 VARIS 126,4 

DESENVOLUPA
MENT LOCAL 

21/07/15 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

ADO SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT PARCS 
DE BOMBERS C.M. 

ENDESA ENERGIA SA 12789,94 

DESENVOLUPA
MENT LOCAL 

21/07/15 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

ADO SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT PARCS 
DE BOMBERS C.M. 

ENDESA ENERGIA S.A. 5161,39 
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DESENVOLUPA
MENT LOCAL 

21/07/15 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

FACTURA NÚM. A/11448 TALLERES COMINO 
LUQUE, SL 

4265,3 

DESENVOLUPA
MENT LOCAL 

22/07/15 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

ADO RELACIÓ Q/2015/2056 VARIS 1938,31 

DESENVOLUPA
MENT LOCAL 

22/07/15 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RECTIFICAR RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 
Q/2015/746 

VARIS 4834,29 

DESENVOLUPA
MENT LOCAL 

22/07/15 ALTRES AUT. DESCASTAMENT DE CABRES BORDES PER 
DANYS A L'AGR. A LA FINCA CAN SEC 

J.F.E FINCA CAN SEC  

DESENVOLUPA
MENT LOCAL 

22/07/15 ALTRES AUT. DESCASTAMENT DE CABRES BORDES PER 
DANYS A L'AGR. FINCA CA NA MORAGUES I CAS 
BERGANTET 

C.G.R  

DESENVOLUPA
MENT LOCAL 

23/07/15 ALTRES AUT. PROVA DE TIR A GUÀTLERA A MARIA DE LA 
SALUT 

S.C. DE CAÇADORS SA 
GUÀTLERA SOCIETAT 
ESPORTIVA DE CAÇA 

 

DESENVOLUPA
MENT LOCAL 

23/07/15 ALTRES AUT. CONTROL DE TUDONS PER DANYS A 
L'AGR. FINCA SON GALLARD 

P.R.C. SON GALLART 
VELL 

 

DESENVOLUPA
MENT LOCAL 

23/07/15 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RELACIÓ DE FACTURES NÚM. Q/2015/2083 VARIS 3500,93 

DESENVOLUPA
MENT LOCAL 

24/07/15 ALTRES AUT. D'US DE LES INSTAL. I EDIF. DE LA FINCA 
CAPOCORD PER UNA PROVA DE RECORREGUT 
DE CAÇA 

S.C. DE BUNYOLA  

DESENVOLUPA
MENT LOCAL 

24/07/15 ALTRES AUT. D'US DE LES INSTAL. I EDIF. DE LA FINCA 
CAPOCORD PER UNA PROVA DE RECORREGUT 
DE CAÇA 

S.C. DE BUNYOLA  

DESENVOLUPA
MENT LOCAL 

24/07/15 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

FACTURES REF. 45/13600/20150710 VARIS 2931,62 

DESENVOLUPA
MENT LOCAL 

24/07/15 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

FACTURES REF. 45/13600/20150713 VARIS 2913,99 

DESENVOLUPA
MENT LOCAL 

24/07/15 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

REF. FCTURES 45/13600/20150714 VARIS 2542,17 

DESENVOLUPA
MENT LOCAL 

24/07/15 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

REF. FACTURES 45/13600/20150716 VARIS 2894,81 

DESENVOLUPA
MENT LOCAL 

24/07/15 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

FATURES REF. 45/13600/20150712 VARIS 2877,26 

DESENVOLUPA
MENT LOCAL 

27/07/15 ALTRES AUT. PER A LA REALIT. D'UNA PROVA DE TIR DE 
GUÀTLERES AL VEDAT PM-11083 

S.C. SANT JOAN  
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DESENVOLUPA
MENT LOCAL 

28/07/15 ALTRES AUT. REALT. D'UNA PROVA DE CAÇA PRÀCTICA 
AMB MENCIÓ C.A.C.T. I DIN SOBRE PERDIU DE 
GRANJA SENSE ABATIMENT I UNA PROVA 
SOBRE GUÀTLERA DE GRANJA VEDAT PM-11135 

DELEGACIÓ BALEAR 
DEL POINTER CLUB 
ESPANYOL 

 

DESENVOLUPA
MENT LOCAL 

28/07/15 ALTRES CANVI DE TITULAR VEDAT PM10453 C.R.B.  

DESENVOLUPA
MENT LOCAL 

28/07/15 ALTRES SEGREGACIÓ DEL VEDAT PM-11191 S.C. DE FELANITX  

DESENVOLUPA
MENT LOCAL 

28/07/15 ALTRES CANVI DE TITULAR VEDAT PM-11749 TORAIXER  

DESENVOLUPA
MENT LOCAL 

27/07/15 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

DESPESA CONTRACTACIÓ D'UN SERVEI PER 
DUR A TERME LA NOTIF. INDIV.ALS TITULARS 
DELS VEDATS DE CAÇA DE LA MATRICULA 
ANUAL 

INTERNACIONAL 
BALEAR COURIER SL 

8082,41 

DESENVOLUPA
MENT LOCAL 

27/07/15 INICI PROCEDIMENT 
ADMINISTRATIU 

INICI EXPEDIENT SANCIONADOR DE CAÇA A.A.  EXP. CZ15/0047 60 

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/06/15 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 025/2015 CALA D'OR EXPRES S.A. 217,29 

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/06/15 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 026/2015 P.A.P.R. 443,8 

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/06/15 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 027/2015 MC FIT ESPAÑA SLU 1117,89 

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/06/15 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 029/2015 S.G. 9337,59 

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/06/15 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 030/2015 S.G. 248,18 

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/06/15 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 023/2015 PARQUES ALYRE SL 3604,55 

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/06/15 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 010/2015 R.L.R. 286,65 

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/06/15 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 032/2015 FESTIVAL PARK 
MALLORCA SL 

20218,44 

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/06/15 ALTRES INGRÉS INDEGUT AL CONSELL DE MALLORCA CAIB 100 

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/06/15 ALTRES INGRÉS INDEGUT AL CONSELL DE MALLORCA CAIB 8,71 

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI LLAR DE LA INFANCIA 

ROIG OBRES I SERVEIS 
I MEDI AMBIENT SA 

4067,54 
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HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS 

VISABREN SERVICIOS 
GENERALES SL 

13491,82 

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/06/15 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENT EN COMISSIÓ 
DE SERVEIS PER ASSITÈNCIA A CURSOS 

J.A.B. 350,9 

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS 

CANON ESPAÑA SA 335,3 

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS 

CANON ESPAÑA SA 138,01 

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS 

KLÜH LINAER SL 5680,39 

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS 

ROIG OBRES SERVEIS I 
MEDI AMBIENT SA 

2986,34 

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI LA MISERICÒRDIA 

ENDESA ENERGIA SAU 5928,26 

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI LA MISERICORDIA 

? 1449,42 

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI LA MISERICORDIA 

? 2949,25 

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/06/15 COMPENSACIÓ 
HORES FORMACIÓ 

COMPENSACIÓ HORES PER ASSISTÈNCIA A 
CURSOS 

J.M.C.M.  

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/06/15 ENDOSSAMENT 
FACTURES 
ENTITATS 
BANCÀRIES 

ENDÓS FACTURES ASSITÈNCIA TÈCNICA A LA 
DIRECCIÓ D'OBRES 

GESTALIS PROJECT 
MANAGEMENT SL / SOM 
BALEAR SL 

5533,25 

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS 

BALEAR DE 
ASCENSORES SL 

722,59 

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS 

ROIG OBRES I SERVEIS 
I MEDI AMBIENT SA 

2036,91 

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS 

KLÜH LINAER SL 12006,47 

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT COMISSIÓ PER PERCENTATGE DE 
DESCOMPTE DE TPV 

CAIXABANK SA  

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/06/15 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 307/2014 J.M.P.B. 271,48 
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HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/06/15 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 022/2015 PANAEUROPEA DE 
DESARROLLOS SL 

6650,97 

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/06/15 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 332/2014 P.C.B. 345,17 

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/06/15 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 001/2015 J.C.C. 1093,93 

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/06/15 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 013/2015 J.S.B. 507,74 

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/06/15 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 007/2015 A.J.A.R. 749,93 

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/06/15 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 021/2015 ARKIPOLIS SL 655,13 

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/05/15 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 019/2015 BLAUNIT INVERSORES 723,95 

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/06/15 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 018/2015 R.J.G.M. 118,67 

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/06/15 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 328/2014 LA CANTINA POC A POC 
SL 

1962,13 

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/06/15 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 048/2015 GESTIÓN DE SUELOS 
TERCIARIOS SL 

3095,19 

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/06/15 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 039/2015 BEDANE BALEAR SL 16517,98 

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/06/15 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 034/2015 EURO GRUNDINVEST 
OBJECT 224 GMBH 

490,94 

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/06/15 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 014/2015 COSTERA D'AIGÜES I 
SERVEIS SA 

3809 

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/06/15 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 047/2015 J.A.C. 233,01 

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/06/15 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 037/2015 R.L.S. 300,74 

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/06/15 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 017/2015 A.B.M. 145,29 
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HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/06/15 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 045/2015 F.S.M. 3450,12 

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/06/15 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 042/2015 C.R.B. 864,66 

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/06/15 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 041/2015 J.G.L. 81,28 

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/06/15 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 035/2015 C.F.C. 1831,54 

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/06/15 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 036/2015 F.S.S. 859,96 

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/06/15 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 012/2015 L.H. 1062,08 

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/06/15 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 031/2015 INVERSIONES PLOMER 
SL 

166,36 

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

BESTRETA 50% SUBVENCIÓ  FEDERACIÓ BALEAR DE 
VELA 

7741,42 

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

BESTRETA 100% APORTACIÓ ECONOMICA INSTITUCIÓ PÚBLICA 
ANTONI M. ALC 

15000 

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/06/15 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ DE BESTRETA DE CAIXA FIXA SERVEIS GENERALS 1384,47 

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT EXPROPIACIONS ? 13635 

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT EXPROPIACIONS ? 180,64 

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/06/15 DEVOLUCIÓ TAXA DEVOLUCIÓ IMPORT TAXA EXPEDICIÓ 
LLICÈNCIA DE CAÇA 

J.P.D.S. 17,67 

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/06/15 DEVOLUCIÓ TAXA DEVOLUCIÓ TAXA PER EXPEDICIÓ DE 
LLICÈNCIA DE CAÇA I PESCA FLUVIAL 

E.V.G. 33,74 

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

CONCESSIÓ BESTRETA 50% SUBVENCIÓ FEDERACIÓ BALEAR DE 
TIR OLÍMPIC 

7140 

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

CONCESSIÓ BESTRETA 50% SUBVENCIÓ FEDERACIÓ BALEAR DE 
MOTOCICLISME 

4721,62 
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HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/06/15 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIÓ RESOLUCIÓ REAJUSTAMENT 
ANUALITATS CONTRACTE PRIVAT 
ASSEGURANÇA D'AUTORITATS I PERSONAL DEL 
CONSELL DE MALLORCA 

?  

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT COMISSIÓ PLA DE 
COMPETITIVITAT 

CAIXABANK SA 1212,74 

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/06/20 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT COMISSIÓ AVAL PLA DE 
COMPETITIVITAT 

BANC DE SANTANDER 
SA 

745,64 

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT COMISSIÓ AVAL PLA DE 
COMPETITIVITAT 

CAIXABANK SA 571,62 

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/06/15 ENDOSSAMENT 
FACTURES 
ENTITATS 
BANCÀRIES 

ENDÓS CERTIFICACIÓ 65 CONSERVACIÓ DE LA 
XARXA DE CARRETERES DEL CONSELL DE 
MALLORCA ZONA 8 

MELCHOR MASCARÓ 
SAU / BANCO 
SANTANDER 

107454,9 

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/07/15 COMPENSACIÓ 
HORES FORMACIÓ 

COMPENSACIÓ D'HORES PER ASSISTÈNCIA A 
CURSOS 

B.E.C.  

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/07/15 COMPENSACIÓ 
HORES FORMACIÓ 

COMPENSACIÓ HORES PER ASSISTÈNCIA A 
CURSOS 

B.E.C.  

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/07/15 COMPENSACIÓ 
HORES FORMACIÓ 

COMPENSACIÓ HORES PER ASSISTÈNCIA A 
CURSOS 

D.Q.N.  

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/07/15 COMPENSACIÓ 
HORES FORMACIÓ 

COMPENSACIÓ HORES PER ASSISTÈNCIA A 
CURSOS 

D.Q.N.  

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/07/15 COMPENSACIÓ 
HORES FORMACIÓ 

COMPENSACIÓ HORES PER ASSISTÈNCIA A 
CURSOS 

J.M.C.M.  

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/07/15 ALTRES EXIGIR REINTEGRAMENT INGRESSOS 
INDEGUTS 

A.M.A.S. 37756,25 

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/07/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT APORTACIÓ MENSUAL DESEMBRE FUNDACIÓ TEATRE 
PRINCIPAL DE PALMA 

250000 

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/07/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT APORTACIÓ NOVEMBRE FUNDACIÓ TEATRE 
PRINCIPAL DE PALMA 

250000 

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/07/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT APORTACIÓ OCTUBRE FUNDACIÓ TEATRE 
PRINCIPAL DE PALMA 

250000 

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/07/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT APORTACIÓ SETEMBRE FUNDACIÓ TEATRE 
PRINCIPAL DE PALMA 

25000 

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/07/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT APORTACIÓ AGOST FUNDACIÓ TEATRE 
PRINCIPAL DE PALMA 

250000 
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HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/07/15 ALTRES FRACCIONAMENT DEUTE A.B.B. 2037,04 

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/07/15 ALTRES DELEGACIÓ PUBLICACIÓ D'EDICTES SECRETARIA TÈCNICA 
DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I HISENDA 

 

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/07/15 ENDOSSAMENT 
FACTURES 
ENTITATS 
BANCÀRIES 

ENDÓS CERTIFICACIÓ 2 PROJECTE DE 
CONSERVACIÓ DE LA XARXA DE CARRETERES 
DEL CONSELL DE MALLORCA 

ELSAMEX SA / BANCO 
MARE NOSTRUM SA 

38729,89 

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/07/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT RECLAMACIÓ RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL 

B.P.M. 2360,81 

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/07/15 ALTRES ABONAMENT COSTES JUDICIALS E.S.R. 720 

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/07/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT COSTES JUDICIALS G.M.D. 300 

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/07/15 ALTRES EXIGÈNCIA RETORN ABONAMENT INDEGUT C.M.A.S. 37756,25 

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/07/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT COSTES JUDICIALS MISSIONERS DELS 
SAGRATS CORS 

1800 

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/07/15 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ DE BESTRETA DE CAIXA FIXA RECAPTACIÓ 381,89 

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/07/15 ALTRES RESOLUCIO PER LA QUAL ES DELEGA 
ORDENAR LA PUBLICACIÓ D'EDICTES EN BOIB 

SECRETÀRIA TÉCNICA 
D'INFRAESTRUCTURES 

 

MEDI AMBIENT 20/07/15 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ FACTURES CORRESPONENTS A LA 
RELACIÓ Q/2015/2039 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT BÉNS O SERVEIS REFUGI 
SON AMER 

RELACIÓ Q/2015/2039 3812,68 

MEDI AMBIENT 21/07/15 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ FACTURES CORRESPONENTS A LA 
RELACIÓ Q/2015/2054 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT BÉNS O SERVEIS REFUGI 
MULETA 

PINTURAS ISAVAL, SL 230,81 

MEDI AMBIENT 21/07/15 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ FACTURES CORRESPONENTS A LA 
RELACIÓ Q/2015/2053 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT BÉNS O SERVEIS REFUGI 
SON AMER 

REBERSEC, SL 99,09 

MEDI AMBIENT 21/07/15 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ FACTURES CORRESPONENTS A LA 
RELACIÓ Q/2015/2055 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT BÉNS O SERVEIS REFUGI 
SON AMER 

PINTURAS ISAVAL, SL 1753,73 
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MEDI AMBIENT 20/07/15 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPETABLE 
J/2015/155 

820,31 

MEDI AMBIENT 20/07/15 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2015/149 

10 

MEDI AMBIENT 27/07/15 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2015/159 

362,34 

MEDI AMBIENT 27/07/15 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2015/160 

155,48 

MEDI AMBIENT 20/07/15 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2015/2043 1975,93 

MEDI AMBIENT 20/07/15 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES AGENCIA TRIBUTARIA 
ILLES BALEARS 

261 

MEDI AMBIENT 20/07/15 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES LA HERRAMIENTA 
BALEAR, SA 

603,79 

MEDI AMBIENT 20/07/15 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2015/2045 1757,82 

MEDI AMBIENT 20/07/15 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES AENA, SA 58,42 

MEDI AMBIENT 20/07/15 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2015/2048 705,75 

MEDI AMBIENT 20/07/15 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2015/2050 2770,61 

MEDI AMBIENT 20/07/15 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES FRIGORÍFICOS 
MALLORQUINES, SA 

1026,99 

MEDI AMBIENT 20/07/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ DESPESA  AMADIP-ESMENT 
FUNDACIÓN 

551,7 

MEDI AMBIENT 30/07/15 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

ADJUDICACIÓ CONTRACTE GESTIÓ REFUGI 
PONT ROMÀ 

L.I.I. 20000 

MEDI AMBIENT 20/07/15 ALTRES REBUIG FACTURA WATERTAXI, SL  
MEDI AMBIENT 31/07/15 APROVAR 

FACTURES ADO 
APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ Q/2015/21424 
RELATIVES AL SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O 
SERVIS REFUGI TOSSALS VERDS 

RELACIÓ Q/2015/2124 476,77 

MEDI AMBIENT 31/07/15 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ Q/2015/2122 
RELATIVES AL SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O 
SERVIS REFUGI MULETA 

RELACIÓ Q/2015/2122 686,8 

MEDI AMBIENT 31/07/15 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ Q/2015/2121 
RELATIVES AL SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O 
SERVIS ORGANS GOVERN 

RELACIÓ Q/2015/2121 112 
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MEDI AMBIENT 20/07/15 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ Q/2015/2033 
RELATIVES AL SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O 
SERVIS REFUGI SON AMER 

REBERSEC, SL 4246,49 

MEDI AMBIENT 31/07/15 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ Q/2015/2125 
RELATIVES AL SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O 
SERVIS FINQUES PÚBLIQUES 

MAGATZAM 
FERRETERIA CAN 
PICAFORT, SL 

272,07 

MEDI AMBIENT 31/07/15 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ Q/2015/2123 
RELATIVES AL SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O 
SERVIS REFUGI SON AMER 

AUXILIAT DE AGUAS Y 
ALCANTARILLADO, SL 

17,18 

MEDI AMBIENT 20/07/52 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ Q/2015/2052 
RELATIVES AL SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O 
SERVIS REFUGI SON AMER 

ASCENSORES ASPE, SA 364,82 

MEDI AMBIENT 20/07/15 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ Q/2015/2034 
RELATIVES AL SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O 
SERVIS REFUGI TOSSALS VERDS 

REBERSEC, SL 3595,29 

MEDI AMBIENT 20/07/15 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ Q/2015/2038 
RELATIVES AL SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O 
SERVIS REFUGI MULETA 

RELACIÓ Q/2015/2038 3889,46 

MEDI AMBIENT 31/07/15 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES DISTRIBUIDORA 
ALIMENTARIA 
MALLORQUINA, SA 

19,78 

MEDI AMBIENT 31/07/15 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES COMERCIAL RAFAEL 
RIBAS, SL 

228,69 

MEDI AMBIENT 31/07/15 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES SERVITEC BALEAR, SL 1603,19 

MEDI AMBIENT 20/07/15 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2015/151 

1553,05 

MEDI AMBIENT 31/07/15 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESA Mª.P.M.A. 2629,81 

MEDI AMBIENT 31/07/15 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2015/2117 1088,33 

MEDI AMBIENT 20/07/15 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

AROVACIÓ COMPTES DESPESES COMPAÑÍA ESTATAL DE 
CORREOS Y 
TELÉGRAFOS, SA 

558,08 

MEDI AMBIENT 06/08/15 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES COMPAÑÍA 
CONCESIONARIA TÚNEL 
DE SÓLLER, SA 

1566,2 

MEDI AMBIENT 13/08/15 ALTRES ADJUDICACI¿¿O I DISPOSICIÓ DESPESA VIAJES HALCONS, SA 1270,99 
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MEDI AMBIENT 20/07/15 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES COMPAÑÍA 
CONCESIONARIA TÚNEL 
DE SÓLLER, SA 

1440,75 

MEDI AMBIENT 20/07/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ ENDESA ENERGIA, SAU 82,15 

MEDI AMBIENT 15/06/15 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR CZ14/0064 M.L.G. 3805 
MEDI AMBIENT 15/06/15 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR CZ14/0204 A.V.V. 20000 
MEDI AMBIENT 16/06/15 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ15/0012 B.R.L. 78,02 
MEDI AMBIENT 16/06/15 ALTRES AMPLIACIÓ A VEDAT CAÇA MAJOR VEDAT PM-

10242 
S'HOSTALET, SA  

MEDI AMBIENT 11/06/15 ALTRES SEGREGACIÓ VEDAT PM-11135 M.G.J.  
MEDI AMBIENT 11/06/15 ALTRES CANVI TITULAR VEDAT PM-11952 SEMILLAS SINERGIAS, 

SL 
 

MEDI AMBIENT 16/06/15 ALTRES SEGREGACIÓ VEDAT PM-10107 C.P.B.  
MEDI AMBIENT 17/06/15 ALTRES DECLARACIÓ UNIÓ VEDATS CAÇA MAJOR PM-

10556 I PM-10176 
M.E.M.  

MEDI AMBIENT 17/06/15 ALTRES ADJUDICACIÓ I DISPOSICIÓ DESPESES M.A.M. I J.F.R. 3176,25 
MEDI AMBIENT 16/06/15 ALTRES AUTORITZACIÓ CONTROL COLOMS  J.C.M.  
MEDI AMBIENT 16/06/15 ALTRES AUTORITZACIÓ CONTROL CABRES BORDES PER 

DANSY AGRICULTURA VEDAT PM-10163 
S.L.  

MEDI AMBIENT 15/06/15 ALTRES AUTORITZACIÓ CONTROL CABRES BORDES PER 
DANSYA AGRICULTURA  

A.D.A.  

MEDI AMBIENT 15/06/15 ALTRES AUTORITZACIÓ CONTROL TUDONS PER DANYS 
AGRICULTURA VEDAT PM-10460 

B.M.V.  

MEDI AMBIENT 15/06/15 ALTRES AUTORITZACIÓ CONTROL TUDONS PER DANYS 
AGRICULTURA VEDAT PM-111236 

A.A.G i M.V.M.  

MEDI AMBIENT 11/06/15 ALTRES AUTORITZACIÓ REALITZACIÓ PROVA CAÇA 
PRÀCTIVA SENSE ABATIMENT MENCIÓ CACT 

ASSOC. BALEAR CA DE 
MOSTRA 

 

MEDI AMBIENT 11/06/15 ALTRES AUTORITZACIÓ REALITZACIÓ PROVA CAÇA 
PRÀCTIVA SENSE ABATIMENT MENCIÓ CACT 

ASSOC. BALEAR CA DE 
MOSTRA 

 

MEDI AMBIENT 17/06/15 ALTRES AUTORITZACIÓ DESCASTE CABRES BORDES 
PER DANSY AGRICULTURA VEDAT PM-12093 

M.I.E.  

MEDI AMBIENT 16/06/15 ALTRES AUTORITZACIÓ CONTROL TUDONS I CONILS 
SANTANYÍ 

H.W.  

MEDI AMBIENT 16/06/15 ALTRES AUTORITZACIÓ CONTROL COLOMS T.F.G.  
MEDI AMBIENT 11/06/15 INCLUSIÓ NÒMINA 

DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSIÓ NÒMINA DESPESES QUILOMETRATGE PERSONAL DEP. MEDI 
AMBIENT 

314,27 

MEDI AMBIENT 15/06/15 INCLUSIÓ NÓMINA 
INDEMNITZACIÓ 

INCLUSIÓ NÓMINA INDEMNITZACIÓ PER RAÓ 
SERVEI 

I.F.G. 389,64 

MEDI AMBIENT 15/06/15 INCLUSIÓ NÓMINA 
INDEMNITZACIÓ 

INCLUSIÓ NÓMINA INDEMNITZACIÓ PER RAÓ 
SERVEI 

Mª.C.E.R. 389,64 

MEDI AMBIENT 15/06/15 INCLUSIÓ NÓMINA 
INDEMNITZACIÓ 

INCLUSIÓ NÓMINA INDEMNITZACIÓ PER RAÓ 
SERVEI 

P.A.F. 430,41 

MEDI AMBIENT 15/06/15 ALTRES ABONAMENT FACTURA SORT D'ENFORA 16925,94 
MEDI AMBIENT 15/06/15 RECONEIXER 

OBLIGACIÓ 
RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ DE LES 
SUBVENCIONS PEL DESENVOLUPAMENT 
D'ACTIVITATS SOCIOAMBIENTALS EN MATÈRIA 
DE CAÇA O PESCA FLUVIAL 2015 

S.C. SANTA MARIA DEL 
CAMÍ 

2915 
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MEDI AMBIENT 15/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ DE LES 
SUBVENCIONS PEL DESENVOLUPAMENT 
D'ACTIVITATS SOCIOAMBIENTALS EN MATÈRIA 
DE CAÇA O PESCA FLUVIAL 2015 

ASSOC. BALEAR 
D'ENTITATS DE CAÇA 

2075,97 

MEDI AMBIENT 15/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ DE LES 
SUBVENCIONS PEL DESENVOLUPAMENT 
D'ACTIVITATS SOCIOAMBIENTALS EN MATÈRIA 
DE CAÇA O PESCA FLUVIAL 2015 

S.C. SANTANYÍ 3000 

MEDI AMBIENT 12/06/15 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2015/121 

2000 

MEDI AMBIENT 10/06/15 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2015/118 

190,01 

MEDI AMBIENT 15/06/15 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2015/124 

120,78 

MEDI AMBIENT 16/06/15 ALTRES DESESTIMACIÓ AL·LEGACIONS I PROPOSTA AL 
CONSELL EXECUTIU DE DECLARACIÓ DE 
PÈRDUA DEL DRET AL COBRAMENT TOTAL AL 
AJUNTAMENT DE LLOSETA PROGRAMA 
MALLORCA NETA 2009 

AJUNTAMENT LLOSETA  7410,08 

MEDI AMBIENT 12/06/15 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ FACTURES CORRESPONENTS A LA 
RELACIÓ Q/2015/893 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O SERVEIS 
REFUGI TOSSALS VERDS 

LIMPIEZAS MUNAR 
FULLANA, SA 

363 

MEDI AMBIENT 12/06/15 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ FACTURES CORRESPONENTS A LA 
RELACIÓ Q/2015/892 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O SERVEIS 
REFUGI SON AMER 

GLORIA MALLORQUINA, 
SA 

1487,81 

MEDI AMBIENT 03/06/15 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ FACTURES CORRESPONENTS A LA 
RELACIÓ Q/2015/821 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O SERVEIS 
REFUGI MULETA 

PESCADERIA MAYOL 
RIBOT, SL 

155,02 

MEDI AMBIENT 03/06/15 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ FACTURES CORRESPONENTS A LA 
RELACIÓ Q/2015/817 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O SERVEIS 
REFUGI SON AMER 

RELACIÓ Q/2015/817 3140,07 

MEDI AMBIENT 11/06/15 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ FACTURES CORRESPONENTS A LA 
RELACIÓ Q/2015/883 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O SERVEIS 
REFUGI SON AMER 

RELACIÓ Q/2015/883 2742,57 

MEDI AMBIENT 11/06/15 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ FACTURES CORRESPONENTS A LA 
RELACIÓ Q/2015/882 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O SERVEIS 
REFUGI MULETA 

RELACIÓ Q/2015/882 1881,3 

MEDI AMBIENT 10/06/15 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2015/873 1168,43 

MEDI AMBIENT 10/06/15 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2015/870 1353,15 

MEDI AMBIENT 10/06/15 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2015/875 353,05 

MEDI AMBIENT 15/06/15 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES ROYAL PACK 
PRODUCTOS DE 
SEGURIDAD, SL 

517,88 

MEDI AMBIENT 15/06/15 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2015/891 459,3 
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MEDI AMBIENT 15/06/15 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES DISTRIBUIDORA 
ALIMENTARIA, SA 

37,71 

MEDI AMBIENT 12/06/15 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES B.T.S. 1168,86 

MEDI AMBIENT 04/06/15 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES S.T.R. 54,45 

MEDI AMBIENT 12/06/15 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES AUTORIDAD 
PORTUARIA DE 
BALEARES 

23,68 

MEDI AMBIENT 16/06/15 ALTRES PROPOSTA RESOLUCIÓ S.M.B.  
MEDI AMBIENT 11/06/15 RECONEIXER 

OBLIGACIÓ 
RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ FCC, SA i LUMSA UTE 43080,2 

MEDI AMBIENT 11/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ FCC, SA I LUMSA UTE 61155,39 

MEDI AMBIENT 11/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ FCC, SA I LUMSA UTE 117328,45 

MEDI AMBIENT 11/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ FCC, SA I LUMSA UTE 86888,47 

MEDI AMBIENT 18/06/15 ALTRES AUTORITZACIÓ REALITZACIÓ TIRADA AL 
COLOMÍ VEDAT PM-11095 

S.C. PETRA-BONANY  

MEDI AMBIENT 16/06/15 ALTRES RENOVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL VEDT PM-
11912 

FINCA COMASSEMA, SL  

MEDI AMBIENT 16/06/15 ALTRES RENOVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL VEDT PM-
10222 

C.R.M.  

MEDI AMBIENT 16/06/15 ALTRES RENOVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL VEDT PM-
10349 

S.C. PALMA  

MEDI AMBIENT 16/06/15 ALTRES RENOVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL VEDT PM-
10467 

SON MORAGUES 1921, 
SLU 

 

MEDI AMBIENT 16/06/15 ALTRES RENOVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL VEDT PM-
10296 

B.M.M.  

MEDI AMBIENT 18/06/15 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIÓ RESOLUCIÓ GEMAX ESTUDIOS 
AMBIENTALES 

13673 

MEDI AMBIENT 03/06/15 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ FACTURES CORRESPONENTS A LA 
RELACIÓ Q/2015/820 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O SERVEIS 
REFUGI TOSSALS VERDS 

RELACIÓ Q/2015/820 289,56 

MEDI AMBIENT 03/06/15 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ FACTURES CORRESPONENTS A LA 
RELACIÓ Q/2015/815 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O SERVEIS 
REFUGI MULETA 

ELECTRICA GUAL 
MARTORELL, SL 

2429,88 

MEDI AMBIENT 24/06/15 ALTRES SEGREGACIÓ VEDAT PM-11093 M.R.P.  
MEDI AMBIENT 24/06/15 ALTRES SEGREGACIÓ VEDAT PM-10619 M.S.B.  
MEDI AMBIENT 23/06/15 ALTRES AMPLIACIÓ VEDAT PM-11114 J.M.M.  
MEDI AMBIENT 22/06/15 ALTRES CANVI TITULAR VEDAT PM-11274 C.E.G.  
MEDI AMBIENT 22/06/15 ALTRES CANVI TITULAR VEDAT PM-10460 Mª.P.S.V.Z.  
MEDI AMBIENT 22/06/15 ALTRES AMPLIACIÓ VEDAT PM-11241 S.C. LLUBÍ  
MEDI AMBIENT 19/06/15 ALTRES CANVI TITULAR VEDAT PM-11975 B.E.D.  
MEDI AMBIENT 23/06/15 ALTRES AUTORITZACIÓ CONTROL COLOMS PER DANYS 

A L'AGRICULTURA VEDAT PM-11236 
M.V.M.  

MEDI AMBIENT 22/06/15 ALTRES AUTORITZACIÓ CONTROL TUDONS I LLEBRES 
PER DANYS A L'AGRICULTURA VEDAT PM-10468 

SURISLA, SA  

MEDI AMBIENT 22/06/15 ALTRES AUTORITZACIÓ CONTROL TUDONS  CLUB DEL SOL DE 
POLLENÇA 

 

MEDI AMBIENT 22/06/15 ALTRES AUTORITZACIÓ CANVI DIES HÀBILS CAÇA L.B.B.  
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MEDI AMBIENT 23/06/15 ALTRES AUTORITZACIÓ DESCASTAMENT CABRES 
BORDES PER DANYS A L'AGRICULTURA VEDAT 
PM-10288 

T.B.R.  

MEDI AMBIENT 24/06/15 ALTRES AUTORITZACIÓ CONTROL COLOMS, TUDONS I 
PERDIUS 

LL.B.F.  

MEDI AMBIENT 22/06/15 ALTRES AUTORITZACIÓ PATROCINI ACTIVITAT REFUGI 
CAN BOI 

M.D.S.  

MEDI AMBIENT 22/06/15 ALTRES ADJUDICACIÓ I DISPOSICIÓ DESPESA AMADIP ESMENT 
FUNDACION 

6525,53 

MEDI AMBIENT 19/06/15 ALTRES ADJUDICACIÓ I DISPOSICIÓ DESPESA  CÒPIES PUBLICITAT SL, 
RESTAURANT ES PARC, 
AUTOCARES PUJOL 
PALMER SA, VIAJES 
HALCON SA, C.LL.M. 

4576,7 

MEDI AMBIENT 17/06/15 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2015/924 1036,67 

MEDI AMBIENT 17/06/15 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES CLUB DE VELA PUERTO 
DE ANDRATX 

50,38 

MEDI AMBIENT 17/06/15 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES TREBALLS DEL BOSC, 
SL 

401,72 

MEDI AMBIENT 22/06/15 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2015/963 1361,76 

MEDI AMBIENT 22/06/15 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2015/962 3160,59 

MEDI AMBIENT 23/06/15 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES AGENCIA TRIBUTARIAS 
ILLES BALEARS 

6162,65 

MEDI AMBIENT 23/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ PEL 
DESENVOLUPAMENT ACTIVITATS 
SOCIOAMBIENTALS EN MATÈRIA CINEGÈTICA O 
PESCA FLUVIAL 

S.C. SENCELLES  2300 

MEDI AMBIENT 19/06/15 ALTRES AMPLIACIÓ VEDAT PM-11181 Mª.C.R.G.  
MEDI AMBIENT 19/06/15 ALTRES CREACIÓ VEDAT SON SIURANA DE BAIX C.P.B.  
MEDI AMBIENT 19/06/15 ALTRES CANVI TITULAR VEDAT PM-10178 J.S.E.  
MEDI AMBIENT 22/06/15 ALTRES IDENTIFICACIÓ NOU AGENT MEDI AMBIENT AMB 

TARJA ACREDITATIVA 
?  

MEDI AMBIENT 19/06/15 ALTRES REBUIG FACTURA VISUALES E 
INFORMATICA, 
SERVICIOS Y 
SUMINISTROS, SL 

89,29 

MEDI AMBIENT 18/06/15 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIÓ RESOLUCIÓ GEMAX ESTUDIOSN 
AMBIENTALES, SLU 

13673 

MEDI AMBIENT 24/06/15 ALTRES DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ ENDESA ENERGIA, SAU 1457,99 

MEDI AMBIENT 24/06/15 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2015/136 

2500 

MEDI AMBIENT 22/06/15 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2015/134 

60,39 
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MEDI AMBIENT 17/06/15 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2015/129 

60,39 

MEDI AMBIENT 24/06/15 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2015/137 

80,39 

MEDI AMBIENT 17/06/15 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ FACTURES CORRESPONENTS A LA 
RELACIÓ Q/2015/932 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O SERVEIS 
REFUGI TOSSALS VERDS 

RELACIÓ Q/2015/932 2563,08 

MEDI AMBIENT 18/06/15 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ FACTURES CORRESPONENTS A LA 
RELACIÓ Q/2015/941 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O SERVEIS 
REFUGI SON AMER 

GLORIA MALLORQUINA, 
SA 

219,11 

MEDI AMBIENT 17/06/15 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ FACTURES CORRESPONENTS A LA 
RELACIÓ Q/2015/933 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O SERVEIS 
REFUGI MULETA 

RELACIÓ Q/2015/933 448,12 

MEDI AMBIENT 17/06/15 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ FACTURES CORRESPONENTS A LA 
RELACIÓ Q/2015/934 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O SERVEIS 
REFUGI SON AMER 

RELACIÓ Q/2015/934 479,86 

MEDI AMBIENT 22/06/15 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ FACTURES CORRESPONENTS A LA 
RELACIÓ Q/2015/953 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O SERVEIS 
FINQUES PÚBLIQUES 

MARMOLES AMENGUAL, 
SA 

11,62 

MEDI AMBIENT 23/06/15 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ FACTURES CORRESPONENTS A LA 
RELACIÓ Q/2015/967 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O SERVEIS 
REFUGI TOSSALS VERDS 

GLORIA MALLORQUINA, 
SA 

27,78 

MEDI AMBIENT 23/06/15 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ FACTURES CORRESPONENTS A LA 
RELACIÓ Q/2015/966 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O SERVEIS 
REFUGI SON AMER 

RELACIÓ Q/2015/966 1939,78 

MEDI AMBIENT 24/06/15 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ FACTURES CORRESPONENTS A LA 
RELACIÓ Q/2015/984 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O SERVEIS 
REFUGI SON AMER 

LIMPIEZAS MUNAR 
FULLANA, SA 

412,5 

MEDI AMBIENT 18/06/15 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ FACTURES CORRESPONENTS A LA 
RELACIÓ Q/2015/940 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O SERVEIS 
REFUGI TOSSALS VERDS 

F.P.R. 1131,57 

MEDI AMBIENT 01/07/15 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ Q/2015/1015 
RELATIVES AL SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O 
SERVIES PROGRAMA ORGANS DE GOVERN 

QUELY, SA 59,6 

MEDI AMBIENT 01/07/15 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ Q/2015/2017 
RELATIVES AL SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O 
SERVIES REFUGI TOSSALS VERDS 

F.P.R. 67,02 

MEDI AMBIENT 01/07/15 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ Q/2015/1040 
RELATIVES AL SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O 
SERVIES REFUGI SON AMER 

GLORIA MALLORQUINA, 
SA 

330,98 

MEDI AMBIENT 27/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ PEL 
DESENVOLUPAMENT D'ACTIVITATS 
SOCIAMBIENTALS EN MATÈRIA CINEGÈTICA O 
PESCA FLUVIAL 2015 

CLUB CAZADORES DE 
BECADA 

3000 
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MEDI AMBIENT 01/07/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ PEL 
DESENVOLUPAMENT D'ACTIVITATS 
SOCIAMBIENTALS EN MATÈRIA CINEGÈTICA O 
PESCA FLUVIAL 2015 

S.C. LA BECADA DE 
MURO 

3000 

MEDI AMBIENT 01/07/15 ALTRES CLASSIFICACIÓ PROPOSICIONS I REQUERIMENT 
DOCUMENTACIÓ CONTRACTE GESTIÓ REFUGI 
PONT ROMÀ EN RÈGIM CONCESSIÓ, 
MITJANÇANT TRAMITACIÓ ORDINÀRIA I 
PROCEDIMENT OBERT 

L.I.I.  

MEDI AMBIENT 30/06/15 ALTRES AUTORITZACIÓ TANCAMENT CAPTURA CABRES 
VEDAT PM-10646 

S.C. ALCUDIA  

MEDI AMBIENT 29/06/15 ALTRES AUTORITZACIÓ CONTROL COLOMS C.LL.B.  
MEDI AMBIENT 23/06/15 ALTRES RENOVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL VEDAT PM-

10967 
A.Q.C.  

MEDI AMBIENT 29/06/15 ALTRES RENOVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL VEDAT PM-
11998 

A.Q.C.  

MEDI AMBIENT 26/06/15 ALTRES RENOVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL VEDAT PM-
10399 

I.M.LL.M.  

MEDI AMBIENT 29/06/15 ALTRES RENOVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL VEDAT PM-
10995 

HERMANOS ALOMAR, 
CB 

 

MEDI AMBIENT 29/06/15 ALTRES RENOVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL VEDAT PM-
10267 

M.N.C.  

MEDI AMBIENT 25/06/15 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ15/0043 A.C.G. 60 
MEDI AMBIENT 26/06/15 ALTRES AUTORITZACIÓ MORELLES PER PESCA ANGUILA S.F.P.  
MEDI AMBIENT 28/06/15 ALTRES AMPLIACIÓ VEDAT PM-10196 FROZA, SL  
MEDI AMBIENT 27/06/15 ALTRES CREACIÓ VEDAT MASSANA VELL M.S.B.  
MEDI AMBIENT 26/06/15 ALTRES SEGREGACIÓ VEDAT PM-12120 FROZA, SL  
MEDI AMBIENT 26/06/15 ALTRES SEGREGACIÓ VEDAT PM-10196 FROZA, SL  
MEDI AMBIENT 28/06/15 ALTRES AMPLIACIÓ VEDAT PM-12120 FROZA, SL  
MEDI AMBIENT 30/06/15 ALTRES CANVI TITULAR VEDAT PM-10472 Mª.A.B.C.  
MEDI AMBIENT 30/06/15 ALTRES CANVI TITULAR VEDAT PM-12110 A.B.C.  
MEDI AMBIENT 30/06/15 ALTRES AMPLIACIÓ VEDAT PM-10467 SON MORAGUES 1921, 

SLU 
 

MEDI AMBIENT 01/07/15 ALTRES AMPLIACIÓ VEDAT PM-10467 A CAÇA MAJOR SON MORAGUES 1921, 
SLU 

 

MEDI AMBIENT 26/06/15 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENT COMISSIÓ 
SERVEIS 

J.M.H.T.  

MEDI AMBIENT 25/06/15 INCLUSIÓ NÓMINA 
INDEMNITZACIÓ 

INCLUSIÓ NÓMINA INDEMNITZACIÓ PER RAÓ 
SERVEI 

I.F.G. 291,85 

MEDI AMBIENT 30/06/15 INCLUSIÓ NÓMINA 
INDEMNITZACIÓ 

INCLUSIÓ NÓMINA INDEMNITZACIÓ PER RAÓ 
SERVEI 

J.M.H.T. 43,17 

MEDI AMBIENT 30/06/15 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2015/1030 1223 

MEDI AMBIENT 22/06/15 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES DYRECO PALMA, SL 181,5 

MEDI AMBIENT 26/06/15 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2015/1014 6164,48 

MEDI AMBIENT 30/06/15 ALTRES FAVORABLE PROPOSTA M.M.S.  
MEDI AMBIENT 02/07/15 ALTRES FAVORABLE PROPOSTA L.F.C.  
MEDI AMBIENT 29/06/15 ALTRES RENOVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL VEDAT PM-

11114 
?  

MEDI AMBIENT 14/07/15 ALTRES SUBSTITUCIÓ ARQUITECTA TÈCNICA I 
COORDINADORA DE SEGURETAT I SALUT 
OBRES EXECUCIÓ PROJECTE MODIFICAT 1 
RESTAURACIÓ ORATORI CASTELLÓ 

S.C.S.  
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MEDI AMBIENT 14/07/15 ALTRES ABONAMENT FACTURA CORRESPONENT 
CERTIFICACIÓ NÚM. 6 OBRES PROJECTE 
MODIFICAT 1 RESTURACIÓ ORATORI DE 
CASTELLO 

SORT D'ENFORA, SL 26158,94 

MEDI AMBIENT 20/07/15 ALTRES DELEGAR ORDENAR PUBLICACIÓ EDICTES BOIB M.T.R.  
MEDI AMBIENT 20/07/15 APROVAR 

FACTURES ADO 
APROVACIÓ FACTURES CORRESPONENTS A LA 
RELACIÓ Q/2015/2020 RELATIVES 
SUBMINISTRAMENT BÉNS O SERVEIS REFUGI 
SON AMER 

GLORIA MALLORQUINA, 
SA 

124,51 

MEDI AMBIENT 20/07/15 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ FACTURES CORRESPONENTS A LA 
RELACIÓ Q/2015/2019 RELATIVES 
SUBMINISTRAMENT BÉNS O SERVEIS REFUGI 
MULETA 

RELACIÓ Q/2015/2019 1183,26 

MEDI AMBIENT 23/07/15 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ FACTURES CORRESPONENTS A LA 
RELACIÓ Q/2015/2065 RELATIVES 
SUBMINISTRAMENT BÉNS O SERVEIS REFUGI 
TOSSALS VERDS 

REBERSEC, SL 12,14 

MEDI AMBIENT 20/07/15 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ FACTURES CORRESPONENTS A LA 
RELACIÓ Q/2015/2040 RELATIVES 
SUBMINISTRAMENT BÉNS O SERVEIS REFUGI 
TOSSALS VERDS 

RELACIÓ Q/2015/2040 4457,69 

MEDI AMBIENT 20/07/15 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2015/153 

2500 

MEDI AMBIENT 20/07/15 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2015/157 

115,79 

MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT APORTACIÓ JUNY FUNDACIÓ TEATRE 
PRINCIPAL DE PALMA 

250000 

MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT APORTACIÓ MAIG FUNDACIÓ TEATRE 
PRINCIPAL DE PALMA 

250000 

MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT APORTACIÓ ABRIL FUNDACIÓ TEATRE 
PRINCIPAL DE PALMA 

250000 

MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT APORACIÓ FEBRER FUNDACIÓ TEATRE 
PRINCIPAL DE PALMA 

250000 

MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT BESTRETA 100% APORTACIÓ 
ANUAL CAPÍTOL VII 

FUNDACIÓ TEATRE 
PRINCIPAL DE PALMA 

56464 

MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT BESTRETA 100% APORTACIÓ 
SUPLEMENTÀRIA 

FUNDACIÓ CASA 
MUSEU LLORENÇ 
VILLALONGA, PARE 
GINARD I BLAI BONET 

53000 

MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15/06/15 ALTRES DESIGNACIÓ PERSONA RESPONSABLE OFICINA 
DE REGISTRE 

C.R.B.  

MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15/06/15 AUTORITZACIÓ 
ASSISTÈNCIA 
CURSOS 

AUTORITZACIÓ ASSISTÈNCIA JORNADA 
TÈCNICA COAIB 

PERSONAL SERVEIS 
TÈCNICS D'OBRES I 
MANTENIMENT 
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MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADQUISICIÓ DE 40 CAIXES DE PAPER CANON ESPAÑA SA 508,2 

MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADQUISICIÓ DE 40 CAIXES DE PAPER CANON ESPAÑA SA 508,2 

MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI LLAR DE LA INFÀNCIA 

KLÜH LINAER SL 19946,12 

MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS 

KLÜH LINAER SL 10948,25 

MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT BESTRETA 50% SUBVENCIÓ 
NOMINATIVA 

GREMI DE LLIBRETERS 
DE MALLORCA 

26350 

MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT BESTRETA 100% APORTACIÓ 
ANUAL 

FUNDACIÓ CULTURAL 
COLL BARDOLET 

3000 

MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT APORTACIÓ EXTRAORDINÀRIA CONSORCI DE 
TECNOLOGIES DE LA 
INFORMACIÓ I DE LES 
COMUNICACIONS DE 
MALLORCA 

300000 

MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT BESTRETA 50% SUBVENCIÓ 
NOMINATIVA 

MALLORCA 
PLANETARIUM SPACE 
CENTER 

90000 

MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/06/15 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 062/2015 CONSTRUCCIONES 
EMBAT SA 

6881,11 

MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/06/15 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 044/2015 CASA JULIA SA 4316 

MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/06/15 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 063/2015 CONSTRUCCIONES 
EMBAT SA 

1320,56 

MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/06/15 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 064/2015 CONSTRUCCIONES 
EMBAT SA 

5123,38 

MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS 

? 87,93 

MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/06/15 COMPENSACIÓ 
HORES FORMACIÓ 

COMPENSACIÓ HORES PER ASSISTÈNCIA A 
CURSOS 

A.C.C.R.  

MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/06/15 COMPENSACIÓ 
HORES FORMACIÓ 

COMPENSACIÓ HORES PER ASSISTÈNCIA A 
CURSOS 

M.S.F.R.  
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MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/06/15 COMPENSACIÓ 
HORES FORMACIÓ 

COMPENSACIÓ HORES PER ASSISTÈNCIA A 
CURSOS 

A.M.P.  

MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/06/15 COMPENSACIÓ 
HORES FORMACIÓ 

COMPENSACIÓ HORES PER ASSISTÈNCIA A 
CURSOS 

V.S.L.  

MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/06/15 COMPENSACIÓ 
HORES FORMACIÓ 

COMPENSACIÓ HORES PER ASSISTÈNCIA A 
CURSOS 

V.S.L.  

MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS 

VISABREN SERVICIOS 
GENERALES SL 

14691,36 

MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS 

? 792,19 

MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNICIONAMENT 
ORDINARI LLAR DE LA INFÀNCIA 

ROIG OBRES SERVEIS I 
MEDI AMBIENT SA 

3512,87 

MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI LLAR DE LA INFANCIA 

? 638 

MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS 

? 1522,03 

MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/06/15 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 024/2015 M.G.T. 223,25 

MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15/06/15 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIÓ D'APROVACIÓ DE CONTRACTES 
MENORS.NÚMERO DE RELACIÓ Q/2015/622 

VARIS/INTERVENCIÓ 
GENERAL 

2542,39 

MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15/06/15 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIÓ D'APROVACIÓ DE CONTRACTES 
MENORS.RELACIÓ Q/2015/508 

VARIS/INTERVENCIÓ 
GENERAL 

2055,3 

MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS 

ENDESA ENERGIA SAU 315,43 

MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS 

? 1334,88 

MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/06/15 ALTRES APROVACIÓ DESPESA SUBSTITUCIÓ DUES 
BOMBES DE CALOR/REFREDADORES EDIFICI 
PALAU REIAL DEL CONSELL DE MALLORCA 

HUMICLIMA EST SA 39205,52 

MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/06/15 ALTRES DEFINICIÓ LÍMITS FINCA REGISTRAL 17.501 ?  

MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ DE BESTRETA DE CAIXA FIXA DEP. URBANISME I 
TERRITORI 

2715,87 
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MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

LIQUIDACIÓ PREU PÚBLIC PER UTILITZACIÓ 
INSTAL·LACIONS POLIESPORTIU SANT FERRAN 

SDAD. COOP. 
EDUCATIVA MANJÓN 

2218 

MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

LIQUIDACIÓ PREU PÚBLIC PER UTILITZACIÓ 
INSTAL·LACIONS POLIESPORTIU SANT FERRAN 

COL·LEGI PIUS XII 441 

MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

LIQUIDACIÓ PREU PÚBLIC PER UTILITZACIÓ 
INSTAL·LACIONS POLIESPORTIU SANT FERRAN 

AMIPA COL·LEGI SANT 
FRANCESC 

175 

MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

LIQUIDACIÓ PREU PÚBLIC PER UTILITZACIÓ 
INSTAL·LACIONS POLIESPORTIU SANT FERRAN 

COL·LEGI SANT VICENÇ 
DE PAUL 

532 

MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

LIQUIDACIÓ PREU PÚBLIC PER UTILITZACIÓ 
INSTAL·LACIONS POLIESPORTIU SANT FERRAN 

COL3LEGI SANTÍSIMA 
TRINIDAD 

507 

MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

LIQUIDACIÓ PREU PÚBLIC PER UTILITZACIÓ 
INSTAL·LACIONS POLIESPORTIU SANT FERRAN 

COL·LEGI SAN JOSÉ DE 
LA MONTAÑA 

324 

MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

LIQUIDACIÓ COST SERVEI CONTROL 
PRESTACIÓ RECOLLIDA SELECTIVA DE 
RESIDUS MES DE MAIG 

FOMENTO DE 
CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS SA I 
LIMPIEZAS URBANAS 
DE MALLORCA SA UTE 

1869,44 

MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

LIQUIDACIÓ COST SERVEI CONTROL 
PRESTACIÓ RECOLLIDA SELECTIVA DE 
RESIDUS MES DE MAIG 

FOMENTO DE 
CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS SA I 
LIMPIEZAS URBANAS 
DE MALLORCA SA UTE 

2581,61 

MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/06/15 EXPROPIACIÓ CONSIGNACIÓ IMPORT EXPROPIACIÓ CM-64 
TERME DE MANACOR 

CAIXA GENERAL DE 
DIPÒSITS D'HISENDA 

182,59 

MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/06/15 ALTRES REINTEGRAMENT ABONAMENT INDEGUT R.C.P.C. 120,07 

MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/06/15 ALTRES REINTEGRAMENT ABONAMENT INDEGUT A.G.C. 120,04 

MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/06/15 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 061/2015 A.M.O. 696,3 

MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/06/15 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.002194/2015 A 002208/2015 VARIS 
 

 

MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/06/15 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 033/2015 DANA-ORO-MARIA SL 430,79 
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MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/06/15 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 009/2015 VAPACAMO SL 321,58 

MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/06/15 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 016/2015 PROMOCIONES SEDRA 
SL 

1569,17 

MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/06/15 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 008/2015 VAPACAMO SL 11492,63 

MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS 

? 2425,21 

MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/06/15 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENT EN COMISSIÓ 
DE SERVEIS 

A.S.P.  

MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS 

? 308,27 

MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS 

? 52,79 

MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS 

? 1031,82 

MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS 

? 1211,52 

MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/06/15 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ DE BESTRETA DE CAIXA FIXA SERVEIS GENERALS 26,5 

MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI LA MISERICÒRDIA 

? 135,41 

MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/06/15 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ DE BESTRETA DE CAIXA FIXA SERVEIS GENERALS 2818,39 

MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT APORTACIÓ JULIOL FUNDACIÓ TEATRE 
PRINCIPAL DE PALMA 

250000 

MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT APORTACIÓ MARÇ FUNDACIÓ TEATRE 
PRINCIPAL DE PALMA 

250000 

MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT LIQUIDACIÓ COSTES JUDICIALS U.P.S. 600 

MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/06/15 ALTRES ABONAMENT LIQUIDACIÓ COSTES JUDICIALS A.G.B. 2000 
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MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/06/15 ALTRES ABONAMENT COSTES JUDICIALS J.G.C. 700 

MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS 

? 582,74 

MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/06/15 ALTRES REQUERIMENT ABONAMENT IMPORT 
ADJUDICACIÓ PUBLICACIÓ ANUNCI LICITACIÓ 
BOIB 

CONSTRUCCIONES 
OLIVES SL 

140,94 

MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI LA MISERICÒRDIA 

ENDESA ENERGIA SAU 5026,24 

MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI LA MISERICÒRDIA 

CANON ESPAÑA SA 499,74 

PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

23/07/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2015/2073 Despeses de la secretaria general  Diversos segons relació 
adjunta 

292,3 

PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

23/07/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2015/2072. Despeses de Raixa. Diversos segons relació 
adjunta  

117,9 

PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

27/07/15 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

Autorització abonament km. de juny (250km.) Sra.C.E.F. 60,04 

PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

27/07/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2015/2091Despeses de la secretaria técnica de 
presidència 

GRAFICAS SALAS, SL 33,88 

PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

27/07/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2015/2092 Despeses de contractes menors. Assessoria Jurídica 383,88 

PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

27/07/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2015/2093 Despeses de Raixa. secretaria técnica 921,89 

PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

28/07/15 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

J/2015/161 Despeses d'Organs de Govern Secretaria técnica 433,51 

PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

28/07/15 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

J/2015/162 Despeses d'Organs de Govern Secretaria técnica 93,6 

PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

29/07/15 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

Autorització abonament dekm. març, abril i maig 
(516km) 

Sr A.S.M. 123,92 

PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

29/07/15 ALTRES Aprovar el present expedient de pròrroga i contracte 
relatiu al servei de manteniment i conservació dels 
jardins de la finca  Raixa.  

MELCHOR MASCARO, 
SAU 

62454,15 

PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

03/08/15 INICIAR EXPEDIENT Prorroga contracte de lloguer del local situat al carrer 
Pius XII, 5 baixos de Manacor. 

Sra. C.N.S. 0 
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PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

22/07/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

 
DISPOSICIÓ DE LA DESPESA I RECONEIXEMENT 
OBLIGACIÓ DERIVAT DE  FACTURES DEL 
CONTRACTE DE PUBLICITAT 2015 A CÀRREC DE 
LA PARTIDA 00.15140.22602, PUBLICITAT  I 
PROPAGANDA SERV. TRANSF. TERRITORI 
 

DI 7 SL 
 

1349,5 

PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

22/07/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DISPOSICIÓ DE LA DESPESA I RECONEIXEMENT 
OBLIGACIÓ DERIVAT DE  FACTURES DEL 
CONTRACTE DE PUBLICITAT 2015 A CÀRREC DE 
LA PARTIDA 00. 17000.22602 PUBLICITAT  I 
PROPAGANDA MEDI AMBINET 

 
DI 7 SL 
 

14706,98 

PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

22/07/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DISPOSICIÓ DE LA DESPESA I RECONEIXEMENT 
OBLIGACIÓ DERIVAT DE  FACTURES DEL 
CONTRACTE DE PUBLICITAT 2015 A CÀRREC DE 
LA PARTIDA 00.33000.22602 PUBLICITAT  I 
PROPAGANDA CULTURA I PATRIMONI 

 
DI 7, SL 

30548,52 

PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

22/07/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DISPOSICIÓ DE LA DESPESA I RECONEIXEMENT 
OBLIGACIÓ DERIVAT DE  FACTURES DEL 
CONTRACTE DE PUBLICITAT 2015 A CÀRREC DE 
LA PARTIDA 00. 33620.22602 PUBLICITAT  I 
PROPAGANDA PATRIMONI HISTÒRIC 

 
DI 7, SL 

7808,46 

PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

22/07/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DISPOSICIÓ DE LA DESPESA I RECONEIXEMENT 
OBLIGACIÓ DERIVAT DE  FACTURES DEL 
CONTRACTE DE PUBLICITAT 2015 A CÀRREC DE 
LA PARTIDA 00. 45300 .22602 PUBLICITAT  I 
PROPAGANDA CARRETERES DEL CONSELL  

 
DI 7, SL 

41556,01 

PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

22/07/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DISPOSICIÓ DE LA DESPESA I RECONEIXEMENT 
OBLIGACIÓ DERIVAT DE  FACTURES DEL 
CONTRACTE DE PUBLICITAT 2015 A CÀRREC DE 
LA PARTIDA 00.92001.22602 PUBLICITAT  I 
PROPAGANDA D.I.PROJECTES 

 
DI 7, SL 

6022,31 

PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

22/07/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DISPOSICIÓ DE LA DESPESA I RECONEIXEMENT 
OBLIGACIÓ DERIVAT DE  FACTURES DEL 
CONTRACTE DE PUBLICITAT 2015 A CÀRREC DE 
LA PARTIDA 00. 94310.22602 PUBLICITAT  I 
PROPAGANDA COOPERACIÓ I AD. LOCAL 

 
DI 7, SL 

9812,98 

PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

24/07/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DISPOSICIÓ DE LA DESPESA I RECONEIXEMENT 
OBLIGACIÓ DERIVAT DE  FACTURES DEL 
CONTRACTE DE PUBLICITAT 2015 A CÀRREC DE 
LA PARTIDA 00. 16220.22602 PUBLICITAT  I 
PROPAGANDA GESTIÓ DE RESIDUS 

 
DI 7, SL 

3659,67 

PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

24/07/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DISPOSICIÓ DE LA DESPESA I RECONEIXEMENT 
OBLIGACIÓ DERIVAT DE  FACTURES DEL 
CONTRACTE DE PUBLICITAT 2015 A CÀRREC DE 
LA PARTIDA 00.17000.22602 PUBLICITAT  I 
PROPAGANDA MEDI AMBIENT 

 
DI 7, SL 

9265,54 



 344

PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

24/07/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DISPOSICIÓ DE LA DESPESA I RECONEIXEMENT 
OBLIGACIÓ DERIVAT DE  FACTURES DEL 
CONTRACTE DE PUBLICITAT 2015 A CÀRREC DE 
LA PARTIDA 00.33620.22602 PUBLICITAT  I 
PROPAGANDA PATRIMONI HISTÒRIC 

 
DI 7, SL 

4477,1 

PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

24/07/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DISPOSICIÓ DE LA DESPESA I RECONEIXEMENT 
OBLIGACIÓ DERIVAT DE  FACTURES DEL 
CONTRACTE DE PUBLICITAT 2015 A CÀRREC DE 
LA PARTIDA 00.92001.22602 PUBLICITAT  I 
PROPAGANDA D.I.PROJECTES 

 
DI 7, SL 

25274,01 

PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

03/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Fact de Manteniment del SICALWin i 
GpMetcorresponent al segon trimestre de 2015. 

Aytos Soluciones 
Informàticas S.L.U. 

5444,44 

PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

03/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2015/824 Despeses de la D.I.Projectes AENA AEROPUERTOS, 
SA 

190,05 

PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

04/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Fact del serv. contracte de fotografia d'actes 
protocol·laris corresponent a abril de 2015 

SRA. MERCEDES R.S. 1863,4 

PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

04/06/15 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

Quilometratge d'abril i maig (1283 km). SRA. M.C.D. 308,1 

PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

04/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Servei d'ascensors dels edificis del CIM a Raixa. BALEAR DE 
ASCENSORES SL 

161,14 

PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

05/06/15 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

La relació J/2015/95 ha de ser J/2015/109 Secretaria técnica de 
Presidència 

420,45 

PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

05/06/15 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

Quilometratge de maig (203 km) SRA. C.E.F. 48,75 

PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

08/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Lloguer  fotocopiadora amb opcio de compra 
corresponent a març - Gabinet de Premsa 

CANON ESPAÑA, SA 166,58 

PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

08/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Lloguer  fotocopiadora amb opcio de compra 
corresponent a març - Secretaria técnica de 
Presidència 

CANON ESPAÑA SA 167,1 

PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

08/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2015/845 Despeses de Secretaria técnica de 
Presidència 

Diversos segons relació 
adjunta 

5483,33 

PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

08/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2015/844 Despeses del Parc Móbil CASA VILA, SL 194,35 

PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

09/06/15 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

La relació J/2015/98 ha de ser J/2015/114 Despeses de Secretaria 
técnica de Presidència 

243,33 

PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

10/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Fact.servei manteniment hardware del parc 
microinformàtic del CIM corresponent a març de 2015 

UP7 Balear, SL 1276,55 
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PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

10/06/15 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

J/2015/116 Despeses de departament Servei d'Informàtica. 217,05 

PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

15/06/15 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

J/2015/125  Secretaria técnica de 
Presidència 

516,15 

PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

15/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2015/908 Despeses del servei d'Informàtica Segons relació adjunta 4842,83 

PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

15/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2015/903 Despeses de Secretaria de Presidència OFITA INTERIORES, SA 391,13 

PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

16/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Fact corresponenta a gener 2015 del contracte 
menor per traducció, impressió i maquetació de la 
guia turística Mallorca Enjoy 02  

FUNDACIÓ 
AMADIT.ESMENT  

18497,44 

PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

18/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2015/943 Despeses de la D.I.Projectes de 
subministrament corresponent a maig  

AENA AEROPUERTOS, 
SA 

79,15 

PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

17/06/15 AUTORITZACIÓ 
ASSISTÈNCIA 
CURSOS 

Curs on-line de teledetecci¿, fotogrametría, lidar i 
ocupació del sol"  

Sr.MA.R.C. i G.A.G. 0 

PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

17/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Quota 2015 de la Federación Española de Municipios 
y Provincias. 

FEMP 7782,87 

PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

18/06/15 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

J/2015/131 Despeses dels Organs de Govern Secretaria técnica de 
Presidència 

633,77 

PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

18/06/15 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

J/2015/130 Despeses dels Organs de Govern Secretaria técnica de 
Presidència 

121,78 

PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

22/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2015/960 Despeses de secretaria técnica de 
Presidència. 

Diversos segons relació 
adjunta 

568,58 

PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

22/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2015/955 Despeses de secretaria técnica de 
Presidència. 

MANANTIAL DE SALUD 
SL 

36,9 

PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

22/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2015/956 Despeses del Parc Mobil MANANTIAL DE SALUD 
SL 

20 

PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

22/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2015/957 Despeses de l'Oficina Jurídica CANON ESPAÑA, SA 637,68 

PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

22/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2015/958 Despeses de l'Ass.Jdca. Material 
jurídico-admvo. 

EDITORIAL ARANZADI, 
SA 

58,9 

PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

22/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2015/959 Despeses de Raixa Diversos segons relació 
adjunta 

71,65 
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PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

23/06/15 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

J/2015/135 Despeses d'Organs de Govern Secretaria técnica de 
Presidència 

6,3 

PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

01/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Fact.abril del contracte de maneig i manteniment dels 
gegants del CIM 

SR. JOAN BERGA CIFRE 1936 

PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

30/04/15 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

Contractació centralitzada del subministrament de 5 
ordinadors portàtils HP probook 450 g2. 

HEWLETT-PACKARD 
ESPAÑOLA, SL 

3502,95 

PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

03/07/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

C. Maneig i manteniment  dels Gegants del CIM. fact. 
corresponent a abril. 

SR.JOAN BERGA CIFRE 1936 

PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

15/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2015/898 Despeses de la D.I.Projectes  CORREOS Y 
TLEGRAFOS SA 

26,18 

PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

18/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2015/942 Despeses del servei d'Informàtica Diversos segons relació 
adjunta 

335,82 

PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

18/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2015/943 Despeses de la D.I.Projectes Diversos segons relació 
adjunta 

79,15 

PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

18/06/15 COMPENSACIÓ 
HORES FORMACIÓ 

Curso: "Curs semi-presencial català Nivell C2". 
30Hhr. 

Sra.F.A.B.S. 0 

PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

19/06/15 COMPENSACIÓ 
HORES FORMACIÓ 

Curs: "Gestió de continguts Web" Sra.MA.M.E. 0 

PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

25/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

C. Manteniment i conservació dels jardins de Raixa 
fact. corresponent a maig 2015. 

MELCHOR MASCARÓ 
SAU 

5204,51 

PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

25/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

C. de transport dels Gegants del CIM 
fact.corresponent a maig 2015. 

TRASPORTES NAVIO, SL 906,05 

PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

26/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

 
DISPOSICIÓ DE LA DESPESA I RECONEIXEMENT 
OBLIGACIÓ DERIVAT DE  FACTURES DEL 
CONTRACTE DE PUBLICITAT 2015 A CÀRREC DE 
LA PARTIDA PUBLICITAT  I PROPAGANDA 
00.33000.22602 
 
 

DI 7 SL 
 

33952,92 
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PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

27/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DISPOSICIÓ DE LA DESPESA I RECONEIXEMENT 
OBLIGACIÓ DERIVAT DE  FACTURES DEL 
CONTRACTE DE PUBLICITAT 2015 A CÀRREC DE 
LA PARTIDA PUBLICITAT  I PROPAGANDA SERV. 
TRANF. TERRITORI 00.15140.22602 
 
DI 7 SL 
 

 
DISPOSICIÓ DE LA 
DESPESA I 
RECONEIXEMENT 
OBLIGACIÓ DERIVAT DE  
FACTURES DEL 
CONTRACTE DE 
PUBLICITAT 2014 A 
CÀRREC DE LA 
PARTIDA PUBLICITAT  I 
PROPAGANDA 
00.15140.22602 
 
DI 7 SL 
 

823,74 

PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

27/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DISPOSICIÓ DE LA DESPESA I RECONEIXEMENT 
OBLIGACIÓ DERIVAT DE  FACTURES DEL 
CONTRACTE DE PUBLICITAT 2015 A CÀRREC DE 
LA PARTIDA PUBLICITAT  I PROPAGANDA MEDI 
AMBIENT 00.17000.22602 
 
 

DI 7 SL 
 

7224,49 

PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

16/07/15 DELEGAR 
SIGNATURA 
DOCUMENTACIO 

Delegar en el director insular de Presidència i 
Relacions Institucionals, realitzacó de funcions del 
secretari tècn. del Dept Participació Ciutadana i 
Presidència fins la pressa de possesió. 

SR. IGNASI PALMER F. 0 

PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

20/07/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2015/2031 Sol·licita provisió de fons per recurs de 
casació nº 1811/2015 pel Sr. procurador dels 
Tribunals.  

SR. A. G.S. 400 

PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

20/07/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Despeses fotocopiadora febrer i març a l'Assessoria 
Jurídica. 

CANON ESPAÑA SA 334,2 

PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

20/07/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Despeses abril de la fotocopiadora de la Secretaria 
tècnica de Presidència 

CANON ESPAÑA SA 167,1 

PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

20/07/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Despeses d'abril  de la fotocopiadora del Gabinet de 
Premsa 

CANON ESPAÑA SA 166,58 

PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

20/07/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Despeses febrer de Gabinet de Premsa CANON ESPAÑA SA 166,58 

PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

20/07/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Despeses febrer de Secretaria técnica de 
Presidència. 

CANON ESPAÑA SA 167,1 

PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

20/07/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Despeses de febrer i març de Secretaria General CANON ESPAÑA SA 392,96 
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PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

20/07/15 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

J/2015/146 Despeses d'Organs de Govern Secretaria tecn. 
Presidència 

16 

PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

20/07/15 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

La J/2015/109 ha de ser J/2015/150 Secretaria técnica de 
Participació Ciutadana i 
Presidència 

420,45 

PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

20/07/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2015/1027 Despeses de Secretaria Gral. DISTRIBUCIONES 
UNIVERSAL MALLORCA 
SL 

139,61 

PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

20/07/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2015/1028 Despeses de RAIXA. DISTRIBUCIONES 
UNIVERSAL MALLORCA 
SL 

217,88 

PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

20/07/15 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

J/2015/144 Despeses d'Òrgans de Govern Dept. Participació 
Ciutadana i Presidència 

87,45 

PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

20/07/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2015/1029 Despeses secretaria técnica Diversos segons relació 
adjunta 

3398,83 

PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

20/07/15 INICIAR EXPEDIENT Prorroga del c. de servei de manteniment i 
conservació dels jardins de la finca Raixa.(2014) 

MELCHOR MASCARÓ, 
SAU 

39354,67 

PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

20/07/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Disposar i R.O. consum d'electricitat del Centre 
Sociocultural de Manacor. (LOT 5) 

ENDESA ENERGIA ,SAU 314,83 

PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

20/07/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Ftres. relatives al servei de monitors i bus per 
senderisme per la serra de Tramuntana per gent 
grant corresponent a maig. 

ESPORTS 85,SL 18445,11 

PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

21/07/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

R.O. fact. de material corresponent a març relatiu al 
c. de serv. de manteniment d'edificis i instal·lacions i 
mesures d'eficiència al CIM. (Raixa) 

FERROVIAL SERVICIOS, 
SA 

711,02 

PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

21/07/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

R.O. fact. de hores corresponents a març relatiu al c. 
de serv. de manteniment d'edificis i instal·lacions i 
mesures d'eficiència al CIM. (Raixa) 

FERROVIAL SERVICIOS, 
SA 

3118,56 

PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

21/07/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

R.O. fact. de hores realitzades corresponents a abril  
del c. de serv. de manteniment d'edificis i 
instal·lacions i mesures d'eficiència al CIM. (Raixa) 

FERROVIAL SERVICIOS, 
SA 

4353,28 

PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

21/07/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

R.O. fact. de material corresponent a abril relatiu al c. 
de serv. de manteniment d'edificis i instal·lacions i 
mesures d'eficiència al CIM. (Raixa) 

FERROVIAL SERVICIOS, 
SA 

2910,86 

PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

21/07/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

R.O. fact. corresponent a maig relatiu al c. de serv. 
de maneig i manteniment dels gegants del CIM 2013-
15 (Lot2) 

SR.JOAN BERGA CIFRE 2904 

PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

22/07/15 ALTRES Delegar en el director insular de Presidència i 
Relacions Institucionals, l'atribució d'ordre de 
publicació en el BOIB  de les resolucions i edictes en 
relació amb la matèria del secretari tècn. del Dept 
Participació Ciutadana i Presidència fins la pressa de 
possesió. 

Dept. Participació 
Ciutadana i Presidència 

0 

PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

23/07/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2015/2074 Despeses de secretaria tècnica de 
Participació Ciutadana i Presidència. 

Diversos segons relació 
adjunta 

2379,61 
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PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

23/07/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2015/2071 Despeses del Parc Mòbil MANANTIAL DE SALUD, 
SL 

20 

PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

23/07/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2015/2070 Despeses de Gabinet de Premsa CANON ESPAÑA, SA 1174,58 

PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

27/07/15 COMPENSACIÓ 
HORES FORMACIÓ 

Curs: "Jornada de contracctació administrativa". 
9Hres. 

Sra. J.E.G. 0 

PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

27/07/15 COMPENSACIÓ 
HORES FORMACIÓ 

Curs: "Taller errades habituals redacció admva. del 
CIM". 8Hres. 

Sra. J.E.G. 0 

PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

24/07/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DISPOSICIÓ DE LA DESPESA I RECONEIXEMENT 
OBLIGACIÓ DERIVAT DE  FACTURES DEL 
CONTRACTE DE PUBLICITAT 2015 A CÀRREC DE 
LA PARTIDA 00. 92500.22602 PUBLICITAT  I 
PROPAGANDA GABINET DE PREMSA 

 
DI 7, SL 

26646,23 

PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

25/06/15 ALTRES APROVACIÓ LIQUIDACIÓ REINTEGRAMENT 
SUBVENCIÓ DESTINADA A FOMENTAR 
L'ASSOCIACIONISME EN L'ÀMBIT DE LES 
PERSONES MAJORS 2014 

ASSOCIACIÓ GRUPO DE 
MAYORES DE LOS 
ANTIGUOS ALUMNOS 
DE LOS COLEGIOS DE 
LA GUARDIA CIVIL 

1015,89 

PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

29/06/15 ALTRES APROVACIÓ LIQUIDACIÓ REINTEGRAMENT 
SUBVENCIÓ DESTINADA A FOMENTAR 
L'ASSOCIACIONISME EN L'ÀMBIT DE LES 
PERSONES MAJORS 2014 

FEDERACIÓ DE 
PERSONES SORDES DE 
LES ILLES BALEARS 

966,14 

RESOLUCIONS 
CONSELLERS 

     

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

15/06/15 APROVAR 
FACTURES ADO 

FACTURA ÚNICA DEL SERVEI D'ITV-SON 
CASTELLO.(LOT 6).A FAVOR D'ENDESA 
ENERGIA,SA UNIPERSONAL  

ENDESA/INTERVENCIÓ 
GENERAL 

425,09 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

22/06/15 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.002144/2015 A 002162/2015 VARIS  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

19/06/15 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.002127/2015 A 002143/2015 VARIS 
 

 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

18/06/15 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.002111/2015 A 002126/2015 VARIS 
 

 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

29/06/15 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

DEL DEPART.D'URBANISME I TERRITORI-
J/2015/142-(8/2015) 

INTERVENCIÓ GENERAL 98,39 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

29/06/15 APROVAR 
FACTURES ADO 

DEL SERVEI D'ITV (42200) AMB EL NÚM.DE 
RELACIÓ Q/2015/1017 

VARIS/INTERVENCIÓ 
GENERAL 

737,82 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

25/06/15 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.002163/2015 A 002193/2015 VARIS  
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TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

22/06/15 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.000627/2015 S'ERA INVEST SL   

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

29/06/15 EXPEDICIÓ 
DOCUMENT 
EQUIVALENT 

NÚM.EXP.002028/2015 N.T.J  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

29/06/15 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.001644/2015 VQB  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

16/06/15 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM.EXP.2015003026 MFC  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

12/06/15 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM.EXP.2015005779 RENT A CAR 
MALLORCA, SLU 

 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

12/06/15 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM.EXP.2015006618 JB.LM  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

12/06/15 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM.EXP.2015001409 
 

OO  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

12/06/15 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM.EXP.2015001409 OO  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

24/06/15 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ DE FACTURES DEL SERVEI 
D'URBANISME(151109 AMB EL NÚMERO DE 
RELACIÓ Q/2015/983. 

VARIS/INTERVENCIÓ 
GENERAL 

990,84 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

23/06/15 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ DE FACTURES DEL SERVEI 
D'ORDENACIÓ DEL TERRITORI (15140)AMB EL 
NÚM.DE RELACIÓ Q/2015/971 

VARIS/INTERVENCIÓ 
GENERAL 

604,73 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

24/06/15 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ DE FACTURES DEL SERVEI D'ITV 
(42200) AMB EL NÚMERO DE RELACIÓ 
Q/2015/985 

VARIS/INTERVENCIÓ 
GENERAL 

349,78 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

23/06/15 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.000057/2015-HLSR(RELACIONAT AMB 
EL EXP.40/2014.HLSR) 

AF.AL  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

23/06/15 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.000011/2015-HLSR PGG  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

23/06/15 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.000101/2014-HLSR MMLL  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

23/06/15 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.000001/2015-HLSR MPS  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

23/06/15 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.000135/2014-HLSR BEACH&COUNTRY BAU 
SL 
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TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

23/06/15 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.000032/2015-HLSR FTM I ALTRES  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

23/06/15 ALTRES INTERÈS GRAL.NÚM.EXP.000024/2015-XIG ENDESA DISTRIBUCIÓN 
ELECTRICA SLU  

 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

23/06/15 ALTRES INTERÈS GRAL.NÚM.EXP.000090/2014-XIG ENDESA DISTRIBUCIÓN 
ELECTRICA SLU 

 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

23/06/15 ALTRES INTERÈS GRAL.NÚM.EXP.000060/2014-XIG MMA  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

23/06/15 ALTRES INTERÈS GRAL.NÚM.EXP.000011/2015-XIG JBV  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

26/06/15 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

PER TEMPS EFECTIU TREBALL.6H IMC  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

18/06/15 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

PER TEMPS EFECTIU DE TREBALL.12H MJ.BC  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

26/06/15 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

PER TEMPS EFECTIU DE TREBALL.30H IMC  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

26/06/15 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

PER TEMPS EFECTIU DE TREBALL.9H PSB  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

26/06/15 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

PER TEMPS EFECTIU DE TREBALL.12H FSM  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

26/06/15 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

PER TEMPS EFECTIU DE TREBALL.9H JFO  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

07/06/15 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

PER TEMPS EFECTIU DE TREBALL.9H  JOM  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

26/06/15 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

PER TEMPS EFECTIU DE TREBALL.8H JOM  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

26/06/15 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

PER TEMPS EFECTIU DE TREBALL.9H FSM  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

26/06/15 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

PER TEMPS EFECTIU DE TREBALL.12H JOM  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

30/06/15 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

PER TEMPS EFECTIU DE TREBALL.12H MA  



 352

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

30/06/15 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

PER TEMPS EFECTIU DE TREBALL.6H FSM  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

30/06/15 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

PER TEMPS EFECTIU DE TREBALL.6H JOM  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

02/06/15 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM.EXP.2014014601 LOR  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

02/06/15 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM.EXP.2015006483 PEZ  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

02/06/15 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM.EXP.2015006840 JVV  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

02/06/15 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM.EXP.2015006839 GTS  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

04/06/15 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM.EXP.2015006927 LMB  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

15/06/15 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME UNA ACTIVITAT NO 
PERMANENT. "CAMPIONAT DE BALEARS DE 
RUTA". 

PENYA CICLISTA 
ESTABLIMENTS 

 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

12/06/15 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.001315/2015 FCJR  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

11/06/15 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.001970/2015 A 002035/2015 VARIS  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

16/06/15 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.000195/2010-HLSR JR  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

15/06/15 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

PER TEMPS EFECTIU DE TREBALL.6H MGLL  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

16/06/15 APROVAR 
FACTURES ADO 

ASSISTENCIA AL "GRUPO DE TRABAJO"SOBRE 
ASPECTOS DE ITV DE LA CONFERENCIA 
SECTORIAL DE INDUSTRIA Y PYME". RELACIÓ 
Q/2015/911. 

VARIS/INTERVENCIÓ 
GENERAL  

343,92 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

18/06/15 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

PER TAL D'ASSISTIR A LA JORNADA "LA 
DISCIPLINA URBANÍSTICA DESPRÉS DE LA LOUS 
I EL SEU REGLAMENT. DIA 19 DE JUNY A PALMA 

GFD  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

11/06/15 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

PER TAL D'ASSISTIR "GRUPO DE TRABAJO 
SOBRE VEHICULOS HISTÓRICOS DEL 
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y 
TURISMO" 

GFD  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

11/06/15 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

PER TAL D'ASSISTIR "GRUPO DE TRABAJO 
SOBRE VEHICULOS HISTÓRICOS DEL 
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y 
TURISMO" 

FRDO  
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TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

18/06/15 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

PER TEMPS EFECTIU DE TREBALL.20H CPT  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

18/06/15 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

PER TEMPS EFECTIU DE TREBALL. 30H ASB  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

18/06/15 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

PER TEMPS EFECTIU DE TREBALL.12H ASB  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

18/06/15 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

PER TEMPS EFECTIU DE TREBALL.12H JFO  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

18/06/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM.EXP.AL-2015/043 CCM  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

15/06/15 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.002049/2015 A 002065/2015 ?  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

10/06/15 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.001633/2015 JFM  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

12/06/15 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.002036/2015 A 002048/2015 ?  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

12/06/15 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.001541/2015 CMADMK  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

17/06/15 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.001861/2015 JPP  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

17/06/15 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.002090/2015 A 002110/2015 VARIS 
 

 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

16/06/15 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.002066/2015 A 002084/2015 VARIS 
 

 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

16/06/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM.EXP.AL-2015/026 PM  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

22/06/15 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIO DE FACTURES DEL SERVEI 
D'URBANISME (15110) AMB EL NÚMERO DE 
RELACIÓ Q/2015/951 

VARIS/INTERVENCIÓ 
GENERAL 

1165,87 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

25/06/15 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ DE FACTURES DEL SERVEI 
D'URBANISME (15110) AMB EL NÚM.DE RELACIÓ 
Q/2015/1007 

VARIS/INTERVENCIÓ 
GENERAL 

944,95 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

26/06/15 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

DEL DEP.D'URBANISME I TERRITORI-J/2015/139-
(7/2015) 

INTERVENCIÓ GENERAL 132,58 
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TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

24/06/15 DENEGACIÓ 
AUTORITZACIÓ 
OBRES 

NÚM.EXP.AL-2015/040 MBH  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

23/06/15 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.000149/2014-HLSR HS  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

15/07/15 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CED.002616/2015 A 002685/2015 VARIS  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

16/07/15 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.002686/2015 A 002713/2015 VARIS 
 

 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

17/07/15 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.002714/2015 A 002719/2015 VARIS  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

20/07/15 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.002720/2015 A 002764/2015 VARIS 
 

 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

21/07/15 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.002765/2015 A 002795/2015 VARIS 
 

 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

22/07/15 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.002796/2015 A 002844/2015 VARIS  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

22/07/15 EXPEDICIÓ 
DOCUMENT 
EQUIVALENT 

NÚM.EXP.002455/2015 FSM  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

22/07/15 EXPEDICIÓ 
DOCUMENT 
EQUIVALENT 

NÚM.EXP.002418/2015 ANTONIA MUNTANER 
DURAN 

 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

23/07/15 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.002845/2015 A 002867/2015 VARIS  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

24/07/15 INICI PROCEDIMENT 
ADMINISTRATIU 

NÚM.EXP.116/2015-OT ALTRES 
 

 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

24/07/15 INICI PROCEDIMENT 
ADMINISTRATIU 

NÚM.EXP.117/2015-OT ALTRES  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

27/07/15 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.002233/2015 MLLR  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

27/07/15 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.002868/2015 A 002888/2015 VARIS  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

28/07/15 EXPEDICIÓ 
DOCUMENT 
EQUIVALENT 

NÚM.EXP.002514/2015 FUTURA RED 2000  
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TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

28/07/15 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.002889/2015 A 002955/2015 VARIS  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

29/07/15 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.002956/2015 A 003010/2015 VARIS 
 

 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

29/07/15 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ DE FACTURES DEL SERVEI 
D'URBANISME  (15110).NÚM.RELACIÓ 
Q/2015/2100 

VARIS/INTERVENCIÓ 
GENERAL  

2101,91 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

30/07/15 EXPEDICIÓ 
DOCUMENT 
EQUIVALENT 

NÚM.EXP.002454/2015 SEGUI-PARIS CB  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

30/07/15 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.003011/2015 A 003065/2015 VARIS  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

30/07/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM.EXP.AL-2015/055 M.R.A  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

31/07/15 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.003066/2015 A 003101/2015 VARIS  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

31/07/15 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ DE FACTURES DEL SERVEI D'ITV. 
(42200) AMB EL NÚM.DE RELACIÓ Q/2015/2112. 

VARIS/INTERVENCIÓ 
GENERAL  

2019,46 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

29/06/15 INCLUSIÓ NÒMINA 
PER DIETES 

Autorització i inclusió en nòmina de dietes 
manutenció mes agost 2015 Direcció Insular d'IM 

Funció Pública  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

29/06/15 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

Abonament indemnització per raó de servei de 
guàrdia per actuacions d'emergències Dir Ins Infr. i 
Mob període 4/05/2015 - 1/06/2015 

Funció Pública 8122,45 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

02/07/15 COMPENSACIÓ 
HORES FORMACIÓ 

Sol·licitud compensació hores de formació Sr. 
M.R.P.E.  

Funció Publica  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

14/07/15 AUTORITZACIÓ 
ESPECIAL DE 
CIRCULACIÓ 

Sol·licitud autorització especial circulació per la Ma-
1022 

GRUAS POL, SA  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

15/07/15 APROVAR 
EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ 

Aprov. Revisió de preus 1ª pròrroga exp. 37/2010 Viabal Manteniment i 
Conservació, SA 

288029,02 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

15/07/15 APROVAR 
EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ 

Revisió de preus contracte exp. 36/2010 Viabal Manteniment i 
Conservació, sa 

288029,02 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

15/07/15 ALTRES Abonament factura 3ª certificació contracte exp. 
24/14 

Empresa de 
Estabilizacización 
Geotalud, SL 

71134,53 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

15/07/15 ALTRES Abonament factura 5ª certificació contracte exp. 
25/14 

ACSA OBRAS E 
INFRAESTRUCTURAS, 
SA 

362580,8 
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TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

15/07/15 ALTRES Abonament  4ª certificació contracte exp. 25/14 ACSA OBRAS E 
INFRAESTRUCTURAS, 
SA 

60334,82 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

15/07/15 ALTRES Abonament factura 65ª certificació contracte exp. 
16/09 

OBRAS Y 
PAVIMENTACIONES 
MAN, SA 

59053,81 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

15/07/15 ALTRES Abonament factura 1ª certificació contracte exp. 
30/14 

VOPSA 54354,62 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

15/07/15 ALTRES Abonament factura corresp. 3ª certificació contracte 
exp. 28/14 

ELSAMEX, SA 84439,27 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

15/07/15 ALTRES Abonament factura 48ª certificació contracte exp. 
32/10 

UTE EIX PONENT-
LLEVANT 

304554,4 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

15/07/15 ALTRES Abonament factura 65ª certificació contracte exp. 
17/09 

CONSTRUCCIONES Y 
PAVIMENTACIONES 
SIQUIER 

93012,86 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

15/07/15 ALTRES Abonament factura 37ª certificació contracte exp. 
26/11 

UTE IMESAPI, SA - ROIG, 
SA 

6278,36 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

15/07/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Ampliació xarxa CT 16785 Menestral a la Ma-3232 
exp. 514/2015 

ENDESA DISTRIBUCION 
ELECTRICA, SLU 

 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

15/07/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Construcció d'habitatge unifamiliar a la Ma-6014 exp. 
563/2015 

Sra. F.C.S.  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

15/07/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Reforma de teulada a la Ma-11 exp. 605/2015 Sr. M.N.P.P.  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

15/07/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Tancament finca a la Ma-6014 exp. 564/2015 Sr. C.H.  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

16/07/15 COMPENSACIÓ 
HORES FORMACIÓ 

Compensació hores formació Sra. I.P.C. Funció Pública  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

16/07/15 COMPENSACIÓ 
HORES FORMACIÓ 

Compensació hores formació Sra. M.E.P. Funció Pública   

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

16/07/15 COMPENSACIÓ 
HORES FORMACIÓ 

Compensació hores formació Sra. M.P.M. Funció Pública  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

16/07/15 COMPENSACIÓ 
HORES FORMACIÓ 

Compensació hores formació Sr. J.G.R. Funció Publica  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

16/07/15 COMPENSACIÓ 
HORES FORMACIÓ 

Compensació hores formació Sr. P.R.A. Funció Pública  
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TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

16/07/15 ALTRES Anul·lació exp. de contractació subministrament d'un 
joc de bàscules mòbils exp. 27/2014 

TRADESEGUR, SA - 
SIAISA - MECANICA 
CIENTIFICA, SA 

 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

16/07/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Legalització d'habitatges a la Ma-6101 exp. 495/2015 Sr. B.O.V.  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

16/07/15 ALTRES Abonament factura 66ª certificació contractació exp. 
13/09 

COMASA 89210,54 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

16/07/15 ALTRES Abonament factura 29ª certificació contracte exp. 
38/11 

ROIG, SA 15303,29 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

16/07/15 ALTRES Abonament factura 60ª certificació contracte exp. 
19/09 

ELSAMEX, SA 72856,8 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

16/07/15 ALTRES Abonament factura 3ª certificació contracte exp. 
21/14 

MATIAS ARROM 
BIBILONI, SL 

 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

17/07/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

habitatge unifamiliar i piscina més tancament amb 
pals i reixeta a la Ma-6014 exp. 779/2013b 

Sr. CH.R.W.  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

17/07/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Canvi de coberta i legalització habitatge unifamiliar a 
la Ma-6100 exp. 522/2015 

Sr. T.G.S.  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

17/07/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Tancament de finca amb pals i reixeta a la Ma-15 
exp. 547/2015 

Sr. I.DLV.LL.  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

20/07/15 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

Procediment de responsabilitat patrimonial ref. RP 
40/2013 

Sr. M.P.J.  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

20/07/15 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

Inadmissió reclamació responsabilitat patrimonial ref. 
RP 21/2014 

A.G.M.  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

20/07/15 CANVI INSTRUCTOR 
EXPEDIENT 

Canvi instructor exp. ES 5/2014 sancionador ctres. .  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

20/07/15 CANVI INSTRUCTOR 
EXPEDIENT 

Canvi instructor expedient sancionador ref. ES 
3/2014 

.  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

20/07/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Instal·lació cartells XXI FESTIVAL DE JAZZ DE SA 
POBLA a la Ma-13 exp. 614/2015 

 AJ. SA POBLA  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

20/07/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Instal·lació de fletxes indicadores a la Ma-6030 exp. 
505/2015 

HOTEL THE SECRET 
PLACE 

 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

20/07/15 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

Desestimar reclamació responsabilitat patrimonial ref. 
RP 20/2013 

Sra. T. P.R. 22670,96 
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TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

20/07/15 REQUERIMENT 
SUBSANACIÓ 
ERRADES 

requeriment esmena sol·licitud iniciació procediment 
ref. RP 17/2015-LS 

Sra. J.T i G.C.H.  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

20/07/15 INICI PROCEDIMENT 
ADMINISTRATIU 

Incoació procediment sancionador matèria ctres. ref. 
ES 2/2012-LS 

Sra. M.E.T.  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

20/07/15 INICI PROCEDIMENT 
ADMINISTRATIU 

Incoació procediment sancionador exp. ES 3/2012-
LS 

MALLA, SA  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

20/07/15 INICI PROCEDIMENT 
ADMINISTRATIU 

Incoació procediment sancionador ctres. exp. ES 
22/2013-LS 

MALLA, SA  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

20/07/15 INICI PROCEDIMENT 
ADMINISTRATIU 

Incoació procediment sancionador ctres. ES 3/2015 MALLA, SA  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

20/07/15 INICI PROCEDIMENT 
ADMINISTRATIU 

Incoació procediment sancionador ctres. ref. ES 
4/2015-LS 

MALLA PUBLICIDAD, SA  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

20/07/15 ALTRES Abonament factura exp. contractació 33/10 UTE CONSERVACIO 
INTEGRAL Ma-13 

26235,14 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

20/07/15 ALTRES Abonament factura 2ª certificació contracte exp. 
34/14 

MATIAS ARROM 
BIBILONI, SL 

0 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

20/07/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Reconèixer obligació de 1ª i darrera factura contracte 
menor de servei exp. 14M01255 

Lorenzo Croce 21175 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

20/07/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Reconèixer obligació 3ª factura contracte menor de 
servei exp. 15M00455 

AZIMUT, SL 10073,25 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

20/07/15 ALTRES Abonament factura 1ª certificació exp. contractació 
29/14 

ACSA, OBRAS E 
INFRAESTRUCTURAS, 
SA 

42929,48 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

20/07/15 ALTRES Abonament factura 21ª certif. exp. contractació 10/12 UTE FCC - AMER E 
HIJOS 

182930,81 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

20/07/15 ALTRES Abonament factura 22ª certificació  exp. contractació 
10/12 

UTE FCC - AMER E 
HIJOS, SA 

312012,08 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

21/07/15 APROVAR 
EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ 

Aprovació de reformat projecte rehabilitació del ferm 
Cura - Randa clau: 15-05.1R-RF 

. 199577,3 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

21/07/15 ALTRES Abonament 22ª factura exp. contractació 
11/2012/F/1/01 

GESTALIS PROJECT 
MANAGEMENT, SL 

148467 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

21/07/15 IMPOSAR SANCIÓ 
PER INFRACCIÓ 

Resolució procediment sancionador ref. ES 7/2014-
LS 

MALLA, SA 3000 
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TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

21/07/15 IMPOSAR SANCIÓ 
PER INFRACCIÓ 

Resolució procediment sancionador ctres. exp. ES 
1/2015 

MALLA, SA 3000 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

21/07/15 INICI PROCEDIMENT 
ADMINISTRATIU 

Admissió a tràmit sol·licitud d'inici exp. responsabilitat 
ref. RP 23/2015 

.  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

22/07/15 AUTORITZACIÓ 
ASSISTÈNCIA 
CURSOS 

Autorització assistència a jornades ordenació del 
territori  

Sra. C.R.P.  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

22/07/15 AUTORITZACIÓ 
ASSISTÈNCIA 
CURSOS 

Autorització assistència a cursos de formació - 
sistemes informació geogràfica  

Sra. M.M.C.A.  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

22/07/15 ALTRES Classificació de propostes presentades  exp. 
contractació ref. 14/2015 

HIERROS BUENO, SA 69966 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

22/07/15 ALTRES Resolució de classificació de propostes presentades 
exp. de contractació ref. 13/2015 

OBRAS Y 
PAVIMENTACIONES 
MAN, SA 

143600 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

22/07/15 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

Adjudicació contracte exp. 9/2015 reforç del ferm Ma-
2032 i Ma-2031 

VOPSA 47152,31 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

22/07/15 ALTRES Resolució de classificació de propostes presentades 
a expedient de contractació ref. 12/2015 

PROSEÑA, SLU i altres  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

22/07/15 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

Relació de factures ref. 79/45300/2015061600 GENERAL DE 
SERVICIOS ITV, SA 

1170,71 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

22/07/15 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

factura núm. 90019016 partida 
79/45300/2015062200 

EMAYA, SA 3091,9 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

22/07/15 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

Relació de factures ref. 79/45300/2015062500 . 136,42 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

22/07/15 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

Relació de factures ref. 79/45300/2015041200 . 1068,52 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

22/07/15 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

Relació de factures ref. 79/45300/2015060900 DERRIBOS DELTA, SL 6086,2 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

22/07/15 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

Relació de factures ref. 79/45300/2015061800 SOLRED, SA 11506,37 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

22/07/15 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

Relació de factures ref. 79/45300/2015062100 TREBALLS DEL BOSC 1983,31 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

22/07/15 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

Factura núm. 748561 INTERNACIONAL 
BALEAR COURIER, SL 

14,24 
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TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

22/07/15 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

Relació de factures ref. 79/45300/2015061000 ENDESA ENERGIA, SA 10407,12 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

22/07/15 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

Relació de factures ref. 79/45300/20150624 . 805,23 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

22/07/15 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

Relació de factures ref. 79/45300/2015062900 . 2143,89 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

22/07/15 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

Relació de factures ref. 79/45300/2015060700 . 1435,59 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

22/07/15 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

Relació de factures ref. 79/45300/2015062800 VERGER MATERIALS ES 
PLA 

1511,19 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

22/07/15 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

Relació de factures ref. 79/45300/2015063000 BENDIX, SA 1230,15 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

22/07/15 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

Relació de factures ref. 79/45300/2015062000 . 3444,21 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

22/07/15 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

Relació de factures ref. 79/45300/2015032900 ENDESA ENERGIA XXI, 
SL 

403,85 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

22/07/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Instal·lació mirall a la Ma-3510 exp. 492/2015 AJ. MARIA DE LA SALUT  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

22/07/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Aprovació de preu fixat pel Jurat expropiacions exp. 
CM-60 Add. 60 

Sr. G.A.A. i V.V.D  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

22/07/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Aprovació preu just i ADO despesa finca 84 exp. CM-
60 Add. 68 

Sra. R.M.D.S. 2748,44 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

22/07/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Aprovació ADO exp. CM-60 finca 120 Add. 62 Sra. P.LL.J. 8,91 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

22/07/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Aprovació preu just i ADO exp. CM-60 Add. 69 finca 
122 

Sr. M.T.O. 2961,59 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

22/07/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Aprovació preu just i ADO exp. CM-60 Add. 67 finca 
30 

MAR BALEAR 34, SL 975,98 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

22/07/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Aprovació ADO exp. CM-61 Add. 25 finca 22 Sra. M.S. i altres 6140,64 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

22/07/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Aprovació preu just i ADO exp. CM-57 Add. 21 finca 
109 

Sr. J.N.M. 5130,41 
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TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

22/07/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Aprovació preu just i ADO exp. CM-60 Add. 64 finca 
47 

Hereus del Sr. A.M.M. 1472,28 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

22/07/15 ALTRES Abonament factura 23ª certificació contracte exp. 
10/12 

UTE FCC - AMER E 
HIJOS, SA 

260991,88 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

23/07/15 CERTIFICACIÓ 
OBRA 

Aprovació certificació final contracte Exp. 19/2014 VOPSA 473476,67 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

23/07/15 DEVOLUCIÓ FIANÇA Devolució fiança contracte exp. 49/10 AGLOMSA 10096,42 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

23/07/15 DEVOLUCIÓ FIANÇA Devolució fiança definitiva contracte exp. 39/10 AGLOMSA 9157,93 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

23/07/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures ref. 79/45300/2015060800 ENDESA ENERGIA, SAU 8784,66 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

23/07/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures ref. 79/45300/2015061100 ENDESA ENERGIA, SAU 24747,25 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

23/07/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures ref. 79/45300/2015061400 ENDESA ENERGIA, SAU 28661,17 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

24/07/15 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

Aprovació ADO despesa finca 1 exp. 166 Add. 9 A.B.X. i altres 455930,23 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

24/07/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Línia soterrada de BT i ampliació xarxa CD 14278 a 
la Ma-1C exp. 608/2015 

ENDESA DISTRIBUCION 
ELECTRICA, SL 

 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

27/07/15 ALTRES Resolució d'ampliació del termini per interposar 
recurs de reposició en relació al procediment ref. RP 
19/2012 

OBRAS Y 
PAVIMENTACIONES 
MAN, SAU 

 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

27/07/15 MODIFICACIÓ 
CONTRACTE 

Reajust de pressupost contracte de servei de 
conservació xarxa ctres. del Consell exp. 28/2014 

ELSAMEX, SA 842804,5 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

27/07/15 ALTRES Aprovació de la revisió de preus per 4ª anualitat 
contracte exp. 26/2011 

UTE IMESAPI - ROIG, SA 169154,53 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

27/07/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per instal·lació de mirall a la Ma-2120 exp. 
29/2015 

AJ. SOLLER  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

27/07/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per instal·lació de mirall a la Ma-3520 exp. 
575/2015 

Sr. J.F.A.  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

27/07/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per tancament amb paret seca, pals i reixeta 
a la Ma-3220 exp. 494/2015 

Sra. M.B.R.  
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TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

27/07/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per projecte bàsic d'habitatge unifamiliar a la 
Ma-2122 exp. 708/2014 

ZOFTE MANAGEMENT, 
SLU 

 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

28/07/15 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

Requeriment de pagament per publicacions oficials 
als butlletins exp. 9/2015 

. 221,08 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

29/07/15 ALTRES Resolució de classificació de propostes presentades 
a la licitació de les obres contracte exp. 7/2015 

PROSEÑAL, SLU i altres  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

30/07/15 ALTRES Sol·licitud fiscalització informe-proposta en relació a 
finca 8 exp. CM-72 

MALLA, SA  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

31/07/15 MODIFICACIÓ DE LA 
RESOLUCIÓ 

Rectificació resolució de reconeixement obligació 
d'abonar danys procediment ref. SJA Ctres. RP 
54/2011 

.  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

31/07/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Obligació d'abonar danys en relació al procediment 
ref. RP 31/2010 

ZURICH INSURANCE, 
PLC 

430,56 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

31/07/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Condicionar accés al Cami de Can Palouet a la Ma-
4015 exp. 538/2015 

Sr. S.G.P.  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

31/07/15 ALTRES Sol·licitud fiscalització prèvia d'informe-proposta en 
relació a finca 6 exp. CM-72 

.  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

31/07/15 ALTRES Sol·licitud fiscalització prèvia informe-proposta 
relativa a finca 1 i 2 exp. CM-75-MFI 

.  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

03/08/15 APROVAR 
EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ 

Inici expedient de contractació exp. 16/2015 .  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

03/08/15 APROVAR 
EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ 

Projecte sistema de contenció Ma-10 clau 15-17.0-
ML 

. 66955,62 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

03/08/15 APROVAR 
EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ 

Aprovació projecte reparació túnels Gènova clau 15-
20.0-ML 

Sr. L.C. 755984,04 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

03/08/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Condicionar accés  a la Ma-4016 exp. 534/2015 Sr. M.F.C.  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

03/08/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Xarxa soterrada MT a la Ma-15C exp. 330/2015b Sra. B.S.G.  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

03/08/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per aïllar teulada a la Ma-10 exp. 535/2015 Sr. J.D.  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

23/07/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Canalitzacions d'aigua potable a la Ma-4010 i Ma-
4012 

Sra. C.T.M.  
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TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

03/08/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Canviar senyal indicador a la Ma-19 exp. 512/2015 Sra. M.M.B.  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

03/08/15 ALTRES Sol·licitud fiscalització informe-proposta exp. CM-72 
fInca 20 

. 151332,9 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

06/08/15 REQUERIMENT 
SUBSANACIÓ 
ERRADES 

Requeriment esmena recurs alçada procediment ref. 
286/2015 

GRUP TRUI MALLORCA, 
SL 

 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

04/08/15 CERTIFICACIÓ 
OBRA 

Aprovació certificació final obra exp. 7/2014 MATIAS ARROM 
BBIILONI, SL 

468547,26 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

30/06/15 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM.EXP.2015007366 RENT A CAR 
MALLORCA, SLU  

 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

23/06/15 ALTRES REQUERIMENT ABONAMENT PUBLICACIÓ 
ANUNCI BOIB 

AIG EUROPE LIMITED 
(SUCURSAL EN 
ESPAÑA) 

110,22 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

22/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS 

BILBAO, COMPAÑÍA DE 
SEGUROS Y 
REASEGUROS SA 

72225 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

23/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS 

KLÜH LINAER SL 7449,44 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

23/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS 

FEROVIAL SERVICIOS 
SA 

21233,7 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

26/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS 

CANON ESPAÑA SA 266,39 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

26/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS 

CANON ESPAÑA SA 166,58 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

26/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS 

VISABREN SERVICIOS 
GENERALES SL 

24712,18 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

24/06/15 ALTRES RECLAMACIÓ DANYS PRODUÏTS PEL VEHICLE 
IB0961DJ CONTRA TRES CONTENIDORS DE 
RECOLLIDA SELECTIVA PROPIETAT DEL 
CONSELL DE MALLORCA 

D.M.R.S. 1097,85 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

26/06/15 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM.EXP.2015007636 NICOLAS ANTONIO 
NADAL TOMAS 

 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

26/06/15 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM.EXP.2015004524 JUAN JOSE BOSCH 
ZUCCARINO 

 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

26/06/15 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

DEL SERVEI D'ITV DEL DEP.D'URBANISME I 
TERRITORI J/2015/141 (3/2015). 

INTERVENCIÓ GENERAL 302,44 
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TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

29/06/15 DENEGACIÓ 
AUTORITZACIÓ 
OBRES 

NÚM.EXP.AL-2014/021 GASTRO BALEAR 
2012,SL 

 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

30/06/15 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.002209/2015 A 002247/2015 VARIS  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

26/06/15 ALTRES TRANSFERÈNCIA SUBVENCIÓ PER ATENDRE EL 
COFINANÇAMENT DE DIVERSOS PROJECTES 
D'OBRES PER DANYS A IMFRAESTRUCTURES 
MUNICIPALS 

D.G. COORDINACIÓN DE 
COMPETENCIAS CON 
LAS C.A. Y LAS E.L. / 
AJUNTAMENT 
D'ESCORCA 

30388,3 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

19/06/15 INCLUSIÓ NÒMINA 
PER DIETES 

INCLUSIÓ EN NOMINA DESPESES PER 
DESPLAÇAMENT I DIETES 

J.A.B. 97,4 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

23/06/15 ALTRES FRACCIONAMENT PAGAMENT DEUTE S.L.F.B. 1247,93 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

26/06/15 ALTRES APROVACIÓ LIQUIDACIÓ COSTES JUDICIALS J.P.C. 1200 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

26/06/15 ALTRES APROVACIÓ LIQUIDACIÓ COSTES JUDICIALS F.V.L. 120 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

26/06/15 ALTRES APROVACIÓ LIQUIDACIÓ COSTES JUDICIALS J.A.G.Q. 4000 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

26/06/15 ALTRES APROVACIÓ LIQUIDACIÓ COSTES JUDICIALS I.M.A. 400 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

26/06/15 ALTRES APROVACIÓ LIQUIDACIÓ COSTES JUDICIALS DRAC HOTELS SLU 450 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

19/06/15 INCLUSIÓ NÒMINA 
PER DIETES 

INCLUSIÓ EN LA NÒMINA DESPESES PER  
DESPLAÇAMENT 

J.A.B. 71,6 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

29/06/15 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ DE BESTRETA DE CAIXA FIXA DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

1705,77 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

30/06/15 ALTRES LIQUIDACIÓ DE DESPESES CONSELL DE 
FORMENTERA 

14880 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

30/06/15 ALTRES REINTEGRAMENT SUBVENCIÓPROJECTE SOIB 
CCLL "TURISME SOSTENIBLE 2010-2011" 

SERVEI D'OCUPACIÓ DE 
LES ILLES BALEARS 

3536,26 
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TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

29/06/15 ENDOSSAMENT 
FACTURES 
ENTITATS 
BANCÀRIES 

ENDÓS CERTIFICACIÓ 48 PROJECTE DE 
CONSERVACIÓ INTEGRAL DE LA MA-13 I TRAM 
DE LA MA-13A EIX CENTRAL 2011-2014 

UTE CONSERVACIÓ EIX 
CENTRAL / MELCHOR 
MASCARÓ SAU / BANCA 
MARCH 

148262,24 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

30/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS 

KLÜH LINAER SL 24866,72 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

30/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS 

CANON ESPAÑA SA 276,02 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

30/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS 

CANON ESPAÑA SA 333,16 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

30/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS 

CANON ESPAÑA SA 333,16 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

15/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI LA MISERICÒRDIA 

WILL KILL SA 582,31 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

23/06/15 APROVAR 
FACTURES ADO 

RESOLUCIO DE RESOLUCIÓ DE MUTU ACORD 
DE CONTRACTE MENOR I RECONEIXEMENT I 
LIQUIDACIO (53/14 (PLURIANUAL 2014-
15).FACT.11/2015 

MMR 6120 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

25/06/15 APROVAR 
FACTURES ADO 

RESOLUCIÓ DE RESOLUCIÓ DE MUTU ACORD 
DE CONTRACTE MENOR I RECONEIXEMENT I 
LIQUIDACIÓ (73/14(PLURIANUAL 2014-15)FACT.6 

UAP 
2100,SL/INTERVENCIÓN 
GENERAL  

3630 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

25/06/15 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

PER TEMPS EFECTIU DE TREBALL MA.AS  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

01/07/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM.EXP.AL/2015/016 MCGUIRE BALEARIC 
INVESTMENTS, SL  

 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

01/07/15 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.002248/2015 A 002280/2015 VARIS  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

01/07/15 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

PER TEMPS EFECTIU DE TREBALL. 12H JMF  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

02/07/15 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.002281/2015 A 002411/2015 VARIS  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

02/07/15 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.001815/2015 DP  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

02/07/15 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.001821/2015D MBM  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

02/07/15 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

PER TEMPS EFECTIU DE TREBALL.12H JA.GS  
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TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

02/07/15 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

PER TEMPS EFECTIU DE TREBALL.12H CHM  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

03/07/15 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.002412/2015 A 002426/2015. 
 

VARIS  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

09/07/15 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.000007/2015-HLSR NW  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

09/07/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM.EXP.AL-2015/044 RB  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

10/07/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM.EXP.AL-2015/023  AJUNTAMENT DE 
CALVIA 

 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

10/07/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM.EXP.AL-2014/120 FFC  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

10/07/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM.EXP.AL-2014/028 GASTRO BALEAR 
2012,SL 

 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

13/07/15 ALTRES PERMIS PER DUR A TERME UNA ACTIVITAT NO 
PERMANENT "TROFEU SANT JAUME". 

CLUB CICLISTA 
LLUCMAJOR 

 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

13/07/15 ALTRES PER DUR A TERME UNA ACTIVITAT NO 
PERMANENT  PROVA CICLISTA"II CLÀSICA DELS 
MURS". 

CC.SA POBLA  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

13/07/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM.EXP.AL-2015/019 MA.ST  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

13/07/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM.EXP.AL-2015/042 SOLTORO RESIDENCIAL 
SL  

 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

14/07/15 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

PER TEMPS EFECTIU DE TREBALL.12H JMS  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

15/07/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM.EXP.AL-2015/015 REDEXIS GAS, SA  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

15/07/15 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.001974/2015 MMB  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

15/07/15 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.002127/2015 JBP  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

15/07/15 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.002069/2015 JFO  
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TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

15/07/15 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.002182/2015 CCC  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

16/07/15 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

PER TEMPS EFECTIU DE TREBALL.12H APG  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

16/07/15 EXPEDICIÓ 
DOCUMENT 
EQUIVALENT 

NÚM.EXP.002352/2015 PROMOTORA VIAP,SA  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

16/07/15 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.002214/2015 MARCH PATRIMONIOS 
S.A.U 

 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

17/07/15 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

PER TEMPS EFECTIU DE TREBALL.6J SSC  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

17/07/15 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

PER TEMPS EFECTIU DE TREBALL SSC  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

20/07/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM.EXP.AL-2015/015 MDL  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

20/07/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM.EXP.AL-2015/057 AJUNTAMENT DE 
MANACOR 

 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

22/07/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM.EXP.AL-2015/045 RB  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

20/07/15 ALTRES INTERÈS GRAL.NÚM.EXP.000050/2014-XIG BJO  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

20/07/15 ALTRES INTERÈS GRAL.NÚM.EXP.000020/2015-XIG ENDESA DISTRIBUCION 
ELECTRICA SLU 

 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

20/07/15 DENEGACIÓ 
AUTORITZACIÓ 
OBRES 

INSTAL·LACIÓ D'UNA XARXA EN BAIXA TENSIÓ. 
NÚM.EXP.000103/2014-XIG 

ENDESA DISTRIBUCION 
ELECTRICA SLU 

 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

20/07/15 ALTRES INTERÈS GRAL.NÚM.EXP.000010/2015-XIG BEACH AND COUNTRY 
BAU,SLU 

 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

20/07/15 ALTRES INTERÈS GRAL.NÚM.EXP.000025/2015-XIG ENDESA DISTRIBUCIÓN 
ELECTRICA SLU 

 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

20/07/15 ALTRES INTERÈS GRAL.NÚM.EXP.000012/2015-XIG NRM  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

20/07/15 ALTRES INTERÈS GRAL.NÚM.EXP.000097/2014-XIG GMC  
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TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

20/07/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM.EXP.AL-2014/128 EMB  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

20/07/15 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.000069/2014-HLSR TFG  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

20/07/15 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.000018/2015-HLSR QUATRO VIVIENDAS SL   

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

20/07/15 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.000138/2014-HLSR NA MASUTI 
PROPERTY,SLU  

 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

20/07/15 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.000175/2011-HLSR THURINGIA PROPERTY 
SL  

 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

20/07/15 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NUM.EXP.000175/2011-HLSR THURINGIA PROPERTY 
SL  

 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

20/07/15 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.000115/2013-HLSR AM-BB  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

20/07/15 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.000047/2015-HLSR GAE  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

20/07/15 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.000113/2013-HLSR AM.BB  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

20/07/15 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.000114/2013-HLSR AM-BB  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

20/07/15 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.000061/2015-HLSR JUMARI SA  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

20/07/15 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.00052/2015-HLSR LUC CLOQUIER  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

20/07/15 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.000030/2015-HLSR FCC  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

21/07/15 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME UNA ACTIVITAT NO 
PERMANENT "XLII SA MARXA DES GÜELL A LLUC 
A PEU" 

GRUP GÜELL  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

21/07/15 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.002273/2015 INTERMOBILIARIA,SA  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

21/07/15 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.002275/2015 INTERMOBILIARIA SA  
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TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

21/07/15 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.002216/2015 BANCAMARCH,SA  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

21/07/15 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.002215/2015 MARCH PATRIMONIOS 
S.A.U 

 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

21/07/15 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.002212/2015 MARCH PATRIMONIOS 
S.A.U 

 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

21/07/15 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.002274/2015 INTERMOBILIARIA,SA  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

21/07/15 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.002272/2015 INTERMOBILIARIA,SA  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

21/07/15 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.002336/2015 AFM  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

21/07/15 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.002276/2015 INTERMOBILIARIA,SA  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

01/07/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES LIQUIDACIÓ 
RECOLLIDA SELECTIVA 

FOMENTO DE 
CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS SA I 
LIMPIEZAS URBANAS 
DE MALLORCA SA UTE 

61155,39 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

01/07/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES LIQUIDACIÓ 
RECOLLIDA SELECTIVA 

UTE FCC SA - LUMSA 
UTE 

43080,2 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

01/07/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS 

CIA. MEDITERRANEA DE 
VIGILANCIA SA 

2727,49 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

01/07/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

REINTEGRAMENT DRETS EXAMEN 
ACREDITACIÓ PERSONAL D'ADMISSIÓ I 
CONTROL D'AMBIENT 

R.O.A. 115,42 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

01/07/15 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ DE BESTRETA DE CAIXA FIXA RECAPTACIÓ 36,36 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

01/07/15 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 043/2015 C.C.G. 468,18 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

01/07/15 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 011/2015 UTE PARKING 
ESTACIÓN INTERMODAL 
ELSAMEX SA UAP 2100 
SL 

1371 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

01/07/15 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 068/2015 M.D.L.F.A. 242,22 



 370

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

01/07/15 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 087/2014 F.P.C. 227,59 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

01/07/15 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 058/2015 J.M.M. 536,62 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

01/07/15 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 046/2015 C.J.S. 2617,26 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

01/07/15 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 051/2015 M.F.R. 360,89 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

01/07/15 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 049/2015 OXEGIO SL 466,55 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

01/07/15 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 050/2015 CALA LLAMP VILL, SL 1050,15 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

01/07/15 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 052/2015 UDO SCHEID 1088,63 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

01/07/15 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 053/2015 C.E. 883,26 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

01/07/15 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 395/2015 CABLE COUNTRY 
HOMES LIMITED 

2595,92 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

01/07/15 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 060/2015 PALMA JARDIN SA 1751,27 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

01/07/15 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 056/15 GRUPOTEL DOS SA 848,03 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

01/07/15 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 324/2014 A.F.M. 105,67 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

01/07/15 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 065/2015 MERCADONA, SA 930 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

01/07/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS 

ENDESA ENERGIA SAU 10944,07 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

01/07/15 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ IMPORT RESERVA ANTICIPADA PER 
ESTADA A REFUGI 

CLUB D'ESPLAI JOVENT 105,6 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

01/07/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT CANONS RECOLLIDA RESIDUS 
URBANS 

TIRME SA 300749,16 
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TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

01/07/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT CANONS RECOLLIDA RESIDUS 
URBANS 

MAC INSULAR SL 275739,16 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

01/07/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT CANONS RECOLLIDA RESIDUS 
URBANS 

UTE FCC SA - LUMSA 86888,47 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

01/07/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT CANONS RECOLLIDA RESIDUS 
URBANS 

UTE FCC SA - LUMSA 117328,45 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

01/07/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT COMISSIÓ PER PERCENTATGE DE 
DESCOMPTE DE TPV 

CAIXABANK SA  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

01/07/15 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ DE BESTRETA DE CAIXA FIXA SERVEIS GENERALS 549,74 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

01/07/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT SUBVENCÓ PER ACTIVITATS GENT 
GRAN 

CLUB DEL PENSIONISTA 
DE INCA 

6532,26 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

01/07/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS 

ENDESA ENERGIA SAU 14843,7 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

01/07/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS 

ENDESA ENERGIA SAU 11727,25 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

01/07/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS 

KLÜH LINAER SL 20995,92 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

02/07/15 ALTRES REINTEGRAMENT SUBVENCIÓ "RESTAURACIÓ 
DEL PATRIMONI HISTÒRIC DE MALLORCA 2010" 

SOIB 2189,99 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

02/07/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES JOCS ESPORTIUS 
ESCOLARS 2014/2015 I 2015/2016 

ESPORTS 85 SL 127039,18 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

02/07/15 ALTRES ABONAMENT COSTES JUDICIALS CONSTRUCCIONES 
AMER CB 

700 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

02/07/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT COSTES JUDICIALS GMD 100 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

14/07/15 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI 
D'AUDITORIES DEL CONSELL DE MALLORCA 

RSM GASSO 
AUDITORES SLP 

12234,92 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

14/07/15 ALTRES DESIGNACIÓ RESPONSABLE CONTRACTE 
SERVEI D'AUDITORIES DEL CONSELL DE 
MALLORCA 

INTERVENTORA 
GENERALS DEL 
CONSELL DE 
MALLORCA 

 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

16/07/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

LIQUIDACIÓ TAXA D'ACCÉS AL PARC DE LA 
DRAGONERA MAIG I JUNY 2015 

CRUCEROS MARGARITA 
CB 

3494 
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TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

16/07/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

LIQUIDACIÓ TAXA D'ACCÉS AL PARC DE LA 
DRAGONERA MAIG I JUNY 2015 

CRUCEROS DE 
MALLORCA SL 

1906 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

16/07/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

LIQUIDACIÓ TAXA D'ACCÉS AL PARC DE LA 
DRAGONERA MAIG I JUNY 2015 

WATERTAXI SL 21 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

16/07/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

LIQUIDACIÓ TAXA D'ACCÉS AL PARC DE LA 
DRAGONERA MAIG I JUNY 2015 

CRUCEROS CORMORÁN 
SL 

3570 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

23/07/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM.EXP.AL-2015/046 JCB  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

23/07/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM.EXP.AL-2015/058 EAST WEST BALEARES 
SL 

 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

27/07/15 DENEGACIÓ 
DOCUMENT 
EQUIVALENT 

NÚM.EXP.002041/2015 JR.CM  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

29/07/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM.EXP.AL-2015/051 MA.CG  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

28/07/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM.EXP.AL-2015/047 SEPTIMUS BALEAR,SL  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

28/07/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM.EXP.AL-2015/056 CW  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

07/07/15 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CED.002463/2015 A 002475/2015 VARIS  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

06/07/15 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.002427/2015 A 002462/2015 VARIS  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

08/07/15 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.002476/2015 A 002495/2015 VARIS 
 

 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

09/07/15 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.002496/2015 A 002528/2015 VARIS  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

10/07/15 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.002529/2015 A 002545/2015 VARIS 
 

 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

14/07/15 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.002570/2015 A 002615/2015 VARIS 
 

 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

13/07/15 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.002546/2015 A 002569/2015 VARIS  
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TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

29/07/15 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.002121/2015 JSV  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

23/07/15 EXPEDICIÓ 
DOCUMENT 
EQUIVALENT 

NÚM.EXP.002024/2015  JHP  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

27/07/15 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.002294/2015 PML  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

25/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP37/10 QUARANTA-SISENA CERTIFICACIO VIABAL 40371,21 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

26/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 28/14 SEGONA CERTIFICACIO ELSAMEX 38729,89 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

22/05/15 CONTRACTE 
MENOR 

EXP 15M01755 ADJUDICACIO SOLUTIOMA, SL 24495,48 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

09/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 23/14 TERCERA I DARRERA CERTIFICACIO MAB, SL 268,87 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

09/06/15 EXPROPIACIÓ EXP 175 FINCA 15 D SENSE ESPECIFICAR  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

11/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RP 35/2008 A R P 3887,44 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

11/06/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 342/2015 MA-2020 B C S  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

12/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO DE FACTURES REF 
79/45300/2015052000 

RELACIO ADJUNTA 1879,27 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

12/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO DE FACTURES REF 79/45300/20150512 RELACIÓ ADJUNTA 121,02 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

15/06/15 ALTRES EXP 9/2015 CLAU 15-09.0-RF CLASSIFICACIÓ 
PROPOSTES 

MAB, SL I ALTRES  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

15/06/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 467/2015 MA-2123 J LL LL  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

15/06/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 520/2015 MA-3331 BODEGA C. FABRICE DE 
SUYROT, SL 

 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

16/06/15 IMPOSAR 
OBLIGACIÓ ABONAR 
DANYS 

DA 07/2015  ESCUDERIA TR BALEAR 316,14 
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TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

16/06/15 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

EXP 8/2015/F/5/02 ANETO CONSULTORES, 
SL 

17750 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

02/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 17/09 SEIXANTA-QUATENA CERTIFICACIÓ CONS Y PAV SIQUIER, 
SA 

119996,69 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

02/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 11/13 CERTIFICACIÓ FINAL FIRMES Y ASFALTADOS 
DEL SUR, SL 

20708,7 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

09/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 06/15 PRIMERA CERTIFICACIÓ UTE SEGON CINTURO 886353,53 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

09/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 05/14 SISENA I DARRERA CERTIFICACIÓ ZIMA, SL 28237,71 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

08/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 17/09 SEIXANTA-CINQUENA CERTIFICACIÓ COMASA 40448,23 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

09/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 17/09 VINT-I-TRESEANA CERTIFICACIÓ ANETO CONSULTORES, 
SL 

2629,38 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

11/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO DE FACTURES REF 
79/45300/2015050300 

ENDESA 26819,86 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

11/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 14/09 SEIXANTA-CINQUENA CERTIFICACIÓ CONS LLULL SASTRE, 
SA 

100816,21 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

11/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 09/2012 VINT-I-TRESENA CERTIFICACIÓ UTE SEGON CINTURO 321316 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

12/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO DE FACTURES REF 79/45300/20150502 ENDESA 19295,6 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

16/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO DE FACTURES REF 
79/45300/2015051500 

VERGER MATERIALS ES 
PLA, SL 

1133,51 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

16/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO DE FACTURES REF 
79/45300/2015052100 

RELACIO ADJUNTA 454,66 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

16/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO DE FACTURES REF 
79/45300/2015052500 

RELACIO ADJUNTA 1995,88 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

16/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO DE FACTURES REF 
79/45300/2015052600 

RELACIO ADJUNTA 1607,08 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

16/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO DE FACTURES REF 
79/45300/2015052200 

RELACIO ADJUNTA 964,13 
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TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

16/06/15 ALTRES ES 4/2013 CADUCIDAD MALLA, SA  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

16/06/15 ALTRES ES 6/2013 CADUCIDAD CUEVAS DEL DRACH, 
SA 

 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

16/06/15 ALTRES ES 21/2013 CADUCITAT MALLA, SA  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

16/06/15 ALTRES ES 7/2012 CADUCITAT J L S  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

16/06/15 EXPROPIACIÓ CM-72 FINCA 13 PEÇA INCIDENTAL SON BOUET, SL 2664,6 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

17/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 4/2013 CLAU 12-07.0-ML CERTIFICACIO 
FINAL 

REFOART, SL  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

17/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO DE FACTURES REF 79/45300/20150523 RELACIO ADJUNTA 2193,59 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

17/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO DE FACTURES REF 
79/45300/2015052900 

RELACIO ADJUNTA 162,97 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

17/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 6/2014 CERTIFICACIO FINAL AMER E HIJOS, SA  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

17/06/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 475/2015 AJ. D'ALCUDIA  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

17/06/15 AUTORITZACIÓ 
ASSISTÈNCIA 
CURSOS 

EXP 523/2015 R M M  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

17/06/15 ALTRES RP 19/2012 ESTIMAR RECLAMACIÓ B P M 2360,81 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

17/06/15 DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP 62/04  TEMEL, SL 879,92 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

18/06/15 APROVAR PLA 
SEGURETAT I 
SALUT EN OBRES 

EXP 10/2012 CLAU 09-10.0-ML UTE CONEXION 
MOLINAR 

 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

19/06/15 ALTRES EXP 20/2014 CERTIFICACIO FINAL D'OBRES MAB, SL  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

20/05/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 497/2015 MA-3010 M P R  
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TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

25/05/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 3/13 SETENA CERTIFICACIÓ UTE  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

09/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 22/14 TERCERA I DARRERA CERTIFICACIÓ MAB, SL 67803,1 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

10/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 20/09 SEIXANTA-CINQUENA CERTIFICACIÓ MELCHOR MASCARÓ, 
SA 

107454,9 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

11/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 15/09 SEIXANTA-CINQUENA CERTIFICACIÓ CONS. LLABRÉS FELIU 137040,35 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

12/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 07/09-M LIQUIDACIO COMSA 915793,65 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

15/06/15 EXPROPIACIÓ EXP CM-60 ADD 61 FINCA 178 J M O 5,13 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

16/06/15 EXPROPIACIÓ EXP CM-61 ADD 38 FINCA 33 DIALMA, SA 1441,87 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

16/06/15 EXPROPIACIÓ EXP CM-60 ADD 14 FINCA 228 J M M N 3,56 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

16/06/15 EXPROPIACIÓ EXP CM-60 ADD 54 FINCA 8 A LL M 172,69 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

16/06/15 EXPROPIACIÓ EXP CM-60 ADD 53 FINCA 7 J G S 93,14 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

16/06/15 EXPROPIACIÓ EXP CM-61 ADD 36 FINCA 10 B G C , K A C  236,46 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

16/06/15 EXPROPIACIÓ EXP CM-61 ADD 41 FINCA 1 M C G 9778,18 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

16/06/15 EXPROPIACIÓ EXP CM-61 ADD 1 M C M 264,46 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

16/06/15 EXPROPIACIÓ EXP CM-61 ADD 16 FINCA 12 M S A 138,11 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

16/06/15 EXPROPIACIÓ EXP CM-61 ADD 11 FINCA 32.2 M P P 140,82 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

16/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO DE FACTURES REF 
79/45300/2015050500 

ENDESA ENERGIA, SAU 23269,8 
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TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

17/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 14M02255 AZIMUT, SL 3357,75 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

17/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO DE FACTURES REF 
79/45300/2015051600 

ENDESA ENERGIA, SA 
UNIPERSONAL 

20580,93 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

18/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 18/09 SEIXANTA-CINQUENA CERTIFICACIO AGLOMSA 75243,44 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

18/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 8/2012/F/0/01 VINT-I-TRESENA I DARRERA 
CERTIFICACIÓ 

UTE PLA DE NA TESA 599461,73 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

18/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 34/10 QUARANTA-NOVENA CERTIFICACIO ROIG, OBRES, SERVEIS 12103,62 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

18/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 15M00455 AZIMUT, SL 1399,06 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

18/06/15 EXPROPIACIÓ EXP CM-60 ADD 65 FINQUES 77,92,94,98 M M R S 11899,25 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

18/06/15 EXPROPIACIÓ EXP CM-61 ADD 39 FINCA 54 S A M P 531,3 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

18/06/15 EXPROPIACIÓ EXP CM-58.1 ADD 5 FINCA 143 E H 156,12 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

18/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO DE FACTURES REF 
79/45300/2015051400 

ENDESA ENERGIA, SA 
UNIPERSONAL 

32307,96 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

18/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO DE FACTURES REF 
79/45300/2015051700 

ENDESA ENERGIA, SAU 13338,17 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

19/06/15 ALTRES EXP 10/2015 CLAU 15-05.0-RF DECLARAR 
DESSERT 

SENSE ESPECIFICAR 194856,16 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

19/06/15 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

EXP 3/2015 MAB, SL 1828807,58 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

19/06/15 REQUERIMENT 
SUBSANACIÓ 
ERRADES 

RP 19/2015 B J V B  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

19/06/15 REQUERIMENT 
SUBSANACIÓ 
ERRADES 

EXP RP 20/2015 Y R N  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

19/06/15 CONTRACTE 
MENOR 

EXP 15M01455 CONS TONI NADAL 
SALAS 

20595,64 
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TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

19/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 35/10 QUARANTA-NOVENA CERTIFICACIÓ ELECTROHIDRAULICA 
MANACOR, SA 

13839,06 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

19/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO DE FACTURES REF 
79/45300/2015051800 

ENDESA ENERGIA, SAU 37170,09 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

22/06/15 ARXIU EXPEDIENT RP 12/2015 B C V  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

22/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 3/2015 CLAU 15-03.0-RF, BOIB 41 DE 2015 MAB, SL 205,92 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

22/06/15 DESESTIMAR 
RECURS 

RP 12/2013  J M I  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

22/06/15 DESESTIMAR 
RECURS 

RP 31/2013  R G M  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

22/06/15 DESESTIMAR 
RECURS 

RP 1/2011 M R O M  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

22/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RP 54/2011 PA 117/2013 J M B S 1500 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

22/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO DE FACTURES REF 
79/45300/2015052400 

SOLRED, SA 11134,57 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

22/06/15 CONTRACTE 
MENOR 

EXP 14M02255 AZIMUT , SL 1119,25 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

22/06/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

RP 526/2015 MA-3200 B R M  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

22/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 33/10 QUARANTA-VUITENA CERTIFICACIO UTE CONSERVACIO 
INTEGRAL MA-13 

148262,24 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

23/06/15 ALTRES ES 18/2013 CADUCITAT HOTEL IBEROSTAR SON 
ANTEM 

 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

23/06/15 ALTRES ES 10/2013 CADUCITAT PERLAS ORQUIDEA, SA  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

23/06/15 ALTRES ESP 9/2013 CADUCITAT PROCEDIMENT INDUSTRIA BISUTERA 
MALLORQUINA, SA 

 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

23/06/15 ALTRES EXP 8/2013 CADUCITAT PROCEDIMENT INDUSTRIA BISUTERA 
MALLORQUINA, SA 
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TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

23/06/15 REQUERIMENT 
SUBSANACIÓ 
ERRADES 

RP 21/2015  B C S  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

23/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO DE FACTURES REF 
79/45300/2015053000 

RELACIO ADJUN TA 938,47 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

23/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO DE FACTURES REF 
79/45300/2015052800 FRA A15/2015251 

TREBALLS DEL BOSC, 
SL 

411,4 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

23/06/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 511/2015 MA-15 A P B  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

24/06/15 APROVAR PLA 
SEGURETAT I 
SALUT EN OBRES 

EXP 2/2015  VIAS Y 
CONSTRUCCIONES, SA 

 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

24/06/15 APROVAR PLA 
SEGURETAT I 
SALUT EN OBRES 

EXP 9/2012/F/0/02 UTE SEGUNDO 
CINTURON PALMA 

 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

24/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO DE FACTURES REF 79/45300/20150603 ENDESA ENERGIA SA 
UNIPERSONAL 

10833,48 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

24/06/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 951/2014B MA-19 ENDESA, SLU  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

24/06/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 488/2015 MA-19 I MA-6012 ENDESA, SLU  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

24/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO DE FACTURES REF 79/45300/20150519 ENDESA ENERGIA, SA 
UNIPERSONAL 

53321,43 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

25/06/15 DESESTIMAR 
RECURS 

EXP RP 61/2011 E J P R  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

25/06/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 506/2015 MA-3222  F M J  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

25/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO DE FACTURES REF 79/45300/20150601 EDEN SPRINGS 
ESPAÑA, SAU 

140,58 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

25/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO DE FACTURES REF 79/45300/20150527 JURADO PROVINCIAL 
D'EXPROPIACIONES DE 
BALEARES 

521,61 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

25/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO DE FACTURES REF 
79/45300/2015053100 

RELACIO ADJUNTA 109,29 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

25/06/15 DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP 07/13 MAB, SL  8178,32 
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TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

25/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO DE FACTURES REF 
79/45300/2015042500 

LA HERRAMIENTA 
BALEAR, SA 

787,46 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

25/06/15 DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP 10/13 MAB, SL 69918,11 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

25/06/15 DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP 08/09  ASESORIA TECNICA Y 
PROYECTOS S. XXI, SL 

1413,79 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

26/06/15 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

EXP 5/2015 CLAU 15-01.0-EI  TYPSA 31254,3 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

26/06/15 APROVAR PLA 
SEGURETAT I 
SALUT EN OBRES 

EXP 33/2014 CLAU 14-07.0-ML UTE ROTONDA SON 
REUS 

 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

26/06/15 CONTRACTE 
MENOR 

EXP 14M01255 AIXECAMENT SUSPENSIÓ 
TEMPORAL 

LORENZO CROCE 21175 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

29/06/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 539/2015 MA-1110 TELEFONICA DE 
ESPAÑA SAU 

 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

29/06/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 536/2015 MA-5020 F G C  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

29/06/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 491/2015 MA-5101 A B R  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

29/06/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 564/2014C MA-19 AGUA DE 
CONSOLACIÓN, SL 

 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

30/06/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 1019/2014 MA-14 L S  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

30/06/15 DESESTIMAR 
RECURS 

EXP`RP 24/2014  UTE CONSERVACIO EIX 
CENTRAL 

 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

30/06/15 ALTRES EXP 8/2012/F/0/01 CLAU 10-21.0R-DC UTE PLA DE NA TESA 11784688,52 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

30/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 16/2014 CLAU 13-05-05.1R-RF CERTIFICACIO 
FINAL D'OBRES 

AGLOMSA 88238,92 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

01/07/15 EXPROPIACIÓ CM-10 FOMCAS 1 Y 2 PIEZA INCIDENTAL 
SEPARADA 26/2014 

M L M S  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

01/07/15 IMPOSAR 
OBLIGACIÓ ABONAR 
DANYS 

DA 05/2015  TRANSMAXAYAJO, SL 662,1 
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TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

01/07/15 IMPOSAR 
OBLIGACIÓ ABONAR 
DANYS 

DA 06/2015  C B M 441,9 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

01/07/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 34/20110 REVISIÓ DE PREUS ROIG OBRES SERVEIS I 
MEDIAMBIENT, SA 

 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

01/07/15 ALTRES EXP 35/2010 REVISIÓ DE PREUS ELECTROHIDRÁULICAM
ANACOR, SA 

 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

01/07/15 APROVAR PLA 
SEGURETAT I 
SALUT EN OBRES 

EXP 3/2015 MAB, SL  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

01/07/15 DESESTIMAR 
RECURS 

RP 53/2011 F A E I P A R  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

02/07/15 IMPOSAR 
OBLIGACIÓ ABONAR 
DANYS 

DA 01/2015 D A G F 573,11 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

02/07/15 INADMISSIÓ 
SOL·LICITUD O 
RECURS 

RP 33/2014 G A B G  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

03/07/15 INICIAR EXPEDIENT EXP DA 09/2015 J F L 1561,05 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

03/07/15 INICIAR EXPEDIENT DA 08/2015  F G C M 385,77 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

03/07/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 560/2015 MA-3323 MAB, SL  

 

 


