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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL DE 
MALLORCA 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 15/2015 
Caràcter: ordinària  
Data: 8 d’octubre de 2015 
Hora: de 9.15 h a 15.45 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 Móra 
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 en funcions: Sra. Brígida Llinàs Ferrer. 
 
 
ORDRE DEL DIA 
 

PRESIDÈNCIA 

1. Lectura i aprovació actes anteriors (3-9-2015  i   10-9-2015) 
 

2. Declaracions Institucionals. 
 

·  Declaració institucional amb motiu de la marxa estatal contra les violències 
masclistes del 7 de novembre 2015. 

 
3. Decrets a ratificar. 
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a) Nomenament dels representants del Consell Insular de Mallorca a la 
Comissió Tècnica del Conveni de col·laboració entre la Conselleria de 
Turisme i Esports, El Consell Insular de Mallorca, i l’Agència de Turisme 
de les Illes Balears, per a la redacció del Pla d’Intervenció en Àmbits 
Turístics de l’Illa de Mallorca. 
 

b) Decret del president del Consell Insular de Mallorca pel qual es designa el 
representant a la Fundació Orquestra Simfònica Illes Balears. 

 
c) Decret del president pel qual proposa la designació de la persona 

representant del Consell Insular de Mallorca a la Comissió del Joc de les 
Illes Balears. 

 
 
4.  Presa de coneixement de les mesures organitzatives adoptades per la Presidència:  
 

a) Decret del president pel qual es delega la representació a la Federació 
d’Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB). 

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

 
5. Proposta de Presidència de determinació de la periodicitat de les sessions 
ordinàries del Ple. 
 
6. Proposta de Presidència de determinació de la periodicitat de les sessions 
ordinàries de la Comissió de Govern. 
 

7. Proposta d’acord rectificació nomenament membres del Patronat de la 
Fundació Mallorca Turisme. 

8. Proposta de correcció d’errades materials detectades a diverses propostes 
aprovades pel Ple en les sessions de dia 30 de juliol i dia 10 de setembre de 2015. 

 

DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

9. Concessió de l’ampliació dels terminis de la temporalització del projecte i de la 
presentació de la documentació justificació de la subvenció nominativa a favor de 
Mallorca Planetarium Space Center (MPSC) 

10. Proposta d'aprovació del conveni entre el Consell Insular de Mallorca i el Bisbat 
de Mallorca per a la conservació del patrimoni eclesiàstic any 2015: projecte de 
digitalització dels llibres sacramentals de les parròquies de palma dels segles XVI-
XIX: Sant Jaume, Santa Creu, Santa Eulàlia, Sant Miquel i Sant Nicolau. 
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11. Aprovació de l’acord d’ampliació del termini de justificació en relació al conveni 
entre el Consell Insular de Mallorca i el Bisbat de Mallorca per dur a terme el projecte 
de conservació i restauració de diverses peces del patrimoni eclesiàstic, any 2015. 

12. Creació del fitxer de dades personals Entitats Esportives de Mallorca. 

13. Proposta d’acord de concessió de subvenció nominativa  de l’exp.  num. 99/15 per 
al desenvolupament del programa “l’esport per a l’edat escolar a Mallorca” pel 
període comprès entre el 31/10/2014 i el 30/10/2015 i d’aprovació del text del conveni 
regulador ( petanca) 

14. Proposta d’acord de concessió de subvenció nominativa  de l’exp.  num. FS-
100/2015 per al desenvolupament del programa “l’esport per a l’edat escolar a 
Mallorca” pel període comprès entre el 31/10/2014 i el 30/10/2015 i d’aprovació del 
text del conveni regulador (triatló) 

15. Proposta d’acord per aprovar la modificació de l’expedient de declaració de BIC, 
amb categoria de monument del Monestir de Santa Elisabet d’Hongria i l’església de 
sant Jeroni per a la inclusió del conjunt de l’arxiu. 

16. Proposta d’acord d’aprovació de la delimitació del  bé d’interès cultural amb 
categoria de monument del  jaciment arqueològic de Sa Galera” del terme municipal 
de Palma (exp: 375/14). 

17. Proposta d’acord per declarar festa d’interès cultural el Ball dels Cossiers de 
Manacor (exp. 31/2011). 

18. Proposta d’acord per declarar festa d’interès cultural el ball dels cossiers d’Alaró 
(exp. 519/10). 

19. Proposta d’acord per declarar festa d’interès cultural Sant Joan Pelòs de Felanitx 
(exp. 180/13). 

20. Proposta d’acord per declarar festa d’interès cultural dels Cavallets de Felanitx 
(exp. 181/13). 

21. Proposta d’acord per declarar festa d’interès cultural Sant Antoni de Sa Pobla 
(exp. 22/13). 

22. Proposta d’acord per declarar festa d’interès cultural el Firó de Sóller 
(exp.63/2013). 

 

DEPARTAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PRESIDÈNCIA 

23. Proposta per modificar el fitxer de dades personals “Acords i resolucions” 
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24. Proposta d’acord d’aprovació, autorització i disposició d’una subvenció del 
Consell de Mallorca a la Fundació Universitat empresa de les Illes Balears per l’any 
2015. 

DEPARTAMENT DE TERRITORI I INFRAESTRUCTURES 

25. Proposta d’aprovació inicial de la modificació del articles 34, 35 i 36 del 
Reglament Orgànic del Consell Insular de Mallorca 

26. Proposta d’acord del ple de nomenament de representants del Consell de Mallorca 
a la comissió tècnica de revisió de projectes del PARCBIT. 

27. Proposta d’aprovació de les tarifes aplicables l’any 2016 als servei d’inspecció 
tècnica de vehicles realitzats per l’entitat concessionària del servei  

28. Proposta de modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei 
d’inspecció tècnica de vehicles que presta el Consell de Mallorca (revisió segons 
l’IPC per a l’any 2016)  

DEPARTAMENT D’ECONOMIA I HISENDA 

29. Proposta d’aprovació de l’expedient núm.21 de modificació de crèdits en el 
pressupost propi de la corporació de l’exercici de 2015 per crèdit extraordinari ( 
CE05/2015) i suplements de crèdits ( SUP09/2015). 

30. Proposta de canvi de representant suplent del Consell Insular de Mallorca a 
diversos organismes. 

31. Proposta d’acord de canvi del representant suplent del Consell Insular de Mallorca 
en la comissió de programació, seguiment i control del conveni signat el 29.10.2009 
CAIB-CIM en matèria d’actuacions per al desenvolupament de les inversions de 
l’estat a les Illes Balears. 

32. Proposta d’acord de concertació d’operacions de crèdit per al refinançament 
d’operacions de préstecs d’inversió. 

33. Proposta d’aprovació de l’expedient núm. 22 de modificació de crèdit en el 
pressupost propi de la corporació de l’exercici de 2015 per suplement de crèdit (SUP 
10/2015). 

DEPARTAMENT DE MODERNITZACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA 

34. Resolució del recurs de reposició que ha interposat SFGT, en representació del 
Comitè d’empresa del Consell de Mallorca, contra l’acord del Ple de data 12 de febrer 
de 2015, que aprova la modificació de la relació de llocs de treball. 

35. Resolució del recurs de reposició que ha interposat MRPE contra l’acord del Ple 
del Consell de Mallorca de data 12 de febrer de 2015, que aprova la modificació de la 
Relació de llocs de treball. 
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DEPARTAMENT DE BENESTAR I DRETS SOCIALS 

36. Modificació dels Estatuts de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials per actualitzar-
los i adaptar-los a la nova estructura del Consell de Mallorca. 

37. Aprovació definitiva de la modificació puntual dels estatuts de l'Institut Mallorquí 
d’Afers Socials. 

38. Designació de representants del Consell Insular de Mallorca en el Consorci per 
a la proctecció i acollida de les persones disminuïdes psíquiques profundes de les Illes 
Balears (Consorci Aprop). 

DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT 

 
39. Nomenament dels representants del Consell de Mallorca als òrgan de gestió i 
participació dels espais naturals protegits. 

 

II) PART DE CONTROL 

40. 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  

 
41. Moció que presenta El Pi – Proposta per les Illes Balears del Cosnell de Mallorca 
sobre finançament. 
 
42. Moció que presenta El Pi – Proposta per les Illes Balears del Cosnell de Mallorca 
sobre les declaracions dels socialistes extremenys. 
 
43. Moció que presenta El Pi – Proposta per les Illes Balears del Cosnell de Mallorca 
envers a la Diada de Mallorca. 
 
44. Moció que presenta el Grup Ciutadans (Partido para la Ciudadania) del Consell de 
Mallorca, per les greus conseqüències que suposa per les associacions de la tercera 
edat haver d’avançar el lloguer de les seus locals  i també per la insuficient subvenció 
per les despeses, així com la dificultat que els hi suposa la burocràcia.  
 
45. Moció que presenta el Grup Ciutadans (Partido para la Ciudadania) del Consell de 
Mallorca després del discurs institucional de la Diada de Mallorca. 
 
46. Moció que presenta el Grup Ciutadans (Partido para la Ciudadania) del Consell de 
Mallorca, per les declaracions del President del Consell de Mallorca indicant que 
voldria canviar la data de la Diada i de la intenció de dur la consulta a les urnes. 
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47. Moció que presenta el Grup de consellers del Partit Popular sobre la demolició o 
trasllat del monument de Sa Feixina. 
 
48. Moció que presenta el Grup de consellers del Partit Popular sobre la Comissió de 
seguretat viària dels ciclistes. 
 
49. Moció que presenta el Grup de consellers del Partit Popular sobre l’encomana de 
gestió de recollida selectiva. 
 
50. Moció que presenta el Grup de consellers del Partit Popular sobre la Renda 
Mínima d’Inserció. 
 
51. Moció que presenta el Grup de consellers del Partit Popular sobre el manteniment 
dels programes del Departament de Promoció Sociocultural. 
 
52. Moció conjunta del PSIB-PSOE, Més per Mallorca i Podem Mallorca de rebuig a 
l’autorització per a la instal·lació d’una piscifactoria a Portocolom. 
 
53. Moció conjunta del PSIB-PSOE, Més per Mallorca i Podem Mallorca per la qual 
el Consell de Mallorca s’acull al desenvolupament de polítiques de sostenibilitat 
energètica. Vehicles elèctrics (EV). 
 
INTERPEL·LACIONS 
 
54. Interpel·lació que presenta el Sr. Antoni Pastor sobre “Valoració del Presdient de 
Mallorca dels primers 100 dies de Govern”. 
 
55. Interpel·lació que presenta la Sra. Catalina Cirer Adrover sobre “Actuacions en 
relació a l’acolliment de refugiats”. 
 
 
PREGUNTES 
 
56. Pregunta que formula el Sr. Antoni Amengual Perelló a la Sra. Mercedes Garrido 
Rodríguez (problemes estacionament nuclis turístics). 
 
57. Pregunta que formula la Sra. Catalina Serra Garcias a la Consellera de Territori i 
Infraestructures (obres Hipermercat Alcampo). 
 
58. Pregunta que formula el Sr. Estanislao Pons Cuart al Conseller de Presidència 
(utilització cotxe oficials). 
 
59. Pregunta que formula la Sra. Catalina Serra Garcias al Conseller de Presidència 
(pressupost a 30 de setembre). 
 
60. Pregunta que formula la Sra. Margalida Roig Catany a la Sra. Mercedes Garrido 
Rodríguez (Pla director sectorial de comerç) 
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61. Pregunta que formula la Sra. Margalida Roig Catany a la Sra. Maria del Carmen 
Palomino Sánchez (acord en matèria carrera profesional) 
 
62. Pregunta que formula la Sra. Catalina Cirer Adrover a la Sra. Margalida 
Puigserver Servera (Pla de pobresa) 
 
63. Pregunta que formula la Sra. Catalina Soler Torres a la Sra. Sandra Espeja 
Almajano (refugi Can Boi) 
 
64. Pregunta que formula la Sra. Catalina Cirer Adrover a la Sra. Margalida 
Puigserver Servera (programa ESPAI). 
 
65. Pregunta que formula la Sra. Catalina Soler Torres al Sr. Miquel Ensenyat Riutort 
(Edifici del Sindicat de Felanitx). 
 

PRECS 

III)DESPATX EXTRAORDINARI 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

PRESIDÈNCIA 

PUNT 1. LECTURA I APROVACIÓ ACTES ANTERIORS (3-9-2015  I   10-9-
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: 
 
 
·  DECLARACIÓ INSTITUCIONAL AMB MOTIU DE LA MARXA ESTATAL 
CONTRA LES VIOLÈNCIES MASCLISTES DEL 7 DE NOVEMBRE 2015. 
 

El 7 de novembre de 2015 confluirem a Madrid milers de persones de tot l'Estat, 
convocades pel Moviment Feminista, per a manifestar-nos contra les violències 
masclistes. 
Totes les persones i entitats, especialment les públiques, estam emplaçades no només 
a manifestar-nos i contribuir a aquesta acció ciutadana, sinó a reactivar i millorar la 
prevenció i les respostes. 
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La subsistència de la violència masclista s'ha evidenciat en els gravíssims casos 
d'aquest estiu, deu anys després de la Llei integral contra la violència de gènere de 
2004, després de nombroses lleis autonòmiques i un any després de la ratificació del 
Conveni d'Istanbul (BOE del 06.06.14). Lleis i tractats que s'incompleixen 
substancialment quant a prevenció a l'àmbit educatiu, que només donen protecció 
laboral , econòmica o d'habitatge a l’1% de les 126.742 denunciants, mentre creix la 
desigualtat, que és el medi de cultiu que propicia la violència. 
 
El Consell de Mallorca, dins el seu paper d’ajuntament d’ajuntaments i com a  
institució propera a la ciutadania, considera que els ajuntaments son imprescindibles 
per a la prevenció i l'atenció social, jurídica i psicològica que estableix l'article 19 de 
la llei estatal de 2004. No obstant això, l'article 27.3.c) de la Llei de Règim Local 
reformat per la Llei 27/2013 estableix que els ajuntaments només podran prestar 
serveis socials, de promoció de la igualtat d'oportunitats i de prevenció de la violència 
contra la dona per delegació de l'Estat o de la Comunitat Autònoma (finançada al 
100%), necessitats que en absolut es cobreixen amb els 6 milions de la partida 45 del 
programa 232C de Violència de Gènere en el Projecte de Pressuposts de l'Estat 2016. 
 
 
Per això, el Consell de Mallorca ACORDA: 

�  Col·locar el 7 de novembre de 2015 a les façanes del edificis del Consell una 
pancarta violeta amb el lema ‘Compromís contra les violències masclistes’ i promoure 
la participació ciutadana a la Marxa. 

� Fer-ho igualment cada any el 25 de novembre, Dia internacional contra la violència 
cap a les dones. 

� Sostenir tots els dies de l'any, i tots els anys, els recursos personals, materials i polítics 
per a la igualtat i per a la prevenció i atenció jurídica, social i psicològica de les 
víctimes de violència masclista, complint l'art. 19 de la Llei Orgànica 1/2004, 
establint un sistema estable de finançament estatal, autonòmic i local a llarg termini. 

� Oferir una atenció estable i de qualitat, en condicions d'àmplia accessibilitat, 
confidencialitat, protecció i anonimat, que inclogui la rehabilitació, avaluació i 
seguiment, la qual cosa comporta la gestió pública directa dels serveis per a la igualtat 
i contra la violència de gènere. 

� Contribuir a la promoció de la igualtat i contra la violència de gènere a tots els centres 
i a totes les etapes educatives, cooperant amb la comunitat escolar 

� Sensibilitzar contra el sexisme a les activitats culturals, a l'organització de festejos, a 
les mesures de seguretat i convivència i a totes les actuacions i serveis de competència 
municipal. 

� Erradicar el sexisme, la segregació, l'assetjament i els estereotips sexuals a totes les 
nostres actuacions i serveis. 

� Parar esment especial a les dones amb discriminació múltiple i altres col·lectius 
agredits per la violència masclista (diversitat sexual, diversitat funcional, immigrants, 
aturades o dependents), per a no incórrer en la victimització múltiple als processos 
d'atenció. 

� Fomentar la participació de la societat civil, en particular de les organitzacions de 
dones. 
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Enviar aquest acord a la Delegació del Govern per a la Violència de Gènere, perquè 
en el seu seguiment i Informes al GREVIO (Grup d'Experts sobre l'Acció contra la 
Violència contra la Dona i la Violència Domèstica) per a l'aplicació del Conveni 
d'Istanbul (que estableix el seu article 68) inclogui les actuacions de l'administració 
local, conforme als articles 7.3 i 18.2.  

 
PUNT 3.  DECRETS A RATIFICAR. 
 
a) NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS DEL CONSELL INSULAR DE 
MALLORCA A LA COMISSIÓ TÈCNICA DEL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE LA CONSELLERIA DE TURISME I ESPORTS, EL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA, I L’AGÈNCIA DE TURISME DE LES 
ILLES BALEARS, PER A LA REDACCIÓ DEL PLA D’INTERVENCIÓ EN 
ÀMBITS TURÍSTICS DE L’ILLA DE MALLORCA. 
 
Fets 
 
En data 4 de febrer de 2015, el Consell Executiu del Consell de Mallorca aprova el 
conveni detallat a l’encapçalament. 
 
En data 19 de febrer de 2015, es formalitza i signa el conveni als efectes de procedir a 
la redacció del Pla d’Intervenció en Àmbits Turístics de l’illa de Mallorca. 
 
La clàusula sisena del Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Turisme i 
Esports, el Consell Insular de Mallorca, i l’Agència de Turisme de les Illes Balears, 
per a la redacció del Pla d'Intervenció en Àmbits Turístics de l'Illa de Mallorca, 
estableix, entre d’altres qüestions, el següent: 
 
«Es crea una Comissió de seguiment, de conformitat amb l’article 6.3 de la Llei 
30/1992 i l’article 78 de la Llei 3/2003, que estarà integrada per dos representants amb 
vot de cadascuna de les parts signants. En serà president un dels representants del 
Consell Insular de Mallorca, i secretari un dels representants de la Conselleria de 
Turisme i Esports. 

 

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

 

[...]». 

 
D’altra banda la clàusula quarta d) del conveni estableix: 
 
«Les obligacions del Consell Insular de Mallorca seran les següents: [..] 
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d) Formar part de la Mesa de contractació amb un membre com a mínim, així com 
també de la Comissió de seguiment determinada en la clàusula 6, i de la Comissió 
tècnica determinada en la clàusula 7, així com, si escau, en qualsevol òrgan de 
col·legiat relacionat amb el PIAT». 

 
En data 30 de juliol de 2015, el Ple del Consell de Mallorca va acordar el 
nomenament de la consellera executiva de Territori i Infraestructures i del director 
insular de Territori i Paisatge com a membres de la Comissió de seguiment del 
conveni esmentat i com a membres de la Mesa de contractació que preveu l’article 4 
d) de l’esmentat conveni. Amb tot, manca el nomenament dels membres de la 
Comissió tècnica que, al seu torn, haurien de ser els representants del Consell a la 
Mesa de contractació. Això implica disposar el cessament dels membres designats per 
l’acord de Ple als sols efectes de la designació com a membres de la Mesa de 
contractació. 
 
Fonaments de dret 
 
Vista la petició formulada per l’Agència de Turisme de les Illes Balears amb data 27 
de febrer de 2015 i registre d’entrada general al Consell de Mallorca el 5 de març 
(núm. 6923), on es demana la designació dels representants del Consell en execució 
del Conveni. 
 
Atès que la composició del Govern del Consell de Mallorca s’ha modificat arran el 
resultat de les eleccions del proppassat 24 de maig de 2015, i pertoca ara actualitzar la 
designació de representants insulars a les esmentades comissions. 
 
Vist l’article 8 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars, en concordança 
amb els articles 23 i 24 del reglament orgànic del Consell de Mallorca i l’article 22 de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del règim local. 
 
Vist l’article 48 del reglament orgànic del Consell de Mallorca que estableix que: 
 
«El nomenament dels representants de la corporació en tota classe d’òrgans col·legiats 
o d’entitats en els quals hagi d’estar representada serà competència del Ple, excepte 
quan la legislació corresponent assigni aquesta competència a un altre òrgan de la 
corporació». 

 
Atesa la urgència de nomenar els membres de la Comissió tècnica, a l’empara de 
l’article 20 del reglament orgànic del Consell de Mallorca i de l’article 9.2.s) de la 
Llei de consells insulars, procedeix adoptar aquesta resolució i donar-ne compte al Ple 
a la primera sessió que dugui a terme perquè en faci la ratificació. 
 
Per tot això, resolc: 
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Primer.- Disposar el cessament com a membres de la Mesa de contractació que preveu 
l’article 4 d) del Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Turisme i Esports, el 
Consell Insular de Mallorca, i l’Agència de Turisme de les Illes Balears, per a la 
redacció del Pla d'Intervenció en Àmbits Turístics de l'Illa de Mallorca, de la Sra. 
Mercedes Garrido Rodríguez, consellera executiva de Territori i Infraestructures, i del 
Sr. Miquel Vadell Balaguer, director insular de Territori i Paisatge. 

Segon.- Designar el Sr. Joan Carles Fuster Guasp, cap del Servei d’Ordenació del 
Territori, i el Sr. Josep Manuel Gómez González, TAG del Servei d’Ordenació del 
Territori, com a representants del Consell Insular de Mallorca a la Comissió Tècnica. 
Igualment els dos membres designats per la Comissió Tècnica seran els qui formaran 
part de la Mesa de contractació en els termes prevists en la clàusula 4 d) de l’esmentat 
conveni. 

Tercer.- Notificar aquest nomenament a les persones assenyalades, per al seu 
coneixement i als efectes de constituir l’esmentada Comissió Tècnica i la Mesa de 
contractació. 

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

Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, podeu interposar el 
recurs d’alçada davant el Ple del Consell Insular de Mallorca, en el termini d’un 
mes, comptador a partir de l’endemà de rebre aquesta notificació. 

Contra la desestimació expressa d’aquest recurs d’alçada podeu interposar el recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma que 
correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre 
la notificació de la desestimació del dit recurs d’alçada. 

Si han transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d’alçada i no n’heu 
rebut la notificació de la resolució expressa, s’entén desestimant per silenci i podeu 
interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu de Palma que correspongui, en el termini de sis mesos, comptadors a 
partir de l’endemà de la desestimació presumpta. 

No obstant l’anterior, podeu interposar, si escau, qualsevol altre recurs que 
considereu oportú. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú. 

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

 

b) DECRET DEL PRESIDENT DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA 
PEL QUAL ES DESIGNA EL REPRESENTANT A LA FUNDACIÓ ORQUESTRA 
SIMFÒNICA ILLES BALEARS. 

Fets 

El dia 23 de setembre està prevista una reunió del Patronat de la Fundació Orquestra 
Simfònica Illes Balears. 
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Fonaments jurídics 

L’article 12.2 dels Estatuts de la Fundació Orquestra Simfònica Illes Balears estableix 
que en el Patronat de la Fundació hi participarà, encara que no en siguin membre, amb 
veu i sense vot, un representant del Consell Insular de Mallorca. 

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

Per tot això, resolc: 

1. Designar el Sr. Francesc Miralles Mascaró, vicepresident primer i conseller 
executiu de Cultura, Patrimoni i Esports, representant del Consell Insular de Mallorca, 
en la Fundació Orquestra Simfònica Illes Balears. 

2. Comunicar-ho a la persona interessada, a la Secretaria Tècnica de Cultura, 
Patrimoni i Esports i a la Conselleria de Participació, Transparència i Cultura. 

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

 

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

 
c) DECRET DEL PRESIDENT PEL QUAL PROPOSA LA DESIGNACIÓ DE 
LA PERSONA REPRESENTANT DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA A 
LA COMISSIÓ DEL JOC DE LES ILLES BALEARS. 
 
Fets 

1. La directora general de Comerç i Empresa, el dia 16 de setembre de 2015 (NRE 
25958, de 24 de setembre de 2015), ha demanat que el Consell Insular de Mallorca 
proposi les persones, titular i suplent, que han d’actuar com a representants del 
Consell Insular de Mallorca en la Comissió del Joc de les Illes Balears perquè està 
prevista una reunió a principis del mes d’octubre. 

Fonaments 

1. El Decret 48/2014, de 28 de novembre crea i regula la Comissió del Joc de les Illes 
Balears. 

2. L’article 4 de l’esmentat Decret determina la composició de la Comissió i estableix 
que hi ha d’haver un vocalia en representació del Consell Insular de Mallorca. 

3. L’article 48 del Reglament orgànic del Consell Insular de Mallorca estableix que, 
en casos d’urgència, la Presidència podrà efectuar els nomenaments que siguin 
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competència del Ple, els quals hauran de ser ratificats per aquest en la primera sessió 
que farà. 

Per tant, resolc: 

1. Proposar, perquè representin el Consell Insular de Mallorca en la Comissió del Joc 
de les Illes Balears, el senyor Jaume Albert Ramis Coll, president de l’Institut de 
l’Esport Hípic de Mallorca. 

2. Comunicar-ho a les persones interessades, a la Secretaria Tècnica de Participació 
Ciutadana i Presidència i a la Direcció General de Comerç i Empresa de la Conselleria 
de Treball, Comerç i Indústria. 

3. Donar-ne compte al Ple en la primera sessió que tengui lloc, per a la seva 
ratificació. 

 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
PUNT 4.  PRESA DE CONEIXEMENT DE LES MESURES 
ORGANITZATIVES ADOPTADES PER LA PRESIDÈNCIA 
 

a) DECRET DEL PRESIDENT PEL QUAL ES DELEGA LA 
REPRESENTACIÓ A LA FEDERACIÓ D’ENTITATS LOCALS DE LES ILLES 
BALEARS (FELIB). 

L’article 8 dels Estatuts de la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears estableix 
que la representació de cada entitat associada correspon al batle o president o al 
membre en qui delegui. 

Per tant, resolc: 

1. Delegar les funcions que corresponen a aquesta Presidència davant la 
Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears, en favor del Sr. Joan Font 
Massot, conseller executiu de Desenvolupament Local. 

2. Comunicar-ho a la persona interessada i a la Federació d’Entitats Locals de les 
Illes Balears (FELIB). 

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

 

La Corporació en resta assabentada. 
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b) 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. La consellera executiva de Benestar i Drets Socials ha fet la proposta corresponent. 

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. 

DEPARTAMENT DE BENESTAR I DRETS SOCIALS 

- Margarita Fullana Arrom, directora insular d’Atenció a la Dependència. 

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

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. 
 
PUNT 5. PROPOSTA DE PRESIDÈNCIA DE DETERMINACIÓ DE LA 
PERIODICITAT DE LES SESSIONS ORDINÀRIES DEL PLE. 
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Es dóna compte de la següent proposta del president: 
 

En el Ple de dia 17 de juliol de 2015, es va determinar que les sessions ordinàries es 
farien el segon dijous de cada mes, a les 10.00 hores. 

Això no obstant, i com a conseqüència de la nova composició del plenari, on hi ha tres 
grups polítics més, la durada de les sessions s’ha allargat. Per tant, es considera 
aconsellable modificar l’hora d’inici de les sessions per evitar que aquestes acabin a 
una hora poc convenient per als corporatius, per als mitjans de comunicació i per al 
públic assistent. 

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

1.Fixar l’inici de les sessions ordinàries del Ple a les 9.00 hores. 

2. Publicar el contingut d’aquest acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la 
Seu electrònica del Consell de Mallorca. 

3. Validar que la convocatòria del Ple de dia 8 d’octubre 2015 sigui a les 9.00 hores. 
 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
 
PUNT 6. PROPOSTA DE PRESIDÈNCIA DE DETERMINACIÓ DE LA 
PERIODICITAT DE LES SESSIONS ORDINÀRIES DE LA COMISSIÓ DE 
GOVERN. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del president: 
 

En la sessió plenària de dia 17 de juliol de 2015, es va establir que el règim de les 
sessions ordinàries de la Comissió de Govern fos el segon dijous de cada mes, a les 
9.30 hores. 

Com a conseqüència de la modificació de l’hora d’inici de les sessions plenàries, 
resulta obligat modificar també l’hora d’inici de les reunions de la Comissió de 
Govern. 

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

1.Fixar l’inici de les sessions ordinàries de la Comissió de Govern a les 8.30 hores. 

2. Publicar el contingut d’aquest acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la 
Seu electrònica del Consell de Mallorca 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
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PUNT 7. PROPOSTA D’ACORD RECTIFICACIÓ NOMENAMENT 
MEMBRES DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ MALLORCA TURISME. 

Es dóna compte de la següent proposta del president: 
 

El Ple del Consell de Mallorca, en sessió de 10 de setembre de 2015, va acordar, de 
conformitat amb allò que disposa l’article 11 dels estatuts de la Fundació Mallorca 
Turisme, el nomenament de vuit vocals en representació del Consell de Mallorca. 

Al respecte s’ha detectat una errada en el nomenament efectuat, atès que al Sr. Cosme 
Bonet Bonet, conseller executiu d’Economia i Hisenda, d’acord amb els estatuts de la 
Fundació, li correspon la Vicepresidència del Patronat donat que gestiona l’àrea de 
Turisme de la Corporació en virtut del Decret de la Presidència, de 10 de juliol de 
2015, pel qual es determina l’organització del Consell de Mallorca. 

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

1. Disposar el cessament com a vocal del Consell de Mallorca en el Patronat de la 
Fundació Mallorca Turisme, del Sr. Cosme Bonet Bonet, conseller executiu 
d’Economia i Hisenda. 

2. Nomenar com a vocal del Consell de Mallorca en el Patronat de la Fundació 
Mallorca Turisme, la Sra. Cristina Ballester Parets, directora insular d’Hisenda i 
Pressuposts. 

3. Modificar les suplències dels vocals que tenen la condició de consellers –es 
executius –ves o alts càrrecs en el sentit següent: 

- Suplent de la Sra. Cristina Ballester Parets, directora insular d’Hisenda i 
Pressuposts: Sra. Margalida Portells Sastre, directora insular d’Esports. 

- Suplent de la Sra. Maria Paula Ginard Vilchez, directora de Turisme, Promoció 
Econòmica i Artesania: Sr. Joan Ignasi Morey Marquès, secretari tècnic d’Economia i 
Hisenda. 

4. Comunicar-ho a les persones interessades, a la Fundació Mallorca Turisme i a la 
Secretaria Tècnica d’Economia i Hisenda. 

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

 

PUNT 8. PROPOSTA DE CORRECCIÓ D’ERRADES MATERIALS 
DETECTADES A DIVERSES PROPOSTES APROVADES PEL PLE EN LES 
SESSIONS DE DIA 30 DE JULIOL I DIA 10 DE SETEMBRE DE 2015. 

Es dóna compte de la següent proposta del president: 

S’ha detectat que diverses propostes aprovades pel Ple en les sessions de dia 30 de 
juliol i dia 10 de setembre de 2015 contenen les errades materials següents: 
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a) En el punt cinquè del despatx extraordinari (Proposta de designació de 
representants en el Consell Assessor de Cultura Popular i Tradicional de les Illes 
Balears) aprovat en la sessió del Ple de dia 30 de juliol de 2015 es fa referència a la 
Sra. Carme Bennàssar Ferragut, cap del Servei de Normalització Lingüística. La 
referència correcta ha de ser «Sra. Carme Bennàssar Ferragut, cap de Secció 
d’Assessorament dins del Servei de Normalització Lingüística». 

b) En el punt 10 (Proposta de nomenament dels representants, titular i suplent, del 
Consell de Mallorca en la Comissió Tècnica d’Avaluació de Coneixements de Català) 
aprovat en la sessió del Ple de dia 10 de setembre de 2015 es fa referència a la Sra. 
Carme Bennàssar Ferragut, cap del Servei de Normalització Lingüística. La referència 
correcta ha de ser «Sra. Carme Bennàssar Ferragut, cap de Secció d’Assessorament 
dins del Servei de Normalització Lingüística». 

c) En el punt vuitè del despatx extraordinari (Proposta de nomenament de 
representants del Consell Insular de Mallorca en la Comissió Mixta Paritària Consell 
de Mallorca-Fundació Biodiversidad per a la gestió de la finca Raixa) aprovat en la 
sessió del Ple de dia 10 de setembre de 2015 es fa referència al Sr. Jesús Juan Jurado 
Seguí, vicepresident segon i conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports. La 
referència correcta ha de ser « Sr. Jesús Juan Jurado Seguí, vicepresident segon i 
conseller executiu de Participació Ciutadana i Presidència». 

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

1. Corregir el punt cinquè del despatx extraordinari (Proposta de designació de 
representants en el Consell Assessor de Cultura Popular i Tradicional de les Illes 
Balears) aprovat en la sessió del Ple de dia 30 de juliol de 2015 de manera que on diu 
«Sra. Carme Bennàssar Ferragut, cap del Servei de Normalització Lingüística» ha de 
dir «Sra. Carme Bennàssar Ferragut, cap de Secció d’Assessorament dins del Servei 
de Normalització Lingüística». 

2. Corregir el punt 10 (Proposta de nomenament dels representants, titular i suplent, 
del Consell de Mallorca en la Comissió Tècnica d’Avaluació de Coneixements de 
Català) aprovat en la sessió del Ple de dia 10 de setembre de 2015 de manera que on 
diu «Sra. Carme Bennàssar Ferragut, cap del Servei de Normalització Lingüística» ha 
de dir «Sra. Carme Bennàssar Ferragut, cap de Secció d’Assessorament dins del 
Servei de Normalització Lingüística». 

3. Corregir el punt vuitè del despatx extraordinari (Proposta de nomenament de 
representants del Consell Insular de Mallorca en la Comissió Mixta Paritària Consell 
de Mallorca-Fundació Biodiversidad per a la gestió de la finca Raixa) aprovat en la 
sessió del Ple de dia 10 de setembre de 2015 de manera que on diu «Sr. Jesús Juan 
Jurado Seguí, vicepresident segon i conseller executiu de Cultura, Patrimoni i 
Esports» ha de dir «Sr. Jesús Juan Jurado Seguí, vicepresident segon i conseller 
executiu de Participació Ciutadana i Presidència». 

4. Comunicar-ho a les persones interessades i als organismes a qui s’havien comunicat 
els punts que es corregeixen. 
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Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 

 

DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PUNT 9. CONCESSIÓ DE L’AMPLIACIÓ DELS TERMINIS DE LA 
TEMPORALITZACIÓ DEL PROJECTE I DE LA PRESENTACIÓ DE LA 
DOCUMENTACIÓ JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A 
FAVOR DE MALLORCA PLANETARIUM SPACE CENTER (MPSC) 

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

ANTECEDENTS 

1. El Pla Estratègic de l’any 2015 recull una subvenció nominativa a favor de 
l’entitat Mallorca Planetarium Space Center (MPSC), per un import de 
180.000,00 €, amb càrrec a la partida pressupostària 20.33430.48924 i en el 
pressupost es recull crèdit adequat i suficient per atendre la concessió de la 
subvenció. 

 
2. El Ple del Consell Insular de Mallorca, en sessió de dia 11 de juny, acordà 

concedir l’esmentada subvenció. 
 

3. Dia 17 de juny se li va concedir una bestreta del 50% del total de la subvenció.  
 

4. Dia 17 de juny es va signar el conveni entre el Consell Insular de Mallorca i 
Mallorca Planetarium Space Center (MPSC). 

 
5. Dia 13 d’agost es va emetre informe jurídic favorable. 

 
6. Dia 11 de setembre la Intervenció General va emetre informe de fiscalització 

favorable amb unes observacions que feien que no fos possible concedir la 
totalitat de les pretensions sol·licitades per l’interessat. 

 
7. Dia 17 de setembre s’ha emès nou informe jurídic 

 
8. Dia 23 de setembre la Intervenció ha emès informe de fiscalització favorable.  

 
En virtut de tot el que s'ha exposat, elevo al Ple del Consell de Mallorca, després del 
dictamen de la Comissió Informativa General i de Comptes el següent  

 
ACORD 

 



 19 

1. Denegar a Mallorca Planetarium Space Center (MPSC), NIF G-57857666, la 
modificació de la temporalització del projecte recollit en la base 1a del conveni per 
incompliment de l’article 49 de la Llei 30/92, de 26 de novembre de RJ-PAC. 
 
2. Concedir a Mallorca Planetarium Space Center (MPSC), NIF G-57857666, la 
modificació del termini per presentar la documentació justificativa que segons la base 
9ena era el 23 d’octubre però que ara s’amplia fins el 20 de novembre tot i que podria 
ser que no fos possible respectar el principi d’anualitat pressupostària i reconèixer 
l’obligació dins el mateix exercici pressupostari en el qual es concedeix la subvenció. 
 
3. Notificar aquest acord a Mallorca Planetarium Space Center (MPSC) i comunicar-
ho a la Intervenció General. 

 

El Sr. MIRALLES (conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports) explica que es tracta de la 
modificació del conveni de col·laboració amb l’associació Mallorca Planetarium Space Center per 
desenvolupar activitats de divulgació de l’astronomia.  

Afegeix que la proposta consta de dos punts. Un és denegar al Mallorca Planetarium la modificació de 
la temporalització del projecte que va ser objecte de la concessió de la subvenció i el segon punt és 
concedir-li una ampliació del termini per presentar la justificació tot passant de dia 23 d’octubre a dia 
23 de novembre. 

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

 

PUNT 10. PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE EL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA I EL BISBAT DE MALLORCA PER A 
LA CONSERVACIÓ DEL PATRIMONI ECLESIÀSTIC ANY 2015: 
PROJECTE DE DIGITALITZACIÓ DELS LLIBRES SACRAMENTALS DE 
LES PARRÒQUIES DE PALMA DELS SEGLES XVI-XIX: SANT JAUME, 
SANTA CREU, SANTA EULÀLIA, SANT MIQUEL I SANT NICOLAU. 

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

ANTECEDENTS 

 

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

El 29 de gener de 2015 es notifica al Bisbat de Mallorca que dins els pressuposts de 
l’any 2015 s’ha destinat una partida per dur a terme el Conveni amb el Bisbat de 
Mallorca. Estudis històrics i científics 2.0”. 

El 27 de febrer de 2015 el Bisbat de Mallorca presenta 3 projectes juntament amb la 
documentació requerida. Aquests projectes son els següents: 
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 - Projecte de digitalització dels llibres sacramentals de les parròquies de Palma 
dels segles XVI-XIX: Sant Jaume, Santa Creu, Santa Eulàlia, Sant Miquel i Sant 
Nicolau 

 - Jornades Església i Patrimoni. Els ordres religiosos en la història de Mallorca 

 - Projecte de creació pàgina web. Mallorca Sacra. Patrimoni espiritual 
mallorquí 

El 2 de juny de 2015 es notificà al Bisbat de Mallorca que el Projecte de creació 
pàgina web. Mallorca Sacra no pot ser objecte de subvenció dins aquest expedient i es 
requereix documentació a fi d’esmenar un seguit de deficiències en relació a les 
Jornades Església i Patrimoni, donant-li un termini de 10 dies en aplicació de l’art. 76 
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre. 

Atesa la memòria del cap del Servei de Patrimoni Històric de 28 d’abril de 2015i 
l’informe jurídic de la tècnica d’administració general del Servei de Patrimoni 
Històric, ambdós amb data 27 de juliol de 2015, mitjançant els quals es justifica la 
signatura del conveni de col·laboració. 

Atès l’informe favorable emès, el 9 de setembre de 2015, des de la Intervenció 
General del Consell Insular de Mallorca. 

Atès que per fer front a les despeses derivades de la signatura d’aquest conveni, 
consta a l’expedient l’existència de crèdit amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
20.33620.48902 i reserva de crèdit núm. 220150000282.  

L’article 65.3 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el reglament 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions regula que l’acte de 
concessió o el conveni té el caràcter de bases reguladores de la concessió als efectes 
del que disposa la Llei general de subvencions. 
 
Vist que l’òrgan competent per aprovar el text del conveni, concedir la subvenció 
autoritzar la despesa és el Ple del Consell Insular de Mallorca d’acord amb l’article 65 
del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el reglament de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; l’article 17.2 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; l’article 8.1 i) de la Llei 8/2000, 
de 27 d’octubre, de consells insulars, i l’article 22.d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de 
bases del règim local.  

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

ACORD 

I.- Concedir una subvenció al Bisbat de Mallorca, amb CIF R-0700002-I, per import 
de TRENTA MIL EUROS (30.000,00 €) per dur a terme la conservació del patrimoni 
eclesiàstic, any 2015: Projecte de digitalització dels llibres sacramentals de les 
parròquies de Palma dels segles XVI-XIX: Sant Jaume, Santa Creu, Santa Eulàlia, 
Sant Miquel i Sant Nicolau. 
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II.- Autoritzar i disposar la despesa de TRENTA MIL EUROS (30.000,00 €) a favor 
del Bisbat de Mallorca, amb CIF R-0700002-I, a càrrec de l’aplicació pressupostària 
20.33620.48902 i reserva de crèdit núm. 220150000282, per dur a terme la 
conservació del patrimoni eclesiàstic per a l’any 2015: Projecte de digitalització dels 
llibres sacramentals de les parròquies de Palma dels segles XVI-XIX: Sant Jaume, 
Santa Creu, Santa Eulàlia, Sant Miquel i Sant Nicolau. 

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

 

III.- Excloure el Projecte de creació pàgina web. Mallorca Sacra. Patrimoni espiritual 
mallorquí al no ajustar-se al contingut del capítol 4 d’acord amb l’Ordre 
EHA/3565/2008, de 3 de desembre, que aprova l’estructura dels pressuposts de les 
entitats locals. 

 

IV.- Donar per desistida la petició de subvenció per part del Bisbat de Mallorca en 
relació al projecte de les Jornades Església i Patrimoni. Els ordres religiosos en la 
història de Mallorca, al no haver esmenat les deficiències requerides dins el termini 
atorgat i en aplicació de l’art. 76 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 

 

III.- Retornar l’import de TRENTA MIL euros (30.000,00 €) a l’aplicació 
pressupostària 20.33620. 48902 amb una reserva de crèdit núm. 220150000282 per 
import de seixanta mil euros (60.000,00 €). 

IV.- Aprovar el text del Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Mallorca 
i el Bisbat de Mallorca per a la conservació del patrimoni eclesiàstic per a l’any 2015: 
Projecte de digitalització dels llibres sacramentals de les parròquies de Palma dels 
segles XVI-XIX: Sant Jaume, Santa Creu, Santa Eulàlia, Sant Miquel i Sant Nicolau, 
que s’adjunta com a part integrant del present acord. 

V.- Notificar aquest acord al Bisbat de Mallorca i comunicar-ho a la Intervenció 
General del Consell Insular de Mallorca. 

 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL INSULAR DE 
MALLORCA I EL BISBAT DE MALLORCA PER A LA CONSERVACIÓ 
DEL PATRIMONI ECLESIÀSTIC DE MALLORCA, ANY 2015: PROJECTE 
DE DIGITALITZACIÓ DELS LLIBRES SACRAMENTALS DE LES 
PARRÒQUIES DE PALMA DELS SEGLES XVI-XIX: SANT JAUME, SANTA 
CREU, SANTA EULÀLIA, SANT MIQUEL I SANT NICOLAU 
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Reunits, d’una part, el Sr Francesc Miralles Mascaró com a vicepresident primer i 
conseller executiu del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell Insular 
de Mallorca, amb CIF S-0711002-F, i amb domicili a la plaça de l’Hospital, 4 de 
Palma, actuant en nom i representació d’aquesta corporació.  
 

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

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

MANIFESTEN 

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

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

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

Per tot l’exposat i per ajudar al Bisbat de Mallorca a atendre les necessitats de 
restauració, conservació i difusió dels béns culturals eclesiàstics, acorden formalitzar 
el present Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Mallorca i el Bisbat de 
Mallorca per a la conservació del patrimoni eclesiàstic de Mallorca, any 2015, 
conforme als següents  

 

PACTES 

 

PRIMER.- El Consell Insular de Mallorca subvencionarà amb trenta mil euros 
(30.000,00 €) el projecte de digitalització dels llibres sacramentals de les parròquies 
de Palma dels segles XVI-XIX: Sant Jaume, Santa Creu, Santa Eulàlia, Sant Miquel i 
Sant Nicolau. 

 

SEGON.- El pressupost total és de seixanta mil euros (60.000,00 €) i per du a terme 
el projecte, el Consell Insular de Mallorca aportarà la quantitat total trenta mil euros 
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(30.000,00 €)a càrrec de l’aplicació pressupostària 20 33620 48902 (reserva de crèdit 
núm. 220150000282).  

 

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

 

QUART.- Per abonar la subvenció, el beneficiari ha de justificar la realització de les 
actuacions dutes a terme dins l’exercici 2015. 

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

1.-Memòria tècnica sobre els resultats de l’execució del projecte presentat 
(nombre de llibres, suports, unitats tècniques, procés tècnic, format de les imatges, 
índex de la base de dades, fitxes del document digitalitzat, fotografies...) 

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

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

- Número i data 

- Concepte 

- IVA i retenció fiscal (si correspon) 

- Dades fiscals del client de la factura 

Les factures han d’estar emeses i pagades entre l’1 de gener de 2015 i el 10 de 
novembre de 2015 .La justificació de l’abonament de la despesa s’ha de fer, 
segons els mitjans de pagament que s’utilitzin, mitjançant la següent 
documentació: 

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

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

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

B) Pagament mitjançant xec nominatiu:  

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

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

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

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

 
C) Pagament mitjançant domiciliació bancària:  

a) Notificació bancària del càrrec  

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

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

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

 
En cap cas s’admetran pagaments amb efectiu. 

 

3.-Per a les actuacions que dugui a terme el Taller Diocesà de Restauració s’haurà 
de presentar:  
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* Declaració jurada de les hores invertides per cada un dels professionals en la 
restauració i conservació de l’objecte del projecte signada pel Vicari Episcopal 
d’Assumptes Econòmics. 

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

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

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

treballador en les quantitats dels TC. 

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

• La factura ha estat emesa a nom del beneficiari  
• Identificació del creditor (CIF, nom del creditor, domicili fiscal) 
• Número de factura 
• Import de la factura 
• Data d’emissió de la factura 
• Desviacions esdevingudes cas que la subvenció s’atorgui d’acord amb 

un pressupost 
 

5.- Si n’és el cas, una relació detallada d’altres ingressos o subvencions que hagin 
finançat les activitats subvencionades amb indicació de l’import i la seva procedència 
(art.72.2.e) RLGS), si escau. 
 
6.- Una declaració responsable del beneficiari que acrediti que les despeses 
justificades responen sense cap dubte a l’activitat subvencionada (art. 31.1 LGS). 
 
7.- Una declaració responsable del beneficiari que acrediti que el cost d’adquisició 
justificat no supera el valor de mercat (art. 31.1 i 33 de la LGS). 
 
8.- Una declaració responsable del beneficiari que acrediti que no recupera ni 
compensa l’IVA (art. 31.8 LGS). 
 
9.- Informe del centre gestor, relacionant totes les factures i/o documents justificatius, 
que acreditin el compliment dels objectius i la finalitat per la qual es va concedir la 
subvenció així com les condicions establertes en l’acord de concessió, incloent les de 
publicitat del finançament rebut, signat pel secretari tècnic del Departament de 
Cultura, Patrimoni i Esports i pel responsable administratiu del centre gestor (Base 
execució 36.3.d). 
 
Cas què , a petició del beneficiari, s’hagin de retornar les factures o justificants 
originals s’hi ha de reflectir, mitjançant un segell, la data de concessió de la subvenció 
així com l’import del justificant que s’imputa a la subvenció. 
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Qualsevol modificació que es produeixi en la realització de l’activitat esmentada, 
haurà d’ésser notificada al Servei de Patrimoni Històric. 
 
No s’efectuarà el pagament si aquesta documentació resulta desaprovada per l’òrgan 
competent del Consell Insular de Mallorca. I cas que es requereixi altra documentació 
complementària tenen l’obligació d’aportar-la tal i com s’estableix a la base setena c). 

 

CINQUÈ.- El termini màxim per dur a terme els projectes objecte de la subvenció és 
coincident amb el termini per presentar el compte justificatiu, ambdós finalitzaran el 
10 de novembre de 2015. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

h) Fer constar la percepció i l’aplicació de la subvenció en la seva comptabilitat o 
en els llibres de registre. En cas de no tenir obligació de dur la comptabilitat, 
deixar-ne constància en la documentació que la substitueixi 
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i) Una vegada restaurats els béns objecte d’aquest conveni, garantir-ne el seu 
manteniment i conservació en l’estat final obtingut 

 
VUITÈ.- SUBCONTRACTACIÓ 

 

L’entitat beneficiària pot subcontractar la totalitat de la realització del projecte 
subvencionat, d’acord amb els requisits i tenint en compte les prohibicions establertes 
en els articles 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions 
(LGS) i 68 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 
reglament  de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (RGS). 
 
L’entitat beneficiària pot subcontractar el projecte, objecte de la sol·licitud, fins al 
100% de l’activitat subvencionada (art. 29.2 de la LGS; art. 68.1 del RGS). 
 
Requisits que s’hauran d’acreditar per dur a terme la subcontractació de 
l’objecte de la subvenció: 
 
- Atès que la realització de l’activitat subvencionada és obligació personal del 
beneficiari (art. 68.1 de la LGS), s’haurà de justificar per part del beneficiari la 
impossibilitat de dur-la a terme. 
 
- Declaració responsable de què la persona o l’entitat amb la qual vol subcontractar no 
es troba sotmesa a cap de les circumstàncies que determinen la impossibilitat 
d’obtenir la condició de beneficiari i a què es fa referència en l’article 13 de la LGS: 
 

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

- No són intermediaris o assessors en els quals els pagaments es defineixin 
com un percentatge de cost total de l’operació, llevat que el pagament estigui justificat 
amb referència al valor del mercat del treball efectuat o els serveis prestats. 

- El subcontratista no és tracta d’una persona o entitat sol·licitant de l’ajuda o 
subvenció en la mateixa convocatòria i programa, que no hagin obtingut subvenció 
perquè no compleix els requisits o no assoleix la valoració suficient.  

 
- Acreditar que la subcontractació, tot i augmentar el cost de l’activitat 
subvencionada, aporta valor afegit al contingut de la mateixa activitat i que obeeix a 
criteris d’eficàcia i eficiència. 
- Quan l’activitat concertada amb tercers excedeixi el 20 % de l’import de la 
subvenció i l’import sigui superior a 60.000 €, la subcontractació està sotmesa al 
compliment dels següents requisits: 

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

- Contracte subscrit per escrit 
- Documentació que acrediti la personalitat del subcontractista. 

 
Termes de la subcontractació vinculada 
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Per a la subcontractació vinculada caldrà seguir les següents passes (art. 68.2 RGS): 
 
1.- Autorització prèvia de l’òrgan que concedeix la subvenció. Perquè el dit òrgan 
pugui atorgar aquesta autorització, el beneficiari ha d’aportar la documentació 
següent: 
 
- Sol·licitud d’autorització de la subcontractació amb persona o entitat vinculada, 
indicant el tipus de vinculació existent. 
- Atès que la realització de l’activitat subvencionada és obligació personal del 
beneficiari (art. 68.1 de la LGS), s’haurà de justificar per part del beneficiari la 
impossibilitat de dur-la a terme. 
- Declaració responsable que la persona o l’entitat amb la qual vol subcontractar: 
 
 - No es troba sotmesa a cap de les circumstàncies que determinen la 
impossibilitat d’obtenir la condició de beneficiari i a què es fa referència en l’article 
13 de la LGS.  

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

- El subcontratista no és tracta d’una persona o entitat sol·licitant de l’ajuda o 
subvenció en la mateixa convocatòria i programa, que no hagin obtingut subvenció 
perquè no compleix els requisits o no assoleix la valoració suficient.  

- No són intermediaris o assessors en els quals els pagaments es defineixin 
com un percentatge de cost total de l’operació, llevat que el pagament estigui justificat 
amb referència al valor del mercat del treball efectuat o els serveis prestats. 

 
- Documentació que acrediti que la contractació s’efectua en les condicions normals 
de mercat, en aquest sentit, l’entitat beneficiària ha d’haver demanat 3 pressuposts 
sobre l’activitat que vol subcontractar, llavors haurà de presentar la factura definitiva 
de la subcontractació efectuada a més dels dos pressuposts rebutjats. 
- Acreditar que la subcontractació, tot i augmentar el cost de l’activitat 
subvencionada, aporta valor afegit al contingut de la mateixa activitat i que obeeix a 
criteris d’eficàcia i eficiència. 
- Quan l’activitat concertada amb tercers excedeixi el 20 % de l’import de la 
subvenció i l’import sigui superior a 60.000 €, la subcontractació està sotmesa al 
compliment dels següents requisits: 

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

- Contracte subscrit per escrit 
- Documentació que acrediti la personalitat del subcontractista. 

 
2.- Una vegada l’òrgan que concedeix la subvenció ha analitzat l’anterior 
documentació, procedirà, si escau, a acordar la corresponent l’autorització de la 
subcontractació que notificarà al beneficiari.  
 
NOVÈ .- La present subvenció, d’acord amb l’article 13.1 del Reglament de 
subvencions del Consell Insular de Mallorca (BOIB núm. 132 de 03/11/2001) és 



 29 

revocable i reductible per les causes previstes a la normativa d’aplicació i al present 
reglament, i no seran invocables com a precedents.  
 
En aquest sentit els òrgans competents del Consell Insular de Mallorca podran 
modificar, anul·lar o revocar i, si n’és el cas, procedir al reintegrament total o parcial 
de  
la present subvenció d’acord amb allò que estableix el Títol II de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276 de 18/11/03); el capítol I del 
títol III del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol de 2006 ( BOE núm. 176, de 
25/07/06), pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions; l’article 13.2 del Reglament de subvencions del Consell de 
Mallorca i la resta de normativa que li sigui d'aplicació. 
 
DESÈ.- El fet d’alterar les condicions determinades en el conveni podrà comportar 
una modificació de l’acord de concessió de la subvenció tot d’acord amb els articles 
61 i 64 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel s'aprova el Reglament de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La sol·licitud s’haurà de 
presentar abans que s’acabi el termini per a la realització de l’activitat. 
 
ONZÈ.-  Ampliació del termini de justificació 
 
L’article 70 Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions estableix que: 
 

“L’òrgan concedent de la subvenció pot atorgar, llevat de precepte en 
contra contingut a les bases reguladores, una ampliació del termini 
establert per a la presentació de la justificació, que no excedeixi la meitat 
d’aquest i sempre que amb això no es perjudiquin drets de tercer. 
 
2.- Les condicions i el procediment per a la concessió de l’ampliació son 
els establerts a l’article 49 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú.” 

L’article 49 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificat d’acord 
amb la Llei 4/1999, de 13 de gener, estableix el següent respecte a l’ampliació de 
terminis. 

“1. L’Administració, llevat que hi hagi un precepte en contra, pot concedir 
d’ofici o a petició dels interessats una ampliació dels terminis establerts, 
que no excedeixi de la meitat d’aquests, si les circumstàncies ho aconsellen, 
i amb això no es perjudiquen drets de tercers. L’acord d’ampliació s’ha de 
notificar als interessats.   

... 
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3. Tant la petició dels interessats com la decisió sobre l’ampliació s’han de 
produir, en tot cas, abans del venciment del termini de què es tracti. En cap 
cas pot ser objecte d’ampliació un termini ja vençut. Els acords sobre  

l’ampliació de terminis o sobre la denegació no són susceptibles de 
recursos.”  

 
DOTZÈ.- Aquest conveni restarà vigent fins al 31 de desembre de 2015. 
 
 
Palma de Mallorca,  

 

El vicepresident primer i conseller executiu    El Bisbe de Mallorca 

 
del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports 

 
 
 

Francesc Miralles Mascaró     Javier 
Salinas Viñals 
 

 

 
ANNEX I 

 
 
El/La Sr./a _____________________________________________ amb DNI 

_________________________ actuant en representació de l’Entitat 
__________________________________________ en càrrec de 
____________________________________, en relació amb el projecte 
______________________________________________ de l’exercici 
2015 

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

 
Sí és recuperarà i compensarà 

 
No és recuperarà ni compensarà 
 
 

 
Palma de Mallorca,______ de ___________ de 20_____ 
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(Signatura) 
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ANNEX II 
 
 

COMPTE JUSTIFICATIU EN RELACIÓ A L’ACTIVITAT REALITZADA  
 
El/La Sr./a _____________________________________________ amb DNI 

______________ actuant en representació de 
l’Entitat___________________________ en càrrec de 
_____________________________, en relació amb el projecte 
______________________________________________ de l’exercici 
2015 

 

DECLAR sota la meva responsabilitat: 
 
1.- Que el projecte s’ha realitzat i que el cost ha estat el següent: 
 
Ingressos: 
 
� Subvenció Consell de Mallorca                              ____________euros 
Altres: 
� ________________________________               ____________euros 
� ________________________________                  ___________euros 

         TOTAL  INGRESSOS                                         ____________euros 

 
  Despeses: 
 
Núm. Factura Concepte Data Import Data 

pagament 
     
     
     
     
     
     
     
     
Proveïdor CIF Domicili   
   
   
   
   
   
   

 



 33 

 
 
TOTAL  DESPESES                                            ____________euros 

 
• Indiqueu les desviacions esdevingudes, increments o disminucions respecte 

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

 
2.- Que la subvenció atorgada pel Consell Insular de Mallorca s’ha aplicat a la finalitat 
per a la qual es va concedir. 

 
3.-Que les despeses justificades responen sense cap dubte a l’activitat subvencionada 
 
4.-Que el cost d’adquisició justificat no supera el valor de mercat. 
 
 
 
___________________, ________ d _________________________ de 2015 
Signatura del representant de l’entitat beneficiària 

 

El Sr. MIRALLES (conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports) exposa que aquesta proposta 
consisteix en l’aprovació del conveni de l’any 2015 entre el Consell de Mallorca i el Bisbat de 
Mallorca per a la conservació del patrimoni eclesiàstic, el qual inclou accions, com ara són, el projecte 
de digitalització dels llibres sacramentals i les jornades “Església i patrimoni”. 

Mitjançant aquest conveni es concedeix una subvenció al Bisbat de Mallorca per un import de 30.000 € 
per desenvolupar les activitats anteriorment esmentades.   

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

 

PUNT 11. APROVACIÓ DE L’ACORD D’AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE 
JUSTIFICACIÓ EN RELACIÓ AL CONVENI ENTRE EL CONSELL 
INSULAR DE MALLORCA I EL BISBAT DE MALLORCA PER DUR A 
TERME EL PROJECTE DE CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ DE 
DIVERSES PECES DEL PATRIMONI ECLESIÀSTIC, ANY 2015. 

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

Atès que el 30 de juliol de 2015 el Ple concedí la subvenció; autoritzà la depesa i 
aprovà el text de conveni per dur a terme la conservació del patrimoni eclesiàstic, any 
2015, concretament pels següents projectes: 
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- Església parroquial de Santa Creu de Palma de Mallorca: 
 

- Pintura del Santcrist  
- Projecte d’intervenció escultura de Santa Aïna  
- Projecte d’intervenció retaule de Sant Llorenç 

 
- Església parroquial de santa Maria de Robines de Binissalem: 
 

- Projecte d’intervenció pintura Immaculada Concepció amb símbols de 
lletania i amb l’arcàngel sant Rafael i sant Antoni de Pàdua  
- Projecte d’intervenció pintura Sant Domingo Soriano  
- Projecte d’intervenció pintura Exvot de Ramón Llull   
- Projecte d’intervenció armari de relíquies  
- Projecte d’intervenció 2 àngels del conjunt escultòric de la dormició de la 
Verge  
 

- Església parroquial de sant Miquel de Palma de Mallorca: 
 

- Projecte d’intervenció retaule de Ramón Llull  
 
- Església parroquial de la Nativitat de Maria de Fornalutx: 
 

- Projecte d’apuntalament columna del Retaule del Crist de les Ànimes  
- Projecte d’intervenció Sant Sopar, pintura central de la predel·la del retaule 
del Crist de les Ànimes 

 
Atès que el 20 d’agost de 2015 es signà el conveni de col·laboració. 
 
Atès que el 21 d’agost de 2015, amb núm. 23131 de registre general d’entrada en el 
Consell Insular de Mallorca, el Bisbat de Mallorca sol·licita una pròrroga fins al dia 
11 de desembre per a l’execució del les feines previstes al conveni.  
 
Atès que la clàusula quarta del conveni estableix que el termini màxim per dur a terme 
l’objecte de la subvenció és coincident amb el termini per presentar el compte 
justificatiu, ambdós finalitzaran 15 d’octubre de 2015. 
 
Atès l‘informe jurídic emès el 21 d’agost de 2015. 
 
Atès l’informe favorable emès des de l’Intervenció General de 10 de setembre de 
2015. 

Atès l’article 70 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions que atorga 
a l’òrgan concedent potestat per poder acordar ampliació del termini establert per a la 
presentació de la justificació. 

Atès l’article 49 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificat d’acord 
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amb la Llei 4/1999, de 13 de gener de 1999 sobre l’ampliació de terminis, en el qual 
s’estableix que: Tant la petició dels interessats com la decisió sobre l’ampliació s’han 
de produir, en tot cas, abans del venciment del termini de què es tracti. En cap cas 
pot ser objecte d’ampliació un termini ja vençut. 

Vist que l’article 65.3 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el 
reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, regula que 
l’acte de concessió o el conveni té el caràcter de bases reguladores de la concessió als 
efectes del que disposa la Llei general de subvencions. 
 
Vist que l’òrgan competent per aprovar el text del conveni; concedir la subvenció i 
autoritzar la despesa és el Ple del Consell Insular de Mallorca d’acord amb l’article 65 
del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el reglament de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; l’article 17.2 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; l’article 8.1 i) de la Llei 8/2000, 
de 27 d’octubre, de consells insulars, i l’article 22.d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de 
bases del règim local. I que correspon al mateix òrgan decidir sobre la sol·licitud 
d’ampliació dels terminis establerts dins un conveni. 

D’acord amb l’article 31.2.e) del Reglament Orgànic del Consell Insular de Mallorca, 
aprovat per acord del Ple de dia 2 de juliol de 2001 (BOIB núm. 102, de 25 d’agost de 
2001), modificat pels acords de Ple de 8 de març de 2004, per acord de 28 de juliol de 
2008, 13 d’octubre de 2011, 14 de febrer de 2013 i 9 d’octubre de 2014,els consellers 
executius tenen atribuïda la competència per prepara i proposar al Ple l’adopció 
d’acords escaients respecte de les matèries atribuïdes al seu departament. 

Per tot l’exposat i en ús de les atribucions conferides, elevo a la consideració del Ple 
la següent proposta d’ 

ACORD 

1.- Concedir l’ampliació del termini de justificació en relació al Conveni entre el 
Consell Insular de Mallorca i el Bisbat de Mallorca per dur a terme per dur a terme la 
conservació i restauració de diverses peces del patrimoni eclesiàstic, any 2015, en 
base a l’informe jurídic emès el 21 d’agost de 2015 que s’adjunta i forma part 
integrant del present acord. 

La data límit per presentar el compte justificatiu serà el dia 22 de novembre de 
2015.Tot tenint en compte l’article 48.3 de la Llei 30/92 que diu: “Quan el darrer dia 
del termini sigui inhàbil, s’entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent.”  
 
2.- Notificar aquest acord al Bisbat de Mallorca i a la Intervenció General. 

Aquest acord no és susceptible de recurs, d’acord amb l’article de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, modificat d’acord amb la Llei 4/1999, de 13 de gener de 1999.  

El Sr. MIRALLES (conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports) explica que l’acord consisteix 
en l’aprovació de l’ampliació del termini de justificació del conveni de 2015 entre el Consell de 
Mallorca i el Bisbat de Mallorca per dur a terme el projecte de restauració i conservació de diverses 
peces del patrimoni eclesiàstic. 
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El Sr. PASTOR (El Pi-Proposta per les Illes) manifesta que el seu Grup està d’acord amb l’ampliació 
de terminis, tant d’aquest punt com del punt 9è, però vol fer constar que el passat mes varen dur a Ple 
la denegació d’una subvenció a l’Ajuntament de Pollença per haver-la justificada fora de termini. 

Adverteix que no és la primera vegada que el Consell de Mallorca ho fa i, fins i tot, hi ha hagut 
ajuntaments que s’han vist obligats a interposar recursos contenciosos administratius contra el Consell 
de Mallorca i que els han guanyat parcialment. 

Per això, al seu Grup li agradaria que se donàs als ajuntaments de Mallorca el mateix tractament que se 
li dóna al Bisbat de Mallorca per tal que també se’ls pogués ampliar el termini per justificar les 
subvencions. 

El Sr. MIRALLES assegura que al Consell de Mallorca li agradaria no haver de retrotreure 
subvencions concedides a associacions, entitats i, especialment, a ajuntaments però en aquest cas s’està 
parlant de convenis que es regeixen per la regulació de concessió d’ajudes nominatives a entitats 
concretes. 

En el cas de l’Ajuntament de Pollença, era una concessió d’ajudes a la qual se presenten els 
ajuntaments i que s’han d’ajustar a la seva regulació que estableix uns determinats terminis, la qual 
cosa dificulta la modificació per ampliar-ne els terminis. 

Recalca que a ningú no li interessa retrotreure les ajudes concedides donat que tant el Consell de 
Mallorca com el beneficiari –l’ajuntament, en aquest cas– han instruït els respectius expedients 
administratius i, per això, constata que la intenció del Consell de Mallorca és facilitar, tant com sigui 
possible, la concessió i la tramitació de les ajudes. 

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

 

PUNT 12. CREACIÓ DEL FITXER DE DADES PERSONALS ENTITATS 
ESPORTIVES DE MALLORCA. 

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

Antecedents 

1. L’article 70.9  de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears disposa que : «Són 
competències pròpies dels Consells Insulars l’ Esport i esbarjo. Foment i promoció de 
les activitats esportives  i d’esbarjo. 

2. L’article 11 de la Llei 14/2006, de 17 d’octubre, de l’esport de les Illes Balears 
disposa que:  

« Correspon a l’administració dels consells insulars, en els àmbits territorials 
respectius, a més de les establertes a la Llei 6/1994, de 13 de desembre, 
d’atribució de competències als consells insulars en matèria de patrimoni 
històric, de promoció sociocultural, d’animació sociocultural, de dipòsit legal 
de llibres i d’esports, l’exercici de les competències següents: 

a) Col·laborar, dins el seu àmbit territorial, amb les altres administracions i amb les 
entitats en el bon desenvolupament de l’esport base.…. 

c) Planificar, en col·laboració amb la resta d’administracions públiques, 
fomentar i executar els programes d’esport escolar i d’esport per a tothom.... 
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e) Definir, planificar i executar els programes adreçats a una major pràctica 
esportiva en els diferents àmbits i sectors socials, i participar-hi..... 

k) Establir la programació i el desenvolupament dels sistemes d’iniciació 
tecnicoesportiva dels i de les esportistes i els seguiments mèdics i científics 
corresponents. 

n) Organitzar i regular competicions i manifestacions esportives, sense 
perjudici de les federacions i del Comitè Olímpic Espanyol. 

q) Exercir qualsevol altra competència que els confereixi aquesta llei o la 
normativa que la desplegui. 

3. La Llei 6/1994, de 13 de desembre, d’atribució de competències als Consells 
insulars en matèria de patrimoni històric, de promoció sociocultural, d’animació 
sociocultural, de dipòsit legal de llibres i d’esports disposa al seu article 6:  

Els Consells insulars assumiran totes les competències que havien estat 
assumides per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria 
d’esports: 

Les derivades del Reial Decret 4101/1982, de 29 de desembre, sobre traspàs de 
funcions i serveis de l’Estat en matèria de cultura. 

Les que determini la Llei balear de l’esport 

4. El Reial decret 4101/1982, de 29 de desembre, sobre transferències de 
competències, funcions i serveis de l’Administració de l’Estat al Consell General 
Interinsular de les Illes Balears en matèria de cultura disposa que es transfereix al 
Consell General Interinsular de les illes Ballares, dins del seu àmbit territorial, en els 
termes del present acord i dels Decrets i resta de normes que ho facin efectiu y es 
publiquin en el Boletín Oficial del Estado, les següents competències:..... 

Educació Física i Activitat Esportiva Escolar.  

• Organitzar les competicions escolars de caràcter territorial, local o 
comarcal.  

• Gestionar la concessió d’ajudes per a crear i mantenir equips i per a 
activitats esportives en Centres docents.  

Esports del temps lliure i esports per a tots.  

• La promoció de l’esport social i popular.  

• La autorització i, en el seu cas, organització de manifestacions 
esportives populars.  
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• La prestació d’ajuda per al manteniment de centres esportius per a la 
pràctica de l’esport en general. 

5. En aquest sentit, des del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports, s’impulsen 
actuacions i programes de caire esportiu. Entre aquestes activitats cal destacar les 
convocatòries de subvencions, (dineràries en espècie), on els beneficiaris són entitats 
que desenvolupen activitats esportives de l’Illa de Mallorca. 

Les sol·licituds de subvenció o inscripció a les activitats es presenten pel representant 
legal de l’entitat. També a dits expedients poden incloure dades sobre els membres i/o 
esportistes de l’entitat esportiva. Això comporta que en les sol·licituds hi figurin 
dades de caràcter personal de persones físiques les quals les fa susceptibles de 
tractament. 

 
Fonaments jurídics 

1. L’article 20 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades 
de caràcter personal (LOPD), disposa el procediment per crear, modificar o suprimir 
els fitxers i estableix les dades que les disposicions de creació o modificació han de 
recollir. 

2. Aquest article ha estat objecte de desplegament en els articles 52 i 54-55 del Reial 
decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de 
desplegament de la LOPD.        

3. Dia 20 d’agost de 2015, el cap de la Secció Jurídica de la Direcció Insular 
d’Esports en va emetre l’informe jurídic  

4. D’acord amb l’article 31.2, apartat e) del Reglament orgànic del Consell de 
Mallorca, aprovat per acord del Ple de dia 2 de juliol de 2001 (BOIB núm. 102, de 15 
d’agost) i modificat per acord del Ple de dia 8 de març de 2004 (BOIB núm. 38, de 16 
de març), i dia 28 de juliol de 2008 (BOIB núm. 113, de 14 d'agost), correspon als 
consellers executius i a les conselleres executives preparar i presentar, perquè l’aprovi 
l’òrgan competent, a través del procediment establert, l’adopció dels acords escaients 
respecte de les matèries atribuïdes al seu departament, i d’acord amb la competència 
de cada òrgan esmentat.    

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

1. Aprovar la creació del fitxer ENTITATS ESPORTIVES DE MALLORCA destinat a recollir 
en una base de dades les dades relatives als representants legals i altres membres de 
les de les entitats que desenvolupen activitats esportives de l’Illa de Mallorca amb el 
contingut següent:  

 

NOM DEL 
FITXER: 

ENTITATS ESPORTIVES DE MALLORCA 
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Òrgan responsable Secretaria Tècnica del Departament de Cultura, Patrimoni i 
Esports. 

Finalitat i usos 

 

Dades de les entitats esportives, dels representants legals, 
esportistes i  altres membres de les entitats, amb l’objecte  de 
difondre les activitats esportives, gestió d’activitats i 
subvencions en matèria esportiva,  assessorament, control 
d’ajuts, gestió administrativa d’activitats i programes, i altres 
qüestions relacionades amb la promoció esportiva. 

Col·lectius de 
persones 

Representants de les entitats, esportistes i  altres membres de 
les juntes directives de les entitats. 

Procediment de 
recollida dades 

Documentació presentada pel representant legal i/o altres 
membres de l’entitat. 

Estructura bàsica del 
fitxer 

Dades de caràcter identificatiu i personals: nom i cognoms, 
NIF/DNI/NIE, adreça electrònica, telèfon, signatura, 
representació, estatuts, membres, disposició d’assegurança 
esportiva, categoria esportiva, si els esportistes han passat la 
revisió mèdica oferta pel propi Consell de Mallorca. 

Dades de caràcter esportiu: activitats desenvolupades, 
subvencions i altres ingressos rebuts 

Cessions No se’n preveuen 

Nivell de mesures de 
seguretat 

Baix 

Suport Paper, informàtic 

 

2. Publicar aquest acord en el BOIB.  
 
3. Comunicar aquest acord al Registre General de l’Agència de Protecció de Dades, 
una vegada publicat en el BOIB i en el termini de 30 dies. 

 

El Sr. MIRALLES (conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports) explica que l’expedient versa 
sobre la creació d’un fitxer de dades personals de les entitats esportives de Mallorca tal i com regula la 
Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal. 

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

 

PUNT 13. PROPOSTA D’ACORD DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ 
NOMINATIVA  DE L’EXP.  NUM. 99/15 PER AL DESENVOLUPAMENT 
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DEL PROGRAMA “L’ESPORT PER A L’EDAT ESCOLAR A MALLORCA” 
PEL PERÍODE COMPRÈS ENTRE EL 31/10/2014 I EL 30/10/2015 I 
D’APROVACIÓ DEL TEXT DEL CONVENI REGULADOR ( PETANCA). 

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

ANTECEDENTS: 

Atesa la sol·licitud de subvenció nominativa formulada per la FEDERACIÓ 
BALEAR DE PETANCA, 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 18 de setembre de 2015. 

Atès l’informe de fiscalització prèvia núm. ref. FS-099/15 de data 22 de setembre 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 3.150,00€,  a 
favor de la FEDERACIÓ BALEAR DE PETANCA, amb NIF- G07199326, per al 
desenvolupament del programa l’esport per a l’edat escolar a Mallorca (petanca), 
durant el període comprés entre el 31/10/2014 i el 30/10/2015. 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de 3.150,00€, amb 
càrrec a l’aplicació  pressupostària  20 34101 48949 del pressupost de despeses del 
Consell de Mallorca de l’exercici 2015 (RC núm. 920150000934) a favor de la 
FEDERACIÓ BALEAR DE PETANCA,  amb NIF- G07199326. 

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 
PETANCA, als efectes del desenvolupament del programa “l’Esport per a l’Edat 
Escolar a Mallorca” (petanca), pel període comprés entre el 31 d’octubre de 2014 
i el 30 d’octubre de 2015. 
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 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. Ana Sastre Pérez, com a Presidenta de la Federació Balear de Petanca,  
(CIF G07199326) i domicili en Carrer Sant Ignasi 81, 07008 de Palma. 

ACTUEN 

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

La segona, en la condició de Presidenta de la Federació Balear de Petanca, 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 Petanca, 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 3.150,00€, per al desenvolupament del 
programa “l’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca” (petanca), pel període comprés 
entre el 31 d’octubre de 2014 i el 30 d’octubre de 2015. 
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Per tal d’instrumentar la subvenció esmentada i d’optimitzar el desenvolupament de 
l’activitat desenvolupada en l’àmbit del programa “l’Esport per a l’Edat Escolar a 
Mallorca” (petanca), 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 de petanca modalitat individual 15/03/2015 12/04/2015 

Campionat de Mallorca de petanca modalitat tripletas 29/03/2015 26/04/2015 

Campionat de Mallorca de petanca modalitat dupletas 23/05/2015 21/06/2015 

Campionat de Mallorca de petanca modalitat tir de precisió 05/07/2015 19/07/2015 

 

El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 3.150,00€ amb càrrec a l’aplicació  
pressupostària 20 34101 48949 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.  
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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 Balear de Petanca 

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 
3.150,00€, 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:  
6.740,00€ 

Subvenció Consell de Mallorca:      3.150,00€ 

Percentatge subvencionat del projecte:    46,735905% 

Esdeveniment Nº Arbitrat Gestió Material Cost  Total 

Cnat. Mallorca Individual 4 300,00€ 30,00€ 80,00€ 410,00€ 1.640,00€ 

Cnat. Mallorca Triplets 4 300,00€ 30,00€ 80,00€ 410,00€ 1.640,00€ 

Cnat. Mallorca Dupletes 4 250,00€ 30,00€ 60,00€ 340,00€ 1.360,00€ 

Cnat. Mallorca tir de 
precisió 

5 300,00€ 30,00€ 90,00€ 420,00€ 2.100,00€ 

TOTAL 6.740,00€ 

3.2.- El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 3.150,00€ amb càrrec a 
l’aplicació  pressupostària 20 34101 48949 (document RC 920150000934) 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, àrbitres auxiliars i monitors. 

- Gestió, despeses de material d’oficina vari. 

- Material, despeses de material esportiu fungible i roba esportiva. 

3.4.- Tot el personal col·laborador tècnic i professional, relacionat amb les activitats 
esmentades, serà a càrrec de la Federació, que assumirà totes les obligacions socials, 
laborals i tributàries que derivin d'aquestes prestacions i que, en cap cas, suposarà una 
relació laboral o professional amb el Consell de Mallorca. 
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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:  

- Arbitratge 

- Gestió 
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- Material 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.7.- La Federació, es compromet a realitzar la gestió econòmica i administrativa, sent 
la  dipositaria i responsable de custodia de tots els justificants de pagament i altra 
documentació, degudament tramesa.  
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La Federació ha de custodiar els justificants de les despeses realitzades imputades a la 
justificació de les activitats d’aquesta subvenció (tant les factures com els resguards 
de transferències bancàries o rebuts) 

Aquesta documentació estarà a disposició del Consell de Mallorca  en qualsevol 
moment si es requereix.  

La documentació acreditativa del pagament segons la forma que hagi utilitzat la 
federació ha de ser la següent: 

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

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

b) Pagament mitjançant xec nominatiu:  

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

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

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

d) Pagament mitjançant targeta de crèdit:  

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

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

f) Pagament en efectiu d’una factura: 

Per acreditar el pagament cal presentar un rebut, signat i segellat pel proveïdor en el 
qual s’ha d’especificar la despesa a què correspon el pagament, la seva data i 
l’expressió «rebut en metàl·lic». Sota la signatura ha de figurar el nom, els llinatges i 
el número de DNI de la persona que signa.  

Només es poden justificar en efectiu els pagaments de factures per import no superior 
a 100,00 €, incloent-hi l’IVA” 

6.8.- En l’execució i justificació de les activitats objecte d’aquesta subvenció es poden 
compensar uns conceptes amb altres dels que figuren al pressupost del projecte i en 
base al qual ha estat concedida la present subvenció.  

7. Documentació que s’haurà de presentar per la Justificació de la Subvenció 

Al termini de l’activitat, la Federació haurà de presentar davant la Direcció Insular 
d’Esports la següent documentació: 

1. Una memòria justificativa del compliment de les condicions imposades a la 
concessió de la subvenció, amb indicació dels esdeveniments realitzats especificant 
data, hora, lloc, categories  i nombre esportistes participants. Es pot presentar en 
format pdf, en suport digital (CD). La resta de documentació s’haurà de presentar en 
paper, d’acord amb els models facilitats per a la Direcció Insular d’Esports.  

2. 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. 
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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 per la presidenta de la Federació Balear de Petanca 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. 
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Les instal·lacions esportives on es duen a terme les activitats del Programa l’Esport 
per a l’Edat Escolar han d’estar homologades, si escau, per la federació, igualment 
han de tenir les autoritzacions que siguin necessàries per dur a terme l’activitat per 
part de l’organisme competent. 

L’accés a les instal·lacions esportives on es duen a terme partits, competicions o 
activitats del Programa l’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca és lliure i de caràcter 
gratuït. 

En cas d’incompliment la federació esportiva corresponent haurà d’informar per escrit 
d’ofici o a instància de la Direcció Insular d’Esports del Consell de Mallorca, sobre 
els fets esdevinguts. 

L’incompliment d’aquests requisits per parts dels clubs o de les entitats esportives pot 
ésser motiu de denegació de qualsevol de les línies d’ajudes i de subvencions 
d’aquesta institució. 

15.- Competència jurisdiccional 

Les parts renuncien al seu propi fur i se sotmeten expressament als jutges i tribunals 
de Palma de Mallorca. 

I, en prova de conformitat, signen totes i cadascuna de les pàgines d’aquest document, 
en quatre originals i a un sol efecte, en la ciutat i en la data indicats a dalt. 

 

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

La presidenta de la Federació  

Balear de Petanca 

 

El Sr. MIRALLES (conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports) manifesta que aquest punt 
consisteix en l’aprovació d’una subvenció nominativa per a la Federació Balear de Petanca per un 
import 3.150 € per desenvolupar activitats esportives adreçades a infants en edat escolar de Mallorca. 

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

 

PUNT 14. PROPOSTA D’ACORD DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ 
NOMINATIVA  DE L’EXP.  NUM. FS-100/2015 PER AL 
DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA “L’ESPORT PER A L’EDAT 
ESCOLAR A MALLORCA” PEL PERÍODE COMPRÈS ENTRE EL 
31/10/2014 I EL 30/10/2015 I D’APROVACIÓ DEL TEXT DEL CONVENI 
REGULADOR (TRIATLÓ). 

Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident primer i conseller executiu 
del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports que diu: 
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ANTECEDENTS: 
 

Atesa la sol· licitud de subvenció nominativa formulada per la FEDERACIÓ DE TRIATLÓ 
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 18 de setembre de 2015. 

Atès l’informe de fiscalització prèvia núm. ref. FS-100/2015 de data 24 de setembre de 2014. 

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

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

ACORD 

Primer.- APROVAR la concessió d’una subvenció per un import de 13.179,60€,  a 
favor de la FEDERACIÓ DE TRIATLÓ DE LES ILLES BALEARS, amb NIF- 
G07712243, per al desenvolupament del programa l’esport per a l’edat escolar a 
Mallorca (triatló), durant el període comprés entre el 31/10/2014 i el 30/10/2015. 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de 13.179,60€, amb 
càrrec a l’aplicació  pressupostària  20 34101 48942 del pressupost de despeses del 
Consell de Mallorca de l’exercici 2015 (RC núm. 920150000373) a favor de la 
FEDERACIÓ DE TRIATLÓ DE LES ILLES BALEARS,  amb NIF- G07712243. 

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

Quart.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat interessada i a la Intervenció 
General. 

 

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

 Palma, ---- 

REUNITS 
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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. Abilio García Sánchez, com a President de la Federació de Triatló de 
les Illes Balears, amb CIF G07712243, i domicili en Carrer Cetre 38 1, 07100 de 
Sóller. 

ACTUEN 

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

La segona, en la condició de President de la Federació de Triatló 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 Triatló de les Illes Baleras, 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 13.179,60€, per al desenvolupament del 
programa “l’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca” (triatló), 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” (triatló), pel període comprés entre el 31 d’octubre de 2014 i el 30 
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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 

Duatló cross supertri esportbase xtrem 22/03/2015 22/03/2015 

Clínic duatló supertri esportbase 04/04/2015 04/04/2015 

Campus supertri esportbase, Llevant 07/04/2015 10/04/2015 

Duatló copa supertri esporbase trikits 11/04/2015 11/04/2015 

Duatló supertri esporbase 25/04/2015 25/04/2015 

Aquatló familiar supertri esportbase 05/06/2015 05/06/2015 

Clínic triatló supertri esportbase 23/05/2015 23/05/2015 

Triatló copa supertri escolar 30/05/2015 30/05/2015 

Triatló supertri escolar xtremkids 21/06/2015 21/06/2015 

Clínic aquatló supertri esportbase 04/07/2015 04/07/2015 

Supertri escolar relleus 11/07/2015 11/07/2015 

Triatló supertri escolar Portocolom 02/08/2015 02/08/2015 

Aquatló copa supertri escolar 08/08/2015 08/08/2015 

Triatló cross supertri escolar xtremkids 04/10/2015 04/10/2015 

Campus supertri esportbase, Ponent 16/10/2015 18/10/2015 

El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 13.179,60€ amb càrrec a l’aplicació  
pressupostària 20 34101 48942 del vigent pressupost de despeses del Consell de 
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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 100 euros per club d’acord amb les previsions de la 
Convocatòria Anual del Programa de l’ Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca.  

Els drets d'inscripció s'abonaran a la Federació o a la seva delegació insular a 
Mallorca. 

La Federació donarà compte d’aquests drets d’inscripció al Consell de Mallorca. 

2.3.- Validesa esportiva de l'activitat: L'activitat, que serà l'única convocada per a 
aquestes categories a l'àmbit de Mallorca, tindrà doble validesa com a campionat 
unificat (federatiu/escolar). Aquesta doble validesa es reflectirà en qualsevol 
informació i convocatòria al respecte, havent de figurar a la documentació les 
inscripcions següents: 

El Consell de Mallorca     La Federació de Triatló  

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.  
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2.6.- La Federació es compromet a respectar i complir l’acord de Funcionament del 
programa “ L’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca”, a més a més de totes les 
consideracions que la Direcció Insular d’Esports del Consell de Mallorca faci al 
respecte. 

2.7.-Qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals o d'altres estarà presidit 
pels representants del Consell de Mallorca. 

Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s'atendrà al que especifica la 
clàusula anterior havent, d'incloure en qualsevol document, roba esportiva, cartell, 
publicació i/o opuscle els anagrames actualitzats del Consell de Mallorca i els 
d'aquelles entitats amb les quals el Consell de Mallorca hagi firmat conveni 
d'esponsorització i col·laboració en el programa de "L'Esport per a l'Edat Escolar a 
Mallorca". 

2.8.- El Consell de Mallorca podrà convocar, amb caràcter de promoció i com a jocs 
esportius les activitats que consideri oportunes i gaudirà de la col·laboració de la 
Federació. 

2.9.- Totes les activitats que corresponguin al programa de l’Esport per a l’Edat 
Escolar a Mallorca, es regiran pel disposat en aquest conveni i, estaran subjectes, a les 
decisions de la Federació i del Consell de Mallorca. 

3.- Finançament de les activitats 

3.1.- El Consell de Mallorca, subvencionarà a la Federació, amb la quantitat de 
13.179,60€, 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:  
17.948,05€ 

Subvenció Consell de Mallorca:      13.179,60 € 

Percentatge subvencionat del projecte:      73,4319327% 

Esdeveniment Nº Transp. Arbitrat. Gestió Material Total 

Duatló cross supertri 
esportbase xtrem 

1 
500,00€ 225,00€ 315,91€ 169,96€ 1.210,87€ 

Clínic duatló supertri 
esportbase 

1 350,00€ 0,00€ 635,91€ 169,96€ 1.155,87€ 

Campus supertri 
esportbase, Llevant 

1 350,00€ 
0,00€ 715,91€ 169,96€ 1.235,87€ 

Duatló copa supertri 
esporbase trikits 

1 500,00€ 
225,00€ 315,91€ 169,96€ 1.210,87€ 

Duatló supertri esporbase 1 500,00€ 225,00€ 315,91€ 169,96€ 1.210,87€ 
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Aquatló familiar supertri 
esportbase 

1 500,00€ 
225,00€ 315,91€ 169,96€ 1.210,87€ 

Clínic triatló supertri 
esportbase 

1 350,00€ 
0,00€ 635,91€ 169,96€ 1.155,87€ 

Triatló copa supertri 
escolar 

1 500,00€ 
225,00€ 315,91€ 169,96€ 1.210,87€ 

Triatló supertri escolar 
xtremkids 

1 500,00€ 
225,00€ 315,91€ 169,96€ 1.210,87€ 

Clínic aquatló supertri 
esportbase 

1 350,00€ 
0,00€ 635,91€ 169,96€ 1.155,87€ 

Supertri escolar relleus 1 500,00€ 225,00€ 315,91€ 169,96€ 1.210,87€ 

Triatló supertri escolar 
Portocolom 

1 500,00€ 
225,00€ 315,91€ 169,96€ 1.210,87€ 

Aquatló copa supertri 
escolar 

1 500,00€ 
225,00€ 315,91€ 169,96€ 1.210,87€ 

Triatló cross supertri 
escolar xtremkids 

1 500,00€ 
225,00€ 315,91€ 169,96€ 1.210,87€ 

Campus supertri 
esportbase, Ponent 

1 350,00€ 
0,00€ 615,91€ 169,96€ 1.135,87€ 

TOTAL 17.948,05€ 

3.2.- El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 13.179,60€ amb càrrec a 
l’aplicació  pressupostària 20 34101 48942 (document RC 920150000373) 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 jutges i canon per a cada esdeveniment. 

- Transport, despeses de camió per al transport de material esportiu, lloguer de 
infraestructures, muntatge i desmuntatge. 

- Gestió, despeses dels diferents tècnics necessaris per als diferents esdeveniments i 
despeses del coordinador assistent, entre d’altres, a totes les proves. 

- Material, despeses de material d’impremta, material esportiu i roba esportiva, 
necessari per al desenvolupament dels diferents esdeveniments. 

3.4.- Tot el personal col·laborador tècnic i professional, relacionat amb les activitats 
esmentades, serà a càrrec de la Federació, que assumirà totes les obligacions socials, 
laborals i tributàries que derivin d'aquestes prestacions i que, en cap cas, suposarà una 
relació laboral o professional amb el Consell de Mallorca. 
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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:  

-Arbitratge 

- Transport 
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- Gestió 

- Material 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.7.- La Federació, es compromet a realitzar la gestió econòmica i administrativa, sent 
la  dipositaria i responsable de custodia de tots els justificants de pagament i altra 
documentació, degudament tramesa.  
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La Federació ha de custodiar els justificants de les despeses realitzades imputades a la 
justificació de les activitats d’aquesta subvenció (tant les factures com els resguards 
de transferències bancàries o rebuts) 

Aquesta documentació estarà a disposició del Consell de Mallorca  en qualsevol 
moment si es requereix.  

La documentació acreditativa del pagament segons la forma que hagi utilitzat la 
federació ha de ser la següent: 

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

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

b) Pagament mitjançant xec nominatiu:  

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

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

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

d) Pagament mitjançant targeta de crèdit:  

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

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

f) Pagament en efectiu d’una factura: 

Per acreditar el pagament cal presentar un rebut, signat i segellat pel proveïdor en el 
qual s’ha d’especificar la despesa a què correspon el pagament, la seva data i 
l’expressió «rebut en metàl·lic». Sota la signatura ha de figurar el nom, els llinatges i 
el número de DNI de la persona que signa.  

Només es poden justificar en efectiu els pagaments de factures per import no superior 
a 100,00 €, incloent-hi l’IVA” 

6.8.- En l’execució i justificació de les activitats objecte d’aquesta subvenció es poden 
compensar uns conceptes amb altres dels que figuren al pressupost del projecte i en 
base al qual ha estat concedida la present subvenció.  

7. Documentació que s’haurà de presentar per la Justificació de la Subvenció 

Al termini de l’activitat, la Federació haurà de presentar davant la Direcció Insular 
d’Esports la següent documentació: 

1. Una memòria justificativa del compliment de les condicions imposades a la 
concessió de la subvenció, amb indicació dels esdeveniments realitzats especificant 
data, hora, lloc, categories  i nombre esportistes participants. Es pot presentar en 
format pdf, en suport digital (CD). La resta de documentació s’haurà de presentar en 
paper, d’acord amb els models facilitats per a la Direcció Insular d’Esports.  

2. 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. 
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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 de Triatló 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. 
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Les instal·lacions esportives on es duen a terme les activitats del Programa l’Esport 
per a l’Edat Escolar han d’estar homologades, si escau, per la federació, igualment 
han de tenir les autoritzacions que siguin necessàries per dur a terme l’activitat per 
part de l’organisme competent. 

L’accés a les instal·lacions esportives on es duen a terme partits, competicions o 
activitats del Programa l’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca és lliure i de caràcter 
gratuït. 

En cas d’incompliment la federació esportiva corresponent haurà d’informar per escrit 
d’ofici o a instància de la Direcció Insular d’Esports del Consell de Mallorca, sobre 
els fets esdevinguts. 

L’incompliment d’aquests requisits per parts dels clubs o de les entitats esportives pot 
ésser motiu de denegació de qualsevol de les línies d’ajudes i de subvencions 
d’aquesta institució. 

15.- Competència jurisdiccional 

Les parts renuncien al seu propi fur i se sotmeten expressament als jutges i tribunals 
de Palma de Mallorca. 

 

I, en prova de conformitat, signen totes i cadascuna de les pàgines d’aquest document, 
en quatre originals i a un sol efecte, en la ciutat i en la data indicats a dalt. 

 

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

El president de la Federació de 

Triatló de les Illes Balears 

 

 

El Sr. MIRALLES (conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports) comenta que aquest punt també 
és d’aprovació d’una subvenció nominativa, en aquest cas per a la Federació de Triatló de les Illes 
Balears per un import 13.179,60 € i la seva finalitat és el desenvolupament d’activitats esportives 
d’infants en edat escolar de Mallorca. 

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

 

PUNT 15. PROPOSTA D’ACORD PER APROVAR LA MODIFICACIÓ DE 
L’EXPEDIENT DE DECLARACIÓ DE BIC, AMB CATEGORIA DE 
MONUMENT DEL MONESTIR DE SANTA ELISABET D’HONGRIA I 
L’ESGLÉSIA DE SANT JERONI PER A LA INCLUSIÓ DEL CONJUNT DE 
L’ARXIU. 
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Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident primer i conseller executiu 
del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports que diu: 

El Ple del Consell Insular de Mallorca en la sessió de dia 15 de novembre de 2004, va 
acordar, entre d’altres, la declaració com a bé d’interès cultural amb categoria de 
monument, del conjunt del Monestir de Santa Elisabet d’Hongria i l’església de Sant 
Jeroni de Palma (BOE núm. 54 de dia 4 de març de 2005 i en el BOIB núm. 21 de 8 
de febrer de 2005). L’acord esmentat es va prendre sobre la base dels informes tècnics 
del Servei de Patrimoni Històric: del cap de Secció de Béns Culturals de 5/01/2004, 
de la tècnica en conservació i restauració de Béns culturals de 5/01/2004 i de la cap de 
secció d’arquitectura de 12/01/2004; on s’especificava, entre d’altres, que queden 
vinculats com a part integrant del BIC tots aquells béns mobles que apareguessin 
recollits a l’Inventari de Béns Mobles de l’església Catòlica que es redacta amb el 
concurs del Ministeri de Cultura, Govern de les Illes Balears i Universitat de les Illes 
Balears, i dels quals s’incloïa annex a l’acord de declaració 
 

Des del Servei de Patrimoni Històric, d’acord amb la Llei 12/98, de 21 de desembre, 
del patrimoni històric de les Illes Balears, i amb la Llei 15/2006, de 17 d’octubre, 
d’arxius i patrimoni documental de les Illes Balears, s’ha motivat que l’arxiu del 
Monestir de Santa Elisabet d’Hongria forma part del patrimoni documental de les Illes 
Balears, i per tant, s’ha de conservar i protegir com a conjunt unitari. Aquest 
expedient té per objecte, per tant, vincular l’arxiu de Santa Elisabet a l’immoble que li 
dóna sentit. 

La CIPH a la sessió de dia 5 d’agost de 2014 va adoptar l’acord d’incoació de la 
modificació de l’expedient de declaració de bé d’interès cultural, amb categoria de 
monument, del Monestir de Santa Elisabet d’Hongria i l’església de Sant Jeroni per la 
inclusió del conjunt de l’arxiu com a part integrant del BIC,  de conformitat amb 
l’informe tècnic de dia 15 de juliol de 2014.  

Durant la tramitació, seguint el procediment  establert a la Llei 12/1998, de 21 de 
desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears, el 17 de setembre de 2014 es va 
sol·licitar a la UIB, informe preceptiu d’acord amb l’article 9 i 96 de la llei 
esmentada, com entitat consultiva, que es va emetre amb data 14 de gener de 2015 i 
s’ha remès al Consell de Mallorca. 

Es va obrir el tràmit d’audiència als interessats i s’han presentat al·legacions per part 
de la Sra. Maria del Pilar Rosselló Corró, representant del Monestir de Santa Elisabet. 

 
El 24 de març de 2015 s’ha aprovat per la CIPH la proposta d’elevar al Ple, amb la 
desestimació les al·legacions i perquè s’aprovi la modificació de l’expedient de 
declaració de BIC, amb categoria de monument a favor del Monestir de Santa 
Elisabeth d’Hongria i l’església de Sant Jeroni per a la inclusió del conjunt de l’arxiu, 
de conformitat amb la descripció de l’informe tècnic de dia 15/07/2014. 

Per tot això, i en virtut del que disposa el Títol I de la Llei 12/1998, de 21 de 
desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears, en relació amb la Llei 16/1985, 
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de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol, el Reial decret 111/1986, de 10 de 
gener, de desenvolupament parcial de l’esmentada Llei. i d’acord amb les 
competències atribuïdes per la Llei 6/1994, de 13 de desembre, als Consells Insulars 
en matèria de Patrimoni Històric, i el Reglament Orgànic del Consell Insular de 
Mallorca, aprovat pel Ple del 8 de març de 2004 (BOIB núm. 38 de 16-03-04) 
parcialment modificat per acord del Ple de 13 d’octubre de 2011 (BOIB núm. 158 de 
20-10-11), el President de la Comissió Insular de Patrimoni Històric eleva al Ple la 
següent proposta d’ACORD: 

I. Desestimar les al·legacions presentades per la Sra. Maria del Pilar 
Rosselló Corró, en representació del Monestir de Santa Elisabet, en 
base als informes tècnic i jurídic, ambdós de dia 3 de març de 2015, 
que com a motivació s’adjunten i formen part integrant d’aquest 
acord. 

 
II. Aprovar la modificació de l'expedient de declaració de BIC, amb 

categoria de monument, del Monestir de Santa Elisabet d’Hongria i 
l’església de Sant Jeroni per a la inclusió del conjunt de l’arxiu com a 
part integrant del BIC, segons la descripció literal que figura descrita 
a l'informe tècnic de dia 15 de juliol de 2014, que s’adjunta i forma 
part integrant del present acord 

 
III. Els efectes d’aquesta declaració són els que genèricament estableix la 

Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes 
Balears i la normativa concordant.  

 
IV. Notificar aquesta resolució als interessats, a l’Ajuntament de Palma, 

Ajuntament d’Inca i al Govern de les Illes Balears. 
 
V. Publicar aquest acord de declaració al Butlletí Oficial de les Illes 

Balears, i en el Boletín Oficial del Estado i anotar-ho al Registre 
Insular de Béns d’Interès Cultural i comunicar-ho al Registre de Béns 
d’Interès Cultural de les Illes Balears per tal que es procedeixi a la 
seva inscripció, i a la vegada comuniqui al Registre General de Béns 
d’Interès Cultural de l’Estat les inscripcions i anotacions que es 
realitzin. 

 
Contra aquesta resolució que posa fi a la via administrativa es poden interposar, 
alternativament, els recursos següents: 

a) Directament el Recurs Contenciós Administratiu davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu de Palma, que correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a 
partir del dia següent al de la recepció de la present notificació. 

b) El Recurs de Reposició potestatiu davant el mateix òrgan que ha dictat l'acord, en 
el termini d’un mes, comptador a partir del dia següent al de la notificació de la 
present resolució. Contra la desestimació expressa del recurs de reposició podrà 
interposar-se el recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, 
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comptadors a partir del dia següent al de la recepció de la notificació de la 
desestimació de l’esmentat recurs. 

Un cop transcorregut un mes des de la interposició del recurs sense que s’hagi 
notificat la resolució, podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu, contra la 
desestimació presumpta del recurs de reposició, sense limitació temporal, mentre no 
hi hagi resolució expressa. 

No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que 
s’estimi pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i de la Llei 4/1999, de 13 de 
gener, de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 

El Sr. MIRALLES (conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports) explica que aquest expedient 
s’inicià el mes de novembre de 2004, el qual declarava, com a bé d’interès cultural, aquests monuments 
i, fruit d’aquesta declaració, s’ha tramitat l’expedient, amb les al· legacions que s’hi han presentat, i 
avui se’n proposa la conclusió i aprovar parcialment la modificació d’aquest expedient de declaració de 
bé d’interès cultural feta pel Ple del Consell de Mallorca. 

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

 

PUNT 16. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE LA DELIMITACIÓ 
DEL  BÉ D’INTERÈS CULTURAL AMB CATEGORIA DE MONUMENT 
DEL  JACIMENT ARQUEOLÒGIC DE SA GALERA” DEL TERME 
MUNICIPAL DE PALMA (EXP: 375/14). 

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

El 18 de novembre de 2014, la CIPH va acordar incoar la delimitació del bé d’interès 
cultural, amb categoria de monument, del jaciment de Na galera del terme municipal 
de Palma de Mallorca, la descripció i la delimitació del qual figuren a l’informe tècnic 
de data 3 de novembre de 2014, que s’adjunta i forma part integrant de l’acord.  
 
Durant la tramitació del procediment de declaració establert a la Llei 12/1998, de 21 
de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears, s’ha sol·licitat l’informe 
preceptiu, d’acord amb l’article 9 i 96 de la llei esmentada, a una entitat consultiva, 
concretament, a la UIB, que s’ha remès al Consell de Mallorca el 30 de gener de 2015 
(registre d’entrada núm. 2621). L’informe de la UIB amb data 15/01/2015 es 
favorable a la proposta de delimitació del BIC com l’entorn de protecció.  
 
Es va obrir un període d’informació pública, BOIB núm. 23 de 17/02/2015. 
Posteriorment, s’ha fet el tràmit d’audiència als interessats i no s’han presentat 
al·legacions.  
 

Atès que la CIPH a la sessió de dia 19 de maig de 2015, va acordar, entre d’altres, 
elevar al Ple la proposta per elevar al Ple. la delimitació del Bé d’Interès Cultural, 
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amb la categoria de monument, del jaciment de sa Galera del terme municipal de 
Palma, segons la descripció i la delimitació que figura a l’informe tècnic de dia 3 de 
novembre de 2014. 

Per tot això, i en virtut del que disposa el Títol I de la Llei 12/1998, de 21 de 
desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears, en relació amb la Llei 16/1985, 
de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol, el Reial decret 111/1986, de 10 de 
gener, de desenvolupament parcial de l’esmentada Llei. i d’acord amb les 
competències atribuïdes per la Llei 6/1994, de 13 de desembre, als Consells Insulars 
en matèria de Patrimoni Històric, i el Reglament Orgànic del Consell Insular de 
Mallorca, aprovat pel Ple del 8 de març de 2004 (BOIB núm. 38 de 16-03-04) 
parcialment modificat per acord del Ple de 13 d’octubre de 2011 (BOIB núm. 158 de 
20-10-11), el President de la Comissió Insular de Patrimoni Històric eleva al Ple la 
següent proposta d’ACORD: 

 

I.- Aprovar la delimitació del Bé d’Interès Cultural, amb la categoria de 
monument, del jaciment de sa Galera del terme municipal de Palma, la 
descripció i la delimitació del qual figuren a l’informe tècnic emès en data 3 de 
novembre de 2014 que s’adjunta i forma part integrant del present acord. 

II.- Els efectes d’aquesta declaració són els que genèricament estableix la Llei 
12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears i la 
normativa concordant 
 
III..- Notificar aquest acord als interessats, a l’Ajuntaments de Palma i al Govern 
de les Illes Balears. 
 
IV.- Publicar aquest acord de declaració al Butlletí Oficial de les Illes Balears, i 
en el Boletín Oficial del Estado i anotar-ho al Registre Insular de Béns d’Interès 
Cultural i comunicar-ho al Registre de Béns d’Interès Cultural de les Illes 
Balears per tal que es procedeixi a la seva inscripció, i a la vegada comuniqui al 
Registre General de Béns d’Interès Cultural de l’Estat les inscripcions i 
anotacions que es realitzin. 

Contra aquesta resolució que posa fi a la via administrativa es poden interposar, 
alternativament, els recursos següents: 

a) Directament el Recurs Contenciós Administratiu davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu de Palma, que correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a 
partir del dia següent al de la recepció de la present notificació. 

b) El Recurs de Reposició potestatiu davant el mateix òrgan que ha dictat l'acord, en 
el termini d’un mes, comptador a partir del dia següent al de la notificació de la 
present resolució. Contra la desestimació expressa del recurs de reposició podrà 
interposar-se el recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, 
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comptadors a partir del dia següent al de la recepció de la notificació de la 
desestimació de l’esmentat recurs. 

Un cop transcorregut un mes des de la interposició del recurs sense que s’hagi 
notificat la resolució, podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu, contra la 
desestimació presumpta del recurs de reposició, sense limitació temporal, mentre no 
hi hagi resolució expressa. 

No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que 
s’estimi pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i de la Llei 4/1999, de 13 de 
gener, de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 

El Sr. MIRALLES (conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports) diu que aquest expedient fa 
referència a aquest jaciment arqueològic i es proposa la conclusió de l’expedient per la declaració del 
jaciment arqueològic com a bé d’interès cultural. 

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

 

PUNT 17. PROPOSTA D’ACORD PER DECLARAR FESTA D’INTERÈS 
CULTURAL EL BALL DELS COSSIERS DE MANACOR (EXP. 31/2011). 

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

Dia 27 de gener de 2011 l’Ajuntament de Manacor va remetre a la Vicepresidència de 
Cultura i Patrimoni del Consell Insular de Mallorca una sol·licitud per declarar el ball 
dels cossiers de Manacor festa d’interès cultural d’acord amb la Llei 1/2002, de 19 de 
març, de cultura popular i tradicional.  
 
El Consell Assessor de Cultura Popular i Tradicional de Mallorca a la sessió de dia 
9/02/2015 va tractar l’expedient esmentat i el va informar favorablement. El 24 de 
febrer de 2015 la CIPH va acordar incoar l’expedient de declaració de FIC del ball 
dels cossiers de Manacor i es va publicar en el BOIB núm. 40 de dia 21 de març de 
2015. 
 
El 26/03/2015 el Govern de les Illes Balears va remetre al CIM els certificats dels 
informes del Consell Assessor de Cultura Popular i Tradicional de les Illes Balears. 
 
L’11 d’abril de 2015 es va publicar en el BOIB núm. 52 la obertura del període 
d’informació pública d’un mes. 
 
L’Ajuntament de Manacor va presentar l’informe preceptiu favorable el 24/03/2015 
en el registre general del CIM. 
 
No s’han presentat al·legacions. 
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Atès que la Comissió Insular de Patrimoni Històric de Mallorca a la sessió de dia 
16/06/2015 va acordar entre d’altres, elevar al Ple la proposta d’aprovar la declaració 
de festa d’interès cultural el ball dels cossiers de Manacor amb la descripció dels seus 
elements i característiques que figuren descrites a l'informe tècnic de dia 10 de febrer 
de 2015 que s’adjunta i forma part integrant del present acord. 
 
Per tot això, en virtut del que disposa l’article 5 de la Llei 1/2002, de 19 de març, de 
cultura popular i tradicional, el Reglament 3/2012, sobre el procediment que s’ha de 
seguir per a la declaració de festes d’interès cultural a l’illa de Mallorca, la Llei 
12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears, tot d’acord 
amb les competències atribuïdes per la Llei 6/1994, de 13 de desembre, als Consells 
Insulars en matèria de Patrimoni Històric, i el Reglament Orgànic del Consell Insular 
de Mallorca, aprovat pel Ple del 8 de març de 2004 (BOIB núm. 38 de 16-03-04) 
parcialment modificat per acord del Ple de 13 d’octubre de 2011 (BOIB núm. 158 de 
20-10-11), el President de la Comissió Insular de Patrimoni Històric eleva al Ple la 
següent proposta d’ 
 

ACORD: 

I.- Declarar festa d’interès cultural el ball dels cossiers de Manacor amb la descripció 
dels seus elements i característiques que figuren descrites a l'informe tècnic de dia 10 
de febrer de 2015, que s’adjunta i forma part integrant del present acord. 

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

III.- Notificar aquesta resolució als interessats, a l’Ajuntament de Manacor i al 
Govern de les Illes Balears. 

IV.- Publicar aquest acord de declaració al Butlletí Oficial de les Illes Balears, a la 
web del Consell Insular de Mallorca i anotar-ho al Registre Insular de Béns Festes 
d’Interès Cultural de Mallorca. 

 
Contra aquesta resolució que posa fi a la via administrativa es poden interposar, 
alternativament, els recursos següents: 

a) Directament el Recurs Contenciós Administratiu davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu de Palma, que correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a 
partir del dia següent al de la recepció de la present notificació. 

b) El Recurs de Reposició potestatiu davant el mateix òrgan que ha dictat l'acord, en 
el termini d’un mes, comptador a partir del dia següent al de la notificació de la 
present resolució. Contra la desestimació expressa del recurs de reposició podrà 
interposar-se el recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, 
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comptadors a partir del dia següent al de la recepció de la notificació de la 
desestimació de l’esmentat recurs. 

Un cop transcorregut un mes des de la interposició del recurs sense que s’hagi 
notificat la resolució, podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu, contra la 
desestimació presumpta del recurs de reposició, sense limitació temporal, mentre no 
hi hagi resolució expressa. 

No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que 
s’estimi pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i de la Llei 4/1999, de 13 de 
gener, de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 

El Sr. MIRALLES (conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports) explica que els punts compresos 
entre el núm. 17 i el núm. 22 són declaracions, com a festa d’interès cultural, de diverses 
manifestacions culturals i tradicionals de Mallorca. 

Totes les declaracions han estat instades pel Consell de Mallorca conjuntament amb els ajuntaments 
interessats (Manacor, Alaró, Felanitx, sa Pobla i Sóller). Les festes que es declaren d’interès cultural 
són: els Cossiers de Manacor, els Cossiers d’Alaró, Sant Joan Pelós de Felanitx, els Cavallets de 
Felanitx, Sant Antoni de sa Pobla i el Firó de Sóller. 

Ressalta el fet que aquestes declaracions serviran per posar en valor les festes dels diferents municipis 
de Mallorca, ajudaran a visualitzar aquests actes i també a preservar el sentit de les festes perquè 
perdurin per a les properes generacions, la qual cosa és un motiu d’orgull per al Consell de Mallorca i 
per als ajuntaments respectius. 

El Sr. ROTGER (PP) en primer lloc diu que vol felicitar els pobles que avui celebren la declaració de 
les seves festes com a d’interès cultural, declaració que servirà per protegir-les. 

Fa avinent que aquests expedients es varen iniciar durant els darrers anys i aprofita per agrair la gran 
feina del Consell Assessor de Cultura Popular i Tradicional de Mallorca, organisme que es va constituir 
durant la passada legislatura i que va tenir la ingent tasca de fixar els criteris inicials per dur a terme 
aquestes declaracions d’interès cultural que protegeixen el nostre patrimoni cultural. 

Per concloure la intervenció, reitera la seva felicitació als pobles i ajuntaments interessats i, en 
definitiva, a tot Mallorca per aquestes declaracions que signifiquen una protecció de l’autenticitat 
d’aquestes festes. 

El Sr. PASTOR (El Pi-Proposta per les Illes) intervé per fer constar que aquestes declaracions per 
protegir les festes locals comptaran amb el suport del seu Grup. 

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

 

PUNT 18. PROPOSTA D’ACORD PER DECLARAR FESTA D’INTERÈS 
CULTURAL EL BALL DELS COSSIERS D’ALARÓ (EXP. 519/10). 

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

Dia 3 de desembre de 2010 l’Ajuntament d’Alaró va remetre a la Vicepresidència de 
Cultura i Patrimoni del Consell Insular de Mallorca una sol·licitud per declarar el ball 
dels cossiers d’Alaró festa d’interès cultural d’acord amb la Llei 1/2002, de 19 de 
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març, de cultura popular i tradicional. El 2 de gener de 2012 i el 15 de gener de 2013 
presentà reiteracions de la mateixa petició. 
 
El Consell Assessor de Cultura Popular i Tradicional de Mallorca a la sessió de dia 
27/11/2014 va tractar l’expedient esmentat i el va informar favorablement. El 16 de 
desembre de 2014 la CIPH va acordar incoar l’expedient de declaració de FIC del ball 
dels cossiers d’Alaró i es va publicar en el BOIB núm. 32 de dia 5 de març de 2015. 
 
L’Ajuntament d’Alaró va presentar informe preceptiu favorable el 24/02/2015 en el 
registre general del CIM. 
 
El 26/03/2015 el Govern de les Illes Balears va remetre al CIM els certificats dels 
informes del Consell Assessor de Cultura Popular i Tradicional de les Illes Balears. 
 
L’11 d’abril de 2015 es va publicar en el BOIB núm. 52 la obertura del període 
d’informació pública d’un mes. 
 
No s’han presentat al·legacions. 
 
Atès que la Comissió Insular de Patrimoni Històric de Mallorca a la sessió de dia 
16/06/2015 va acordar entre d’altres, elevar al Ple la proposta d’aprovar la declaració 
de festa d’interès cultural el ball dels cossiers d’Alaró amb la descripció dels seus 
elements i característiques que figuren descrites a l'informe tècnic de dia 1 de 
desembre de 2014 que s’adjunta i forma part integrant del present acord. 
 
Per tot això, en virtut del que disposa l’article 5 de la Llei 1/2002, de 19 de març, de 
cultura popular i tradicional, el Reglament 3/2012, sobre el procediment que s’ha de 
seguir per a la declaració de festes d’interès cultural a l’illa de Mallorca, la Llei 
12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears, tot d’acord 
amb les competències atribuïdes per la Llei 6/1994, de 13 de desembre, als Consells 
Insulars en matèria de Patrimoni Històric, i el Reglament Orgànic del Consell Insular 
de Mallorca, aprovat pel Ple del 8 de març de 2004 (BOIB núm. 38 de 16-03-04) 
parcialment modificat per acord del Ple de 13 d’octubre de 2011 (BOIB núm. 158 de 
20-10-11), el President de la Comissió Insular de Patrimoni Històric eleva al Ple la 
següent proposta d’ 
 

ACORD: 

I.- Declarar festa d’interès cultural el ball dels cossiers d’Alaró amb la descripció dels 
seus elements i característiques que figuren descrites a l'informe tècnic de dia 1 de 
desembre de 2014, que s’adjunta i forma part integrant del present acord. 

II.- Els efectes d’aquesta declaració són els que genèricament estableix la Llei 
12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears i la normativa 
concordant. 
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III.- Notificar aquesta resolució als interessats, a l’Ajuntament d’Alaró i al Govern de 
les Illes Balears. 

IV.- Publicar aquest acord de declaració al Butlletí Oficial de les Illes Balears, a la 
web del Consell Insular de Mallorca i anotar-ho al Registre Insular de Béns Festes 
d’Interès Cultural de Mallorca. 

Contra aquesta resolució que posa fi a la via administrativa es poden interposar, 
alternativament, els recursos següents: 

a) Directament el Recurs Contenciós Administratiu davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu de Palma, que correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a 
partir del dia següent al de la recepció de la present notificació. 

b) El Recurs de Reposició potestatiu davant el mateix òrgan que ha dictat l'acord, en 
el termini d’un mes, comptador a partir del dia següent al de la notificació de la 
present resolució. Contra la desestimació expressa del recurs de reposició podrà 
interposar-se el recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, 
comptadors a partir del dia següent al de la recepció de la notificació de la 
desestimació de l’esmentat recurs. 

Un cop transcorregut un mes des de la interposició del recurs sense que s’hagi 
notificat la resolució, podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu, contra la 
desestimació presumpta del recurs de reposició, sense limitació temporal, mentre no 
hi hagi resolució expressa. 

No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que 
s’estimi pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i de la Llei 4/1999, de 13 de 
gener, de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 

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

 

PUNT 19. PROPOSTA D’ACORD PER DECLARAR FESTA D’INTERÈS 
CULTURAL SANT JOAN PELÒS DE FELANITX (EXP. 180/13). 

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

El 13 de maig de 2013 l’Ajuntament de Felanitx va remetre a la Vicepresidència de 
Cultura i Patrimoni del Consell Insular de Mallorca una sol·licitud per declarar Sant 
Joan Pelós de Felanitx festa d’interès cultural d’acord amb la Llei 1/2002, de 19 de 
març, de cultura popular i tradicional. 
. 
El Consell Assessor de Cultura Popular i Tradicional de Mallorca a la sessió de dia 
27/11/2014 va tractar l’expedient esmentat i el va informar favorablement. El 16 de 
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desembre de 2014 la CIPH va acordar incoar l’expedient de declaració de FIC Sant 
Joan Pelós de Felanitx i es va publicar en el BOIB núm. 32 de dia 5 de març de 2015. 
 
El 26/03/2015 el Govern de les Illes Balears va remetre al CIM els certificats dels 
informes del Consell Assessor de Cultura Popular i Tradicional de les Illes Balears. 
 
L’11 d’abril de 2015 es va publicar en el BOIB núm. 52 la obertura del període 
d’informació pública d’un mes. 
 
L’Ajuntament de Felanitx va presentar informe preceptiu favorable el 23/03/2015 en 
el registre general del CIM. 
 
No s’han presentat al·legacions. 
 
Atès que la Comissió Insular de Patrimoni Històric de Mallorca a la sessió de dia 
16/06/2015 va acordar entre d’altres, elevar al Ple la proposta d’aprovar la declaració 
de festa d’interès cultural Sant Joan Pelós de Felanitx amb la descripció dels seus 
elements i característiques que figuren descrites a l'informe tècnic de dia 1 de 
desembre de 2014 que s’adjunta i forma part integrant del present acord. 
 
Per tot això, en virtut del que disposa l’article 5 de la Llei 1/2002, de 19 de març, de 
cultura popular i tradicional, el Reglament 3/2012, sobre el procediment que s’ha de 
seguir per a la declaració de festes d’interès cultural a l’illa de Mallorca, la Llei 
12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears, tot d’acord 
amb les competències atribuïdes per la Llei 6/1994, de 13 de desembre, als Consells 
Insulars en matèria de Patrimoni Històric, i el Reglament Orgànic del Consell Insular 
de Mallorca, aprovat pel Ple del 8 de març de 2004 (BOIB núm. 38 de 16-03-04) 
parcialment modificat per acord del Ple de 13 d’octubre de 2011 (BOIB núm. 158 de 
20-10-11), el President de la Comissió Insular de Patrimoni Històric eleva al Ple la 
següent proposta d’ 

ACORD 

I.- Declarar festa d’interès cultural Sant Joan Pelós de Felanitx amb la descripció dels 
seus elements i característiques que figuren descrites a l'informe tècnic de dia 1 de 
desembre de 2014, que s’adjunta i forma part integrant del present acord. 

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

III.- Notificar aquesta resolució als interessats, a l’Ajuntament de Felanitx i al Govern 
de les Illes Balears. 

IV.- Publicar aquest acord de declaració al Butlletí Oficial de les Illes Balears, a la 
web del Consell Insular de Mallorca i anotar-ho al Registre Insular de Béns Festes 
d’Interès Cultural de Mallorca. 
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Contra aquesta resolució que posa fi a la via administrativa es poden interposar, 
alternativament, els recursos següents: 

a) Directament el Recurs Contenciós Administratiu davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu de Palma, que correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a 
partir del dia següent al de la recepció de la present notificació. 

b) El Recurs de Reposició potestatiu davant el mateix òrgan que ha dictat l'acord, en 
el termini d’un mes, comptador a partir del dia següent al de la notificació de la 
present resolució. Contra la desestimació expressa del recurs de reposició podrà 
interposar-se el recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, 
comptadors a partir del dia següent al de la recepció de la notificació de la 
desestimació de l’esmentat recurs. 

Un cop transcorregut un mes des de la interposició del recurs sense que s’hagi 
notificat la resolució, podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu, contra la 
desestimació presumpta del recurs de reposició, sense limitació temporal, mentre no 
hi hagi resolució expressa. 

No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que 
s’estimi pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i de la Llei 4/1999, de 13 de 
gener, de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 

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

 

PUNT 20. PROPOSTA D’ACORD PER DECLARAR FESTA D’INTERÈS 
CULTURAL DELS CAVALLETS DE FELANITX (EXP. 181/13). 

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

El 13 de maig de 2013 l’Ajuntament de Felanitx va remetre a la Vicepresidència de 
Cultura i Patrimoni del Consell Insular de Mallorca una sol·licitud per declarar els 
Cavallets de Felanitx festa d’interès cultural d’acord amb la Llei 1/2002, de 19 de 
març, de cultura popular i tradicional. L’11 de febrer de 2014 presentà una reiteració 
de la mateixa petició. 
 
El Consell Assessor de Cultura Popular i Tradicional de Mallorca a la sessió de dia 
27/11/2014 va tractar l’expedient esmentat i el va informar favorablement. El 16 de 
desembre de 2014 la CIPH va acordar incoar l’expedient de declaració de FIC dels 
cavallets de Felanitx i es va publicar en el BOIB núm. 32 de dia 5 de març de 2015. 
 
El 26/03/2015 el Govern de les Illes Balears va remetre al CIM els certificats dels 
informes del Consell Assessor de Cultura Popular i Tradicional de les Illes Balears. 
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L’11 d’abril de 2015 es va publicar en el BOIB núm. 52 la obertura del període 
d’informació pública d’un mes. 
 
L’Ajuntament de Felanitx va presentar informe preceptiu favorable el 23/03/2015 en 
el registre general del CIM. 
 
No s’han presentat al·legacions. 
 
Atès que la Comissió Insular de Patrimoni Històric de Mallorca a la sessió de dia 
16/06/2015 va acordar entre d’altres, elevar al Ple la proposta d’aprovar la declaració 
de festa d’interès cultural dels cavallets de Felanitx amb la descripció dels seus 
elements i característiques que figuren descrites a l'informe tècnic de dia 1 de 
desembre de 2014 que s’adjunta i forma part integrant del present acord. 
 
Per tot això, en virtut del que disposa l’article 5 de la Llei 1/2002, de 19 de març, de 
cultura popular i tradicional, el Reglament 3/2012, sobre el procediment que s’ha de 
seguir per a la declaració de festes d’interès cultural a l’illa de Mallorca, la Llei 
12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears, tot d’acord 
amb les competències atribuïdes per la Llei 6/1994, de 13 de desembre, als Consells 
Insulars en matèria de Patrimoni Històric, i el Reglament Orgànic del Consell Insular 
de Mallorca, aprovat pel Ple del 8 de març de 2004 (BOIB núm. 38 de 16-03-04) 
parcialment modificat per acord del Ple de 13 d’octubre de 2011 (BOIB núm. 158 de 
20-10-11), el President de la Comissió Insular de Patrimoni Històric eleva al Ple la 
següent proposta d’ 

ACORD 

I.- Declarar festa d’interès cultural els cavallets de Felanitx amb la descripció dels 
seus elements i característiques que figuren descrites a l'informe tècnic de dia 1 de 
desembre de 2014, que s’adjunta i forma part integrant del present acord. 

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

III.- Notificar aquesta resolució als interessats, a l’Ajuntament de Felanitx i al Govern 
de les Illes Balears. 

IV.- Publicar aquest acord de declaració al Butlletí Oficial de les Illes Balears, a la 
web del Consell Insular de Mallorca i anotar-ho al Registre Insular de Béns Festes 
d’Interès Cultural de Mallorca. 

Contra aquesta resolució que posa fi a la via administrativa es poden interposar, 
alternativament, els recursos següents: 

a) Directament el Recurs Contenciós Administratiu davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu de Palma, que correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a 
partir del dia següent al de la recepció de la present notificació. 
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b) El Recurs de Reposició potestatiu davant el mateix òrgan que ha dictat l'acord, en 
el termini d’un mes, comptador a partir del dia següent al de la notificació de la 
present resolució. Contra la desestimació expressa del recurs de reposició podrà 
interposar-se el recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, 
comptadors a partir del dia següent al de la recepció de la notificació de la 
desestimació de l’esmentat recurs. 

Un cop transcorregut un mes des de la interposició del recurs sense que s’hagi 
notificat la resolució, podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu, contra la 
desestimació presumpta del recurs de reposició, sense limitació temporal, mentre no 
hi hagi resolució expressa. 

No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que 
s’estimi pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i de la Llei 4/1999, de 13 de 
gener, de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 

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

 

PUNT 21. PROPOSTA D’ACORD PER DECLARAR FESTA D’INTERÈS 
CULTURAL SANT ANTONI DE SA POBLA (EXP. 22/13). 

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

El 13 de gener de 2013 l’Ajuntament de sa Pobla va remetre a la Vicepresidència de 
Cultura i Patrimoni del Consell Insular de Mallorca una sol·licitud per declarar sant 
Antoni de sa Pobla festa d’interès cultural d’acord amb la Llei 1/2002, de 19 de març, 
de cultura popular i tradicional.  
 
El Consell Assessor de Cultura Popular i Tradicional de Mallorca a la sessió de dia 
27/11/2014 va tractar l’expedient esmentat i el va informar favorablement. El 16 de 
desembre de 2014 la CIPH va acordar incoar l’expedient de declaració de FIC sant 
Antoni de sa Pobla  i es va publicar en el BOIB núm. 32 de dia 5 de març de 2015. 
 
L’Ajuntament de sa Pobla va presentar informe preceptiu favorable el 24/02/2015 en 
el registre general del CIM. 
 
El 26/03/2015 el Govern de les Illes Balears va remetre al CIM els certificats dels 
informes del Consell Assessor de Cultura Popular i Tradicional de les Illes Balears. 
 
L’11 d’abril de 2015 es va publicar en el BOIB núm. 52 la obertura del període 
d’informació pública d’un mes. 
 
No s’han presentat al·legacions. 
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Atès que la Comissió Insular de Patrimoni Històric de Mallorca a la sessió de dia 
16/06/2015 va acordar entre d’altres, elevar al Ple la proposta d’aprovar la declaració 
de festa d’interès cultural Sant Antoni de sa Pobla  amb la descripció dels seus 
elements i característiques que figuren descrites a l'informe tècnic de dia 1 de 
desembre de 2014 que s’adjunta i forma part integrant del present acord. 
 
Per tot això, en virtut del que disposa l’article 5 de la Llei 1/2002, de 19 de març, de 
cultura popular i tradicional, el Reglament 3/2012, sobre el procediment que s’ha de 
seguir per a la declaració de festes d’interès cultural a l’illa de Mallorca, la Llei 
12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears, tot d’acord 
amb les competències atribuïdes per la Llei 6/1994, de 13 de desembre, als Consells 
Insulars en matèria de Patrimoni Històric, i el Reglament Orgànic del Consell Insular 
de Mallorca, aprovat pel Ple del 8 de març de 2004 (BOIB núm. 38 de 16-03-04) 
parcialment modificat per acord del Ple de 13 d’octubre de 2011 (BOIB núm. 158 de 
20-10-11), el President de la Comissió Insular de Patrimoni Històric eleva al Ple la 
següent proposta d’ 

ACORD 

I.- Declarar festa d’interès cultural Sant Antoni de sa Pobla amb la descripció dels 
seus elements i característiques que figuren descrites a l'informe tècnic de dia 1 de 
desembre de 2014, que s’adjunta i forma part integrant del present acord. 

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

III.- Notificar aquesta resolució als interessats, a l’Ajuntament de sa Pobla i al Govern 
de les Illes Balears. 

IV.- Publicar aquest acord de declaració al Butlletí Oficial de les Illes Balears, a la 
web del Consell Insular de Mallorca i anotar-ho al Registre Insular de Béns Festes 
d’Interès Cultural de Mallorca. 

Contra aquesta resolució que posa fi a la via administrativa es poden interposar, 
alternativament, els recursos següents: 

a) Directament el Recurs Contenciós Administratiu davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu de Palma, que correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a 
partir del dia següent al de la recepció de la present notificació. 

b) El Recurs de Reposició potestatiu davant el mateix òrgan que ha dictat l'acord, en 
el termini d’un mes, comptador a partir del dia següent al de la notificació de la 
present resolució. Contra la desestimació expressa del recurs de reposició podrà 
interposar-se el recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, 
comptadors a partir del dia següent al de la recepció de la notificació de la 
desestimació de l’esmentat recurs. 
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Un cop transcorregut un mes des de la interposició del recurs sense que s’hagi 
notificat la resolució, podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu, contra la 
desestimació presumpta del recurs de reposició, sense limitació temporal, mentre no 
hi hagi resolució expressa. 

No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que 
s’estimi pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i de la Llei 4/1999, de 13 de 
gener, de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 

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

 

PUNT 22. PROPOSTA D’ACORD PER DECLARAR FESTA D’INTERÈS 
CULTURAL EL FIRÓ DE SÓLLER (EXP.63/2013). 

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

El 5 de maig de 2010 l’Ajuntament de Sóller va remetre a la Vicepresidència de 
Cultura i Patrimoni del Consell Insular de Mallorca una sol·licitud per declarar el Firó 
de Sóller festa d’interès cultural d’acord amb la Llei 1/2002, de 19 de març, de cultura 
popular i tradicional. El 10 de febrer de 2011 i el 13 de febrer de 2013 presentà 
reiteracions de la mateixa petició. 
 
El Consell Assessor de Cultura Popular i Tradicional de Mallorca a la sessió de dia 
27/11/2014 va tractar l’expedient esmentat i el va informar favorablement. L’1 de 
desembre de 2014, des del Servei de Patrimoni Històric es va proposar la incoació per 
elevar-la  ala ponència i després a la CIPH. 
 
El 16 de desembre de 2014 la CIPH va acordar incoar l’expedient de declaració de 
FIC del Firó de Sòller i es va publicar en el BOIB núm. 32 de dia 5 de març de 2015. 
 
El 26/03/2015 el Govern de les Illes Balears va remetre al CIM els certificats dels 
informes del Consell Assessor de Cultura Popular i Tradicional de les Illes Balears. 
 
L’11 d’abril de 2015 es va publicar en el BOIB núm. 52 la obertura del període 
d’informació pública d’un mes. 
 
L’Ajuntament de Sóller va presentar informe preceptiu favorable el 24/04/2015 en el 
registre general del CIM. 
 
No s’han presentat al·legacions. 
 
Atès que la Comissió Insular de Patrimoni Històric de Mallorca a la sessió  de dia 
16/06/2015 va acordar entre d’altres, elevar al Ple la proposta d’aprovar la declaració 
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de festa d’interès cultural el Firó de Sóller amb la descripció dels seus elements i 
característiques que figuren descrites a l'informe tècnic de dia 1 de desembre de 2014 
que s’adjunta i forma part integrant del present acord. 
 
Per tot això, en virtut del que disposa l’article 5 de la Llei 1/2002, de 19 de març, de 
cultura popular i tradicional, el Reglament 3/2012, sobre el procediment que s’ha de 
seguir per a la declaració de festes d’interès cultural a l’illa de Mallorca, la Llei 
12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears, tot d’acord 
amb les competències atribuïdes per la Llei 6/1994, de 13 de desembre, als Consells 
Insulars en matèria de Patrimoni Històric, i el Reglament Orgànic del Consell Insular 
de Mallorca, aprovat pel Ple del 8 de març de 2004 (BOIB núm. 38 de 16-03-04) 
parcialment modificat per acord del Ple de 13 d’octubre de 2011 (BOIB núm. 158 de 
20-10-11), el President de la Comissió Insular de Patrimoni Històric eleva al Ple la 
següent proposta d’ 
 

ACORD: 

I.- Declarar festa d’interès cultural el Firó de Sóller amb la descripció dels seus 
elements i característiques que figuren descrites a l'informe tècnic de dia 1 de 
desembre de 2014, que s’adjunta i forma part integrant del present acord. 

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

III.- Notificar aquesta resolució als interessats, a l’Ajuntament de Sóller i al Govern 
de les Illes Balears. 

IV.- Publicar aquest acord de declaració al Butlletí Oficial de les Illes Balears, a la 
web del Consell Insular de Mallorca i anotar-ho al Registre Insular de Béns Festes 
d’Interès Cultural de Mallorca. 

 
Contra aquesta resolució que posa fi a la via administrativa es poden interposar, 
alternativament, els recursos següents: 

a) Directament el Recurs Contenciós Administratiu davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu de Palma, que correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a 
partir del dia següent al de la recepció de la present notificació. 

b) El Recurs de Reposició potestatiu davant el mateix òrgan que ha dictat l'acord, en 
el termini d’un mes, comptador a partir del dia següent al de la notificació de la 
present resolució. Contra la desestimació expressa del recurs de reposició podrà 
interposar-se el recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, 
comptadors a partir del dia següent al de la recepció de la notificació de la 
desestimació de l’esmentat recurs. 
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Un cop transcorregut un mes des de la interposició del recurs sense que s’hagi 
notificat la resolució, podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu, contra la 
desestimació presumpta del recurs de reposició, sense limitació temporal, mentre no 
hi hagi resolució expressa. 

No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que 
s’estimi pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i de la Llei 4/1999, de 13 de 
gener, de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 

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

 

DEPARTAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PRESIDÈNCIA 

PUNT 23. PROPOSTA PER MODIFICAR EL FITXER DE DADES 
PERSONALS “ACORDS I RESOLUCIONS” 

Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident segon i conseller executiu de 
Participació Ciutadana i Presidència que diu: 

1. El Ple del Consell Insular de Mallorca en sessió de dia 2 de desembre de 2002 va 
acordar la creació del fitxer de dades personals nomenat “Acords i resolucions”, 
inscrit a la Agencia Española de Protección de Datos amb el número 2031000093. 

2. Els Plens del Consell Insular de Mallorca en sessions de dia 5 de novembre de 2007 
i 10 d’abril de 2015 varen modificar el contingut del fitxer “Acords i resolucions” i es 
va procedir a la corresponent comunicació a la Agencia Española de Protección de 
Datos. 

3. Es té la intenció que els vídeos de les sessions plenàries de la Corporació es 
publiquin de forma permanent a la pàgina web del Consell Insular de Mallorca 
(www.conselldemallorca.net). Així, les dades a modificar seran les relatives als 
apartats següents: 

b) Finalitat i usos: s’afegeix la publicació permanent dels vídeos de les 
sessions del Ple a la pàgina web del Consell Insular de Mallorca 
(www.conselldemallorca.net). 

d) Cessions: s’afegeix la publicació permanent dels vídeos de les sessions 
plenàries a la pàgina web del Consell Insular de Mallorca. 

Fonaments jurídics 

1. L’article 20 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades 
de caràcter personal (LOPD), disposa el procediment per crear, modificar o suprimir 
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els fitxers i estableix les dades que les disposicions de creació o modificació han de 
recollir. 

2. Aquest article ha estat objecte de desplegament en els articles 52 i 54-55 del Reial 
decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de 
desplegament de la LOPD. 

3. Dia 16 de setembre de 2015, el cap de servei de la Secretaria Tècnica del 
Departament de Participació Ciutadana i Presidència, n’ha emès l’informe jurídic  

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

1. Aprovar la modificació del fitxer “Acords i resolucions” pel que fa a les dades 
relatives als apartats següents: 

b) Finalitat i usos: s’afegeix la publicació permanent dels vídeos de les 
sessions del Ple a la pàgina web del Consell Insular de Mallorca 
(www.conselldemallorca.net). 

d) Cessions: s’afegeix la publicació permanent dels vídeos de les sessions 
plenàries a la pàgina web del Consell Insular de Mallorca. 

De forma que el fitxer tindrà el contingut següent:  
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2. Publicar aquest acord en el BOIB.  

3.Comunicar aquest acord al Registre General de l’Agència de Protecció de Dades, 
una vegada publicat en el BOIB i en el termini de 30 dies. 

El Sr. JURADO (conseller executiu de Participació Ciutadana i Presidència) explica la proposta de 
modificació d’un fitxer de dades personals, acords i resolucions, que consisteix a afegir la publicació 
permanent dels vídeos de les sessions del Ple a la pàgina web del Consell de Mallorca.  

Assenyala que aquest fitxer se va crear l’any 2002 i que ja s’ha modificat vàries vegades (l’any 2007 i 
l’any 2015). 

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

 

NOM DEL FITXER: ACORDS I RESOLUCIONS 

Òrgan responsable Corporació 

C. Palau Reial, 1 

07001 PALMA 

Finalitat i usos 

 

Documentació de les actuacions dels òrgans corporatius: Ple, Comissió Informativa, 
Comissió de Govern i Junta de Portaveus . Formació dels llibres d’actes. Registres 
vinculats amb la fe pública. Procediments administratius. Informe periòdic mensual al Ple 
pel seu control. Documentació dels òrgans unipersonals: resolucions de la Presidència i 
dels consellers. Transmissió en temps reals de les sessions del Ple. Publicació permanent 
a la pàgina web del Consell  de Mallorca dels vídeos de les sessions del Ple. 
 

Col·lectius de persones Persones físiques afectades de forma directa −nominades− pels acords i resolucions dels 
òrgans corporatius. Persones integrants dels òrgans corporatius. 

Procediment de recollida dades De les persones interessades o dels representants legals mitjançant aportació de 
documentació. Actuació dels serveis de la Corporació. 

Estructura bàsica del fitxer Dades de caràcter identificatiu i personals: nombre i cognoms. Imatges i veu 

Dades de caràcter social: Dades circumstàncies socials: el fitxer conté la classe o tipus 
d’acord o resolució que li afecta directament. 

Cessions Les publicacions previstes en la Llei. Interessats en els termes de la Llei 30/1992. 
Transmissió en directe de les sessions plenàries. Publicació permanent a la pàgina web 
del Consell  de Mallorca dels vídeos de les sessions del Ple. Publicació de les actes a la 
pàgina web del Consell Insular de Mallorca, previ expurg de les dades personals (nom i 
llinatges) (www.conselldemallorca.net) 

Unitat per a l’exercici de drets 
reconeguts en la LO 15/1999 

Departament de Presidència 

C. Palau Reial, 1 

07001 PALMA 

Nivell de mesures de seguretat Baix 

Suport Paper, informàtic 
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PUNT 24. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ, AUTORITZACIÓ I 
DISPOSICIÓ D’UNA SUBVENCIÓ DEL CONSELL DE MALLORCA A LA 
FUNDACIÓ UNIVERSITAT EMPRESA DE LES ILLES BALEARS PER 
L’ANY 2015. 

Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident segon i conseller executiu de 
Participació Ciutadana i Presidència que diu: 

Antecedents: 
 
El director de la Fundació Universitat Empresa de les Illes Balears (FUEIB), el Sr. 
Lluís Vegas Alonso, sol·licita en escrit de data 29 de juliol de 2015, una subvenció 
per a la realització d’un programa de seguiment de les pràctiques en empreses i 
entitats dels estudiants de la Universitat de les Illes Balears. 
 
Una de les atribucions del Departament de Participació Ciutadana i Presidència és la 
de coordinar les relacions entre el Consell de Mallorca i la resta de institucions 
públiques de les Illes Balears. 
 
Consta a l’expedient: 
 
Informe justificatiu de la directora insular de Presidència i Relacions Institucionals de 
22 de setembre de 2015. 
Informe jurídic del cap de servei de la Secretària Tècnica del Departament de 
Participació Ciutadana i Presidència de 22 de setembre de 2015. 
Certificat de reserva de crèdit, número d’operació 220150017394. 
Informe de fiscalització prèvia d’Intervenció General número FS-098/15, de data 24 
de setembre de 2015. 
 
De conformitat amb els antecedents l’Hble. Sr. Vicepresident segon i conseller 
executiu del Departament de Participació Ciutadana i Presidència, eleva la següent 
proposta d’acord, condicionada a la fiscalització prèvia de la Intervenció General, per 
tal de presentar-la al Ple 

 

A C O R D 
 
1.- Aprovar la subvenció per un import de QUINZE MIL EUROS (15.000€,-) a favor 
de la Fundació Universitat Empresa de les Illes Balears per a la realització d’un 
programa de seguiment de les pràctiques en empreses i entitats dels estudiants de la 
Universitat de les Illes Balears. 

 

2.- Autoritzar i disposar una despesa per un import de QUINZE MIL EUROS 
(15.000€,-) a favor de la Fundació Universitat Empresa de les Illes Balears, G-
07779895, camí de Passatemps, 241, 07120 Palma, amb càrrec a la partida núm. 
00.92430.48904 del pressupost 2015 del Consell de Mallorca i reserva de crèdit 
número 220150017394, pel motiu abans esmentat, quantitat que s’abonarà prèvia 
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presentació dels corresponents justificants, dintre de l’exercici econòmic en el qual 
s’hagi concedit. 

 
3.- La FUEIB, com a entitat beneficiària de la subvenció es sotmetrà a les següents 
obligacions: 
 
PRIMERA.  
 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció d’acord amb les condicions establertes. 
 
b) Acreditar davant el Consell de Mallorca la realització de l’activitat amb les 
corresponents factures girades per tercers al beneficiari de la subvenció en la qual es farà 
constar el concepte de la despesa i també el compliment dels requisits i condicions que 
determini la concessió de la subvenció, i la liquidació de nòmines o fulles de salari, i els 
TC2, TC1 d’abonament de la Seguretat Social.  
 
c) Comunicar al Consell de Mallorca les modificacions que s’hagin produït i que siguin 
causa de la concessió o compliment de la subvenció.  
 
d) Comunicar al Consell de Mallorca, en qualsevol moment, l’obtenció de subvencions o 
ajudes per a la mateixa finalitat i no consignades en la sol·licitud.  
 
e) Constituir les garanties que siguin exigibles, en el seu cas.  
 
f) Quan es faci publicitat de les activitats subvencionades pel Consell de Mallorca, a 
Mallorca o a qualsevol territori de parla catalana, es farà ús com a mínim de la llegua 
catalana. En cas d’utilitzar-se diverses llengües, el català tindrà el tractament de 
preferència.  
 
g) Es farà constar que l’activitat està subvencionada o patrocinada pel Consell de 
Mallorca.  
 
h) El Consell de Mallorca podrà, en qualsevol moment, auditar tan econòmica com 
tècnicament, el programa objecte de la subvenció.  
 
i) Sotmetre`s a les actuacions de fiscalització i control de la Intervenció del Consell de 
Mallorca i de la Sindicatura i/o Tribunal de Comptes.  
 
SEGONA. Modificació de l’objecte de la subvenció: 
 
Atès l’article 64 del RD 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, quan una persona o entitat 
tengui concedida una subvenció per a una activitat o objecte determinat, el beneficiari 
podrà sol·licitar la modificació del seu contingut, sempre que aquest estigui contemplat a 
les bases reguladores de la subvenció. La sol·licitud s’haurà de presentar abans de 
finalitzar el termini per a la realització de l’activitat, la qual haurà de comptar amb la 
corresponent autorització de l’òrgan concedent. 
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Atès l’art. 86 del RD 887/2006, de 21 de juliol , si el beneficiari de la subvenció, en el 
moment de la justificació, manifesta que s’han produït alteracions en les condicions que 
es varen tenir en compte per a la seva concessió, havent-se omès el tràmit d’autorització 
administrativa prèvia, l’òrgan competent podrà acceptar la justificació presentada, 
sempre què no es vulneri els drets dels tercers. 
 
TERCERA. Revocació i reintegrament. 
 
La subvenció i ajudes seran de concessió voluntària, revocables i reductibles per les 
causes previstes a les lleis i al present reglament, i no seran invocables com a 
precedents.  
 
Els òrgans competents del Consell de Mallorca podran anul·lar total o parcialment les 
subvencions i ajudes concedides en el cas d’incompliment per part del beneficiari 
d’alguna de les obligacions previstes en aquest reglament, el qual vendrà obligat al 
reintegrament de les quantitats rebudes i dels interessos de demora que corresponguin, 
prèvia la tramitació del corresponent procediment previst a les lleis. El procediment 
utilitzat serà el contradictori, garantint 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 la iniciació del corresponent procediment 
sancionador.  
 
QUARTA. 
 
L’import de la subvenció s'ha de fer efectiva quan s'hagi justificat la totalitat de 
l’import del projecte, sempre abans del dia 31 d’octubre de 2015, si bé els justificats 
dels TC1 i TC2 corresponents al mes d’agost de 2015, el termini s’amplia fins dia 1 
de novembre de 2015. Les factures justificatives han de tenir data d’emissió de dia 1 
de gener a 30 de setembre de 2015, ambdós inclosos. En aquest sentit, la justificació de 
la realització del projecte s’ha de fer mitjançant un compte justificatiu, d’acord amb el 
que estableix l’article 72 del Reglament de la Llei general de subvencions, que ha 
d'estar integrat per la documentació  següent:  
 
Una memòria tècnica sobre els resultats de l'execució del projecte cultural 
subvencionat on es faci constar l'avaluació dels objectius i finalitats aconseguits, els 
mitjans de difusió utilitzats, nombre d'assistents i qualsevol altre aspecte que sigui 
rellevant. 
 
Una memòria econòmica justificativa de les despeses derivades de l'execució del 
pressupost del projecte que ha d'estar integrada per la següent documentació: 
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Declaració responsable del beneficiari de la subvenció, mitjançant el qual s’acrediti 
que les despeses relacionades corresponen sense cap dubte a l’activitat 
subvencionada. 
 
Declaració responsable del beneficiari que acrediti que el cost d’adquisició justificat 
no supera el valor de mercat. 
 
Declaració responsable del beneficiari que acrediti que no recupera ni compensa l’IVA. 
 
Relació classificada de les despeses i ingressos amb indicació del creditor, de l’import, 
de la data d’emissió i signada pel beneficiari. En cas de que la subvenció s’atorgui 
d’acord amb un pressupost, s’han d’indicar les desviacions esdevingudes de l'activitat . 
 
Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat subvencionada amb 
indicació de l’import i la seva procedència. En cas de no tenir ingressos s’haurà 
d’adjuntar una declaració responsable de la inexistència d’ingressos. 
 
Una mostra, si n'és el cas, del material de difusió de l'activitat subvencionada: cartells, 
fullets de mà i qualsevol altre element publicitari. 
 
Les factures originals o qualsevol altre document de valor probatori equivalent en el 
tràfic jurídic mercantil fins a l'import del projecte, que expressin clarament: 
 
Nom complet  i NIF/CIF de la persona o entitat expedidora 
Número i data 
Concepte 
IVA i retenció fiscal (si correspon) 
Dades fiscals del client de la factura 
 
(En el cas de què s'hagin de retornar les factures o justificants originals, a petició del 
beneficiari, s'hi ha de reflectir, mitjançant un segell, la data de concessió de la 
subvenció així com l'import del justificant que s'imputa a la subvenció). 
 
La documentació acreditativa del pagament de les factures esmentades, segons la 
forma que hagi utilitzat el beneficiari ha de ser la següent: 
 
a) Pagament mitjançant transferència bancària o ingressos en compte bancari:  

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

b) Pagament mitjançant xec nominatiu:  

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

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

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

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

a) Document acreditatiu del càrrec en compte de l’efecte mercantil i  

b) 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:  

a) Resguard del pagament amb targeta, i  

b) 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:  

a) 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. 
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Es perd el dret a cobrar totalment o parcialment la subvenció en cas que falti la 
justificació o que s’esdevengui alguna de las causes de reintegrament previstes en la 
legislació vigent i en l’article 54 d’aquesta Ordenança. 

 
Es considerarà despesa subvencionable, les despeses de gestió i d’administració 
específiques que estiguin directament relacionades amb l’activitat subvencionada i siguin 
indispensables per l’execució de la mateixa, i hagin estat realitzades de dia 1 de gener a 
dia 30 de setembre de 2015, ambdós inclosos. 
 
QUINTA.  
 
El beneficiari ha de complir amb les obligacions del capítol II de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvenciones (BOE núm. 276 de 18 de novembre de 2003), 
les recollides a l’article 10 del Reglament de subvencions del Consell de Mallorca 
(publicada la seva aprovació definitiva en el BOIB núm. 132, de 03/11/01) i les 
establertes en la resta de normativa que hi sigui d'aplicació així com, en especial, les 
recollides en aquestes prescripcions.  
 
L’entitat beneficiària, abans de rebre el pagament de la subvenció, ha d’acreditar que 
està al corrent en el complilment de les seves obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social davant de l’Administració de l’Estat, i amb les obligacions del 
Consell de Mallorca, així com que no és deutora per una resolució de procedència de 
reintegrament. 
 
SEXTA. 
 
La present subvenció, d’acord amb l’article 13.1 del reglament de subvencions del 
Consell de Mallorca (BOIB núm. 132 de 03/11/2001), és revocable i reductible per les 
causes previstes a les lleis, i al present reglament, i no seran invocables com a 
precedents. En aquest sentit, el Consell de Mallorca procedirà a modificar, anul·lar o 
revocar i, si n'és el cas, al reintegrament total o parcial, de la present subvenció 
d’acord amb allò que estableix el títol II de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvenciones (BOE núm. 276 de 18 de novembre de 2003), el capítol I del 
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol de 2006 (BOE núm. 176, de 25 de juliol de 
2006), pel qual s'aprova el reglament de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions, així com d’acord amb el que disposa l’apartat 2n de l’article 13 del 
reglament de subvencions del Consell de Mallorca i la resta de normativa que li sigui 
d'aplicació. 

 

El Sr. JURADO (conseller executiu de Participació Ciutadana i Presidència) explica que l’objectiu 
d’aquesta proposta és fer un programa de seguiment de les pràctiques d’empreses i entitats del 
col· lectiu d’estudiants de la UIB.  

Informa que es tracta d’una subvenció per un import de 15.000 € per a aquestes pràctiques en empreses 
i entitats. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
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DEPARTAMENT DE TERRITORI I INFRAESTRUCTURES 

PUNT 25. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ 
DEL ARTICLES 34, 35 I 36 DEL REGLAMENT ORGÀNIC DEL CONSELL 
INSULAR DE MALLORCA 

Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament de 
Territori i Infraestructures que diu: 

Antecedents 

 
El Reglament orgànic del Consell Insular de Mallorca vigent va ser aprovat el 2 de 
juliol de 2001 i, successivament, posteriors acords plenaris, adoptats el 8 de març de 
2004, el 28 de juliol de 2008, el 13 d’octubre de 2011 i el 14 de febrer de 2013, n’han 
modificat diversos aspectes.  
 
El capítol VIII es dedica a la regulació de les comissions insulars d’Ordenació del 
Territori i Urbanisme, Patrimoni Històric i Artesania, que comparteixen les mateixes 
regles de funcionament i de règim jurídic. Això no obstant, la regulació que efectua 
l’esmentat Reglament orgànic en l’article 36, quant a la composició de la Comissió 
Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme, se separa de l’opció que segueixen la 
resta de comissions, de Patrimoni Històric i d’Artesania, però es considera més 
adequat establir una regulació similar que, en relació amb els grups polítics que 
integren el Consell Insular, confereixi més pes als vocals de la comissió que en 
formen part amb aquesta condició.  
 
Aquesta nova regulació que es pretén introduir mitjançant la modificació del 
Reglament implica igualment una nova redacció dels articles 34 i 35, aprofitant per 
adaptar la menció a la norma legal que atribueix al Consell Insular la competència 
pròpia en matèria d’ordenació del territori i d’urbanisme i, així mateix, per eliminar la 
previsió de funcions en matèria de capacitat de despesa que resulten impròpies de la 
comissió i que des de la vigència, l’any 2001, del Reglament orgànic mai no ha 
exercit la dita comissió. 
 
Amb aquesta finalitat, dia 15 de setembre de 2015, es va dictar la resolució d’iniciació 
de l’expedient de modificació, en la qual s’encarregava l’impuls i la tramitació de 
l’expedient al Servei Jurídic d’Urbanisme del Departament de Territori i 
Infraestructures. 
 
Fonaments 
 
L’article 4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 
reconeix als ens locals la potestat reglamentària dins l’esfera de les seves 
competències. 
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L’article 49 de l’esmentada Llei 7/1985 i l’article 102 de la Llei 20/2006, de 15 de 
desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, regulen el procediment 
d’acord amb el qual s’exerceix aquesta potestat reglamentària. 
 
D’acord amb el que preveu la lletra d) de l’apartat 2 de l’article 31 del Reglament 
orgànic del Consell Insular de Mallorca, aprovat per acord del Ple de dia 2 de juliol de 
2001 (BOIB núm. 102, de 15 d’agost) i modificat successivament per acords del Ple 
de 8 de març de 2004 (BOIB núm. 38, de 16 de març de 2004), de dia 28 de juliol de 
2008 (BOIB núm. 113, de 14 d’agost de 2008);,de dia 13 d’octubre de 2011 (BOIB 
núm. 158, de 20 d’octubre de 2011) i de dia 14 de febrer de 2013 (BOIB núm. 86, de 
18 de juny de 2013), correspon als consellers executius i a les conselleres executives 
preparar i presentar els projectes de reglaments o ordenances insulars relatius a 
qüestions del seu departament, perquè l’òrgan competent els aprovi a través del 
procediment establert. 
 
El Decret de la Presidència del Consell Insular de dia 10 de juliol de 2015 determina 
com a atribucions del Departament de Territori i Infraestructures les relatives al sector 
de l’activitat administrativa pròpia del Departament que en la legislació vigent 
s’assignen al Consell Insular de Mallorca.  
 
Per tot això, propòs al Ple, amb el dictamen previ de la Comissió Informativa General 
i de Comptes, que adopti els següents 
 
Acords 
 
1r. Aprovar inicialment la modificació dels articles 34, 35 i 36 del Reglament orgànic 
del Consell Insular de Mallorca, d’acord amb la redacció que es transcriu a 
continuació: 
 
«Article 34. La Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme 
 
»1. La Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme exerceix, amb caràcter 
general, les competències pròpies del Consell Insular de Mallorca d’acord amb els 
apartats 1 i 13 de l’article 70 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears i la 
legislació concordant aplicable en matèria d’urbanisme i ordenació del territori, 
respectivament, sempre que les esmentades competències no estiguin atribuïdes a un 
altre òrgan del Consell Insular de Mallorca. 
 
»2. La Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme pot delegar les 
atribucions en la seva Presidència, en els termes establerts en l’article 13 de la Llei de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
S’exceptuen d’aquesta possibilitat de delegació les atribucions resolutives que es 
refereixen al planejament urbanístic, d’acord amb la legislació i la reglamentació 
aplicable. Això no obstant, la Presidència de la Comissió Insular, en els casos 
d’urgència a fi que no resultin ultrapassats els terminis legalment establerts, pot 
exercir les atribucions relatives a tràmits d’informe no resolutiu en matèria de 



 100 

planejament urbanístic, tot donant-ne compte a la Comissió en la primera sessió 
posterior. 
 
»Article 35. Constitució i caràcter públic de les sessions 
 
»1. En l’acord de constitució de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i 
Urbanisme se n’ha de determinar la composició, tenint en compte les regles 
establertes en l’article 36 d’aquest Reglament. 
 
»2. Les sessions de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme són 
públiques. 
 
»Article 36. Composició 
 
»1. Integren la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme membres de la 
corporació, amb veu i vot, d’acord amb les regles següents: 
 
»a) La Presidència del Consell Insular ha de nomenar una persona per ocupar-ne la 
presidència i una altra per a la vicepresidència, d’entre els seus consellers o 
conselleres, que poden ser tant electes com executius. La persona que ocupa la 
vicepresidència substitueix la que ocupa la presidència en cas d’absència, malaltia o 
impossibilitat. 
 
»b) Un mínim de 5 i un màxim de 15 consellers o conselleres electes. Tots els grups 
polítics n’han de formar part en proporció al nombre de consellers i conselleres que 
tenen en el Ple. Es pot designar, igualment, una persona suplent per a cada una de 
titular. La determinació del nombre de vocals membres d’aquest apartat i la seva 
assignació per grups s’ha de fer per acord del Ple del Consell Insular. 
 
»c) La designació a la Comissió dels membres a què es refereix l’apartat b) s’ha de fer 
mitjançant escrit de la persona portaveu de cada grup dirigit a la Presidència, del qual 
s’ha de donar compte al Ple. 
 
»2. Així mateix, formen part de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i 
Urbanisme, com a vocals amb veu i sense vot: 
 
»a) Una persona assessora jurídica en matèria d’ordenació del territori i urbanisme, 
nomenada per la Presidència del Consell Insular de Mallorca d’entre el funcionariat 
del grup A1, amb la titulació de llicenciatura en Dret, a proposta de la presidència de 
la Comissió. 
 
»b) El director o la directora de la Ponència Tècnica d’Ordenació del Territori i 
Urbanisme. 
 
»c) El director o la directora de la Ponència Tècnica de Patrimoni Històric. 
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»d) 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. Es poden designar suplents del secretari o la secretària titular pel 
mateix procediment. 
 
»3. La persona que n’ocupa la presidència, per si mateixa o a proposta de qualsevol de 
les vocalies, pot sol·licitar o convidar a assistir a la Comissió Insular d’Ordenació del 
Territori i Urbanisme els tècnics o les tècniques que han estat ponents de l’expedient 
corresponent, els representants d’ajuntaments que han tramitat els instruments de 
planejament urbanístic, així com d’entitats i associacions, per obtenir-ne un 
assessorament millor, els quals hi tindran veu, però no vot.» 
 
2n. Sotmetre l’expedient i el text del nou l’articulat aprovat inicialment al tràmit 
d’informació pública, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents en el tauler 
d’edictes del Consell Insular de Mallorca i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, 
amb la finalitat que totes les persones que hi estiguin interessades puguin examinar-lo 
i presentar les reclamacions i els suggeriments que considerin pertinents, dins el 
termini de trenta dies, comptadors des de la inserció de l’anunci corresponent en 
l’esmentat butlletí oficial. Si durant el termini d’informació pública no s’hi presenten 
reclamacions ni suggeriments, l’acord s’entendrà definitivament aprovat i es publicarà 
el text íntegre de la modificació del Reglament en el Butlletí Oficial de les Illes 
Balears. 
 
3r. Disposar igualment la publicació del text íntegre de la modificació del Reglament 
aprovat inicialment al web del Consell Insular de Mallorca durant el termini 
d’informació pública a què es refereix l’apartat anterior, a l’efecte de facilitar-ne la 
consulta. 
 
4t. Conferir un tràmit d’audiència pel mateix termini indicat en l’apartat segon a les 
associacions inscrites en el Registre d’entitats de participació ciutadana del Consell 
Insular de Mallorca, les finalitats de les quals guarden relació directa amb l’objecte de 
la modificació de la disposició en projecte. 

 
5è. Sol·licitar a l’Institut Balear de la Dona l’informe sobre l’impacte de gènere a què 
es refereix l’article 7 de la Llei 12/2006, de 20 de setembre, per a la dona. 

 

La Sra. GARRIDO (consellera executiva de Territori i Infraestructures) explica que l’objectiu de la 
modificació del ROC és que la Comissió Insular d’Urbanisme pugui tenir una composició diferent, 
representativa del Ple, com ho són la Comissió d’Artesania o la Comissió de Patrimoni. Observa que la 
composició serà semblant.  

El Sr. ROVIRA (PP) anuncia que votarà a favor. 

Explica que durant la passada legislatura se va mantenir el sistema de composició que havia estat el 
tradicional fins aleshores; atès que ja estava constituïda, se va mantenir amb la participació de personal 
tècnic extern de prestigi, que considera que ha donat molt bon resultat, per bé que la intenció del Partit 
Popular era fer precisament el canvi que avui se proposa.  
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Considera que la fórmula que se proposa avui concorda millor amb la composició del Ple i, en 
consideració a la voluntat manifestada per la ciutadania, és més adequada una composició equilibrada 
dels grups polítics que tenen representació en el Ple.  

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

 

PUNT 26. PROPOSTA D’ACORD DEL PLE DE NOMENAMENT DE 
REPRESENTANTS DEL CONSELL DE MALLORCA A LA COMISSIÓ 
TÈCNICA DE REVISIÓ DE PROJECTES DEL PARCBIT. 

Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament de 
Territori i Infraestructures que diu: 

L’article 1.2 de les Normes urbanístiques del Pla Especial de Desenvolupament del 
ParcBit estableixen que la interpretació de les determinacions del pla especial a què es 
refereixen a l’apartat 1.b) ha de ser a càrrec d’una comissió tècnica, que s’ha de 
constituir mitjançant una ordre del conseller d’Economia i hisenda amb la participació 
de personal tècnic designat per Parcbit Desenvolupament, S.A., de l’Ajuntament de 
Palma i d’un representant del Consell Insular de Mallorca. (BOIB 17, de 04/02/2010). 
 
El 10 de setembre de 2015 el gerent de la Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia 
ha sol·licitat la designació de la persona que ha de representar el Consell de Mallorca 
a l’esmentada comissió. 
 
Vist l’article 8 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars, en concordança 
amb els articles 23 i 24 del reglament orgànic del Consell de Mallorca i l’article 22 de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local. 
 
Vist l’article 48 del reglament orgànic del Consell de Mallorca que estableix que “el 
nomenament dels representants de la corporació en tota classe d’òrgans col·legiats o 
d’entitats en els quals hagi d’estar representada serà competència del Ple, excepte 
quan la legislació corresponent assigni aquesta competència a un altre òrgan de la 
corporació.” 
 
Per tot això, propòs al Ple , l’adopció del següent ACORD: 
 
1.- Disposar el cessament del Sr. Mariano Gual de Torrella Le Senne i del Sr. Jaume 
Jaume Ponseti, titular i suplent respectivament,  com a representants del Consell de 
Mallorca a la Comissió Tècnica de Revisió de Projectes del ParcBit, i agrair-lis els 
serveis prestats. 
 
2.- Designar el Sr. Joan Morey  Pizá, com a titular i el Sr. Mariano Gual de Torrella 
Le Senne, com a suplent, representants del Consell Insular de Mallorca a la Comissió 
Tècnica de Revisió de Projectes del ParcBit. 
 
3. Comunicar-ho a les persones interessades, a la Comissió Tècnica de Revisió de 
Projectes del ParcBit i al Departament de Territori i Infraestructures.  
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La Sra. GARRIDO (consellera executiva de Territori i Infraestructures) comenta que es tracta d’una 
proposta de canvi de nomenament dels representants del Consell de Mallorca en la Comissió Tècnica 
de Revisió dels Projectes del Parc BIT.  

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

PUNT 27. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES TARIFES APLICABLES 
L’ANY 2016 ALS SERVEI D’INSPECCIÓ TÈCNICA DE VEHICLES 
REALITZATS PER L’ENTITAT CONCESSIONÀRIA DEL SERVEI  

Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament de 
Territori i Infraestructures que diu: 

La darrera modificació del contracte subscrit amb l’empresa concessionària que 
consta recollida a l’escriptura pública de data 27/04/1999, atorgada davant el Notari 
de les Illes Balears D. Carlos Jiménez Gallego, amb el número 876 del seu protocol, 
assenyala en l’apartat 9 que el concessionari té dret  a la revisió de les tarifes a 
percebre per la prestación dels serveis, de conformitat amb la variación segons l’IPC 
soferta en el periode juliol  a juliol.  

La revisió de les tarifes, amb motiu de l’aplicació de la variació anual de l’IPC , va ser 
aprovada pel Ple del Consell Insular de Mallorca en sessió de dia 11 de desembre de 
2014, i es va acordar un període d’exposició pública en el BOIB núm. 175 de dia 23 
de desembre de 2014. L’exposició va esdevenir definitiva, atès que no s’hi varen 
presentar al·legacions i el text es va publicar en el BOIB núm. 31 de dia 3 de març de 
2015. 

L’empresa concessionària del Servei de la ITV, “General de Servicios ITV”, ha 
presentat sol·licitud de revisió de les tarifes per a l’any 2016 pel servei d’inspecció 
tècnica de vehicles de conformitat amb la variació soferta per l’IPC interanual (juliol 
de 2014 a juliol de 2015) que ha resultat ser del 0’1 %, segons escrit presentat en data 
7/09/2015, RG núm. 24310.  

Vist l’informe del cap del Servei de la ITV, de dates 10 de setembre de 2015. 

Vist l’informe jurídic de la cap del Servei Administratiu de la Seretaria Tècnica del 
Territori i Infraestructures de data 22 de setembre de 2015. 

Vist l’informe favorable d'Intervenció General de Consell de Mallorca de data 24 de 
setembre de 2015.  

Atesa la normativa i els informes esmentats i, atès que es tracten d’uns preus tarifats 
d’aplicació obligatoria per estar estipulats en el contracte administratiu en vigor, és 
suficient l’aprovació de la revisió de les tarifes vigents aplicable al servei públic 
d’Inspecció tècnica de vehicles a partir de l’1 de gener de 2016 i la seva publicació al 
Butlletí Oficial de les Illes Balears. 
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Per tot això, la consellera executiva del Departament del Territori i Infraestructures, 
sotmet a consideració de la Comissió Informativa General i de comptes, fent ús de les 
atribucions que li confereix el Decret d’Organització del Consell de Mallorca de 10 de 
juliol de 2015 (BOIB núm. 109, de 18/07/2015), per tal que, al seu torn sigui elevada al 
Ple del Consell de Mallorca la següent 

PROPOSTA D’ACORD 

Primer.- Aprovar la revisió de les tarifes aplicables a partir de dia 1 de gener de 2016 als 
Serveis d’Inspecció Tècnica de Vehicles que presta l’entitat concessionària del Servei 
i que es detallen a continuació: 

SERVEIS COST UNITARI (€) 
1 Inspecció periòdica vehicles pesants 36,17 € 
2 Inspecció periòdica vehicles lleugers 28,92 € 
3 Inspecció periòdica quadricicles, quads i turismes 21,79 € 
4 Inspecció periòdica vehicles de 2 i 3 rodes 13,08 € 
5 Inspecció emissió gasos vehicles pesants dièsel 35, 34 € 
6 Inspecció emissió gasos vehicles lleugers i turismes dièsel 17,82 € 
7 Inspecció emissió de gasos vehicles amb catalitzador 5,10 € 

8 
Inspecció vehicles accidentats amb inspecció periòdica 
inclosa 

124,71 € 

9 Suplement per inspecció a l'Estació mòbil 15,67 € 
54,57 € 

10 
Desplaçament [p = 54,52€+ (n-1) x 5,46€] variable segons 
n* 5,47 € 

11 Pesatge 3,81 € 
12 Segones inspeccions periòdiques vehicles pesants. 10,85 € 
13 Segones inspeccions periòdiques vehicles lleugers. 8,67 € 

14 
Segones inspeccions periòdiques quadricicles, quads i 
turismes. 

6,55 € 

15 Segones inspeccions periòdiques vehicles de 2 i 3 rodes. 3,92 € 
16 Segona inspecció emissió gasos vehicles pesants dièsel 10,60 € 

17 
Segona inspecció emissió gasos vehicles lleugers i turismes 
dièsel 

5,34 € 

28 Inspecció específica vehicles transport escolar i de menors 22,63 € 

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

 

 

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

• Per a la segona inspecció de comprovació de la correcció dels defectes observats 
a la inspecció periòdica (excepte vehicles agrícoles) amb resultat desfavorable, 
s’abonarà una taxa del 30% de la primera, sempre que el termini de presentació 
del vehicle no sigui superior a dos mesos; en aquest cas es procedirà a realitzar 
una inspecció completa al vehicle, abonant el 100% de la taxa corresponent. 
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• En el cas que el resultat de la inspecció periòdica (excepte vehicles agrícoles) 
sigui desfavorable, i que els defectes observats no obliguin a passar per la línia 
d’inspecció per comprovar la seva correcció, i no siguin més de 4 defectes greus, 
es concedirà un termini màxim de 7 dies hàbils per poder passar la segona 
inspecció sense abonar taxes. 

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

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

 

Segon.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de les Illes Balears i notificar-lo a la 
concessionària del Servei “General de Servicios ITV, S.A. 

Tercer.- Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, podeu 
interposar, alternativament, els recursos següents: 

a) Directament el recurs contenciós administratiu davant el tribunal que resulti 
competent, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre 
aquesta notificació. 

b) El recurs de reposició potestatiu davant l'òrgan que ha dictat l’acord, en el termini 
d'un mes, comptador a partir de l’endemà de rebre aquesta notificació. Contra la 
desestimació expressa del recurs de reposició, hi podeu interposar el recurs contenciós 
administratiu davant el Tribunal que resulti competent, en el termini de dos mesos, 
comptadors a partir de l’endemà de rebre la notificació de la desestimació del dit 
recurs de reposició. 

Contra la desestimació per silenci del recurs de reposició podreu interposar el recurs 
contenciós administratiu, en el termini de sis mesos comptadors a partir del dia 
següent a la desestimació presumpta  (un mes des de la interposició del recurs sense 
que s’hagi notificat la resolució)  

Si ha transcorregut un mes des de la interposició del recurs sense que s’hagi notificat 
la resolució, podeu interposar el recurs contenciós administratiu davant el Tribunal 
que resulti competent, contra la desestimació presumpta del recurs de reposició, sense 
limitació temporal, mentre no hi hagi resolució expressa. 

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. GARRIDO (consellera executiva de Territori i Infraestructures) explica conjuntament aquest 
punt i el següent (28).  

Assenyala que aquestes dues propostes fan referència a la taxa i a la tarifa del Servei de la ITV, en el 
sentit d’aplicar un increment del 0,1% d’acord a l’IPC del període comprès entre el mes de juliol 2014 i 
juliol de 2015.  
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Indica que, pel que fa a la taxa, se refereix al servei que presta el Consell de Mallorca de forma directa, 
mentre que la tarifa pertany al servei que presta l’empresa concessionària. 

El Sr. PASTOR (El Pi-Proposta per les Illes) inicia la seva intervenció. 

En primer lloc, anuncia que el seu Grup s’abstendrà de votar aquestes dues propostes. 

Comenta que el seu Grup es fa ressò de l’opinió de la ciutadania, que considera elevades i abusives 
aquestes tarifes.  

Tot i que entén que tot està establert per mitjà d’un contracte, que la revisió s’ha d’aplicar i que s’ha 
d’augmentar la tarifa tot i que sigui de forma simbòlica, fa notar que s’ha de reconsiderar aquesta 
qüestió perquè els preus són massa elevats, no s’han ajustat a l’època actual de crisi econòmica en la 
qual totes les administracions, les empreses i la ciutadania han hagut de fer un esforç enorme per sortir 
endavant.  

Diu que, davant aquesta situació és obvi que cal trobar una solució que permeti abaixar les tarifes.  

El Sr. ROVIRA (PP) intervé a continuació. 

Observa que, per coherència, el seu Grup hauria de votar a favor de les dues propostes, però recorda 
que els plantejaments que ha fet els dos darrers anys l’oposició –i més concretament el PSOE– sobre 
aquesta revisió anual dels preus.  

Fa notar que quan se governa, amb la responsabilitat de complir allò que estableix un contracte que 
indica que l’únic que se pot variar és el que estableix l’IPC, es fa molt complicat haver de defensar la 
postura contrària a les ajudes o a eximir del pagament les persones necessitades. En aquest sentit, fa 
saber al Sr. Pastor que durant la passada legislatura en què ell va ocupar el mateix lloc que ara gestiona 
la Sra. Garrido, li va ser molt difícil, davant aquesta situació, haver d’explicar que s’ha de complir un 
contracte, en els termes que ha explicat abans.  

Tot seguit retreu a la Sra. Garrido que, tot i els arguments que el seu partit polític va exposar durant la 
passada legislatura, ara que governa no els hagi aplicat i torni a augmentar les tarifes. Li recorda quina 
era exactament, la proposta del Grup Socialista: eximir del pagament de les contribucions els tres 
col· lectius que es consideren vulnerables: les persones en situació d’atur, pensionistes i les famílies 
amb fills a càrrec, sempre que no superin uns ingressos de 16.000 € bruts anuals.  

Insisteix a dir que el Grup Socialista va presentar la mateixa proposta dos anys, durant la passada 
legislatura, i que no se podia fer. Fa avinent a la Sra. Garrido que ha quedat clar que ara tampoc no és 
possible fer-ho, i que s’ha de canviar el contracte.  

Diu al Sr. Pastor que el contracte amb l’empresa concessionària acaba l’any 2018, raó per la qual 
durant els propers anys és el moment oportú perquè el Consell de Mallorca se plantegi quin és el 
sistema d’ITV que desitja (amb el sistema actual de concessió administrativa, si s’ha ampliar el termini, 
o alliberar el servei perquè els preus siguin competitius, o bé tenir un servei de gestió pròpia, com és el 
cas d’Eivissa). És clar, que n’hauran de parlar, i recorda que tendran el temps necessari per fer-ho.  

Recorda que queda molt bé parlar, des de l’oposició, sobre coses que no es poden fer. Reitera que, per 
aquest motiu, el seu Grup s’abstendrà de votar aquesta proposta. 

La Sra. GARRIDO inicia la seva intervenció. 

Assegura que, pel que fa a la gestió d’aquestes qüestions, allò que se va plantejar en primer lloc va ser 
justament el mateix que havien plantejat des de l’oposició, per pura coherència, exactament la mateixa 
coherència que s’ha demostrat en el punt anterior, referit a la modificació dels membres de la Comissió 
Insular d’Urbanisme. 

Diu que, quan varen proposar la bonificació de les taxes es varen trobar, en primer lloc, amb un 
informe que indicava que no se podia fer. Precisament perquè el termini de la concessió del servei de la 
ITV acaba l’any 2018, es farà una reflexió profunda i s’estudiarà quin és el model de servei que 
interessa tenir.  

Tot seguit comenta diverses modalitats que podria tenir aquest servei: totalment privat i competitiu, 
com és el cas de Madrid, on les empreses entren en disputa per tal d’aconseguir el màxim de cotxes per 
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fer-los aquesta revisió; tenir un servei intern de la pròpia institució; prorrogar aquesta concessió; que 
aquesta concessió inclogui també la part del servei que actualment presta el mateix Consell de 
Mallorca.   

Expressa el convenciment del Grup Socialista que els col· lectius més necessitats no han de pagar i que, 
per bé que les tarifes són excessives, a hores d’ara no existeix altra possibilitat que el seu increment o la 
baixada de preu amb l’IPC.  

Torna a dir que el contracte vigent no concedeix més marge, i és el que s’han trobat, com molts 
d’altres. Admet que els pertoca gestionar aquesta situació, i afirma que ho han intentat però reconeix 
que no n’han estat capaços. Tot i que ho reconeix, afirma també que ara tenen l’oportunitat, en un espai 
de dos anys, de capgirar la situació del Servei de la ITV, i és aquest el seu objectiu: que se presti amb la 
mateixa agilitat actual i que se continuï prestant a un preu més barat, considerant sobretot la gent que 
no el pot pagar.   

Fa avinent que els darrers quatre anys de crisi han ocasionat l’envelliment de tot el parc automobilístic 
de Mallorca i que molts vehicles ja no passin pel servei de la ITV. Torna a dir que és justament aquest 
l’objectiu que tenen, i el motiu pel qual el Grup Socialista presentava les propostes a què ha fet 
referència el Sr. Rovira en la seva intervenció anterior.  

Per acabar, diu que intentaran que se pugui fer de la forma que ha explicat.   

El Sr. PASTOR intervé a continuació.  

Reitera quin serà el sentit del vot del seu Grup, i també quins són els termes del contracte, però retreu 
que l’equip de govern del Consell de Mallorca no actua sempre de la mateixa manera, i ho explica. 

Recorda que en el darrer Ple, la consellera executiva de Medi Ambient va dir que intentaria modificar 
uns contractes que estaven signats i que acabaven el mes de gener; per tres mesos, va mobilitzar la 
institució per intentar que no entressin més vaixells, perquè considerava que era injust, mentre que la 
Sra. Garrido ha adoptat la que és segurament l’única postura possible, però que és també la més 
còmoda.  

Assegura que no la veu tan combativa com la consellera de Medi Ambient. Diu a la Sra. Garrido que 
ella hauria pogut optar, com a mínim, per mobilitzar els serveis jurídics per estudiar quina altra 
possibilitat hi havia, amb vista a aconseguir abaixar els preus de la taxa i de la tarifa. Observa que no es 
tracta d’esperar el mes de gener, com és el cas de la importació de fems, sinó que aquesta contracta no 
acabarà fins l’any 2018. Es mostra convençut que hi havia altres solucions i retreu que no s’hagin 
cercat.   

Diu també que desconeixia les propostes que havia fet el Grup Socialista durant la legislatura anterior, 
en el sentit d’aplicar l’exempció del pagament de la taxa per als col· lectius que s’han indicat.  

Considera que té raó de més per retreure a la Sra. Garrido la seva gestió, pel fet que el seu Grup no és 
nou en el govern del Consell de Mallorca i la situació actual no hauria de ser aquesta. 

El Sr. ROVIRA intervé tot seguit. 

Fa el mateix retret que el Sr. Pastor a la Sra. Garrido. Li dóna la benvinguda a la gestió des de l’equip 
de govern, després que el Grup Popular hagi hagut d’aguantar durant quatre anys les acusacions del 
Grup Socialista de ser uns inútils, de no ser capaços de revisar ni de canviar el contracte, etc.  

Fa notar al Sr. Coll Canyelles (Grup Socialista) que ell ara, des de l’oposició, es limita a revisar 
aquestes intervencions en les actes del Ple. Li diu que parlava molt bé, i que desconeix si han 
aconseguit vots com a conseqüència de les afirmacions que feia, però allò que queda clar és que 
s’haurien de replantejar moltes de les coses que diuen, perquè aquest és un exemple clar que demostra 
que les coses no són tan fàcils o que fins i tot a vegades són impossibles.  

Fa avinent que no és debades, recordar aquests errors, per no tornar a repetir-los; s’ha d’assumir que hi 
coses que se demanen però no se poden aconseguir.  

La Sra. GARRIDO intervé a continuació.  
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Assegura al Sr. Pastor que ella també s’ho retreu. Li fa avinent que varen mobilitzar els serveis jurídics 
del Servei de Carreteres, cosa que li demostrarà enviant-li els informes que indiquen que allò que s’ha 
de fer per bonificar la tarifa és fer una nova ordenança fiscal i un nou estudi econòmic financer.  

Adverteix que, si la proposta del Ple és que el Servei de Carreteres encarregui una nova ordenança, 
amb un nou estudi econòmic de tots els serveis que presta la ITV, per un any, ella no té cap problema 
per fer-ho així; el que es pot fer és aprovar una ordenança fiscal per un any i, atès que les bonificacions 
no seran tan significatives, ho poden assumir.   

Opina que els esforços els han de dedicar a estudiar quin tipus d’ITV s’ha de prestar i quina serà 
l’ordenança que començarà a regir a partir de l’any 2018. 

Torna a dir que té els informes jurídics que indiquen que actualment no es pot fer cap canvi, tret que 
se’n faci una nova ordenança.  

Recorda que quan ella s’ha fet càrrec d’aquesta gestió –juliol de 2015– s’ha trobat aquesta tarifa, per 
presentar-la en el Ple d’avui.  

Diu al Sr. Rovira que li dóna la raó, però alhora li fa saber que no és impossible, que se pot fer, però li 
adverteix que potser finalment “costi més el pa que el peix” i aquesta és la diferència; tot i això, se pot 
provar. 

Al retret del Sr. Rovira de no haver fet res per canviar la situació respon que el seu equip ho ha intentat. 
També li fa avinent que ell va encomanar els informes esmentats quan el Grup Socialista li va fer les 
propostes que s’han explicat, i afirma que no els va arribar a enviar mai al seu Grup, per bé que els 
varen demanar en diverses ocasions. Ara els tenen, però hi han pogut accedir pel fet de formar part de 
l’equip de govern, no perquè el Sr. Rovira els hagués enviat quan li demanaven. 

Atès que el Sr. Rovira comenta que els informes indiquen el mateix, la Sra. Garrido li fa la següent 
pregunta directa: “Volen que comencem una nova ordenança? Si és així, la començam, demà mateix 
començam a fer-hi feina.”  

El Sr. ROVIRA fa la petició d’intervenir, per respondre. 

El Sr. president li fa notar que ja s’han fet els dos torns d’intervenció.  

També comenta, referint-se a tots els consellers i conselleres de la Corporació del Ple que ell no posa 
en funcionament el rellotge, però és obvi que tothom hauria de fer un esforç de concisió i de brevetat en 
les seves intervencions, perquè són molts els punts que s’han de tractar i en conseqüència el Ple acabarà 
molt tard.  

Tot seguit dóna la paraula al Sr. Rovira. 

El Sr. ROVIRA diu a la Sra. Garrido que pot fer el que vulgui, atès que és la responsable d’aquesta 
gestió; té tot un any per fer-ho. Si vol encomanar l’estudi de modificació de l’ordenança per saber què 
pot costar ho pot fer, per part del Grup Popular no hi ha cap problema.  

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 28. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL 
REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI D’INSPECCIÓ TÈCNICA DE 
VEHICLES QUE PRESTA EL CONSELL DE MALLORCA (REVISIÓ 
SEGONS L’IPC PER A L’ANY 2016)  

Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament de 
Territori i Infraestructures que diu: 
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Atès l’estudi de les taxes a aplicar per la prestació per part del Consell de Mallorca 
dels serveis d’Inspecció Tècnica de Vehicles,  justificatiu de la variació dels imports 
per aplicació de l’IPC interanual de juliol de 2014 a juliol de 2015, que ha resultat ser 
del 0’1 %,  emès el dia 10 de setembre de 2015 pel cap del Servei d’Inspecció Tècnica 
de Vehicles.  
 

Atès l’informe jurídic de la cap del Servei Administratiu de la Secretaria Tècnica del 
Territori i Infraestructures, de data 22 de setembre de 2015, amb nota de conformitat 
del Secretari General de data 23 de setembre de 2015. 

Atès l’informe favorable emès per la  Intervenció General del Consell de Mallorca de 
data 24 de setembre de 2015.  
 
 Per tot això, la consellera executiva del Departament del Territori i Infraestructures, 
sotmet a consideració de la Comissió Informativa General i de comptes, fent ús de les 
atribucions que li confereix el Decret d’Organització del Consell de Mallorca de 10 de 
juliol de 2015 ( BOIB núm. 109, de 18/07/2015), per tal que, al seu torn sigui elevada 
al Ple del Consell de Mallorca la següent 

 
PROPOSTA D’ACORD 

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’article quart i la disposició final de 
l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per serveis d'inspecció tècnica de vehicles, amb 
motiu de l’aplicació de la variació anual de l’IPC (juliol de 2014 a juliol de 2015), que ha 
resultat ser del  0’1 %.   

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

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

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

 
TEXT ANNEX 
 
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA  PER SERVEIS D’INSPECCIÓ 
TÈCNICA DE VEHICLES. 



 110 

 
Article 1r.- FONAMENT, NATURALESA I ÀMBIT D’APLICACIÓ. 

 

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

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

 
Article 2n.- FET IMPOSABLE. 

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

 
Article 3r.- SUBJECTE PASSIU. 

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

 

Article 4rt.- TARIFA. 

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

 

SERVEIS 
COST UNITARI 

(€) 

18 Emissió de duplicat de fulla d'inspecció periòdica i/o adhesiu 4,36 € 
19 Inspecció periòdica tractors agrícoles 21,77 € 
20 Inspecció periòdica remolcs agrícoles 13,08 € 

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

126,44 € 

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

102,46 € 

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

44,27 € 

24 Reformes amb projecte 27,12 € 
25 Reformes sense projecte 13,55 € 
26 Duplicats de Targeta d'ITV 8,96 € 
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27 Verificació i precintatge d'aparells taxímetres 14,17 € 
29 Anotació Targeta d'ITV 6,34 € 
30 Carpeta i impresos 1,25 € 
31 Emissió certificat sense inspecció prèvia 4,49 € 
32 Emissió certificat amb inspecció prèvia 13,55 € 

7,92 € 
54,57 € 33 

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

5,47 € 
34 Certificats ATP i ADR 45,26 € 

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

 

 

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

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

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

 
Article 5è.- EXEMPCIONS I BONIFICACIONS. 

 

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

 

Article 6è.- MERITACIÓ. 

 

Es merita la taxa i neix l’obligació de contribuir en el moment en que s’iniciï 
l’actuació administrativa que constitueix el fet imposable. 

 

Article 7è.- LIQUIDACIÓ I INGRÉS. 

 

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

 

Article 8è.- INFRACCIONS I SANCIONS. 
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En totes les qüestions relatives a la qualificació d’infraccions tributàries i també a les 
sancions que hi corresponen en cada cas, s’aplicaran les disposicions contingudes en 
els articles 77 i següents de la Llei General Tributària. 

 

DISPOSICIÓ FINAL 

 

La present Ordenança, que va ser aprovada provisionalment pel Consell Insular de 
Mallorca, en sessió de dia xxxxxxxxxxxxxxxxx, entrarà en vigor el dia de la seva 
publicació íntegra al BOIB, serà d’aplicació a partir del dia 1 de gener de 2016 i 
romandrà en vigor fins a la seva modificació o derogació expressa.” 

 

Aquesta proposta s’ha debatut en el punt 27. 

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 D’ECONOMIA I HISENDA 

PUNT 29. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚM.21 DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE LA 
CORPORACIÓ DE L’EXERCICI DE 2015 PER CRÈDIT EXTRAORDINARI 
( CE05/2015) I SUPLEMENTS DE CRÈDITS ( SUP09/2015). 

Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament 
d’Economia i Hisenda que diu: 

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

Vist que la Intervenció d’aquest Consell Insular ha emès el dictamen preceptiu, on 
consten les operacions de modificacions de crèdits que es proposen per atendre les 
despeses esmentades, i d’acord amb allò que es preveu en els articles 177 i 180 del 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDLEG 2/2004, de 
5 de març, concordant amb els articles 35 a 38  i 40 a 42 del RD 500/1990, de 20 
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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. 21 de modificació de crèdits en el pressupost 
propi de 2015, d’acord amb el següent detall: 

 

      

·  CRÈDIT EXTRAORDINARI (CEX.05/2015)

Aplicació Descripció Import Projecte

00.24135.23120 LOCOMOCIÓ PERSONAL NO DIR. FOMENT DE L'OCUPACIÓ A RAIXA 8.000,00

50.17000.62300 NOVA INVERSIÓ MAQUINÀRIA MEDI AMBIENT 6.000,00 2015/2/17000/3

50.17227.62300 NOVA INVERSIÓ MAQUINÀRIA FINQUES PÚBLIQUES PRÒPIES 37.745,45 2015/2/17227/2

TOTAL CRÈDIT EXTRAORDINARI 51.745,45

FONTS DE FINANÇAMENT DEL CRÈDIT EXTRAORDINARI

· Baixes per anul· lació

Aplicació Descripció Import Projecte

10.24132.14310 RETRIBUCIONS ALTRE PESONAL LABORAL FOMENT DE L'OCUPACIÓ 8.000,00

50.17227.62390 INCORPORACIÓ P/NOVA INV.EN MAQUINÀRIA FINQUES PÚBLIQUES PRÒPIES 43.745,45 2010/2/17920/4

TOTAL FONT FINANÇAMENT P/CRÈDIT EXTRAORDINARI 51.745,45

EXPEDIENT NÚM. 21 MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE 2015

 

 
·  SUPLEMENT DE CRÈDIT (SUP.09/2015)

Aplicació Descripció Import

20.33710.48901 APORTACIÓ FUNDACIÓ TEATRE PRINCIPAL 736.826,69

40.23140.41000 APORTACIÓ INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS 1.073.993,32

50.16220.46201 A AJUNTAMENT PALMA CONVENI CESSIÓ SON REUS 130.300,00

50.17228.20200 LLOGUER IMMOBLES MALLORCA I LA MAR 35.000,00

50.34150.41000 APORTACIÓ INSTITUT DE L'ESPORT HÍPIC DE MALLORCA 156.000,00

TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDIT 2.132.120,01

FONTS DE FINANÇAMENT SUPLEMENT DE CRÈDITS

· Romanent de tresoreria general

Aplicació Descripció Import

99.87000 ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS 2.132.120,01

TOTAL FONT FINANÇAMENT PER RTDG 2.132.120,01

TOTAL FONTS DE FINANÇAMENT P/SUPLEMENT DE CRÈDITS 2.132.120,01

 

 

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. 
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El Sr. BONET (conseller executiu d’Economia i Hisenda) anuncia que explicarà conjuntament els 
punts núm. 29 i 33 donat tot dos són modificacions de crèdit. 

En destaca, de l’expedient núm. 21, l’aportació a la Fundació Teatre Principal per un import de 
736.826,69 €, l’aportació a l’IMAS per un import de 1.073.993,32 € i l’aportació a l’Institut de l’Esport 
Hípic de Mallorca per un import de 156.000 €, aportacions que es financen amb romanents de 
tresoreria. A part d’això, també hi ha una sèrie de modificacions menors. 

Pel que fa l’expedient núm. 22, destaca l’aportació a l’IMAS de 400.000 € que també es financen 
mitjançant romanent de tresoreria. 

Finalment observa que, vists els debats que han generat aquestes modificacions de crèdits, considera 
que és més adient que, si s’escau, sigui el conseller responsable de cada una de les modificacions qui 
ofereixi les explicacions oportunes. 

El Sr. ROTGER (PP) anuncia, amb relació a aquestes modificacions de crèdits, que només entrarà a 
tractar l’aportació a la Fundació Teatre Principal. 

En aquest sentit manifesta que li vol dir al Sr. Miralles que comptava amb la confiança, que la 
confiança se l’ha de guanyar i que hi hauria d’haver un poc més de respecte als patrons de la Fundació. 

Puntualitza que fa aquest comentari perquè el Sr. Miralles va dur al Patronat, dia 28, una modificació 
de crèdit que ja havia estat signada pel Sr. Bonet, conseller executiu d’Economia i Hisenda, el dia 24. 

Aleshores els patrons varen dir que aquesta modificació de crèdit no hauria de minvar els recursos de 
serveis socials, el Sr. Miralles va dir que ho procuraria quan hauria d’haver dit que ja ho tenia previst i 
que estava acordat que els doblers els treia de romanent positiu de tresoreria. Per això, li retreu que no 
fos sincer i que enganàs els patrons. 

Per altra banda, assenyala que el Sr. Miralles va rebre la confiança de la Junta de Patrons però, després 
de les explicacions que hi va donar, aquesta confiança la posa en dubte. 

Al respecte comenta que, de la mateixa manera que a l’IMAS se li fa una aportació de més d’1 M€ i no 
s’anuncia que el tancaran, la cultura també precisa d’aportacions, a la qual cosa donen tot el suport però 
no així a les manifestacions fetes posteriorment pel Sr. Miralles, manifestacions que fan malbé a la 
cultura, al Consell de Mallorca i al Teatre Principal. 

Aquelles manifestacions sobre dèficit serveixen per embullar la ciutadania. Si volen parlar de dèficit, 
en pot parlar del que trobà fa 4 anys (1,2 M€ pendents de pagar a artistes, 1,7 M€ als jutjats, etc.) però 
no hi vol incidir sinó constatar que el Partit Popular ha intentat deixar el Teatre Principal en una 
situació molt millor d’aquella que hi va trobar. 

Observa que ha detectat irregularitats en les xifres que ofereixen. És cert que hi ha partides que ha 
d’assumir el Consell de Mallorca com, per exemple, una indemnització de 85.000 € al Sr. Bonnín que 
no estava prevista en el pressupost ja que data d’una època en què el Sr. Bonnín estava contractat pel 
Consell de Mallorca i no per la Fundació. 

També hi ha altres partides que no estaven ni previstes ni pressupostades com és un aportació a 
l’SGAE de 182.000 € però n’hi ha d’altres que han estat criticades –relatives a actuacions artístiques– 
que sí que estaven previstes i pressupostades. 

Exemples d’aquestes partides són la coproducció de Maria Antònia Oliver, la producció de Catalina 
Solivelles, la coproducció de Res de Res amb la participació del Festival Grec de Barcelona, etc., i 
totes estan previstes, amb dotació pressupostària i s’han de dur a terme d’aquí a finals d’any. 

La suma d’aquestes partides dóna un resultat de devers 300.000 € que estarien plenament justificats 
així com altres partides que ja corresponen a la gestió de l’actual equip de govern. 

Les irregularitats que hi ha detectat són en la previsió d’ingressos, que la redueixen fins als 250.000 € i, 
en cas que sigui així, el que han de fer és treballar per omplir el Teatre Principal com el varen omplir, 
de gom a gom, durant la temporada lírica. 
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Posa de manifest la disposició de col·laboració del Partit Popular tot i que esperava un altre talant del 
Sr. Miralles i una nova manera de fer política ja que no li recomana que faci mimetisme de fa 4 anys 
perquè la situació d’aleshores era totalment diferent a la situació actual. 

El responsable de Cultura de fa 4 anys va haver de suplementar crèdits llevant-los del mateix 
departament de Cultura per tal de poder surar el Teatre Principal mentre que ara, gràcies a la gestió del 
Partit Popular, l’actual equip de govern ha trobat romanent positiu de tresoreria per poder ajudar el 
Teatre Principal. 

El Sr. MIRALLES (conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports) adverteix que és evident que hi 
ha hagut controvèrsia amb les xifres i que el Partit Popular els ha acusat, als mitjans de comunicació, de 
lladregots. 

Tot i que poden parlar de talant, considera que és acurat parlar de números i, en aquest sentit, afirma 
que se pot ser més o manco optimista en les previsions però ell en cap moment no ha dit que hi hagi un 
dèficit a dia d’avui al Teatre Principal. 

Puntualitza que allò que va dir al Patronat va ser que, si el Consell de Mallorca no li feia una aportació 
extraordinària al Teatre Principal, hi hauria un dèficit a final d’any. 

Donat que tothom mira per la viabilitat del Teatre Principal, ell que n’és el responsable ha de conèixer 
la situació dels seus comptes i la previsió que hi haurà a final d’any i, en conseqüència, tramitar la 
corresponent petició de suplement de crèdit per al Teatre Principal. 

Reconeix que li resulta un poc estrany haver-li d’explicar en què s’han gastat els doblers durant aquest 
any a la persona que ha estat responsable del Teatre Principal però no li’n queda d’altra que explicar en 
què s’han gastat, fins a data 31 d’agost, 3.344.000 € d’un pressupost total de 3.959.000 €. 

Recorda que al Patronat va presentar l’estat dels comptes a dia 31 d’agost i una previsió de despeses 
fins dia 31 de desembre, despeses de manteniment, personal i de produccions artístiques que ja estaven 
programades i que no els ha permès tenir massa marge d’intervenció llevat d’alguns petits detalls que 
més tard també comentarà. 

Vista la previsió de despeses fins dia 31 de desembre, s’observa que el pressupost de despeses hauria 
de ser de 1.110.000 € però només hi havia 614.000 € disponibles i, per tant, fan falta 495.870 € per tal 
d’incrementar les partides de despeses tant en el capítol de personal com de serveis general i de 
despeses corrents en general. 

Així doncs, donat que a data 31 d’agost s’ha consumit la majoria del pressupost, en fa falta més per 
garantir el funcionament normal del Teatre Principal fins a final d’any. Òbviament hi ha despeses que 
estan pressupostades i s’han anat executant però n’hi ha d’altres de sobrevingudes que el Sr. Rotger diu 
que ha de pagar el Consell de Mallorca però la realitat és que no ha trobat cap expedient administratiu 
iniciat per a la incorporació d’aquests recursos. 

Pel que fa als ingressos explica que la previsió que han trobat és de 3.959.000 € i, a data 31 d’agost, 
s’han executat 3.573.000 € i, per tant, de dia 1 de setembre a dia 31 de desembre s’han de generar 
385.000 € d’ingressos al Teatre Principal per assolir els 929.000 € prevists d’ingressos d’entrades. 

La previsió que fan els tècnics d’ingressos per taquilla, de la programació que va deixar elaborada 
l’anterior govern, no fa possible recaptar els 929.000 € perquè la previsió és recaptar 144.000 € 
d’ingressos. Podrien discutir si aquesta previsió és prudent o no però considera que val més ser-ho i 
tant de bo que a final d’any, en lloc de 144.000 €, n’ingressin 200.000. 

Aquestes dades posen de manifest que hi ha un dèficit d’ingressos de 240.000 € que, sumats als 
495.000 €, donen un total de 736.826,69 € que són els que se sol· licita al Ple perquè aporti, de manera 
extraordinària, al Teatre Principal. 

El Sr. Rotger li deia que s’havien de generar aquests ingressos però, en aquest sentit, li ha de dir que el 
Teatre Principal mai no ha generat 900.000 € d’ingressos per taquilla i, per tant, refusa que els 
encomanin aquesta responsabilitat ja que, donat que mai no s’ha produït, és una mica agosarat. 
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Considera que està clar que s’havia fet una previsió d’ingressos al Teatre Principal per cobrir les 
despeses que s’havien pressupostat –o que se preveien fer durant l’any– però és una previsió que no se 
podrà assolir. 

Quant a les despeses programades fins a final d’any relatives a actuacions, comenta que hi han fet tres 
modificacions en tres projectes concrets. 

Fa constar que el Sr. Rotger li parla de talant i ell li demana transparència a l’hora d’explicar què han 
fet per reduir o augmentar els costos del teatre, que ho expliqui tot i no parcialment. 

Certament s’ha incrementat la despesa d’una obra concreta però, en el conjunt de les tres obres en què 
han intervengut, la previsió de despesa era de 220.000 €, previsió que ara han davallat fins als 162.000 
€, és a dir, que hi han aconseguit un estalvi de 58.000 € en tres obres. 

Per tant, li retreu al Sr. Rotger que només parli d’una obra que ha passat de 38.000 € a 49.000 € perquè 
no s’havia pressupostat tota la despesa que era necessària per desenvolupar aquesta activitat. 

Assenyala que el Sr. Rotger també ha dit que les xifres són falses però li recorda que les xifres les han 
fetes els mateixos serveis tècnics que feren les previsions pressupostàries a l’anterior equip de govern. 
Són els mateixos serveis tècnics que varen emprar l’any 2014 per fer una aportació extraordinària del 
Consell de Mallorca al Teatre Principal i són els mateixos tècnics que han fet possible, gràcies a 
l’increment de l’IVA cultural, tancar els comptes dels darrers anys en positiu. 

Reconeix que li agradaria poder tenir 2 M€ més d’IVA cultural per anar equilibrant el pressupost del 
Teatre Principal però no és així perquè aquests doblers s’han gastat durant els dos darrers anys. 

En concret, l’any 2014 s’hi varen aplicar 650.000 € extraordinaris perquè, de no haver estat així, el 
Teatre Principal hauria tancat l’exercici amb 500.000 € de dèficit. L’any 2013 s’hi va fer una aportació 
extra d’IVA per import de 974.000 € perquè, sense incorporar aquesta quantitat, haurien tengut un 
romanent negatiu de 113.000 €. 

Tota aquesta informació fa palès que el Teatre Principal sofreix o bé d’un excés de programació, o bé 
d’una manca d’ingressos i això no és cap invenció sinó quelcom que posen de manifest les xifres. 

En conseqüència, ara han de treballar per l’efectivitat del Teatre Principal de cara al futur i ho poden 
fer optimitzant les programacions que s’hi fan o bé essent enginyosos per tal d’obtenir més ingressos. 

La realitat del Teatre Principal, en aquests moments, és que gràcies a aquesta aportació podrà tancar 
l’exercici en positiu i podrà donar continuïtat a la programació d’aquí a final d’any. 

Fa avinent que aquest talant no hauria de ser el que servís de guia durant els propers quatre anys ja que 
no ha arribat al Consell de Mallorca insultant ningú i voldria anar-se’n igual. 

Puntualitza que no ha dit que l’anterior govern hi fes res il· legal i, quan va dir que volia una auditoria 
del teatre, es referia a una auditoria dels números i de la gestió perquè al Teatre Principal li falta 
procediment i, per tant, necessita una auditoria que determini els processos adients per a la correcta 
gestió dels doblers públics que s’hi gestionen i que és el que se va aprovar al Patronat. 

Segurament l’any que ve sorgiran noves despeses extraordinàries com, per exemple, podrien ser les 
indemnitzacions als treballadors –representants sindicals– acomiadats ja que a finals d’any 
probablement se’n celebrà el judici, que no té bones perspectives per a la casa. 

No obstant això, si tots van pel camí de garantir la viabilitat del teatre, ben segur que hi trobaran 
l’equip de govern emperò no serà així si van pel camí de l’insult i el menyspreu als polítics que ara 
tenen la responsabilitat de gestionar el teatre, perquè aquest és un mal camí. 

El Sr. ROTGER assegura que les seves paraules estan motivades per les acusacions fetes, fora de la 
Junta de Patrons, pel Sr. Miralles. 

Reitera que quan el Sr. Miralles diu que s’haurà de tancar el Teatre Principal, li està fent mal a la 
cultura, posa en dubte la gestió del Consell de Mallorca en matèria de cultura i fomenta la idea de 
tancar el teatre, idea alimentada per l’actual equip de govern. 
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Insisteix a dir que el Sr. Miralles compta amb la seva confiança –i la va tenir en la Junta de Patrons– 
però no ha començat amb bon peu atès que va dur a la Junta de Patrons un tema que ja estava signat i 
decidit per l’equip de govern. 

Per això, li demana que rectifiqui i, abans de decidir les coses, les dugui a la Junta de Patrons, és a dir, 
que no la convoqui perquè no li queda més remei sinó perquè hi creu i perquè pensa que és en la Junta 
de Patrons on s’han de posar en marxa tots els processos que diu. 

El Teatre Principal ha de tenir una auditoria per rebre els fons i la té, amb la qual cosa el PP està 
totalment d’acord. També pensen que el Teatre Principal ha de ser el centre cultural de referència allà 
on els autors i els operadors de la cultura de Mallorca tenguin cabuda. 

Assenyala que el Teatre Principal ha d’anar millorant però s’ha de reconèixer que la situació hi ha 
deixat el Partit Popular és infinitament millor a aquella que hi va trobar tant a nivell d’infraestructures 
com a nivell de dotació pressupostària i de programació. 

Malgrat aquella situació, el Teatre Principal ha mantengut el seu nivell i, per això, aprofita l’avinentesa 
per reconèixer la feina del personal del teatre, que ha fet possible tenir un temporada lírica –
concretament la darrera– a l’altura dels millors teatres. 

El Sr. MIRALLES observa que de la seva intervenció anterior no es pot deduir ni que desitgi ni que 
vulgui que se tanqui el Teatre Principal sinó més aviat tot el contrari. 

Precisament si des del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports se sol· licita un esforç al Ple del 
Consell de Mallorca per fer una aportació extraordinària al Teatre Principal de 700.000 € és perquè 
volen garantir la viabilitat econòmica, fins a final d’any, del Teatre Principal. 

Nega rotundament que hagi dit que el teatre s’hagi de tancat o que estigui en situació de fallida però sí 
que és cert que, si no s’aprova aquesta aportació extraordinària, no podrà arribar a final d’any perquè 
així ho constaten els números. 

La raó d’aquesta situació és haver gastat més del que hi havia, més del que era necessari per executar 
l’exercici pressupostari i s’ha gastat més en les obres que tant alaba el Sr. Rotger, obres que 
artísticament poden ser molt bones i de molta qualitat però no és una bona política programar activitats 
sense tenir en compte la disponibilitat pressupostària ja que el resultat és que totes aquestes activitats 
han generat un desfasament de 250.000 € ja que han sortit més cares del que s’havia previst. 

Per explicar d’on surten els 495.000 € de despesa addicional, bastar anar sumant els sobrecostos de les 
obres programades: El Barbero de Sevilla, 55.000 €; Aïda, 50.000 €; la Gala de Ballet, 73.000 €; Les 
Dones Sàvies, 22.000 €; El Rinoceront, 20.000 €, Eugene Onegin, 27.000 €. Tota aquesta suma dóna 
un total de 250.000 €. 

A més a més, s’hi poden sumar despeses extraordinàries sobrevingudes com una indemnització de 
85.000 € o despeses extraordinàries de sous i retribucions de personal de la casa com són els 
complements de direcció –que tant han criticat els grups polítics que ara governen–, complements que 
se cobren per dirigir obres de teatre i que estaven contemplats en la previsió de despeses de personal. 
Fent el sumatori de totes aquests xifres, els comptes surten. 

Assegura, per altra banda, que no ha dit que no s’hagin fet auditories del Teatre Principal però, si una 
auditoria a posteriori serveix per acreditar que l’assentament comptable té la seva corresponent factura 
de l’acte efectivament realitzat, doncs d’acord, però no parlava d’això. 

Aclareix que, del que estava parlant en referir-se a les auditories, és d’una bestreta de les despeses, de 
la seva fiscalització amb un procés normalitzat i clar per garantir que no torni a passar que se gasti més 
del que se pot gastar i que la previsió d’ingressos no s’ajusti a la realitat dels darrers anys quant a 
ingressos reals. 

Per això, espera que aviat s’iniciï l’auditoria sobre la gestió del Teatre Principal la qual se 
complementarà molt bé amb el procés de participació que han encetat amb l’entorn de les arts 
escèniques. 

Finalment fa constar que, en tenir coneixement de la necessitat de recursos addicionals per al Teatre 
Principal per garantir-ne el funcionament normal fins al 31 de desembre, va convocar el Patronat amb 4 
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dies d’antelació i, al mateix temps, va formular la sol· licitud d’incorporació de crèdit perquè hi hagués 
temps per poder-la dur avui a Ple ja que no tendria sentit fer-la els propers mesos perquè ja seria massa 
tard. 

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

 

PUNT 30. PROPOSTA DE CANVI DE REPRESENTANT SUPLENT DEL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA A DIVERSOS ORGANISMES. 

Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament 
d’Economia i Hisenda que diu: 

Mitjançant Acord del Ple de 30 de juliol de 2015 es va nomenar com a representant, 
suplent, del Consell de Mallorca a diversos organismes, el Sr. Joan Ignasi Morey 
Marquès, secretari tècnic d’Economia i Hisenda. 

Per Decret de 6 d’agost de 2015 la Presidència ha nomenat la senyora M. Paula 
Ginard Vilchez, directora insular de Turisme, Promoció Econòmica i Artesania. 

Es considera convenient disposar el cessament del Sr. Joan Ignasi Morey Marquès, 
com a representant suplent del Consell Insular de Mallorca a diversos organismes i 
substituir-lo per l’actual directora insular de Turisme, Promoció Econòmica i 
Artesania. 

Per això propòs al Ple que acordi: 

1. Disposar el cessament del senyor Joan Ignasi Morey Marquès com a representant 
suplent del Consell Insular de Mallorca en els organismes següents: 

- Consell General del Comité de Desarrollo de Rutas Aéreas del Aeropuerto de Palma 

- Consell de Direcció de l’Agència de Turisme 

- Consell Assessor de l’Activitat Industrial de les Illes Balears 

- Comissió Interinsular d’Artesania 

2. Nomenar la senyora M. Paula Ginard Vilchez, directora insular de Turisme, 
Promoció Econòmica i Artesania, representant suplent del Consell Insular de 
Mallorca en els organismes següents: 

- Consell General del Comité de Desarrollo de Rutas Aéreas del Aeropuerto de Palma 

- Consell de Direcció de l’Agència de Turisme 

- Consell Assessor de l’Activitat Industrial de les Illes Balears 
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- Comissió Interinsular d’Artesania 

3. Comunicar-ho a les persones interessades i als organismes afectats. 

El Sr. BONET (conseller executiu d’Economia i Hisenda) explica que es tracta d’un canvi de 
representant suplent a diversos organismes, que se produeixen en aquest moment pel fet que s’ha 
completat l’equip que va conformar per al Departament d’Economia i Hisenda.  

El Sr. PASTOR (El Pi-Proposta per les Illes) inicia la seva intervenció anunciant que el seu Grup 
s’abstendrà de votar la proposta.  

Retreu que, després de celebrar tres Plens ja està bé que tenguin tots els representants i se pugui debatre 
com pertoca. Diu que no sap si durant tota la legislatura s’assistirà a nous nomenaments, demana que 
acabin de conformar ja tots els equips de treball i que nomenin tots els seus representants, amb vista a 
començar les discussions dels temes que el Consell de Mallorca ha de gestionar.  

El Sr. PRESIDENT demana si tothom ve a bé a votar conjuntament aquest punt i el següent, i 
s’accepta. 

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

 

PUNT 31. PROPOSTA D’ACORD DE CANVI DEL REPRESENTANT 
SUPLENT DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA EN LA COMISSIÓ 
DE PROGRAMACIÓ, SEGUIMENT I CONTROL DEL CONVENI SIGNAT 
EL 29.10.2009 CAIB-CIM 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 conseller executiu del Departament 
d’Economia i Hisenda que diu: 

Mitjançant Acord del Ple de 30 de juliol de 2015 es va nomenar el Sr. Joan Ignasi 
Morey Marquès, secretari tècnic d’Economia i Hisenda, com a representant suplent 
del Consell de Mallorca en la Comissió de Programació, Seguiment i Control del 
Conveni signat el 29 d’octubre de 2009 entre l’Administració de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears i el Consell Insular de Mallorca en matèria d’actuacions 
per al desenvolupament de les inversions de l’Estat a les Illes Balears. 
 
Per Decret de 6 d’agost de 2015 la Presidència ha nomenat la senyora Cristina 
Ballester Parets, directora insular d’Hisenda i Pressuposts. 

Es considera convenient disposar el cessament del Sr. Joan Ignasi Morey Marquès, 
com a representant suplent del Consell Insular de Mallorca a la Comissió esmentada 
substituir-lo per l’actual directora insular d’Hisenda i Pressuposts. 

Per això propòs al Ple que acordi: 

1. Disposar el cessament del senyor Joan Ignasi Morey Marquès com a representant 
suplent del Consell Insular de Mallorca en la Comissió de Programació, Seguiment i 
Control del Conveni signat el 29 d’octubre de 2009 entre l’Administració de la 



 120 

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. 

2. Nomenar la senyora Cristina Ballester Parets, directora insular d’Hisenda i 
Pressuposts, representant suplent del Consell Insular de Mallorca en la Comissió de 
Programació, Seguiment i Control del Conveni signat el 29 d’octubre de 2009 entre 
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el Consell Insular de 
Mallorca en matèria d’actuacions per al desenvolupament de les inversions de l’Estat 
a les Illes Balears. 

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

Aquest punt s’ha tractat en el punt 30. 

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

 

PUNT 32. PROPOSTA D’ACORD DE CONCERTACIÓ D’OPERACIONS DE 
CRÈDIT PER AL REFINANÇAMENT D’OPERACIONS DE PRÉSTECS 
D’INVERSIÓ. 

Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament 
d’Economia i Hisenda que diu: 

El Ple de la Corporació, en sessió de 30 de juliol de 2015 (aprovació definitiva BOIB 
de 27.08.2015), va acordar la modificació de la base 43 de les d’execució del 
Pressupost General del Consell de Mallorca per al 2015, possibilitant la renegociació 
d’operacions de crèdit destinades a inversions dins el marc jurídic establert a la 
disposició addicional 77a de la Llei 36/2014 de Pressuposts Generals de l’Estat per a 
l’any 2015. 

El conseller executiu d’Economia i Hisenda, el 28 d’agost de 2015, va resoldre iniciar 
l’expedient per al refinançament de les operacions de crèdit, de conformitat amb 
l’informe-proposta de Tresoreria de la Corporació, convidant a les entitats bancàries  

En aplicació dels principis generals que han de regir les actuacions de les 
Administracions Públiques de publicitat, transparència dels procediments i no 
discriminació i igualtat de tractament entre els candidats, s’han sol·licitat ofertes a les 
entitats bancàries que consten a l’expedient tramitat a l’efecte. 

La Tresoreria, mitjançant informe de 23 de setembre de 2015, ha procedit a la 
valoració de les ofertes presentades i a la proposta de l’adopció del present acord. 

Atès l’informe jurídic de la cap de servei de la Secretaria Tècnica d’Economia i 
Hisenda i la nota de conformitat del secretari general de la Corporació de 24 de 
setembre de 2015. 
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Atès l’informe favorable de la Intervenció de 29 de setembre de 2015, i vists els 
informes econòmics presentats en els quals s’exposa que la subscripció de les 
operacions suposa un estalvi total de 1.780.000 €, sense increment de la vida residual 
mitjana de les operacions objecte de refinançament. 

La competència per a l’adopció d’aquest Acord correspon al Ple del Consell de 
Mallorca amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres, 
d’acord amb l’article 33.2.ñ) en relació amb l’article 47.2.l) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, així com l’article 8.1.m) de la Llei 
8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars amb relació a l’article 52.2 del Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals. 

De conformitat amb els antecedents exposats, es proposa al Ple del Consell de 
Mallorca, que per majoria absoluta de conformitat a l’article 47.2. l) de la Llei 7/1985, 
i de conformitat a les seves competències establertes a l’article 33.2.k) de la mateixa 
Llei 7/985, l’adopció del següent: 

ACORD 

1r.- Refinançar les operacions de crèdit d’inversions següents: 

Banc  Capital viu a 
20/10/2015 

 Vida 
residual 

 Tipus Data firma  Import inicial Finalitat 

Banco Santander  3 000 000,00 € 5,94 Euribor 03 M + 1.5 22/09/2009  5 000 000,00 € inversions 

Dexia Sabadell  3 000 000,00 € 5,94 Euribor 03 M + 1.5 22/09/2009  5 000 000,00 € inversions 

Bankia  4 065 181,46 € 5,94 Euribor 03 M + 1.75 30/09/2009  6 500 000,00 € inversions 

Caixabank  1 189 811,16 € 6,20 Euribor 3 meses (365) + 1.3 29/12/2009  1 699 730,22 € inversions 

Banco Santander  11 077 601,39 € 6,94 Euribor 03 M + 2.34 30/09/2010  21 000 000,00 € inversions 

Caixabank  7 975 000,00 € 7,20 Euribor 3 meses (365) + 1.55 30/09/2010  11 000 000,00 € inversions 

BBVA  7 975 000,00 € 7,20 Euribor 03 M + 2.32 30/11/2010  11 000 000,00 € inversions 

Bankinter  3 125 011,91 € 5,98 Euribor 03 M + 1.75 22/09/2009  5 000 000,00 € inversions 

   41 407 605,92 €       66 199 730,22 €   

 

2n.- Concertar l’operació de crèdit de refinançament de les operacions assenyalades 
en l’apartat anterior a les entitats financeres i en les condicions següents:  
 

Entitat financera Import Termini Tipus 

DEUSCHE  
PRANDBRIEFBANK 

41.407.993,17 € 
 

6 anys i 8 mesos 
 

0.77% març 2019 i 0.72% a partir març 2019 

 
3r.- En conseqüència, cancel·lar les operacions de préstecs següents: 
 

Banc  Capital viu a 
20/10/2015 

 Vida 
residual  Tipus Data  firma  Import inicial Finalitat 

Banco Santander  3 000 000,00 € 5,94 Euribor 03 M + 1.5 22/09/2009  5 000 000,00 € inversions 

Dexia Sabadell  3 000 000,00 € 5,94 Euribor 03 M + 1.5 22/09/2009  5 000 000,00 € inversions 

Bankia  4 065 181,46 € 5,94 Euribor 03 M + 1.75 30/09/2009  6 500 000,00 € inversions 
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Caixabank  1 189 811,16 € 6,20 Euribor 3 meses (365) + 1.3 29/12/2009  1 699 730,22 € inversions 

Banco Santander  11 077 601,39 € 6,94 Euribor 03 M + 2.34 30/09/2010  21 000 000,00 € inversions 

Caixabank  7 975 000,00 € 7,20 Euribor 3 meses (365) + 1.55 30/09/2010  11 000 000,00 € inversions 

BBVA  7 975 000,00 € 7,20 Euribor 03 M + 2.32 30/11/2010  11 000 000,00 € inversions 

Bankinter  3 125 011,91 € 5,98 Euribor 03 M + 1.75 22/09/2009  5 000 000,00 € inversions 

   41 407 605,92 €        66 199 730,22 €   

 

4t.- Facultar al conseller executiu d’Economia i Hisenda per a subscriure els 
documents que siguin necessaris per l’adopció del present acord i la formalització dels 
contractes de préstecs. 

5è.- Notificar aquest Acord a les entitats financeres. 

El Sr. BONET (conseller executiu d’Economia i Hisenda) explica que l’objecte d’aquesta proposta és 
arribar a un acord sobre el procés de refinançament de 41.407.993,17 € que ja es va iniciar en el Ple 
anterior. 

Fa notar que representa una quantitat important del deute del Consell de Mallorca i destaca que s’ha 
pogut resoldre molt bé, és una bona operació financera per a la institució, que assumeix un únic banc en 
exclusiva i en unes condicions compreses en el marge de la prudència financera, que és el motiu pel 
qual s’havia presentat. Valora aquestes condicions com immillorables I que permetran fer una gestió 
correcta i més tranquil· la de les finances d’aquesta institució.    

La Sra. ROIG (PP) inicia la seva intervenció. 

Agraeix i dóna l’enhorabona al Sr. Bonet perquè és conscient de l’esforç i de la bona feina que es fa 
des de la Tresoreria de la institució per dur endavant la gestió dels expedients. 

Opina que la institució està d’enhorabona, perquè representarà un estalvi molt important de la despesa 
financera; és un motiu per alegrar-se’n i per agrair-ho.  

El Sr. PASTOR (El Pi-Proposta per les Illes) intervé a continuació. 

Anuncia que el seu Grup votarà a favor de la proposta, però alhora adverteix que el millor 
refinançament que se podria fer seria cobrar el deute del Govern balear. Fa notar que si se fes així, 
segurament no es veurien obligats a haver de fer aquestes operacions de crèdit i no només se podria 
rebaixar el deute que té la institució, sinó que també se podria pagar el deute que té aquesta amb els 
ajuntaments.  

Reitera que els esforços s’haurien de fer per cobrar el deute històric que té el Govern de les Illes 
Balears amb el Consell de Mallorca.  

La Sra. SERRA (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) intervé tot seguit. 

Dóna l’enhorabona al Sr. Bonet per aquesta gestió que el seu Grup considera molt positiva, atès que si 
és un estalvi per a la institució ho és també per a la ciutadania. 

El Sr. BONET intervé a continuació. 

Puntualitza que el Govern balear paga, perquè si no fos així aquesta institució tendria un problema molt 
gran pel fet que la gran part del finançament que rep és del Govern balear.  

Certament, seria desitjable rebre encara més doblers, però existeix una Llei de finançament dels 
consells insular, a la qual s’han d’atenir.  

Comenta que, a dia d’avui, es pot considerar que la institució té una economia prou sanejada, que el 
Govern balear compleix amb les seves obligacions. Cosa diferent és el finançament global de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que evidentment repercutiria en el finançament d’aquesta 
institució, però aquest ja és un altre debat que evidentment se podrà fer.  
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Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 

 

PUNT 33.  PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚM. 22 DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE LA 
CORPORACIÓ DE L'EXERCICI DE 2015 PER SUPLEMENT DE CRÈDITS 
(SUP10/2015). 

Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament 
d’Economia i Hisenda que diu: 

Atesa la sol·licitud de modificació de crèdit per Suplement de Crèdits del departament 
de Benestar Social, registre d’entrada a Intervenció General núm. 8276 de 25 de 
setembre de 2015. 

Vista la provisió del conseller executiu d’Economia i Hisenda que subscriu, de 28 de 
setembre de 2015, d’incoació d’un expedient de modificació de crèdits en el 
Pressupost propi del Consell de Mallorca corresponent a l’exercici de 2015, a 
l’objecte de poder atendre algunes despeses, les aplicacions a les quals s’havien 
d’imputar no s’havien incloses en el pressupost de 2015 o no tenien crèdit suficient 
atenent les necessitats que s’especifiquen a les memòries corresponents i de les quals 
n’hi ha constància en els antecedents de l’expedient. 

Vist que la Intervenció d’aquest Consell Insular ha emès el dictamen preceptiu, on 
consten les operacions de modificacions de crèdits que es proposen per atendre les 
despeses esmentades, i d’acord amb allò que es preveu en els articles 177 i 180 del 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDLEG 2/2004, de 
5 de març, concordant amb els articles 35 a 38  i 40 a 42 del RD 500/1990, de 20 
d’abril i amb la base 10 de les d’execució del pressupost per a 2015, 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. 22 de modificació de crèdits en el pressupost 
propi de 2015, d’acord amb el següent detall: 
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·  SUPLEMENT DE CRÈDIT (SUP.10/2015)

Aplicació Descripció Import

40.23140.41000 APORTACIÓ INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS 400.000,00

TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDIT 400.000,00

FONTS DE FINANÇAMENT SUPLEMENT DE CRÈDITS

· Romanent de tresoreria general

Aplicació Descripció Import

99.87000 ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS 400.000,00
TOTAL FONT FINANÇAMENT PER RTDG 400.000,00
TOTAL FONTS DE FINANÇAMENT P/SUPLEMENT DE CRÈDITS 400.000,00

EXPEDIENT NÚM. 22 MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE 2015

 

 
Per la qual cosa queda anivellat el Pressupost. 

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

S’ha debatut conjuntament amb el punt núm. 29. 

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). 

 

DEPARTAMENT DE MODERNITZACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA 

PUNT 34. RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ QUE HA 
INTERPOSAT SONIA DE SFGT, EN REPRESENTACIÓ DEL COMITÈ 
D’EMPRESA DEL CONSELL DE MALLORCA, CONTRA L’ACORD DEL 
PLE DE DATA 12 DE FEBRER DE 2015, QUE APROVA LA MODIFICACIÓ 
DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL. 

Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament de 
Modernització i Funció Pública que diu: 

ANTECEDENTS 

PRIMER.- A la sessió del Ple del Consell de Mallorca de dia 12 de febrer de 2015, 
s’aprova la modificació de la Relació de llocs de treball (RLT) d’aquesta 
Administració. Aquest Acord, que inclou la modificació de l’RLT com a document 
annex, es publica al BOIB núm. 25 de 22 de febrer de 2015. 
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SEGON.- SFGT, en qualitat de presidenta del Comitè d’empresa del Consell de 
Mallorca, mitjançant diversos escrits presentats entre els dies 11 de febrer  i 18 de 
febrer de 2015, sol·licita còpia de l’expedient de la modificació de la RLT, dut a la 
sessió del Ple de 12.02.2015, en suport informàtic i en llengua castellana. 

En data 19 de febrer de 2015 es comunica a la interessada que té còpia completa de 
l’expedient sol·licitat a la seva disposició en el servei Tècnic de Recursos Humans, 
així com de la circumstància que no es disposa de l’expedient en suport informàtic. 
Aquest mateix dia, SG recull la còpia de l’expedient sol·licitat, que consta de tres 
volums en paper foliat, el primer de 189 pàgines, el segon de 279 pàgines i el tercer 
131 pàgines.  

No obstant l’anterior, entre el 2 de març i el 10 de març de 2015, SG presenta tres 
escrits més sol·licitant una certificació sobre la documentació rebuda, una còpia en 
format digital, que es completi l’expedient amb una sèrie d’actes de sessions de la 
Mesa general de negociació conjunta i es suspengui el termini per interposar recurs de 
reposició. 

TERCER.- Amb data 20 de març de 2015 i registre d’entrada número 8799 del mateix 
dia, SFGT, en qualitat de presidenta i en representació del Comitè d’empresa del 
Consell de Mallorca, interposa recurs potestatiu de reposició contra l’Acord del Ple 
del Consell de Mallorca de 12 de febrer de 2015, que aprova la modificació de l’RLT 
del Consell de Mallorca. La recurrent sol·licita, en primer lloc, que es suspengui 
l’execució de l’acte impugnat i es declari la nul·litat de ple dret d’aquest per vulnerar 
la bona fe negociadora amb el Comitè d’empresa al qual s’ha provocat indefensió; en 
segon lloc, que de manera subsidiària es declari l’anul·labilitat de l’acte impugnat i, 
finalment, que es compleixi tot allò que la recurrent ha sol·licitat, amb la finalitat de 
dur a terme la negociació col·lectiva o, de manera subsidiària, s’identifiqui els 
funcionaris o autoritats responsables a efectes de derivar responsabilitats. 

QUART.- Mitjançant ofici de data 31 de març de 2015, la consellera executiva del 
departament d’Hisenda i Funció Pública requerí a la recurrent per esmenar l’escrit 
d’interposició del recurs de reposició, aportant l’acreditació de la decisió majoritària 
dels membres del Comitè d’Empresa per interposar aquest recurs. 

En resposta a l’anterior, en data 17 d’abril de 2015 es registrà d’entrada al Consell de 
Mallorca certificat del Secretari del Comitè d’empresa sobre l’acord sol·licitat. 

CINQUÈ.- Quant a la sol·licitud de suspensió de l’execució de l’acte impugnat, el Ple 
del Consell de Mallorca, en sessió de data 12 de febrer de 2015, acordà desestimar-la; 
acord que es notificà a la recurrent dia 20 d’abril de 2015. 

SISÈ.- La recurrent es presentà dues vegades més al Servei Tècnic de Recursos 
Humans, en dates 27 de març i 15 d’abril de 2015, acompanyada de lletrat, per 
consultar l’expedient referent a l’acte impugnat, alhora que presentà escrits diversos i 
reiteratius en relació amb la consulta i complementació de l’expedient, amb registres 
d’entrada de dates 27 de març, 22 d’abril i 24 d’abril de 2015; l’anterior fou atès pel 
Servei mitjançant diversos oficis del director insular d’Hisenda i Funció Pública de 
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dates 8 d’abril i de 15 d’abril de 2015, així com posant a disposició de la recurrent 
l’expedient sol·licitat, en documentació original, que consultà acompanyada 
d’assistència lletrada en data 15 d’abril de 2015. 

CONSIDERACIONS 

PRIMERA.- Anàlisi de la legitimació del Comitè d’empresa per interposar recurs 
contra l’acte administratiu d’aprovació de la modificació de l’RLT. 

En primer lloc, a mode d’introducció, no està de més explicar que el model de 
representació tant dels funcionaris públics com del personal laboral, obeeix a un 
sistema de doble canal, atès que normativament es preveu la presència simultània de 
representació unitària i representació sindical; aquesta darrera s’empara en el dret 
fonamental  a la llibertat sindical, desenvolupat mitjançant la Llei orgànica 11/1985 i 
estableix un sistema de representació de caràcter sindical. En canvi, la representació 
unitària (comitès d’empresa i juntes de personal), no compta amb precepte 
constitucional exprés en el qual emparar-se i el seu fonament es troba en la voluntat 
del legislador ordinari (RDLeg 1/1995 i Llei 7/2007). 

En segon lloc, pel que fa a l’àmbit per negociar les matèries comunes al personal 
funcionari i laboral en les administracions públiques, és la Mesa general de 
negociació; així s’estableix en l’article 36.3 de la Llei 7/2007, de 12 abril de l’estatut 
bàsic de l’empleat públic (en endavant, EBEP):  

Per a la negociació de totes aquelles matèries i condicions de treball comunes al 
personal funcionari, estatutari i laboral de cada Administració Pública, es constituirà 
en l'Administració General de l'Estat, en cadascuna de les comunitats autònomes, 
ciutats de Ceuta i Melilla i entitats locals una Mesa general de negociació. 

Són d'aplicació a aquestes Meses generals els criteris establerts en l'apartat anterior 
sobre representació de les organitzacions sindicals en la Mesa general de negociació 
de les administracions públiques, prenent en consideració en cada cas els resultats 
obtinguts en les eleccions als òrgans de representació del personal funcionari i laboral 
del corresponent àmbit de representació. 

L’EBEP ha optat, doncs, per la negociació en Meses de caràcter estable, per la 
sindicalització de la negociació, excloent la legitimació negocial de les 
representacions unitàries, solució que s’estén a la negociació conjunta de personal 
laboral i funcionari, per a la qual no es legitima als comitès d’empresa ni als delegats 
de personal en l’àmbit laboral. Aquesta solució legal s’ha declarat absolutament 
constitucional ja que aquestes representacions unitàries són d’origen legal, per tant, 
correspon a la norma legal fixar les seves competències i poden excloure-les de 
processos de negociació.  

En tercer lloc, respecte de les relacions de llocs de treball (RLT), són l’instrument 
tècnic a través del qual es realitza l’ordenació del personal, d’acord amb les 
necessitats dels serveis i especifiquen els requisits de cada lloc; comprenen tant els 



 127 

llocs del personal funcionari i del personal eventual, com els llocs que poden ser 
desenvolupats per personal laboral. 

És a dir, l’RLT del Consell de Mallorca està constituïda pel conjunt de llocs de treball 
de personal funcionari, personal eventual i personal laboral: és una matèria comuna i 
l’àmbit per negociar-la és la Mesa general de negociació, a la qual hi estan 
representades les organitzacions sindicals. 

En conclusió, com a matèria comuna que és, la modificació de l’RLT no es negocia de 
manera separada, per una banda amb el Comitè d’empresa pel que fa al personal 
laboral i, per l’altra banda, amb la Mesa de negociació del personal funcionari, pel que 
fa al personal funcionari i eventual, sinó que s’ha de negociar de la manera legalment 
establerta, que és conjuntament a la Mesa General de negociació (i així ho ha fet el 
Consell de Mallorca), a la qual hi estan hi estan representades les organitzacions 
sindicals que compleixin els requisits legalment establerts. Si no es fes d’aquesta 
manera, es podria vulnerar, fins i tot, el dret fonamental a la llibertat sindical. 

Per tant, ni el Consell de Mallorca havia de negociar l’RLT quant als llocs de personal 
laboral de manera separada o independent de la resta de personal amb el Comitè 
d’Empresa, ni aquest té legitimació activa per a la interposició d’aquest recurs, que, 
no obstant referir-se en l’escrit d’interposició a les places laborals, se formula, en 
realitat, contra l’RLT com a instrument conjunt. En aquest sentit, la capacitat que li 
confereix l’article 65.1 del TRLET per exercir accions administratives i judicials 
únicament abasta (i així ho diu expressament) l’àmbit de les seves competències; atès 
que el Comitè d’empresa no és titular del dret a la negociació col·lectiva de l’RLT, li 
manca, en conseqüència, la legitimació per impugnar-la. 

SEGONA.- Independentment de l’anterior -allò que s’ha argumentat en la 
consideració anterior provoca la inadmissió del recurs-, en compliment del mandat de 
decidir les qüestions plantejades, s’analitza seguidament allò que el Comitè d’empresa 
al·lega respecte del Consell de Mallorca: omissió d’informar i negociar adequadament 
amb els legítims representants del Comitè d’empresa, actuant de mala fe. 

Sobre l’omissió d’informar (la resposta a l’al·legació d’omissió de negociació s’ha 
donat a la consideració anterior), per una banda, a l'article 64.1 RDLET s’explica que 
s’entén per informació la transmissió de dades per l’empresari al comitè d’empresa 
amb la finalitat que aquest tingui coneixement d’una qüestió determinada i pugui 
procedir al seu examen; aplicant la definició conceptual d’aquest article, el Consell de 
Mallorca, vista la descripció dels antecedents, hauria informat de manera molt 
correcta lliurant al Comitè d’empresa còpia de l’expedient complet que havia 
sol·licitat. Per l’altra banda, el dret de la ciutadania a l'accés a arxius i registres es 
regeix pel que es disposa en l'article 37 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, 
precepte que en aquest cas el Consell de Mallorca ha observat i procedit correctament. 

Per tot això, quan en l’escrit de recurs interposat, el Comitè atribueix a l’actuació de 
l’Administració (que dels antecedents es desprèn que ha estat correcta i diligent) 
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vulneració “de forma exacerbada” dels principis de bona fe, confiança legítima i 
seguretat jurídica i que ha causat indefensió, no s’acaben d’entendre els motius.  

Alhora, quan en la pàgina 7 de l’escrit de recurs, el Comitè d’empresa procedeix de 
manera expressa a explicar els arguments pels quals fa aquestes afirmacions, es basa 
en una enumeració d’escrits de peticions que ha presentat a l’Administració i en cada 
una finalitza dient que “s’omet resposta alguna”, però en aquesta enumeració el 
Comitè d’empresa ha omès esmentar totes les respostes rebudes i la informació 
obtinguda, cosa que podria fer pensar que la manca d’informació i la manca de bona 
fe –d’existir- no prové en aquest cas de l’actuació administrativa.  

Encara que el legislador no determina què s'ha d'entendre per bona fe, s’entén que 
implica que s'evitin enganys i maquinacions fraudulentes, també intimidacions, diem 
això darrer perquè és significatiu i crida l’atenció que l’escrit de recurs remarqui la 
petició d’identificar el personal encarregat de resoldre o tramitar les sol·licituds 
presentades, a efectes d’eventuals responsabilitats disciplinàries, administratives i fins 
i tot penals per desobeir la legalitat vigent! Cal recordar que la bona fe és predicable 
per a tothom i no només l’ha d’observar l’administració, sinó també l’administrat.  

Vist tot l’anterior, la consellera executiva del departament de Modernització i Funció 
Pública, en virtut de les atribucions conferides pel vigent Decret d’organització del 
Consell de Mallorca, eleva al Ple de la Corporació, per a la seva aprovació, el següent  

Acord: 

Declarar la inadmissió del recurs de reposició que ha interposat SGT en representació 
del Comitè d’empresa contra l’acord del Ple d’aquesta Administració, de data 12 de 
febrer de 2015, que aprova la modificació de la relació de llocs de treball del Consell 
de Mallorca, per falta de legitimació d’aquest òrgan. 

Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar directament 
el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma 
que correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de 
rebre aquesta notificació. 

Això no obstant, 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. 

El Sr. PRESIDENT informa que el Comitè d’Empresa del Consell de Mallorca ha sol· licitat intervenir 
al Ple en aquest punt i dóna la paraula a la Sra. Sonia González. 

La Sra. GONZÁLEZ (en nom del Comitè d’Empresa del Consell de Mallorca) fa la següent 
intervenció: 

“En primer lugar, quisiera agradecer a todos los consellers y conselleres presentes en el Pleno que se 
me haya permitido intervenir en este punto del orden del día, en el que se presenta la resolución del 
recurso de reposición que interpuso el Comité de Empresa contra la modificación de la relación de 
puestos de trabajo (RPT) del Pleno de 12/2/2015.  
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El Comité de Empresa desea exponer ante el Pleno los motivos por los cuales interpuso este recurso y 
por los que desea que sea aceptada la nulidad que se expone en el mismo.  

Cuando se aprobó esta relación de puestos de trabajo tanto el Partido Socialista como el partido MÉS 
per Mallorca no la apoyaron. Igualmente, una vez interpuesto el recurso, cuando se expuso uno de los 
puntos de solicitud del comité, la suspensión de dicha relación de puestos de trabajo, ambos partidos 
votaron en contra.  

Por lo tanto, expondré los motivos por los cuales el comité solicita que se acepte el recurso y con ello la 
nulidad de los puestos de trabajo del año 2015, para conocimiento de aquellas personas que no 
formaban parte de la Corporación cuando se interpuso dicho recurso.  

Consideramos que se ha vulnerado, de forma sistemática, el derecho del comité de empresa a la 
información y a la negociación y que la administración ha actuado de mala fe, vulnerando tanto el 
Estatuto de los Trabajadores como la Constitución.  

Ha habido una total ausencia de entrega de documentación.  

En primer lugar, el Comité de Empresa solicitó, después de la publicación de día 20/2/2015 en el BOE, 
el expediente de modificación de la RPT. Este expediente no se nos facilitó de inmediato, y cuando se 
nos facilitó se nos entregaron tres volúmenes –que tengo aquí– enumerados de forma individual cada 
volumen, sin índices y sin certificación, por lo que desconocemos si dicho expediente está o no está 
completo.  

Una vez que tuvimos este expediente, y antes de presentar el recurso, ante la falta de información –
porque consideramos que está incompleto, como podrán ustedes observar en el recurso que se 
presentó– procedimos a presentar escritos a esta administración. Concretamente, se presentaron los 
escritos siguientes: 

En fecha 17 de febrero de 2015. No hay respuesta alguna. 

En fecha 18 de febrero de 2015 No hay respuesta alguna. 

En fecha 9 de marzo de 2015. No hay respuesta alguna. 

En fecha 10 de marzo de 2015 se reiteraron las solicitudes anteriores, haciendo referencia a la falta de 
información detectada.  

Hay informes jurídicos que argumentan ciertas modificaciones, basándose, por ejemplo, en actas que 
no se adjuntan y documentación que no se observa en dicho expediente, por lo cual consideramos que 
está incompleto y por ello se solicita, previamente a la interposición del recurso, esta información, para 
valorar si procede o no interponer dicho recurso.   

Consideramos que esta administración ha vulnerando el artículo 3 de la Ley 30/92 al no darnos toda la 
información ni actuar de buena fe y con la legítima confianza.  

Ello nos genera una grave indefensión; de ahí la decisión del Comité de Empresa de interponer este 
recurso.  

Por otra parte, me gustaría señalar que se solicitó que se completara el expediente. En fecha 11 de 
marzo de 2015 se solicitó más información, cuando se quería realizar un concurso de traslados, puesto 
que estábamos en plazo de interponer recurso y con la RPT se quería hacer un concurso de traslados. El 
comité de empresa mandó escritos, en dos ocasiones, diciendo que nos faltaba información, que no se 
le había dado audiencia ni se le habían tramitado documentos para que pudiera realizar también un 
informe respecto a las modificaciones que se querían realizar, puesto que salían plazas de funcionarios 
que están ocupadas por personal laboral y creemos que esto es materia de negociación con el personal 
laboral, y concretamente con sus representantes, el Comité de Empresa, como recoge el punto 64 del 
Estatuto de los Trabajadores.  

También nos llama la atención que, ante el acuerdo del Pleno, no se realizara una aprobación inicial en 
la cual se dispusiera de un tiempo para poder presentar alegaciones. 

Otra cosa que nos llama poderosamente la atención al revisar el expediente que se nos facilitó –o lo que 
creemos que es el expediente, porque todavía no lo tenemos muy claro– son las fichas técnicas que en 
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el mismo se expresan. Hay fichas técnicas e informes, y las fichas técnicas no están firmadas por 
ningún funcionario público, sino por cargos políticos (secretarios/as técnicos/as, consellers o 
conselleres).  

En algunos casos, sí se aportan informes de algunos departamentos que realizan modificación de jefe 
de servicio, pero en muchos otros el informe está firmado por un cargo político.  

Consideramos que también en este caso se le vulnera al funcionario el derecho que tiene a ejercer de 
forma independiente sus funciones. 

También nos llama poderosamente la atención el hecho de que en todo el expediente no haya ninguna 
documentación ni acta que acredite fehacientemente que se ha negociado la columna O de la RPT.  

Consideramos que la modificación de esta columna se ha hecho sin ningún tipo de negociación ni 
información al respecto a los representantes sindicales o a los representantes del Comité de Empresa.  

Esta modificación afecta claramente a la columna de requisitos y titulaciones y vulneraria, desde 
nuestro punto de vista, la capacidad y el mérito para acceder a la Función Pública. 

Por otra parte, vemos en el expediente que los trabajadores del Teatro Principal han podido realizar 
unas negociaciones a título personal y otros trabajadores, ni siquiera el propio Comité de Empresa ha 
sido informado vulnerándose así el artículo 14 de la Constitución Española.   

También nos resulta llamativo ver como se han amortizado plazas de personal laboral, no es una 
materia común de Mesa General, sino una materia de Comité de Empresa, una amortización de plazas 
laborales.  

También ha habido cambios de jornada sin consultar y sin emitir ningún tipo de informe de Comité de 
Empresa y cambios de adscripción, pero lo más llamativo son las transformaciones de puestos laborales 
en plazas de funcionarios. Entiendo que esto es una funcionarización encubierta, en una RPT.  

Tampoco llegamos a comprender cómo podemos aprobar una modificación de RPT con posterioridad a 
la aprobación de la plantilla que se adjuntó en los presupuestos para 2015 cuando éstos tampoco han 
sido sometidos a negociación y considero que deberían haberse sometido porque afectan a 
modificaciones sustantivas de las condiciones del trabajo. 

Igualmente consideramos que se debería haber negociado con el Comité de Empresa y han incumplido 
la tramitación de la documentación y de solicitar informes previos, incumpliendo el Estatuto de los 
Trabajadores.  

Para finalizar, recordarles que en su momento votaron en contra, y que esperamos que mantengan esta 
postura. Lo que les solicita hoy el Comité de Empresa es que, por favor, acepten el recurso y sus 
peticiones, por todo lo se ha expuesto hasta ahora y que vean claro cómo se han ido vulnerando 
sistemáticamente los derechos de dicho Comité.”    

El Sr. PRESIDENT intervé per fer una observació. 

Atès que aquesta intervenció anterior ha estat enregistrada per una persona, fa avinent que dins la sala 
de Plens ja hi ha webcams, i que els enregistraments són públics i possiblement de millor qualitat.  

Diu que ho informa, amb vista a properes intervencions que desitgi fer el Comité d’Empresa o altres 
entitats. Recorda que precisament avui s’ha aprovat en el Ple una moció en el sentit que quedaran 
disponibles, en la pàgina web del Consell de Mallorca, les imatges de totes les intervencions que s’hi 
facin.   

La Sra. PALOMINO (consellera executiva de Modernització i Funció Pública) inicia la seva 
intervenció.  

Comenta que no tractarà detalladament tot el que s’ha exposat, perquè no entrarà a valorar el contingut 
dels recursos que s’han presentat. 

Quant al de data 20/3/2015, que és el que ha interposat el Comitè d’Empresa, diu que se’l varen trobar 
damunt la taula en el mes d’agost de 2015. Recorda que la data d’inici d’aquesta legislatura va ser el 7 
de juliol de 2015 i que l’administració té l’obligació de resoldre d’acord a la Llei de procediment 
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administratiu. Fa notar que els va sorprendre, trobar-se aquest recurs sense resoldre i que s’ha presentat 
fins i tot a la Comissió Informativa.  

Un cop valorats els informes que conté l’expedient a què es refereix el cas, i sense valorar el contingut 
de les peticions que es formulen, per tal de fer-ne el tràmit oportú i complir l’obligació de resoldre, s’ha 
signat la resolució en el sentit que els informes jurídics indicaven.  

Aquest fet permet, també, que els recurrents tenguin un nou termini per presentar un nou recurs 
contenciós administratiu.  

Comenta que no considera que avui sigui el dia adequat –ni ho és tampoc el lloc– per debatre cadascun 
dels punts que s’han mencionat, perquè la complexitat de l’expedient és elevada.  

El PRESIDENT indica que tot seguit se farà la votació conjunta dels punts 34 i 35.  

 

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

Es troba absenta la Sra. Bujosa Estarellas 

PUNT 35. RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ QUE HA 
INTERPOSAT MRPE CONTRA L’ACORD DEL PLE DEL CONSELL DE 
MALLORCA DE DATA 12 DE FEBRER DE 2015, QUE APROVA LA 
MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL. 

Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament de 
Modernització i Funció Pública que diu: 

ANTECEDENTS 

PRIMER.- A la sessió del Ple del Consell de Mallorca de dia 12 de febrer de 2015, 
s’aprova la modificació de la Relació de llocs de treball (RLT) d’aquesta 
Administració. Aquest Acord, que inclou la modificació de l’RLT com a document 
annex, es publica al BOIB núm. 25 de 22 de febrer de 2015. 

SEGON.- El funcionari de carrera del Consell de Mallorca, MRPE, mitjançant escrit 
de data 27 de febrer de 2015 i registre d’entrada a aquesta Administració número 
6207 del mateix dia, al·lega la condició d’interessat i sol·licita còpia de l’expedient 
administratiu. Així mateix, sol·licita ampliació del termini per presentar recurs de 
reposició i “reitera” –és la primera vegada- la recusació del Cap del Servei Tècnic de 
Recursos Humans, Miquel Gayà Font, a causa d’enemistat manifesta, sense donar-ne 
més explicacions. 

TERCER.- La Resolució de la consellera executiva del departament d’Hisenda i 
Funció Pública del Consell de Mallorca de data 2 de març de 2015, disposa lliurar a 
l’interessat la documentació sol·licitada: còpia acarada i numerada de l’expedient de 
modificació de l’RLT, que consta de tres volums en paper. Això es du a efecte dia 3 
de març de 2015. 

QUART.- Amb data 5 de març de 2015 i registre d’entrada número 6836 del mateix 
dia, MRPE sol·licita a la direcció insular d’Hisenda i Funció Pública el lliurament 
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d’una sèrie d’actes de la Mesa de negociació general conjunta del Consell de 
Mallorca, que apareixen citades en un document inclòs a l’expedient; així mateix, 
sol·licita emissió de certificat sobre l’expedient i reitera altres peticions. 

CINQUÈ.- Amb data 6 de març de 2015, es lliura a MRPE, mitjançant ofici del 
director d’Hisenda i Funció Pública, certificat emès per la secretària de les meses de 
negociació del Consell de Mallorca i còpia de les actes de les sessions sol·licitades. 

SISÈ.- Amb data 8 de març de 2015 i registre d’entrada número 7113 de dia 9 de 
març, MRPE dirigeix un escrit a la direcció insular d’Hisenda i Funció Pública 
sol·licitant completar l’expedient amb tots els documents que han generat les 
sol·licituds que ha presentat i reitera l’emissió d’un certificat sobre això; sol·licita, 
així mateix, certificació sobre altres documents o bé la certificació de la inexistència 
dels mateixos, així com sobre l’ús que pot fer de la documentació lliurada i finalitza 
reiterant les demés sol·licituds fetes amb anterioritat. 

SETÈ.- Amb data 13 de març de 2015 i registre d’entrada número 7928 del mateix 
dia, MRPE sol·licita que s’afegeixi a aquest expedient administratiu documentació 
referent a un determinat procediment selectiu en què l’interessat intervingué; així 
mateix, reitera les sol·licituds fetes amb anterioritat. 

VUITÈ.- Amb data 17 de març de 2015 i registre d’entrada número 2762 del mateix 
dia, MRPE interposa recurs potestatiu de reposició contra l’Acord del Ple del Consell 
de Mallorca de 12 de febrer de 2015, que aprova la modificació de l’RLT del Consell 
de Mallorca. L’escrit consta de vuit apartats numerats d’antecedents, vuit apartats 
numerats d’al·legacions i un total de dotze sol·licituds; en resum, el recurrent 
sol·licita modificar tres punts de l’acte impugnat (columna O de la taula de codis, 
categories del lloc 00683 i categories del lloc 00684); així mateix, sol·licita la 
suspensió de l’execució de l’acte impugnat, reitera la recusació feta –en aquest cas 
afegint explicacions- i que l’expedient administratiu de l’acte impugnat es 
complementi amb els documents que considera s’han d’incloure, juntament amb altres 
qüestions de procediment administratiu. A més a més, sol·licita diversos informes i 
proposició de proves. 

NOVÈ.- Quant a la sol·licitud de suspensió de l’execució de l’acte impugnat, el Ple 
del Consell de Mallorca, en sessió de data 12 de febrer de 2015, acordà desestimar-la; 
acord que es notificà a l’interessat dia 23 d’abril de 2015. Aquest, mitjançant escrit de 
data 28 d’abril de 2015 i registre d’entrada número 12624 del mateix dia, al·legà 
oposició a la desestimació de la suspensió de l’acte impugnat, en el qual sol·licita i 
reitera qüestions diverses però distintes a la suspensió de l’acte impugnat. 

DESÈ.- Mitjançant ofici de 4 de maig de 2015, el director insular d’Hisenda i Funció 
Pública tramet a Miquel Gayà Font el plantejament de recusació que fa MRPE en el 
recurs potestatiu de reposició, amb la finalitat que manifesti si concorre o no la causa 
al·legada –enemistat manifesta-.  

En vista de les al·legacions que fa Miquel Gayà Font en l’escrit de data 6 de maig de 
2015, així com de la interpretació jurisprudencial envers la causa al·legada, la 
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consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública, en data 7 de maig de 2015 resol 
desestimar la sol·licitud de recusació. 

ONZÈ.- Mitjançant ofici de data 4 de maig de 2014, el director insular d’Hisenda i 
Funció Pública sol·licita a la secretària tècnica del departament d’Urbanisme i 
Territori que en el termini legal de deu dies emeti informe sobre la sol·licitud que fa 
MRPE al recurs potestatiu de reposició, en relació amb la inclusió de categories als 
llocs 00683 i 00684. 

Mitjançant Ofici de la Secretària Tècnica de 14 de maig de 2015, únicament es 
manifesta que es manté l’argumentació feta en les fitxes corresponents per modificar 
els llocs de treball i adjunta un escrit del recurrent sobre les funcions que demanà 
s’acreditessin per participar en un procés selectiu, sense aportar cap argumentació 
nova. 

DOTZÈ.- Mitjançant escrit de 18 de maig de 2015, MRPE reitera una sèrie 
d’observacions sobre fets i documents a dalt descrits o mencionats; com a fonaments 
de dret  transcriu una sèrie d’articles sobre procediment administratiu i finalment 
sol·licita la notificació de la resolució d’aquest recurs, si ja s’hagués fet, o la 
certificació del fet negatiu en cas contrari i reitera la sol·licitud d’identificació de 
funcionaris que tramiten aquest expedient. 

CONSIDERACIONS 

PRIMERA.- En resposta a l’al·legació primera de l’escrit de recurs. 

Per una banda, la persona recurrent, MRPE, és funcionària de carrera del Consell de 
Mallorca; actualment ocupa el lloc codi 00683, Cap de Servei d’Expropiacions, del 
departament d’Urbanisme i Territori/ direcció insular de Carreteres/ Servei 
d’Expropiacions, al qual ha accedit pel sistema de comissió de serveis voluntària amb 
efectes de data 12-05-2014; així mateix, té reserva del lloc codi 00684, Adjunt –a Cap 
de Servei d’Expropiacions, del departament d’Urbanisme i Territori/ direcció insular 
de Carreteres/ Servei d’Expropiacions. 

Per l’altra banda, l’acte administratiu que impugna mitjançant aquest recurs 
potestatiu, és l’Acord del Ple del Consell de Mallorca de 12 de febrer de 2015, 
publicat al BOIB núm. 25 de 20 de febrer, que aprova la modificació de l’RLT 
d’aquesta Administració. Aquesta modificació afecta els llocs codis 00683 i 00684 
(pàg. 7448 del BOIB), en l’aspecte següent: en ambdós llocs, que ja tenien establertes 
les tres mateixes categories d’accés (Enginyer –a de Camins, Canals i Ports, Tècnic –a 
d’Administració General i Tècnic-a Superior amb especificació de Llicenciatura en 
Dret), s’hi afegeix la categoria de Arquitecte –a Superior. És l’única modificació que 
es produeix a aquests dos llocs mitjançant l’acte administratiu impugnat. 

Per tant, d’acord amb l’article 31.a) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú, 
efectivament, la persona recurrent és interessada i està legitimada per interposar 
aquest recurs. 
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SEGONA.- En resposta a l’al·legació segona de l’escrit de recurs. 

En primer lloc, en resposta al plantejament i explicació que fa el recurrent sobre la 
naturalesa jurídica i regulació de les relacions de llocs de treball –si són actes 
administratius o disposicions de caràcter general-, es respon que, encara que durant 
molt de temps s’han considerat com a disposició general a uns efectes i com a acte 
administratiu a uns altres efectes, avui per avui aquesta interpretació sobre la 
naturalesa dual de les RLT ha estat superada per la jurisprudència del Tribunal 
Suprem, que les ha considerades com a actes administratius a tots els efectes. 

Per tant, la finalitat de les RLT és ordenar (acte ordenat i no ordenant) els distints 
llocs de treball, establint les exigències concretes que s’han d’observar per a la 
cobertura, així com els drets i deures dels genèricament fixats per les normes 
reguladores de l’estatut dels funcionaris. Però tot això no es regula mitjançant les 
RLT, sinó per les normes jurídiques externes a aquesta, essent la configuració del lloc 
definit en l’RLT simplement la singularització del supòsit de fet de l’aplicació 
d’aquestes normes.  

És a dir, el recurs de reposició interposat està impugnant un acte administratiu: 
l’Acord del Ple del Consell de Mallorca de modificació de l’RLT del Consell de 
Mallorca.  

Els requisits generals que han d’observar els actes administratius estan regulats en els 
articles 53 a 55 de la Llei 30/1992, que disposen que:  

- S’han de produir per l’òrgan competent. En aquest cas, l’article 8.1.p de la Llei 
8/2000 de 27 d’octubre, de consells insulars, disposa que correspon al Ple aprovar la 
RLT, per tant, l’acte administratiu impugnat l’ha dictat l’òrgan competent. 

- S’han d’ajustar al procediment establert. En aquest cas, s’ha complert l’establert a 
l’article 31 de la Llei 3/2007 de 27 de març, de manera que la consellera competent en 
matèria de funció pública, a proposta dels departaments interessats, ha elaborat l’RLT; 
així mateix, s’ha dut a terme la participació dels empleats públics d’acord amb les 
previsions de la legislació bàsica estatal i, finalment, la consellera competent ha 
proposat a l’òrgan competent l’aprovació de la modificació de l’RLT del Consell de 
Mallorca. 

- El contingut s’ajustarà al que disposi l’ordenament jurídic i serà determinat i 
adequat a la finalitat del propi acte administratiu. L’RLT del Consell de Mallorca 
observa el contingut mínim establert a l’article 74 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, i a 
l’article 15 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, així com als articles 29 i 30 de la Llei 
3/2007 de 27 de març.  

- S’han de motivar. En aquest cas, cada modificació en l’RLT del Consell de 
Mallorca que s’ha aprovat mitjançant l’acte administratiu que s’impugna, està 
motivada en l’expedient administratiu;  cada motivació acredita els fonaments de la 
resolució, expressant les raons per les quals s’ha dut a terme. 
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- Es produiran per escrit, amb algunes excepcions. No calen comentaris, ja que és 
un acte que s’ha publicat al BOIB. 

En conclusió, pot afirmar-se que l’acte administratiu que s’impugna compleix els 
requisits establerts legalment.  

No obstant l’anterior, la persona recurrent al·lega que com que les fitxes dels 
departaments, respecte dels canvis efectuats en els llocs de treball, no les signa 
personal tècnic funcionari, això fa que l’acte esdevingui nul de ple dret per la causa 
establerta en l’article 62.1.e) de la Llei 30/1992, d’acord amb la qual són nuls de ple 
dret els actes administratius dictats prescindint total i absolutament del procediment 
legalment establert o de les normes que contenen les regles essencials per a la 
formació de la voluntat dels òrgans col·legiats.  

En resposta a l’anterior cal dir, en primer lloc, que la motivació que consta en 
l’expedient administratiu de cada canvi produït en l’RLT del Consell de Mallorca, 
ofereix una resposta raonada i raonable, en els termes de la suficiència argumental que 
requereix tot acte administratiu. En segon lloc, que no hi ha cap disposició que reguli i 
estableixi quines persones concretes són les adequades o competents per elaborar la 
documentació explicativa en aquest cas; únicament l’article 31 de la Llei 3/2007 diu 
que la proposta es farà des dels departaments interessats. A més a més, i com es 
reiterarà més endavant, el fet que no sol·licitin els canvis dels llocs de treball les 
persones funcionàries que poden aspirar a ocupar-los, és una garantia d’objectivitat i 
imparcialitat que salvaguarda els principis d’igualtat, mèrit i capacitat en l’accés a la 
funció pública. Finalment, encara que d’alguna manera es pogués considerar que 
s’hagués comès algun vici en la tramitació –que defensem que no ocorre en aquest 
cas-, tanmateix és un criteri jurisprudencial consolidat que no tots els vicis o 
infraccions comesos en la tramitació d'un procediment administratiu tenen entitat 
jurídica suficient per emparar una pretensió anul·latòria per causa formal, ja que 
només els defectes molt greus que impedeixin a l'acte final assolir la seva finalitat o 
que produeixin indefensió dels interessats, podran determinar l'anul·labilitat.  

Per l’exposat, no hi ha motiu per estimar això que al·lega la persona recurrent. 

TERCERA.- En resposta a l’al·legació tercera de l’escrit de recurs. 

La persona recurrent, en base als article 78.1 de la Llei 30/1992 i 164 del RD 
2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF), al·lega que l’expedient 
administratiu de l’acte impugnat no és complet perquè no hi figuren cinc documents 
concrets –referents a un procés selectiu finalitzat-, la qual cosa considera que provoca 
que l’acte estigui viciat de nul·litat de ple dret per haver-se dictat prescindint total i 
absolutament del procediment legalment establert o de les normes que contenen les 
regles essencials per a la formació de la voluntat dels òrgans col·legiats (article 
62.1.e) de la Llei 30/1992. 

En resposta a aquesta l’al·legació, cal dir, en primer lloc, que els cinc documents als 
quals es refereix MRP no formen part de l’expedient de modificació de l’RLT del 
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Consell de Mallorca, que és l’acte administratiu que ara impugna, sinó d’un 
procediment selectiu diferent i anterior relatiu a la cobertura provisional del lloc de 
treball d’Adjunt al cap de servei d’Expropiacions. Per altra banda, tampoc tenen el 
caràcter d’informes legalment preceptius de què parla l’article 82 de la Llei 30/1992. 

En segon lloc, encara que el recurrent consideri els documents “extremadament 
determinants i acreditatius de la manca de justificació tècnica”, no ho són; ni són 
determinants ni ho han de ser, no només per no correspondre al procediment que ara 
s’impugna, sinó també perquè la correcció procedimental i el respecte als principis 
d’objectivitat i imparcialitat, així com la garantia d’igualtat, mèrit i capacitat en 
l’accés a la funció pública, que òbviament han d’imperar en els procediments sobre 
gestió de recursos humans de les administracions públiques, no s’adiuen amb 
peticions de parts personalment interessades; és a dir, si es permet que siguin els 
funcionaris de la Casa, tècnics o no, qui informin sobre els requisits d’accés que 
consideren adequats per a llocs de feina als quals poden tenir interès en accedir a 
través de processos selectius, és possible que aquest interès personal faci que limitin 
l’accés per a aquest lloc a la titulació que personalment posseeixen, cosa que, com 
diem, vulneraria el principis d’igualtat en l’accés a la funció pública i de llibertat amb 
idoneïtat a l’hora de definir els perfils dels llocs de l’RLT.  

Finalment, sobre que això sigui causa de nul·litat de ple dret (article 62.1.e de la Llei 
30/1992), com s’ha argumentat a la Consideració segona, només els defectes molt 
greus que impedeixin a l'acte assolir la seva finalitat o que produeixin indefensió dels 
interessats, podran determinar l'anul·labilitat. En aquest cas, es defensa que l’actuació 
administrativa ha estat del tot correcta, cosa que fa que no concorri causa de nul·litat 
alguna, ni s’observin tampoc irregularitats. 

QUARTA.- En resposta a l’al·legació quarta de l’escrit de recurs. 

En aquesta extensa al·legació, la persona interessada utilitza diversos fils argumentals 
per defensar que als llocs codi 00683 i 00684 només s’hi pugui accedir amb la 
titulació de Llicenciatura en Dret (“el contingut de les tasques atribuïdes als llocs de 
treball ... és de naturalesa exclusivament jurídica, i a més d’alta especialització en 
determinades branques del Dret”).  

Es respon a això en apartats separats:  

A) Sobre que a l’RLT del Consell de Mallorca no s’estableixen les funcions de cada 
lloc i que no hi ha catàleg de funcions. El recurrent diu que les úniques fonts 
d’informació per conèixer les tasques que es duen a terme a cada lloc de treball, són 
dues: veure la documentació obrant als òrgans administratius i l’informe de la persona 
que ocupa el lloc i del tècnic superior jeràrquic. 

No es pot estar d’acord amb això. Al Servei Tècnic de Recursos Humans existeix la 
Secció de Planificació i Supervisió, des de la qual s’estudia, revisa o defineix les 
categories de l’RLT i les titulacions d’accés a la funció pública; així mateix, des 
d’aquesta Secció es dugué a terme l’estudi d’anàlisi i descripció dels llocs de feina de 
l’RLT per elaborar el catàleg de funcions (si bé és cert, com diu el recurrent, que al 
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Consell de Mallorca no hi ha un document aprovat sobre el catàleg de funcions dels 
llocs de treball).  

És a dir, personal funcionari adscrit al departament competent en matèria de Funció 
Pública del Consell de Mallorca, ha dut a terme una tasca d’anàlisi i descripció de les 
funcions dutes a terme als diferents llocs de treball, amb paràmetres tècnics i 
objectius, que garanteixen que les “fonts cognoscitives” no provinguin única i 
exclusivament de la persona que, en cada moment, ocupa un determinat lloc, com 
pretén el recurrent. 

D’acord amb l’estudi esmentat, les funcions dutes a terme al lloc 00683  (Cap de 
Servei d’Expropiacions), són:  

- Dirigir i coordinar el equips de treball encarregats de fer les tasques pròpies del 
servei, d’acord amb les directrius i prioritats rebudes de la direcció Insular o del 
superior jeràrquic. Aquests equips podran ser propis, bé pertanyent al propi servei o 
assignats especialment per la Direcció Insular en el seu cas, o externs contractats, 
motivant als integrants i distribuint les part de les tasques entre el grup i cuidant la 
seva coordinació. 

- Controlar, supervisar, redactar i tramitar el expedientes d’expropiacions derivats de 
les actuacions viaries, així com tots el tràmits necessaris enfront altres administracions 
per el correcte fi de dites expropiacions, d’acord amb al legalitat vigent i les directrius 
de la Direcció Insular o el superior jeràrquic corresponent. Confeccionar poders apud 
acta 

- Valorar i supervisar les valoracions del seu equip dels bens expropiats, de les 
reclamacions que puguin sorgir durant les execució de les obres. Dur el seguiment i el 
control del pagaments. 

- Informar i assessorar als afectats per les expropiacions. Emetre informes jurídics 
sobre les propietats, las representacions legals i qualsevol qüestió que tingui relació 
amb el procés expropiatori. 

- Controlar, supervisar, redactar amb l’ajuda dels seu equip i signar les actes prèvies 
d’ocupació, les actes d’ocupació i procés de valoració i negociació per mutu acord, 
d’acord amb les directrius establertes i la legalitat vigent. 

- Proposar millores i directrius per la redacció del projectes i plans generals a la 
Direcció Insular i al Servei de Planificació en els aspectes que incideixen el la 
explotació i el manteniment de la xarxa, d’acord amb les directrius general establertes 
Proposar a la Direcció Insular i realitzar de estudis sobre àrees especifiques del servei. 

- Assistir a les comissions de coordinacions amb altres institucions i organismes, 
quan així se l’hi  encomani, com a representant del departament en les àrees que 
afectin al servei. Dur les relacions amb el Jurat d’expropiacions i col·laborar amb els 
altres serveis del Consell concurrents amb responsabilitat dintre del procés 
expropiatori. 
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- Qualssevol altres diferents de les corresponents al lloc de treball sempre que resultin 
adequades a la seva classificació, grau o categoria quan les necessitats del servei ho 
justifiquin i/o li siguin encomanades pels seus superiors jeràrquics. 

I les funcions del lloc 00684, d’Adjunt –a Cap de Servei d’Expropiacions:  

- Participar en la gestió jurídica ordinària dels expedients d'expropiació que 
encomani la persona responsable del servei, fonamentalment actes prèvies, actes 
d'ocupació, actes de mutu acord i informar les persones afectades o interessades. 

- Instruir peces incidentals separades de naturalesa jurídica. 

- Fer les tasques específiques (internes/externes del Servei) que encomani la 
persona responsable del servei directament o indirectament des del conseller o 
consellera o Direcció Insular. 

- Fer les actuacions jurídiques que requereixin els òrgans judicials i encomani la 
persona responsable del servei. 

- Substituir quan vaqui la persona responsable del servei quant a les tasques de 
naturalesa jurídiques. 

- Fer les tasques pròpies del lloc de feina, d’acord amb les directrius i prioritats 
rebudes de la direcció Insular o del superior jeràrquic, sol o amb els equips i recursos 
propis o externs per la Direcció Insular o el seu superior jeràrquic en el seu cas, 
motivant als integrants i distribuint les part de les tasques entre el grup i cuidant la 
seva coordinació. 

- Qualssevol altres diferents de les corresponents al lloc de treball sempre que 
resultin adequades a la seva classificació, grau o categoria quan les necessitats del 
servei ho justifiquin i/o li siguin encomanades pels seus superiors jeràrquics. 

A més a més, a aquest Servei d’Expropiacions, hi estan adscrits tres llocs més, un dels 
quals és de Tècnic-a jurídic-a (lloc codi 00923), amb categories de TAG i Tècnic 
superior amb titulació “Llicenciatura en Dret”. 

Vist tot l’anterior, s’arriba a una conclusió distinta a allò que demana MRP sobre que 
als llocs 00683 i 00684 només s’hi pugui accedir amb la titulació de Llicenciatura en 
Dret; a això hem d’afegir que dintre del mateix Servei hi ha un lloc específic de 
Tècnic-a Jurídic, cosa que permet conformar un equip multidisciplinar en cas que 
aquests dos llocs (00683 i 00684) els ocupessin persones amb les demés categories 
d’accés establertes. 

B) Categories d’accés als llocs codi 00683 i 00684: Enginyer-a de Camins Canals i 
Ports, Arquitecte-a superior, TAG i Tècnic Superior amb especificació de titulació 
“Llicenciatura en Dret”. Evolució dels canvis en l’RLT del Consell de Mallorca. 

1er.  La Llei 16/2001 de 14 de desembre (BOIB núm. 153 de 22.12.2001), atribuí als 
consells insulars les competències en matèria de carreteres i camins. En conseqüència, 
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es modificà l’RLT del Consell de Mallorca (Acord de Ple de data 03.06.2002 publicat 
al BOIB núm. 80 de 04.07.2002), incorporant el Servei d’Expropiacions, amb els dos 
llocs següents:  

- 00683 – Cap de Servei d’Expropiacions – Categoria: Tècnic Administració 
General (TAG), sense especificar cap titulació. 

- 00684 – Cap de Secció – Categoria: Tècnic Superior, amb especificació de 
titulació “Llicenciatura en Dret”. 

* En aquest servei just hi havia aquests dos llocs; no existia encara el lloc de Tècnic 
jurídic menciona en l’apartat anterior. 

2on.  La modificació de l’RLT aprovada pel Ple del Consell de Mallorca en 
08.09.2008 (BOIB núm. 134 EXT. de 24.09.2008) modifica aquests dos llocs de la 
manera següent:  

- 00683 – Cap de Servei d’Expropiacions – Categoria: TAG i Tècnic Superior, 
sense especificar cap titulació. 

- 00684 – Adjunt-a Cap de Servei – Categoria: TAG i Tècnic Superior, amb 
especificació de titulació “Llicenciatura en Dret”. 

3er.  La modificació de l’RLT aprovada pel Ple del Consell de Mallorca en 
25.02.2013 (BOIB núm. 33 de 09.03.2013) modifica aquests dos llocs de la manera 
següent: 

- 00683 – Cap de Servei d’Expropiacions – Categoria: Enginyer-a de Camins 
Canals i Ports, TAG i Tècnic Superior, amb especificació de titulació “Llicenciatura 
en Dret”. 

- 00684 – Adjunt-a Cap de Servei d’exporpiacions– Categoria: Enginyer-a de 
Camins Canals i Ports, TAG i Tècnic Superior, amb especificació de titulació 
“Llicenciatura en Dret”. 

La motivació de la inclusió de la categoria de Camins, Canals i Ports, efectuada pel 
departament d’Urbanisme i Territori, fou:  

Atès que la valoració dels béns i drets afectats per les expropiacions recau sota la 
responsabilitat del Cap de Servei d’Expropiacions i que aquesta valoració és una 
qüestió que sovint suscita controvèrsies judicials, es considera necessari que 
l’habilitació del titular d’aquest servei no pugui ser objecte de litigi. Els Enginyers de 
Camins, Canals i Ports són els únics tècnics superiors reconeguts per a la direcció des 
de qualsevol tipus d’estudi en matèria de carreteres d’acord amb l’article 17.1 de la 
Llei 5/90, de 24 de maig, de carreteres de la CAIB. D’altra banda, l’article 98 de la 
Llei d’expropiació Forçosa, de 16 de desembre d 1954, estableix que les facultats 
d’incoació i tramitació dels expedients relacionats amb els serveis d’obres públiques 
correspondran als enginyers caps dels serveis respectius. Per tant, es considera que els 
llocs de Caps d’aquests serveis i dels Adjunts a aquests Caps de servei s’han d’obrir a 
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la categoria d’enginyers de Camins, Canals i Ports, en el cas de la categoria de Tècnic 
Superior, s’ha d’especificar la llicenciatura en Dret per l’especialització de les 
funcions assignades. 

El Col·legi oficial d’Enginyers de Camins, Canals i Ports, impugnà aquest Acord de 
modificació d’RLT del Consell de Mallorca, primer mitjançant recurs potestatiu de 
reposició, que s’estimà parcialment, i posteriorment mitjançant recurs contenciós 
administratiu, que donà lloc a les Actuacions PO 272/2013 del TSJ de les Illes 
Balears, que acabà amb la Sentència nº 11 de 27 de gener de 2015, parcialment 
estimatòria de les pretensions d’incloure la categoria o titulació d’Enginyeria de 
Camins, Canals i Ports en uns sèrie de llocs de l’RLT. 

Allò que ens interessa d’aquest procediment és que en l’escrit de recurs de reposició, 
sobre els llocs codis 00683 i 00684, el Col·legi recurrent caigué en la confusió que el 
requisit de titulació de la Llicenciatura en Dret s’aplicava també a la categoria 
d’Enginyer-a de Camins, Canals i Ports, requerint així una doble titulació per a l’accés 
d’aquests Enginyers. En resposta a això, en l’informe de data 04.06.2013 que emeté la 
Cap de Secció de Planificació i Supervisió del Servei Tècnic de Recursos Humans, 
s’explica:  

Que el requisit de la titulació concreta de Llicenciatura en Dret que s’estableix per 
aquests dos llocs de treball fa referència a la categoria de tècnic superior (que pertany 
a l’escala d’Administració Especial i que està expressada amb caràcter general). Per 
tal d’ajustar el perfil del lloc a les funcions assignades es fa necessari especificar la 
titulació concreta i adequada per al seu correcte desenvolupament. 

Conclusió 

No s’ha d’interpretar que els enginyers de camins, canals i ports han d’estar també en 
possessió de la llicenciatura en Dret i per tant no es troben en desigualtat amb cap de 
les altres dues categories. 

4rt.  La modificació de l’RLT aprovada pel Ple del Consell de Mallorca en 
12.02.2015 (BOIB núm. 25 de 20.02.2015), que és l’acte administratiu que ara s’està 
impugnant, modifica aquests dos llocs de la manera següent: 

- 00683 – Cap de Servei d’Expropiacions – Categoria: Enginyer-a de Camins 
Canals i Ports, Arquitecte-a superior, TAG i Tècnic Superior, amb especificació de 
titulació “Llicenciatura en Dret”. 

- 00684 – Adjunt-a Cap de Servei d’exporpiacions– Categoria: Enginyer-a de 
Camins Canals i Ports, Arquitecte-a superior, TAG i Tècnic Superior, amb 
especificació de titulació “Llicenciatura en Dret”. 

La motivació de la inclusió de la categoria d’Arquitecte –a superior, efectuada pel 
departament d’Urbanisme i Territori, fou:  



 141 

Atès que la valoració de les situacions bàsiques dels sòl urbanitzat o en procés 
d’urbanització o d’edificació afectades per les expropiacions recau sota la 
responsabilitat del Cap de Servei d’Expropiacions i que aquesta valoració és una 
qüestió que sovint suscita controvèrsies judicials, es considera necessari que els llocs 
de Cap d’aquest Servei i de l’Adjunt a aquest Cap de Servei s’han d’obrir a la 
categoria d’Arquitecte-a superior per tal de poder dur a terme la valoració tècnica 
(tant a l’objecte de valorar els béns afectats com la participació com a membre del 
jurat provincial d’expropiacions i la seva eventual actuació judicial com a perit) i la 
defensa de la valoració tècnica davant el jurat provincial d’expropiacions i davant 
òrgans judicials. 

Aquesta explicació sobre els canvis en les categories d’accés dels llocs codis 00683 i 
00684, junt l’explicació de l’apartat A) anterior, donen resposta a afirmacions que fa 
MRP en aquesta al·legació, com ara que en aquests llocs de feina “no hi ha cap 
actuació pròpia de l’àmbit competencial específic d’un enginyer de camins, canals i 
ports o d’un Arquitecte”. 

C) Sentència nº 11 de 27 de gener de 2015 del Tribunal Superior de Justícia de les 
Illes Balears. 

Com s’ha indicat en l’apartat anterior, el Consell de Mallorca fou part demandada en 
el procediment sobre el qual es dictà aquesta Sentència, instat pel Col· legi oficial 
d’enginyers de Camins, Canals i Ports.  

Miguel Ramón Picó, en l’escrit de recurs, copia part de la Sentència referida a dos 
llocs (codis 351 i 352), que pertanyen a un Servei distint i són llocs amb categoria 
d’Arquitecte –a, que el Consell de Mallorca defensà que no era adequat incloure-hi la 
categoria d’Enginyers de Camins, Canals i Ports ateses les funcions que duien a terme 
(això es feu amb un informe de la Cap se secció de Planificació i Supervisió, i no amb 
informes de les persones que ocupaven els llocs). Finalment la Sentència també ho 
estimà en aquest mateix sentit. 

De la mateixa manera –motivada- que es considerà que a aquests llocs no s’havia 
d’incloure aquesta categoria, a altres llocs es considerà que sí s’hi podia incloure. I és 
que aquesta consideració no es fa en abstracte, sinó cas per cas i lloc per lloc, sense 
que la motivació per a llocs del Servei d’Urbanisme, per exemple, puguin aplicar-se 
sense més a altres llocs diferents, com ara a llocs del Servei d’Expropiacions de 
Carreteres; les funcions, òbviament, no són les mateixes.   

En conclusió, no pot estimar-se l’al·legació que fa el recurrent sobre canvi en la línia 
argumental del Consell de Mallorca o d’haver actuat contra allò establert per la 
Sentència; tanmateix, la inclusió de la categoria d’Enginyeria de Camins, Canals i 
Ports als llocs 00683 i 00684 fou anterior a la Sentència. Tampoc pot estimar-se que 
el Consell de Mallorca hagi incorregut en vici d’anul·labilitat (article 63.1 de la Llei 
30/1992) per ignorar el contingut de les tasques dels llocs esmentats. Per tant, cal 
desestimar l’al·legació IV de l’escrit del recurs de reposició. 

CINQUENA.- En resposta a l’al·legació cinquena de l’escrit de recurs. 
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En aquest a al·legació, el recurrent diu que l’acte impugnat està viciat de nul·litat de 
Ple dret (article 62.1.e de la Llei 30/1992) per falta de fiscalització prèvia de la 
totalitat de l’expedient, en el qual mancava, segons el recurrent, la justificació de la 
Columna O dels codis de l’RLT i totes les actes de la Mesa negociadora en què es 
tractà la modificació de l’RLT. 

En primer lloc, respecte de la modificació de la frase de la Columna O dels codis 
d’RLT, MRP diu que “A l’Annex 1 i a l’Annex 2 de la RLT que s’envià a 
fiscalització NO S’INCLOU LA PÀGINA DELS “CODIS DE LA RELACIÓ DEL 
LLOCS DE TREBALL” a la qual hi ha la “Columna O”.  

S’equivoca el recurrent. Basta veure les pàgines números 129 i 221 del Volum II de 
l’expedient administratiu, per comprovar que aquesta nova redacció de la Columna O, 
primer es dugué a negociar i, segon, s’envià a fiscalitzar. Si el recurrent pretén 
insinuar engany per part de Funció Pública, ocultant qualsevol aspecte dels actes que 
tramita, res més enfora de la realitat. 

En aquest punt és interessat una puntualització que fa el recurrent respecte al 
contingut de la redacció d’aquesta Columna O, que literalment diu: “i més tenint en 
compte les gravíssimes conseqüències que, com s’ha exposat, suposen respecte a la 
qualitat i al funcionament del servei públic, i en darrera instància, a la cura de fons 
púbics?”. Diem que és interessant perquè encara que el recurrent digui això, no 
exposa quines són aquestes “gravíssimes conseqüències”, no sabem quines són. Vist 
això, no està de més explicar que aquesta columna no introdueix cap element nou sinó 
que simplement redacta de manera més clara allò que donava lloc a confusió; així, es 
pot veure que la Cap de secció de Planificació i Supervisió, al seu informe de data 
04.06.2013, ja explica que l’aplicació es feia d’aquesta manera. 

En segon lloc, l’expedient administratiu que s’envià a fiscalitzar, no incorporava totes 
les actes de la Mesa de negociació en què s’havia tractat la modificació de l’RLT, atès 
que són bastant nombroses i voluminoses i tanmateix no és el procés de negociació 
col·lectiva allò que s’ha de fiscalitzar; respecte d’aquest procés negociador amb els 
representants del personal, basta acreditar que ha existit i que s’ha ajustat a les 
prescripcions legals, com així s’ha acreditat. No obstant l’anterior, si l’òrgan 
competent per fiscalitzar l’expedient hagués considerat oportú per algun motiu revisar 
la totalitat de les actes, les hagués requerides i s’haguessin aportat, sense més 
problemes. 

Per tot l’anterior, no hi ha motiu per estimar la petició de nul·litat de ple dret que fa 
MRP, a causa de no haver fiscalitzat la totalitat de l’expedient. 

SISENA.- En resposta a l’al·legació sisena de l’escrit de recurs. 

El recurrent reitera el mateix vici de nul·litat per a la falta de negociació col·lectiva de 
la Columna O dels codis de l’RLT. Ens remetem a allò que s’ha argumentat en la 
Consideració anterior. 

SETENA.- En resposta a l’al·legació setena de l’escrit de recurs. 
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El recurrent al·lega vici de nul·litat absoluta de l’acte impugnat (article 62.1.e i 62.1.a 
de la Llei 30/1992) perquè en el procés negocial han participat empleats aïlladament 
considerats, cosa que viola el principi d’igualtat (art. 14CE) i el dret a no sofrir 
indefensió (art. 24 CE). Això perquè en l’expedient hi ha sol·licituds formulades 
directament per empleats públics (Volum I pàgines 66, 69, 71, 73 i 75; Volum II 
pàgines 34 i 36). 

L’explicació és ben senzilla. En les administracions públiques hi presten serveis 
funcionaris públics i treballadors laborals, subjectes a règims jurídics distints; en 
aquest ordre de coses, les sol·licituds que observa el recurrent, són totes de personal 
laboral, que manifesten una determinada opció davant una modificació en les 
condicions de treball, a l’empara de la legislació laboral. 

Per tant, ni l’acte impugnat incorre en cap vici de nul·litat ni viola cap principi 
constitucional. 

VUITENA.-  En resposta a l’al·legació vuitena de l’escrit de recurs. 

El recurrent reitera tot allò al·legat en consideracions anteriors, a les quals ja s’ha 
donat la resposta corresponent i no és necessari reiterar.   

Sobre la recusació, la consellera executiva del departament d’Hisenda i Funció 
Pública l’ha desestimada mitjançant la Resolució motivada de data 6 de maig de 2015. 

Per acabar, el fet d’afegir una categoria un lloc de treball no afecta a la persona que 
l’ocupa “negant-li, minvant-li, o buidant-li de contingut material d’aplicació dels 
Principis de Mèrit i Capacitat a l’accés a la Funció Pública respecte a una futura 
cobertura del lloc”, com manifesta el recurrent. Això, com a molt, ocorreria si 
s’eliminés la categoria per la qual la persona ha accedit al lloc. 

Per tant, tampoc concorre el vici d’anul·labilitat per desviació de poder (article 63.1 
Llei 30/1992) que al·lega la persona recurrent. 

NOVENA.- Sol·licituds. 

La persona recurrent fa un total de dotze (12) sol·licituds en aquest recurs d’alçada. 

1. Que es tingui per reconeguda la legitimació com a persona interessada.  

S’ha contestat a la consideració primera, de manera que cal estimar-ho. 

2. Que s’estimin les causes de nul·litat i anul·labilitat al·legades i en conseqüència 
es modifiqui la redacció de la columna O de la taula de codis per una redacció que 
proposa l’interessat, i que les categories requerides als llocs codi 00683 i 00684, 
siguin únicament les de TAG i Tècnic-a Superior. 

S’entén que aquesta és la petició principal, allò que l’interessat demana modificar de 
l’acte administratiu que impugna.  



 144 

En primer lloc, un cop analitzada cada causa de nul·litat i anul·labilitat que ha al·legat 
la persona recurrent, s’ha conclòs no haver motiu per estimar-ne cap. 

En segon lloc, respecte del canvi de redacció en la Columna O dels codis de l’RLT, 
l’interessat en cap moment ha explicat quines són les “gravíssimes conseqüències” 
que es poden derivar d’aquesta nova redacció. Pensem que les gravíssimes 
conseqüències vulneradores del principi d’igualtat en l’accés a la Funció Pública, 
sorgirien acceptant la redacció que proposa el recurrent, que podrien dur a una 
situació, a mode d’exemple, que per a la categoria d’Enginyeria de Camins Canals i 
Ports es requerís també la Llicenciatura en Dret, a l’hora que per al mateix lloc, un 
Tècnic Superior o TAG, podrien accedir-hi just amb aquesta titulació: seria vedar 
l’accés a la funció pública per a algunes categories en molts de llocs de l’RLT.  
Tanmateix, es reitera que la nova redacció que s’ha inclòs en l’RLT, no introdueix cap 
aspecte nou, sinó que just clarifica un criteri que era d’aplicació. 

Finalment, respecte a l’eliminació de les categories d’Enginyer-a de Camins Canals i 
Ports i d’Arquitecte-a dels llocs codis 00683 i 00684, el recurrent diu que “per les 
funcions dels llocs, el contingut de les tasques atribuïdes als llocs de treball ... és de 
naturalesa exclusivament jurídica, i a més d’alta especialització en determinades 
branques del Dret”; no obstant l’anterior, en tot l’escrit de recurs no menciona per 
quin motiu ni quines són aquestes funcions; d’altra banda, des del departament en el 
qual estan adscrits els llocs, sí es motivà la inclusió d’altres categories; a més a més, 
l’anàlisi objectiu dut a terme sobre les funcions dels llocs de treball, respecte d’aquest 
dos, les funcions no semblen restringir-se ni ser exclusives per a una llicenciatura en 
Dret, a la qual cosa s’afegeix el fet que al Servei d’Expropiacions hi ha un altre lloc 
específic de Tècnic-a Jurídic-a que, en tot cas, cobriria aquesta àrea de coneixements. 

Així doncs, no s’estimaria aquesta petició. 

3. Sol·licitud de suspensió de l’acte impugnat i exercici del dret de recusació 
(“altressí dic” 1 i 2) . 

Ambdues peticions s’han resolt expressament. 

Així mateix, la persona recurrent sol·licita, al subapartat 2.1, que se li notifiqui la 
resolució d’inici de l’expedient de resolució d’aquest recurs potestatiu de reposició i 
que s’identifiqui quin o quins funcionaris en seran els instructors.  

En resposta a l’anterior, per una banda s’ha de dir aquest procés de recurs no s’ha 
iniciat d’ofici mitjançant resolució de l’Administració, sinó que s’ha iniciat mitjançant 
el mateix escrit d’interposició de recurs pel propi interessat. Per l’altra banda, tot i que 
el nomenament de persones instructores i la separació entre les fase d’instrucció i de 
resolució dels procediments és propi dels procediments sancionadors -i no és el cas en 
què ens trobem-, allò que es pot informar a l’interessat és que la resolució de recursos 
administratius contra actes del Consell de Mallorca en matèria de Funció Pública, es 
tramiten des del Servei Tècnic de Recursos Humans de la direcció insular d’Hisenda i 
Funció Pública; concretament, hi ha oficis signats pel director insular, Rafael Pons 
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Vidal, i l’informe jurídic sobre aquest recurs de reposició, el signa la TAG adscrita al 
Servei, Mª Antònia Escanellas Mas. 

4. Sol·licitud per completar l’expedient administratiu amb documentació d’un 
procés selectiu diferent i finalitzat  i amb altres escrits presentats per l’interessat 
(“altressí dic” 3, 4 i 5). 

Ja s’ha explicat que la documentació corresponent a un determinat procediment 
selectiu, no forma part de l’expedient de l’acte administratiu que ara s’impugna ni hi 
té cap efecte o relació; així mateix, els informes o escrits que el recurrent o qualsevol 
altre interessat hagi pogut emetre o presentar respecte als requisits d’accés a llocs de 
treball, ja s’ha motivat la conveniència de no demanar-los ni admetre’ls degut a les 
conseqüències que podria tenir sobre els principis regidors de l’accés a la funció 
publica. 

Tanmateix, qualsevol argument inclòs en la documentació que menciona el recurrent, 
que hagués considerat oportú fer servir aquí, ha tingut l’oportunitat de reproduir-lo 
ara, per la qual cosa, no es causa indefensió alguna. 

Així doncs, no hi ha motius per estimar aquesta petició. 

5. Sol·licitud d’informes del Secretari General i de la Interventora General (“altressí 
dic” 6 i 7). 

Atès que les causes per les quals el recurrent sol·licita ambdós informes, s’ha 
considerat que no hi ha motius per estimar-les (“gravíssimes conseqüències” de 
Columna O dels codis de l’RLT; signatura de les fitxes motivadores dels canvis en els 
llocs de l’RLT; desviació respecte de la Sentència TSJIB nº 11 de 27 de gener de 
2015; falta de fiscalització prèvia de la totalitat de l’expedient), en conseqüència, no 
hi ha causa per sol·licitar-los. Endemés, l’informe de la Secretaria General no és 
preceptiu i l’informe de la Interventora General de fiscalització de la totalitat de 
l’expedient, ja s’ha dut a terme. 

Així doncs, no hi ha motius per estimar aquesta petició. 

6. Sol·licitud de termini d’un mes per fer al·legacions d’ampliació de petitum, de la 
proposició de prova i/o de fonamentació jurídica i/o fàctica (“altressí dic” 8). 

La persona recurrent sol· licita això en base al fet que no li ha estat lliurada la totalitat 
de la documentació que conforma l’expedient administratiu, cosa que diu que li 
provoca indefensió.  

Aquesta qüestió ja s’ha respost: a la persona recurrent se li ha lliurat còpia de 
l’expedient administratiu complet de l’acte que impugna. Accedir a aquesta petició 
seria infringir els principis d’economia processal i eficàcia, això al marge del dret que 
ja assisteix als interessats a presentar al·legacions (art. 49 de la Llei 30/1992), això al 
marge que a la vista d’un petitum que en aquest cas consta de dotze peticions, 
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precedides de vuit extenses al·legacions, es pot entendre que la persona recurrent ha 
tingut ocasió d’al·legar i sol·licitar tot allò que ha estimat oportú.  

Així doncs, no hi ha motius per estimar aquesta petició. 

7. Proposició de prova (“altressí dic” 9). 

Respecte de la prova, per començar cal dir que no està legalment previst un període de 
prova per a la resolució de recursos administratius (articles 107 i següents de la Llei 
30/1992); ara bé, d’acord amb la regulació que es fa envers la prova en la instrucció 
del procediment administratiu comú (articles 870 i 81 de la Llei 30/1992), aquesta ha 
de versar sobre fets i, en concret, sobre fets rellevants per a la decisió del 
procediment. En general, es procedeix a l'obertura del període provatori quan 
l'Administració no té per certs els fets al·legats pels interessats o la naturalesa del 
procediment ho exigeixi. 

Doncs bé, la persona recurrent, en el subapartat 1, proposa prova sobre un aspecte de 
caire jurídic i interpretatiu al qual tanmateix ja s’ha donat resposta (necessitat 
d’informes tècnics legitimadors); per tant, es tracta d’una interpretació, no d’un fet 
que pugui aclarir-se mitjançant proves. 

En el subapartat 2, per tal de provar la desviació de poder, sol·licita, per una banda, 
dos certificats sobre la inexistència de determinada documentació i, per l’altra banda, 
documentació pertanyent a altres processos distints i finalitzats. 

Per un costat, com ha posat de manifest la doctrina i la jurisprudència, la facultat 
certificant té sempre per base un document, expedient, etc. que ja obra en la 
dependència quan es demana el certificat; si el document no existeix, manca la base 
de la fe pública i no pot ésser objecte de certificació, ja que no pot donar-se fe pública 
d’allò que en realitat no existeix. Per l’altre costat, s’entén que per provar la desviació 
de poder que pugui concórrer en un procediment administratiu determinat, la prova ha 
de versar sobre fets referents a aquest procediment que hagi pogut sofrir el vici 
indicat, no sobre altres procediments distints, finalitzats i inconnexes.  

En el subapartat 3 el recurrent demana prova sobre qüestions d’interpretació jurídica i 
torna a demanar certificats d’inexistència de documentació. Ni una cosa ni l’altre 
poden admetre’s. 

Així doncs, no es considera oportú estimar aquesta petició. 

8. Sol·licitud de posada de manifest de l’expedient (“altressí dic” 10). 

La persona recurrent demana que se li posi de manifest l’expedient durant 15 dies 
abans de fer la proposta de resolució, per poder al·legar i aportar la documentació que 
estimi pertinent. 

Per respondre aquesta petició de la persona recurrent, tenim que, per una banda, 
l’article 79 de la Llei 30/1992, referent a la instrucció comú dels procediments 
administratius, disposa que les persones interessades, en qualsevol moment del 
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procediment anterior al tràmit d’audiència, poden fer al·legacions i aportar 
documentació, que han de ser tinguts en compte per l’òrgan corresponent per dictar la 
corresponent proposta de resolució. És a dir, el recurrent ha tingut l’oportunitat de dur 
a terme allò que sol·licita. 

Per altra banda, l’article 112 de la Llei 30/1992, específic sobre la resolució de 
recursos administratius, regula el tràmit d’audiència dels interessats i disposa que 
quan s’hagin de tenir en compte fets nous o documents no recollits en l’expedient 
originari, es posarà de manifest a l’interessat per a què, en un termini no inferior a deu 
dies, ni superior a quinze, formuli al·legacions i presentin els documents i justificants 
que estimin procedents. Aquest article també especifica que el recurs, els informes i 
les propostes no tenen caràcter de documents nous als efectes d’aquest article (no es 
consideren documents nous els informes o propostes previs a la resolució, per a 
formar o il·lustrar la voluntat decisiva de l'òrgan administratiu que ha de resoldre, en 
la mesura que no són cap altra cosa que actuacions internes de l'òrgan resolutori); 
tampoc els documents que els interessats hagin aportat a l’expedient abans de recaure 
la resolució impugnada.  

En conclusió, d’acord amb allò legalment establert en referència a la tramitació dels 
recursos administratius, no procedeix en aquest cas dur a terme el tràmit d’audiència, 
atès que ni es tenen en compte nous fets ni documents no recollits en l’expedient 
originari. 

Vist tot l’anterior, la consellera executiva del departament de Modernització i Funció 
Pública, en virtut de les atribucions conferides pel vigent Decret d’organització del 
Consell de Mallorca, eleva al Ple de la Corporació, per a la seva aprovació, el següent  

Acord: 

Primer.- Estimar la condició d’interessat en aquest procediment de MRPE 

Segon.- Desestimar la resta de peticions que MRPE ha fet en el recurs potestatiu de 
reposició contra l’Acord del Ple del Consell de Mallorca de dia 12 de febrer de 2015, 
que aprovà la modificació de la Relació de llocs de treball (RLT) d’aquesta 
Administració. 

Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar directament 
el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma 
que correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de 
rebre aquesta notificació. 

Això no obstant, 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. 

Aquest s’ha tractat conjuntament amb el punt núm. 34. 
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Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-set vots a favor (PP, PSOE, MÉS 
per Mallorca, El Pi-Proposta per les Illes i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía), cap 
vot en contra i cinc abstencions (Podem Mallorca). 

Es troba absenta la Sra. Bujosa Estarellas 

 

DEPARTAMENT DE BENESTAR I DRETS SOCIALS 

PUNT 36. MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE L’INSTITUT MALLORQUÍ 
D’AFERS SOCIALS PER ACTUALITZAR-LOS I ADAPTAR-LOS A LA 
NOVA ESTRUCTURA DEL CONSELL DE MALLORCA. 

Es dóna compte de la següent proposta de la presidenta de l’IMAS i consellera 
executiva del Benestar Social i Drets Socials que diu: 

Antecedents 
 
I. El Ple del Consell de Mallorca, en sessió celebrada el dia 15 de setembre de 2003 
aprovà definitivament la constitució de l'organisme autònom Institut de Serveis 
Socials i Esportius de Mallorca així com els seus Estatuts, els quals es varen publicar 
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears el dia 23 de setembre. 
 
II. En data 1 d’octubre de 2007 el Ple del Consell de Mallorca va aprovar el canvi de 
nom i la modificació dels Estatuts per adaptar-los a l’estructura orgànica del Consell 
de Mallorca, aprovada per Decret de 17 de juliol de 2007.  
 
III. En data 9 de febrer de 2012 el Ple del Consell de Mallorca va aprovar la 
modificació dels Estatuts de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, en la forma que estan 
vigents actualment. 
 
IV. Està pendent d’aprovació definitiva la modificació puntual que es va aprovar 
inicialment al Ple de dia 17 de juliol de 2015 per a què en els òrgans de govern de 
l'IMAS s'hi prevegin una o més vicepresidències. 
 
V. Vist el temps transcorregut des de la constitució de l’organisme autònom i 
l’aprovació dels Estatuts inicials, s’ha considerat oportú modificar determinats articles 
i que havien quedat obsolets. 
 
Fonaments jurídics 
 
I. Correspon a la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials proposar al Ple la 
modificació dels Estatuts, d’acord amb l’article 7.2 h) dels Estatuts.  
 
II. Pel que fa al procediment que s'ha de seguir, una vegada feta l’aprovació inicial 
pel Ple, s’ha sotmetre a exposició pública de l'expedient per un termini no inferior a 
trenta dies per tal que totes les persones interessades puguin examinar-lo i presentar 
les reclamacions i els suggeriments que estimin pertinents. En el supòsit que no se’n 
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presentessin, l’acord s’entendrà definitivament adoptat i s’haurà de publicar el text en 
el BOIB. La modificació entrarà en vigor en els termes previstos als art. 70. 2 i 65 de 
la Llei reguladora de les bases del règim local.  
 
III. L’article 85 bis de la Llei reguladora de les bases del règim local regula el 
contingut mínim dels estatuts dels organismes autònoms. El Ple és competent per 
determinar-ne el nivell d’autonomia i les facultats de tutela que es reserva respecte del 
funcionament de l’entitat autònoma, tot respectant les competències exclusives i 
indelegables del Ple. 
 
IV. La secretària delegada i la interventora general han emès el corresponent informe 
jurídic.  
 
Es proposa al Ple del Consell de Mallorca que adopti el següent  
 
ACORD 
 
Primer. Aprovar inicialment la modificació dels Estatuts de l'Institut Mallorquí 
d'Afers Socials per actualitzar-los i adaptar-los a la nova estructura del Consell de 
Mallorca i a les modificacions normatives, i que queden redactats en els termes del 
document annex.  
 
Segon. Sotmetre l'expedient a informació pública mitjançant la inserció dels 
corresponents anuncis en el tauler d'edictes de l'IMAS i en el Butlletí Oficial de les 
Illes Balears per tal que totes les persones que estiguin interessades puguin examinar-
lo i presentar les reclamacions i els suggeriments que estimin pertinents, dins el 
termini de trenta dies a comptar des de la inserció del corresponent anunci en el 
butlletí. 
 
En el supòsit que no se'n presentessin, l'acord s'entendrà definitivament aprovat i es 
publicarà el text íntegre dels Estatuts al Butlletí Oficial de les Illes Balears, els quals 
entraran en vigor transcorreguts els quinze dies hàbils a que fan referència els article 
70.2 i 65.2 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, modificada per la llei 57/2003. 
 
No obstant això, el Ple resoldrà. 
 
ESTATUTS DE L’INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS 
 
L’article 39 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears preveia la possibilitat que 
els consells insulars assumissin, entre d’altres, la funció executiva i la gestió de 
l’assistència social, dels serveis socials, i de la protecció i tutela de menors a les Illes 
Balears. En exercici d’aquestes previsions i d’acord amb el principi de màxima 
proximitat als ciutadans en la prestació dels serveis socials s’anaren transferint als 
consells insulars, i especialment al Consell de Mallorca, diferents blocs 
competencials. 
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Així, l’aprovació de les Lleis 12/1993, de 20 de desembre, d’atribució de 
competències en matèria de serveis socials i assistència social; i 8/1997, de 18 de 
desembre, d’atribució de competències als consells insulars en matèria de tutela, 
acolliment i adopció de menors, fou una primera passa en la potenciació d’aquest 
model descentralitzat en la gestió dels serveis socials a l’illa de Mallorca. 
 
Posteriorment, l’aprovació la Llei 14/2001, de 29 d’octubre, de transferència de 
competències als consells insulars en matèria de serveis socials i seguretat social, va 
suposar una segona passa, molt més important que la primera, en el camí d’aquesta 
gestió autònoma dels interessos propis de cada illa i en la satisfacció de les demandes 
de serveis socials primordials en el territori de l’illa de Mallorca. 
 
L'Estatut d'Autonomia aprovat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, estableix 
a l'article 70.4 i 70.8 les competències pròpies dels consells insulars en matèria de 
serveis socials i menors.  
 
La Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears, completa el marc 
competencial dels consells insulars en aquesta matèria.  
 
El repte que suposa per al Consell de Mallorca la gestió de totes aquestes 
competències es vol afrontar amb tots els instruments que estan a l’abast de les 
administracions públiques en el moment actual, per tal d'aconseguir prestar uns 
serveis socials de màxima qualitat amb fórmules de gestió àgils i eficaces. 
 
Aquest repte requereix, com ja s’ha dit, posar damunt la taula la necessitat d’habilitar 
instruments que permetin desenvolupar la tasca proposada amb garanties. Aquesta 
gestió passa per poder gaudir de l’autonomia suficient, que no independència, de 
l’organització administrativa centralitzada. Aquesta necessitat pren major envergadura 
ja que els serveis, el personal, els mitjans i els equipaments de serveis socials 
transferits ja s'estaven gestionant al Govern de les Illes Balears a través de la fórmula 
d’una organització autònoma. 
 
La fórmula que dóna resposta a les necessitats esmentades és la d’entitat pública de 
caràcter institucional i, més concretament, la d’organisme autònom. Una gestió de 
l’atenció social àgil i eficaç permetrà encaixar la gestió dels serveis actuals del 
Consell de Mallorca i aquells que puguin ser transferits, sense crear compartiments 
estancs, i es podrà disposar d’una certa identitat pròpia, que li permetrà relacionar-se 
adequadament amb altres institucions. 
 
Així, es crea, d’acord amb el que estableix l’article 85 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, i els articles 159 i 161 de la Llei 20/2006, de 
15 de desembre, municipal i de règim local; i en el marc d’allò que disposen els 
articles 6.1 i 8.1 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars, l’Institut 
Mallorquí d'Afers Socials, com a organisme autònom amb personalitat jurídica pròpia, 
creat pel Consell de Mallorca per a l’exercici, en forma directa i descentralitzada, de 
les competències atribuïdes per qualsevol títol al Consell de Mallorca en matèria de 
serveis socials i menors. 
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En consonància amb les idees precedents, l’estructura organitzativa establerta en 
aquests estatuts dóna prioritat a esquemes de gestió que consolida un organigrama 
jeràrquic i departamentalitzat, i que articula un Consell Rector que ha de garantir 
l’efectivitat del principi de coordinació, i facilita el debat i la participació social a 
través del consell assessor. 

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 

 
Article 1. Naturalesa i adscripció orgànica. 
 
1. L’Institut Mallorquí d'Afers Socials és un organisme autònom local creat pel 
Consell de Mallorca, i del qual depèn, per a l’assoliment de les finalitats determinades 
en aquests Estatuts, d’acord amb allò que estableixen els articles 85 i 85 bis de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i els articles 159 i 161 de 
la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local; i en el marc d’allò que 
preveuen els articles 6.1 i 8.1 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars. 
 
2. La Presidència del Consell de Mallorca determinarà, mitjançant el Decret 
d'organització, el departament del Consell de Mallorca al qual s'ha d'adscriure 
l'Institut Mallorquí d'Afers Socials. 
 
Article 2. Objecte i funcions 
 
1. Constitueix l’objecte fonamental de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials l’exercici, 
en forma directa i descentralitzada, de les competències atribuïdes per qualsevol títol 
al Consell de Mallorca en matèria de serveis socials i menors. 
 
Així mateix, exercirà les competències que la Presidència del Consell de Mallorca, a 
través del Decret d'organització, o el Ple atribueixin al departament del Consell de 
Mallorca al qual quedi adscrit l'IMAS, sense necessitat de reformar aquests Estatuts.  
 
2. D’acord amb això, l'Institut Mallorquí d'Afers Socials té les funcions següents: 
 
a) Planificar, ordenar i gestionar les actuacions en matèria de serveis socials i menors 
que són pròpies del Consell de Mallorca d’acord amb les normatives aprovades i 
aplicables. 
b) Dur a terme un desenvolupament comunitari i integració. 
c) Desenvolupar polítiques de protecció i atenció a persones dependents. 
d) Dur a terme polítiques de protecció i atenció a les persones menors  
e) Atendre les necessitats socials de la població de Mallorca, en especial dels 
col·lectius més desfavorits. Dur a terme polítiques d’atenció a les persones i als 
col·lectius en situació de pobresa o necessitat social.  
f) Desplegar una oferta general i específica de programes, serveis i recursos orientada 
a la cobertura de les necessitats socials. 
g) Detectar les noves necessitats i proposar els recursos necessaris per tal de poder 
abordar-les. 
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h) Coordinar les actuacions que en matèria de serveis socials i menors li corresponen. 
i) Representar el Consell de Mallorca en els espais de coordinació interinstitucional 
d’àmbit insular, autonòmic i estatal, en matèria de serveis socials i menors. 
j) Elevar propostes al Consell de Mallorca per millorar les situacions detectades, així 
com els informes i els estudis que les complementin. 
k) Donar suport tècnic als municipis de Mallorca d’acord amb l’objecte de l'Institut 
Mallorquí d'Afers Socials. 
l) Impulsar i coordinar totes aquelles iniciatives, investigacions i estudis de caràcter 
social que puguin incidir favorablement en el benestar de la població i en la correcció 
de les desigualtats socials. 
m) Millorar la gestió dels programes, centres i serveis socials i de menors per tal de 
poder donar una atenció de qualitat, àgil i eficaç. 
n) Impulsar, promoure i realitzar investigacions i estudis per tal d’augmentar la 
qualitat de vida i el benestar de la població. 
o) Impulsar el voluntariat social.  
p) Desenvolupar els complements de la seguretat social no contributiva. 
q) Dur a terme polítiques de gènere i relacionades amb la dona. 
q) Dur a terme polítiques de conciliació de la vida laboral i familiar.  
r) Registrar, autoritzar, acreditar, avaluar la qualitat i inspeccionar les entitats i/ o 
els serveis, públics o privats, de serveis socials d'àmbit insular o local. 
s) Crear i gestionar la secció insular del Registre Unificat de Serveis Socials. 
t) Totes aquelles funcions complementàries a les anteriors que siguin competència del 
Consell de Mallorca.  
 
3. L'Institut Mallorquí d'Afers Socials exercirà qualsevol altra competència que li 
encomani el Consell directament, mitjançant delegació o comanda, o, indirectament, a 
través de conveni amb altres ens territorials o institucionals amb finalitats coincidents. 
 
Article 3. Personalitat i capacitat 
 
L'Institut Mallorquí d'Afers Socials té personalitat jurídica pròpia i un patrimoni 
adscrit, així com la capacitat d’obrar necessària per complir els seus fins. Per tant, 
sense perjudici de les funcions de tutela que aquests Estatuts reserven al Consell de 
Mallorca, pot: 
 
a) Gestionar i administrar els béns de domini públic i patrimonials que se li adscriguin 
o que adquireixi, sense perjudici de la titularitat del Consell de Mallorca. Adquirir, 
arrendar i alienar béns i drets.  
b) Obtenir subvencions i ajudes.  
c) Contractar obres, serveis i subministraments, i gestionar serveis públics, sense 
perjudici d’allò que correspongui a l’òrgan competent del Consell de Mallorca. 
d) Desenvolupar la política general establerta pel Consell de Mallorca en matèria de 
Funció Pública així com coordinar, controlar i executar les competències que li 
corresponen pel que fa al personal de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials. 
e) Exercir la potestat d’autoorganització i establir la pròpia organització interna. 
f) Dictar actes administratius dins l’àmbit de les competències atribuïdes. 
g) Assumir obligacions. 
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h) Concertar operacions de crèdit, sense perjudici de l’aprovació del Consell de 
Mallorca. 
i) Prestar garanties i avals amb l’aprovació de l’òrgan competent del Consell de 
Mallorca. 
j) Comparèixer en judici i realitzar tota mena d’actes i negocis jurídics, congruents 
amb la finalitat de l’entitat. 
k) Fixar els preus públics i recaptar les quantitats que s’escaiguin per a la prestació 
dels serveis atribuïts a l'Institut Mallorquí d'Afers Socials. 
l) Establir acords i convenis de tot tipus amb entitats públiques i privades en relació 
amb l’objecte de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials. 
m) Atorgar subvencions, premis, beques i altres ajuts sempre en relació amb les 
competències de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials. 
n) Dur a terme el control administratiu d’entitats, serveis i centres dependents de 
l'Institut Mallorquí d'Afers Socials. 
o) Realitzar totes les actuacions que estiguin directament o indirectament relacionades 
amb les finalitats de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials i que es derivin de l’aplicació 
de la normativa vigent. 
 

Article 4. Règim jurídic 

 
L'Institut Mallorquí d'Afers Socials desenvoluparà la gestió dels serveis i de les 
activitats que li són confiades de conformitat amb aquests Estatuts i les disposicions 
estatals i autonòmiques que siguin d'aplicació. 
 
L'Institut Mallorquí d'Afers Socials es regeix per aquests Estatuts, pels reglaments i 
ordenances que es dictin de desenvolupament i pels acords dels òrgans de govern 
vàlidament adoptats. En les qüestions no previstes expressament, s’aplicaran la Llei 
de bases de règim local i els seus reglaments; la Llei 20/2006, de 15 de desembre, 
municipal i de règim local; i la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, així com pel que 
sigui d’aplicació de la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per la 
modernització del govern local. 
 
La contractació administrativa de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials es regirà pel 
Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de 
la Llei de contractes del sector públic, o normativa que la substitueixi, i normes 
concordants. 
 
El patrimoni de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials es regirà pel Reial decret 1372/86, 
de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament de béns de les entitats locals, i per la 
Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques i per 
les altres normes concordants. 
 
Tot això respecte dels preceptes que siguin d’aplicació plena i bàsica. 
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Article 5. Seu 

 
1. L'Institut Mallorquí d'Afers Socials té la seu a la ciutat de Palma. Mentre la 
Presidència no determini una altra cosa, el domicili social està al carrer del General 
Riera, núm. 67, d’aquesta ciutat. 
 
2. Si la Presidència ho autoritza, poden crear-se delegacions territorials a qualsevol 
municipi de Mallorca. 
 
CAPÍTOL II. ORGANITZACIÓ 
 
Article 6. Òrgans de l’entitat 
 
L'Institut Mallorquí d'Afers Socials adopta l’estructura bàsica següent: 
 
a) Òrgans de govern: la Presidència, la Vicepresidència i el Consell Rector. 
b) Òrgans de gestió: la Gerència, les direccions executives i la resta d’òrgans 
subordinats als anteriors. 
c) Òrgan de consulta i participació: el Consell Assessor. 
 

Article 7. Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials 

 
1. La Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials recau en el conseller o 
consellera titular del departament al qual quedi adscrit. 
 
2. Correspon a la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials: 
a) Assumir la representació institucional de l’entitat amb caràcter general, i dirigir i 
coordinar els òrgans i els serveis de l’entitat. Crear òrgans desconcentrats de gestió, 
com també els que hagin d’exercir funcions d’assessorament, d’estudi i de 
participació. 
b) Aprovar els reglaments de règim intern, els catàlegs de serveis i els programes 
d’actuació.  
c) Convocar i presidir les sessions del Consell Rector, i executar i fer complir els 
acords que adopti aquest òrgan. 
d) Proposar al Ple del Consell de Mallorca la reforma d’aquests estatuts. 
e) Autoritzar l’exercici d’accions judicials i administratives. 
f) Autoritzar els convenis de col·laboració amb altres organismes i entitats públiques, 
i donar-ne compte al Ple del Consell de Mallorca. 
g) Proposar al Ple del Consell de Mallorca l’aprovació de les bases reguladores de les 
ajudes i subvencions públiques. Aprovar i resoldre els procediments d’ajudes i 
subvencions. 
h) Exercir la potestat sancionadora.  
i) Dictar les instruccions, circulars i ordres de servei en matèria de personal. 
j) Aprovar l’oferta pública d’ocupació. 
k) Elaborar la relació de llocs de feina del personal i proposar-ne l’aprovació al Ple 
del Consell de Mallorca.  
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l) Convocar i resoldre els procediments de selecció, establir-ne les bases, els 
programes i el contingut de les proves i nomenar els membres dels òrgans de selecció 
m) Nomenar el personal funcionari de carrera; nomenar el personal funcionari interí; 
disposar el cessament del personal funcionari; formalitzar els contractes de treball del 
personal laboral fix i temporal i acordar l’extinció dels contractes de treball d’aquest 
personal.  
n) Nomenar i cessar lliurement el personal eventual; formalitzar els contractes del 
personal d’alta direcció i acordar-ne l’extinció.  
o) Convocar i resoldre els procediments ordinaris de provisió de llocs de feina, 
establir-ne les bases i nomenar els membres dels òrgans de valoració. 
p) Resoldre les comissions de serveis voluntàries, forçoses i per cooperació 
internacional, les atribucions temporals de funcions, els trasllats per motius de salut, 
per causa de violència, els canvis d’adscripció de lloc de feina i les permutes, així com 
autoritzar les les comissions de serveis del personal de l’Institut Mallorquí d’Afers 
Socials a altres administracions públiques.  
q) Concedir els permisos, les llicències, les reduccions de jornada i vacances del 
personal. 
r) Resoldre l’adquisició i el canvi de grau personal, les situacions administratives i el 
reingrés al servei actiu. Reconèixer els triennis del personal. Resoldre les sol·licituds 
de reconeixement de compatibilitat del personal.  
s) Resoldre els expedients de concessió d’incentius al rendiment, complements de 
productivitat, gratificacions per serveis extraordinaris i els complements de torns, nits 
i festius.  
t) Resoldre els procediments disciplinaris incoats al personal funcionari per faltes 
lleus, greus o molt greus, excepte que impliquin separació del servei, i exercir la 
facultat disciplinària en relació al personal laboral.  
u) Aprovar el projecte de pressuposts anuals i proposar-ne l’aprovació al Ple del 
Consell de Mallorca. Planificar l’actuació de l’entitat. 
v) Aprovar les modificacions de pressupost que no siguin competència del Ple. 
w) Aprovar l’adquisició i l'alienació de béns i drets. 
x) Autoritzar i disposar despeses i reconèixer obligacions d'acord amb el que disposin 
les bases d'execució del pressupost i retre comptes d'acord amb aquests Estatuts. 
Gestionar i reconèixer els ingressos propis. 
y) Fixar els preus públics dels serveis de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials establerts 
pel Consell de Mallorca, llevat dels que no cobreixen el cost del servei. 
z) Aprovar els projectes d’obres i serveis així com la contractació de tota classe 
d’obres, serveis, subministraments i altres prestacions. Dirigir, impulsar i inspeccionar 
les obres i els serveis que ha de dur a terme l’entitat. 
 
3. La Presidència exerceix totes aquelles competències no atribuïdes expressament per 
aquests estatuts a cap altre òrgan de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, d’acord amb 
la normativa vigent. 
 

Article 8. La Vicepresidència 
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1. El vicepresident o la vicepresidenta supleix el president o la presidenta i assumeix 
les seves atribucions en els casos de vacant, absència o malaltia. A més, tindrà les 
funcions i competències que li delegui la Presidència. 
 
2. El vicepresident o vicepresidenta serà nomenat per la Presidència del Consell de 
Mallorca, a proposta de la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials. 
 

Article 9. El Consell Rector 

 
1. El Consell Rector és l’òrgan col·legiat de caràcter executiu al qual, d’acord amb les 
directrius de la Presidència, correspon la coordinació dels serveis de l'Institut 
Mallorquí d'Afers Socials. Està format pel president o presidenta de l'Institut 
Mallorquí d'Afers Socials, que en deté la presidència, pel vicepresident o 
vicepresidenta, pel director o directora gerent, pels directors executius o directores 
executives i pels coordinadors o coordinadores d'àrea. 
 
2. Són funcions del Consell Rector: 
a) Adoptar les mesures de coordinació administrativa dels serveis de l’entitat. 
b) Donar assistència i assessorament a la Presidència en les qüestions que aquesta li 
plantegi, i particularment en relació als projectes que tenen per objecte les matèries 
següents: 
1. Pressuposts anuals. 
2. Plans generals d’actuació. 
3. Organització i reglaments de règim intern. 
4. Relació de llocs de treball, plantilla de personal, convenis col·lectius i acords del 
personal funcionari. 
5. Memòries anuals d’activitats. 
6. Reforma dels estatuts. 
c) Exercir qualsevol altra competència que determinin aquests Estatuts o que li 
delegui el president o presidenta. 
 
3. El Consell Rector és convocat pel president o presidenta, que en fixa l’ordre del dia 
i en dirigeix els debats. També pot autoritzar l’assistència a les sessions, amb veu però 
sense vot, de l’interventor o interventora i del personal tècnic i assessor que consideri 
oportú. 

Article 10. La Gerència 

 
1. El o la gerent és el titular del màxim òrgan de direcció de l'Institut Mallorquí 
d'Afers Socials, nomenat per la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials. El 
nomenament ha de recaure en un funcionari o funcionària de carrera o laboral de 
qualsevol administració pública o en un o una professional del sector privat, titulat/da 
superior en ambdós casos, i amb més de cinc anys d’exercici professional en el segon. 
En cas que tengui la condició de personal laboral, estarà sotmès/a a la relació laboral 
de caràcter especial d'alta direcció. 
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2. El director o directora gerent tendrà la consideració de personal directiu i queda 
equiparat a tots els efectes al càrrec de secretari tècnic. 
 
3. Són funcions del director o directora gerent: 
 
a) Representar tècnicament i administrativament l'Institut Mallorquí d'Afers Socials 
quan la Presidència o Vicepresidència no assumeixin aquesta representació; i 
relacionar-se en funció del seu càrrec amb altres institucions públiques i privades. 
b) Executar i fer complir les resolucions de la Presidència i els acords del Consell 
Rector. 
c) Dirigir i inspeccionar les obres, servei i dependències de l’Entitat, així com dirigir 
tot el seu personal, d’acord amb les directrius de la Presidència. 
d) Proposar a la Presidència la contractació del personal laboral temporal. 
e) Adscriure i traslladar el personal als diversos llocs de treball de l’entitat.  
f) Redactar i proposar a la Presidència la plantilla del personal, la relació de llocs de 
treball i les retribucions.  
g) Vetllar per la millora dels mètodes de treball i per la introducció de les innovacions 
tecnològiques adequades. 
h) Aprovar l’expedient i contractar obres, serveis i subministraments que requereixin 
un contracte menor. 
i) Presidir les meses de contractació. 
j) Autoritzar i disposar despeses i reconèixer obligacions d'acord amb les bases del 
pressupost. 
k) Ordenar els pagaments que tinguin consignació expressa i responguin a obligacions 
degudament contretes per l'Institut Mallorquí d'Afers Socials. 
l) Preparar la Memòria i els Pressupostos de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials així 
com la liquidació i la rendició de comptes. 
m) Contractar tota classe d’obres, serveis, subministraments, i serveis, prèvia 
delegació de la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials. 
n) Realitzar l’inventari general dels béns de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, i 
mantenir-lo en estat permanent d’actualització i remetre’l a l'òrgan que correspongui 
del Consell de Mallorca. 
o) Exercir qualsevol altra competència per delegació de la Presidència, excepte les 
definides en els apartats a), b), j), l), o), n) i x) de l'article 7. 
 

Article 11. Les direccions executives 

1. La Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials determina el nombre i l’àmbit 
de competències de les direccions executives i nomena lliurement els directors 
executius i les directores executives d’acord amb criteris de qualificació tècnica i 
d’experiència. 
 
2. Els directors executius i les directores executives, que queden assimilats a tots els 
efectes al càrrec de director insular, dirigeixen les àrees de gestió que es determinin, 
les quals s’estructuren en una o més unitats, al capdavant de cada una de les quals hi 
haurà un coordinador o coordinadora d’àrea. 
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3. Atribucions: 
a) Dirigir i gestionar els serveis de la seva àrea i exercir-ne la prefectura. 
b) Vigilar i fiscalitzar les dependències al seu càrrec. 
c) Proposar a la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials que resolgui els 
assumptes de la seva competència, la tramitació dels quals correspongui a l'àrea. 
d) Establir el règim interior dels serveis que depenguin de l'àrea. 
e) Representar la seva àrea, per delegació de la Presidència de l'Institut Mallorquí 
d'Afers Socials. 
f) Exercir altres atribucions que els assenyalin les lleis i els reglaments. 
 
Article 12. Les coordinacions d'àrea 
 
1. La Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials determina el nombre i l’àmbit 
de competències dels coordinadors o coordinadores d'àrea, i els/les nomena lliurement 
d’acord amb criteris de qualificació tècnica i d’experiència. 
 
2. Als coordinadors i coordinadores d'àrea correspon la gestió, sota la direcció de la 
direcció executiva respectiva, de les diverses unitats funcionalment homogènies que 
conformen la àrea. 
 
3. Els coordinadors i les coordinadores d'àrea tenen les atribucions que els assigni el 
director executiu o directora executiva corresponent. 
 

Article 13. El Consell Assessor de Serveis Socials 

 
1. El Consell Assessor de Serveis Socials és l'òrgan de consulta i participació sectorial 
de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials. Està presidit pel president o presidenta o pel 
vicepresident o vicepresidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, o per la persona 
en la qual deleguin, i integrat pels vocals següents: 
 
- El director o la directora gerent de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials o el director 
executiu o directora executiva que designi la Presidència. 
- Una persona en representació de cada partit polític amb representació en el Consell 
de Mallorca. 
- Quatre persones designades per la Presidència d’entre membres del Ple del Consell, 
personal tècnic de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials i/o persones de competència 
reconeguda en el camp dels serveis socials. 
- Quatre persones en representació de les entitats més representatives de l’àmbit dels 
serveis socials amb major implantació a l’illa de Mallorca. 
- Una persona en representació de cadascuna de les entitats representatives dels 
interessos locals. 
- Una persona en representació de cadascuna de les organitzacions sindicals més 
representatives a nivell de la comunitat autònoma de les Illes Balears. 
 
2. Són funcions bàsiques del Consell Assessor: 
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a) Conèixer i examinar, a sol·licitud de la Presidència, els projectes, els plans i els 
programes de competència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials. 
b) Elevar propostes o suggeriments a la Presidència o al Consell Rector en relació a la 
millora del serveis, quan així li ho requereixin aquests òrgans. 
c) Qualsevol altra que, en connexió amb les anteriors, li encomani la Presidència de 
l'Institut Mallorquí d'Afers Socials. 
 
3. El Consell Assessor s'ha de reunir, com a mínim, una vegada a l’any, i quan ho 
acordi la Presidència, per pròpia iniciativa o per sol·licitud d’un mínim de cinc 
membres. 
 

Article 14. De la Secretaria i de la Intervenció 

 
1. Actuarà de secretari o secretària de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials el secretari o 
secretària general del Consell de Mallorca, que podrà delegar en un funcionari o 
funcionària del grup A1 del propi Institut Mallorquí d'Afers Socials. 
 
2. La Intervenció de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials serà exercida per l'interventor 
o la interventora general del Consell de Mallorca, o per un interventor delegat o 
interventora delegada. 
 

CAPÍTOL III. EL PERSONAL 

 
Article 15. Del règim jurídic del personal 
 
1. El personal al servei de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials pot esser personal 
funcionari, personal eventual i personal laboral. 
 
El personal depèn orgànicament de la Presidència i funcionalment del personal 
directiu responsable últim de la unitat administrativa a què està adscrit el lloc de feina 
que ocupa. 
 
2. El personal es regeix pel règim jurídic de fonts aplicables a les entitats locals en 
matèria de funció pública. 
 
3. Les relacions de llocs de feina son l’instrument tècnic mitjançant el qual l’Institut 
Mallorquí d’Afers Socials ordena els seus recursos humans per a la prestació eficaç 
del servei públic i estableix els requisits per a l’ocupació de cada lloc de feina. 
 
El Ple del Consell aprova la relació de llocs de feina del personal al servei de l’Institut 
Mallorquí d’Afers Socials.  
 
La Presidència determina les funcions dels llocs de feina adscrits a l’Institut Mallorquí 
d’Afers Socials, les quals s’han de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. 
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La plantilla de personal és l’instrument de coordinació entre l’ordenació de la funció 
pública i les estructures pressupostàries i conté la relació de places corresponents a 
cadascun dels grups i escales, subescales, classes i especialitats funcionarials i a 
cadascun dels grups i nivells de classificació de personal laboral, que s’emparen en la 
dotació pressupostària dels llocs de feina. L’aprova el Ple a proposta de la Presidència 
de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials.  
 
L’Institut Mallorquí d’Afers Socials selecciona el personal al seu servei d’acord amb 
els principis constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat, mitjançant convocatòria 
pública i amb criteris d’objectivitat. 
 
4. L’administració de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials ha d’establir els 
mecanismes que garanteixin i facilitin l’accés del personal funcionari i del personal 
laboral fix a altres escales, subescales, especialitats o categories professionals 
mitjançant la promoció interna. 
 
Es garanteix el dret a la mobilitat del personal, d’acord amb el sistemes d’ocupació de 
llocs de feina que regula la normativa vigent en la matèria. 
 
Així mateix, es facilita i garanteix la formació i el perfeccionament del personal, com 
a instrument essencial per a la millora de la prestació del serveis públics. 
 
L’administració de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials protegeix el personal al seu 
servei en l’exercici de les funcions que té encomanades i facilita l’efectivitat del drets 
que té reconeguts aquest personal amb especial atenció als que faciliten la conciliació 
de la vida familiar i laboral. 
 
5. El personal provinent del Consell de Mallorca que passi a formar part de l'Institut 
Mallorquí d'Afers Socials podrà participar en els concursos de trasllats que convoqui 
el Consell de Mallorca en igualtat de condicions que la resta del personal del mateix 
cos o categoria, perquè així pugui mantenir en cada moment el dret permanent 
d'opció. A aquests efectes, l'antiguitat a l'Institut Mallorquí d'Afers Socials es 
considerarà com a pròpia del Consell. 
 
6. El personal traspassat per la comunitat autònoma de les Illes Balears, a més del dret 
permanent d'opció recollit a l'apartat anterior, mantindrà el dret d'opció establert a la 
disposició addicional tercera de la Llei 14/2001, de 29 d'octubre. 
 
7. Els dos col·lectius assenyalats als dos punts anteriors mantindran tots el drets 
econòmics i socials que tenen a l’Administració d’origen, fins i tant no s’acordin, 
prèvia l’oportuna negociació, les modificacions que es considerin adients. 
 
8. Quan sigui escaient, i d’acord amb la legislació aplicable i la relació d’ocupació 
existent en cada cas, correspon a l'Institut Mallorquí d'Afers Socials la determinació 
del marc laboral i de les condicions de treball del personal vinculat a l'Institut 
Mallorquí d'Afers Socials, prèvia la corresponent negociació amb els representants del 
personal. 
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9. El personal de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials tindrà el seus propis òrgans de 
representació, que constituiran les corresponents meses negociadores, a l’objecte de 
tractar els temes que s’hagin de sotmetre a negociació o consulta, d’acord amb el que 
preveu la Llei 9/1987, de 12 de juny, modificada per la Llei 7/1990, de 19 de juliol, i 
la resta de normativa que sigui d’aplicació. 
 

CAPÍTOL IV. RÈGIM ECONÒMIC 

 

Article 16. Patrimoni 

 
El patrimoni de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials està integrat per: 
a) Els béns i drets que l’entitat adquireixi per qualsevol títol jurídic. 
b) Els béns necessaris per a l’exercici de les seves funcions que li siguin adscrits pel 
Consell de Mallorca. 
 

Article 17. Recursos econòmics 

 
Per al compliment de les seves finalitats, l'Institut Mallorquí d'Afers Socials comptarà 
amb els recursos econòmics següents: 
a) Les aportacions inicials que el Consell de Mallorca atribueixi a l'Institut Mallorquí 
d'Afers Socials. 
b) Les aportacions que el Consell de Mallorca consigni anualment en els seus 
pressupostos per garantir una prestació efectiva dels serveis establerts en els plans 
d'actuació de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, aprovats pel Consell de Mallorca. 
c) Les subvencions i aportacions de la Unió Europea, de l’Estat, de la comunitat 
autònoma de les Illes Balears i d'altres entitats públiques, o de particulars, que li 
siguin transferides directament o a través del Consell de Mallorca per a fins propis de 
l'Institut Mallorquí d'Afers Socials. 
d) Els ingressos que obtingui per la prestació dels serveis a què es refereix l’article 2 
d’aquests Estatuts. 
e) Les bestretes, préstecs i crèdits que obtingui. 
f) Les herències, llegats i donacions que siguin rebuts per l'IMAS o pel Consell de 
Mallorca per a fins propis de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials. 
g) Tots els altres que puguin ser-li atribuïts de conformitat amb la normativa legal 
aplicable. 
 

Article 18. Tresoreria 

 
Les funcions encomanades a la Tresoreria de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials seran 
assumides pel tresorer o tresorera del Consell de Mallorca, que podrà delegar en un 
funcionari, i que són: 
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a) Recaptar els drets i pagar les obligacions relacionades amb els comptes restringits 
de pagaments a justificar o bestretes de caixa fixa. 
b) Servir al principi d’unitat de caixa. 
c) Les altres que se’n deriven del seu càrrec, relacionades amb les anteriors, i les altres 
que la legislació vigent li atribueixi. 
 

Article 19. Potestats 

 
1. L'Institut Mallorquí d'Afers Socials podrà concertar els serveis financers de la seva 
Tresoreria amb entitats de crèdit i estalvi, mitjançant l’obertura de comptes restringits 
de recaptació i de pagaments. 
 
2. L'Institut Mallorquí d'Afers Socials podrà disposar de caixes fixes per als fons de 
les operacions diàries, subjectes a les limitacions que estableixin la legislació i les 
bases d'execució del pressupost. 
 
3. El règim pressupostari, econòmic i financer, de comptabilitat, d'intervenció, de 
control financer i d'eficàcia, es faran d'acord al que disposen la legislació sobre les 
hisendes locals; el capítol III, Títol X, de la llei 57/2003, de 16 de desembre, de 
mesures per a la modernització del govern local; i pel Títol XI de la Llei 20/2006, de 
15 de desembre, municipal i de règim local o normativa que resulti d'aplicació. 
 
4. El control i la fiscalització de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, amb la seva triple 
accepció de funció interventora, funció de control financer i de control d'eficàcia, serà 
exercida per l'interventor o interventora general del Consell de Mallorca o per un 
interventor delegat o interventora delegada.  
 

Article 20. Règim de comptabilitat 

 
L'Institut Mallorquí d'Afers Socials queda sotmès al règim de comptabilitat pública, 
sota el control de la Intervenció General del Consell de Mallorca. 
 

Article 21. Memòries econòmiques 

 
1. A l’acabament de l’exercici pressupostari, l'Institut Mallorquí d'Afers Socials 
formarà i elaborarà els estats i comptes anuals, els quals comprendran totes les 
operacions pressupostàries, independents i auxiliars, patrimonials i de Tresoreria, 
dutes a terme durant l’exercici. 
 
2. La Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials rendirà aquest Compte 
General, configurat en la forma i amb els requisits determinats per la normativa 
d’hisendes locals, al Consell de Mallorca abans del 15 de maig de cada any. 
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Article 22. Elaboració del pressupost 

 
L'Institut Mallorquí d'Afers Socials elaborarà per a cada exercici econòmic un 
pressupost que s’integrarà en el Pressupost general del Consell de Mallorca. En el 
pressupost esmentat hi constarà la documentació preceptiva segons la normativa local 
vigent. 
 

Article 23. Aprovació del pressupost 

 
1. El director o la directora gerent elabora l’Avantprojecte de pressupost l’eleva a la 
Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials abans de la primera desena de 
setembre, juntament amb la Memòria explicativa, les certificacions dels conceptes i 
l’import dels deutes exigibles, com també els ingressos percebuts en l’exercici 
anterior i en els sis primers mesos de l’any en curs. Així mateix s'aportarà la plantilla 
de personal. 
 
2. La Presidència aprova el Projecte de pressupost i l’eleva al Consell de Mallorca 
perquè l'integri en el Pressupost general i l’aprovi abans del 15 de setembre de cada 
any. 
 

Article 24. Liquidació del pressupost 

 
1. El pressupost de cada exercici es liquidarà, quant a la recaptació de drets i al 
pagament d’obligacions, el 31 de desembre de l’any natural corresponent. 
 
2. L'Institut Mallorquí d'Afers Socials confeccionarà la liquidació del seu pressupost 
abans del 15 de febrer de l’exercici següent. Aquesta liquidació, amb l'informe de la 
Intervenció i amb una proposta de la Presidència, es remetrà al Consell de Mallorca 
abans del primer de març perquè l'aprovi. 
 

Article 25. Gestió del pressupost 

 
La gestió del pressupost de despeses es realitzarà en els fases establertes per la 
normativa d’hisendes locals. L'Institut Mallorquí d'Afers Socials realitzarà de forma 
descentralitzada totes les fases d'execució pressupostària. 
 

Article 26. Facultats que se reserva el Consell de Mallorca 

 
1. El Consell de Mallorca, a través del Ple, es reserva les facultats de tutela següents: 
 
a) L'aprovació del pressupost de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, de la plantilla i 
de la relació de llocs de treball. 
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b) La concessió de crèdits extraordinaris, l’ampliació dels existents mitjançant 
suplement i transferències de crèdits entre diferents grups de funció, llevat quan afecti 
als crèdits de personal. 
c) Aprovar els estats i comptes que formen el Compte General, que inclou el balanç, 
el compte de resultats, la liquidació del pressupost, i el patrimoni de l'Institut 
Mallorquí d'Afers Socials. 
d) La modificació d'aquests Estatuts. 
e) L'aprovació de l’establiment de preus públics i taxes quan no correspongui a la 
Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials. 
f) Aprovar les despeses plurianuals, llevat de les que corresponen a expedients de 
contractació o de concessions administratives amb una durada igual o inferior a quatre 
anys. 
g) Autoritzar la concertació d'operacions de crèdit a llarg termini. 
 
2. A l'efecte de facilitar l’exercici de les funcions de control i fiscalització que 
corresponen al Ple, el titular de la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials 
compareixerà davant el Ple, a petició pròpia, a requeriment de la Presidència del 
Consell de Mallorca o d’un dels grups polítics amb representació al Consell de 
Mallorca, d’acord amb el que estableix el capítol III del títol III del Reglament 
orgànic del Consell, per tal d’informar sobre l’actuació de l’entitat. 
 
Article 27. Dels actes de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials 
 
1. Contra els actes dictats per la Presidència i pel Consell Rector de l'Institut 
Mallorquí d'Afers Socials, es pot interposar recurs d'alçada davant el Consell Executiu 
del Consell de Mallorca en el termini i amb els efectes de l'article 114 de la Llei de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
2. Contra els actes dictats per qualsevol altre òrgan de l’entitat es pot interposar recurs 
d’alçada davant la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials en els terminis i 
amb els efectes de l’article 114 de la Llei de règim jurídic de les Administracions 
públiques i del procediment administratiu comú. 
 
Excepcionalment, respecte dels actes de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers 
Socials que, per normativa sectorial aplicable, hagin de posar fi a la via 
administrativa, se seguirà el règim de recursos aplicable d’acord amb la normativa que 
els reguli.  
 
Article 28. Modificació 
 
La modificació dels Estatuts haurà d’ajustar-se als mateixos tràmits seguits per 
aprovar-los. 
 
Article 29. Duració i extinció 
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La duració de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials serà indefinida. Per acord del 
Consell de Mallorca, l'Institut Mallorquí d'Afers Socials podrà ser extingit en 
qualsevol moment. 
 
Article 30. Efectes de l’extinció 
 
1. En extingir-se l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, el Consell de Mallorca el 
succeirà universalment i el seu patrimoni, amb tots els increments i aportacions que 
figurin en l’actiu, revertirà al Consell de Mallorca. 
 
2. En cas de dissolució de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, el Consell de Mallorca 
se subrogarà en tots els drets i obligacions del personal que en aquell moment integri 
la plantilla de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials. 
 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA ÚNICA 
 
1. Els expedients de despesa i els corresponents a subvencions amb partida 
nominativa, i que facin referència a les competències en matèria d‘igualtat seran 
gestionats per l'IMAS fins que s’aprovi la modificació d’estructura pressupostària 
corresponent.  
 
2. Correspon a l'IMAS el reconeixement dels drets i la recaptació dels ingressos 
prevists en el seu pressupost en matèria d'igualtat fins que entri en vigor la 
modificació d'aquests Estatuts i s’aprovi la corresponent modificació de l’estructura 
pressupostària. 
 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 

 
Queden derogades totes les normes de rang igual o inferior en el que contradiguin o 
s'oposin a aquests estatuts. 
 

DISPOSICIÓ FINAL 

 
Aquests estatuts entraran en vigor l’endemà d’haver-se publicat al Butlletí Oficial de 
les Illes Balears. 
 

La Sra. PUIGSERVER (consellera executiva de Benestar i Drets Socials) exposa que explicarà 
conjuntament els punts núm. 36 i 37. 

Pel que fa al punt núm. 36, diu que consisteix en la modificació dels Estatuts de l’Institut Mallorquí 
d’Afers Socials per adaptar-los a la nova estructura del Consell de Mallorca. 

Aquest expedient ve acompanyat d’un informe jurídic que posa de manifest la necessitat de retornar al 
Consell de Mallorca les funcions relatives a la competència d’Igualtat i Dona. 

Al mateix temps s’ha aprofitat l’ocasió per adaptar els Estatuts a la nova realitat i, donat el temps 
transcorregut des de la constitució de l’organisme autònom i l’aprovació dels Estatuts inicials, s’ha 
considerat oportú modificar determinats articles que havien quedat obsolets. 
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Quant al punt núm. 37, explica que es tracta de la modificació puntual dels Estatuts de l’Institut 
Mallorquí d’Afers Socials, una vegada que han estat desestimades les al· legacions presentades. 

La Sra. CIRER (PP) adverteix que la seva intervenció és el mateix sentit que ja se va pronunciar quan 
se va fer l’aprovació inicial de la modificació dels Estatuts. 

Cert és que l’equip de govern té la potestat d’adaptar uns Estatuts –que no són inamovibles– a les seves 
necessitats o a les necessitats dels ciutadans de Mallorca, és a dir, per poder exercir les competències de 
l’IMAS i oferir a la ciutadania un millor servei. Tot i això, ja els va advertir que no feien les coses 
correctament i els punts d’avui en són una prova. 

Opina que no és lògic que a un mateix Ple es dugui una aprovació definitiva d’uns estatuts i, en un altre 
punt de l’ordre del dia, tornar a iniciar una aprovació inicial d’una altra modificació relativa al tema 
que realment era important. 

Suposa que devien frisar per tal d’ajustar les estructures de l’IMAS per donar un cert estatus a 
determinades persones ja que la manera lògica de fer-ho seria haver fer totes les modificacions alhora, 
tal i com li recomanava el Partit Popular.  

El nou equip de govern ha considerat que necessita dues vicepresidències a l’IMAS –el PP no hi està 
d’acord– i aprofiten aquesta modificació dels Estatuts relativa a l’estructura de l’IMAS per fer-ne la 
modificació realment important que era el tema d’Igualtat. 

Assegura que no entrarà a debatre el fons de la qüestió perquè entén que és legítim que el nou equip de 
govern adapti els Estatuts així com cregui més convenient però no està gens d’acord amb la manera de 
fer-ho perquè sembla que han prioritzat, per damunt de l’estructura de l’IMAS i les seves 
competències, la situació d’una persona que és la vicepresidenta segona i poder-li donar aquest estatus, 
ja que ha exercit el càrrec sense tenir cap nomenament. Li sap greu que s’actuï així perquè, encara que 
no està bé que això passi a cap departament, està més malament que passi en un departament de serveis 
socials. 

A continuació anuncia que el Partit Popular votarà en contra dels dos punts, el núm. 36 i el núm. 37, 
perquè s’han desestimat les seves al· legacions entre les quals se plantejava, per una banda, que no se 
creàs una segona vicepresidència i, per altra banda, hi havia altres al· legacions relatives al tema 
d’Igualtat que ara el tramiten per separat a través d’una altra modificació dels Estatuts. 

Per acabar, insisteix en la idea que el PP respecta profundament que l’equip de govern vulgui canviar el 
contingut dels Estatuts per adequar-los a la seva manera de fer feina però considera que la manera de 
fer-ho no era la més adient, com ja varen dir en el passat Ple. 

La Sra. PUIGSERVER comenta, amb relació al punt núm. 36, que ja els varen informar però, no 
obstant això, recorda que no pogueren fer la modificació dels Estatuts, en el seu moment, relativa al 
tema d’Igualtat perquè estaven pendents del decret d’organització del Consell de Mallorca. Així doncs, 
varen optar per fer les modificacions en dues tongades seguint les recomanacions del secretari general i 
de la secretària delegada de l’IMAS.  

En primer lloc s’havien de fer les modificacions per crear les vicepresidències, que és una qüestió 
d’organització de l’equip de govern que respon a la voluntat de fer una feina centrada en les persones i 
sense oblidar que l’IMAS aglutina un 50% dels recursos humans del conjunt del Consell de Mallorca. 

Remarca que tot l’equip de govern està conscienciat amb què ha de treballar per a les persones i, per 
això, varen considerar que era oportú que s’hi incorporassin les dues vicepresidències. 

L’IMAS consta de quatre àrees de gestió i, durant la passada legislatura, hi havia quatre coordinadors, 
un gerent i tres assessors –que molta gent no va veure mai–, amb un cost global de 321.000 €. 

Ara, en canvi, el cost de la gestió de l’IMAS l’han reduït un 50%. Amb dues vicepresidències i un 
gerent, el cost és de 158.000 €, que és la meitat del cost de l’estructura de l’IMAS durant la passada 
legislatura. 

Cert és que han llevat quatre directors insulars, que han passat al Consell de Mallorca, i ara se paga el 
sou d’una presidenta i de quatre directors insulars però la passada legislatura s’hi sumaven una 
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presidència i un vicepresident, que era un portaveu que cobrava del Consell de Mallorca. Aquells 
càrrecs tenien un cost de 115.000 €. 

Reconeix que actualment, si separen Consell de Mallorca i IMAS, el cost ha passat de 115.000 € a 
154.000 € però l’estalvi hi és igualment ja que, exactament, s’estalvien 22.000 €. 

També s’ha de tenir en compte que els dos vicepresidents de l’IMAS són consellers electes que podrien 
tenir dedicació exclusiva al Consell de Mallorca però, per 3.000 o 4.000 euros més estan fent una 
feinada a l’IMAS. 

Una vegada que ha quedat clar l’estalvi que aquesta nova estructura suposa, insisteix que tot el seu 
equip fa i farà una feinada en benefici del benestar de tots els ciutadans i ciutadanes de Mallorca. 

Pel que fa al punt núm. 37, comenta que s’han hagut de fer dues modificacions separades i ha estat així 
perquè s’havia d’esperar a l’aprovació del decret d’organització per dur a terme l’aprovació inicial de 
la modificació de la resta dels Estatuts per adaptar-los a la realitat actual de l’organització de l’IMAS. 

La Sra. CIRER exposa que dedueix, de les paraules de la Sra. Puigserver, que les retribucions de la 
nova vicepresidenta serà idèntiques a les del vicepresident i, per tant, cadascun tendrà una retribució de 
53.000 €, que és més elevada que aquella que els correspondria com a consellers electes amb dedicació 
exclusiva. 

Un cop fet aquest aclariment, fa constar que en la seva intervenció no entrarà a tractar ni els sous ni 
l’estalvi encara que al PP li surten altres comptes, que tornaran a repassar. Insisteix a dir que allò que li 
interessava més tractar era el tema formal però no reiterarà els arguments.  

El fet és que hi havia unes modificacions d’Estatuts a fer i, encara que respecta el seu sentit però no el 
comparteix, no està d’acord amb la manera de fer-les perquè no costava res haver-ho duit tot d’una 
vegada ja que, fent-ho així, resulta fàcil entendre que efectivament han prioritzat les persones, però les 
persones que formen part de l’equip directiu de l’IMAS per damunt de la resta de persones. 

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

 

PUNT 37. APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 
DELS ESTATUTS DE L'INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS. 

Es dóna compte de la següent proposta de la presidenta de l’IMAS i consellera 
executiva del Benestar Social i Drets Socials que diu: 

Antecedents 
 
I. En data 9 de febrer de 2012 el Ple del Consell de Mallorca va aprovar la 
modificació dels Estatuts de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, en la forma que estan 
vigents actualment. 
 
II. En data 6 de juliol de 2015 el president del Consell de Mallorca va aprovar el 
decret de creació dels departaments que estructuren el Govern de la institució. 
 
III. En sessió de dia 17 de juliol de 2015, el Ple del Consell Insular de Mallorca va 
aprovar inicialment la modificació puntual dels Estatuts de l'IMAS per a què en els 
òrgans de govern de l'IMAS s'hi prevegin una o més vicepresidències. 
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I. En el BOIB núm. 111, de 23 de juliol, es va publicar l'acord d'aprovació inicial i es 
va sotmetre l'expedient a informació pública per a què totes les persones interessades 
poguessin examinar-lo i presentar les reclamacions i els suggeriments que estimassin 
pertinents, dins el termini de trenta dies a comptar des de la inserció del corresponent 
anunci en el butlletí. 
 
IV. En temps i forma, han tingut entrada en el Registre General del Consell de 
Mallorca dos escrits d'al·legacions presentats pel Grup de Consellers del Partit 
Popular. En el primer sol·liciten suprimir el terme vicepresidències i vicepresidents i 
vicepresidentes per vicepresidència i vicepresident i vicepresidenta. En el segon 
sol·liciten que s'elimini el terme “igualtat” i els articles i apartats que hi fan 
referència.  
 
V. Correspon a la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials proposar al Ple 
la modificació dels Estatuts, d’acord amb l’article 7.2 d) dels Estatuts.  
 
Per tot això, propòs al Ple del Consell de Mallorca que adopti el següent  
 
ACORD 
 
Primer. Desestimar les al·legacions presentades pel Grup de Consellers del Partit 
Popular sobre la base de les consideracions de l'informe jurídic que consta a 
l'expedient. 
 
Segon. Aprovar definitivament la modificació puntual dels Estatuts de l'Institut 
Mallorquí d'Afers Socials aprovats pel Ple de dia 9 de febrer de 2012, en el sentit 
següent:  
 
a) Modificar l'article 6 a) d'acord amb la redacció següent:  
 
Article 6. Òrgans de l'entitat 
 
L'Institut Mallorquí d'Afers Socials adopta l'estructura bàsica següent:  
 
a) Òrgans de govern: la Presidència, la Vicepresidència o Vicepresidències i el 
Consell Rector.  
 
b) Modificar l'article 8 d'acord amb la redacció següent:  
 
Article 8. Les vicepresidències 
 
1. Els vicepresidents o vicepresidentes supleixen el president o la presidenta i 
assumeixen les seves atribucions en els casos de vacant, absència o malaltia. A més, 
tindran les funcions i competències que els delegui la Presidència. 
 
2. Els vicepresidents o vicepresidentes seran nomenats per la Presidència del Consell 
de Mallorca, a proposta de la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials. 
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c) Modificar l'article 9.1 d'acord amb la redacció següent:  
 

Article 9. El Consell Rector 

 
1. El Consell Rector és l’òrgan col·legiat de caràcter executiu al qual, d’acord amb les 
directrius de la Presidència, correspon la coordinació dels serveis de l'Institut 
Mallorquí d'Afers Socials. Està format pel president o presidenta de l'Institut 
Mallorquí d'Afers Socials, que en deté la presidència, pels vicepresidents o 
vicepresidentes, pel director o directora gerent, pels directors executius o directores 
executives i pels coordinadors o coordinadores d'àrea 
 
d) Modificar l'article 10.3 d'acord amb la redacció següent:  
 
3. Són funcions del director o directora gerent: 
 
a) Representar tècnicament i administrativament l'Institut Mallorquí d'Afers Socials 
quan la Presidència o les Vicepresidències no assumeixin aquesta representació; i 
relacionar-se en funció del seu càrrec amb altres institucions públiques i privades. 
 
e) Modificar l'article 13.1 d'acord amb la redacció següent:  
 

Article 13. El Consell Assessor de Serveis Socials 

 
1. El Consell Assessor de Serveis Socials és l'òrgan de consulta i participació sectorial 
de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials. Està presidit pel president o presidenta o per un  
vicepresident o vicepresidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, o per la persona 
en la qual deleguin, i integrat pels vocals següents:. 
 
Tercer.  Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, que entrarà en 
vigor transcorreguts els quinze dies hàbils a què fan referència els articles 70.2 i 65.2 
de la Llei 7/85 de 2 d'abril, modificada per la llei 57/2003 i els articles 103 i 113 de la 
Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.  
 
No obstant això, el Ple resoldrà. 
 

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

 

PUNT 38. DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS DEL CONSELL INSULAR 
DE MALLORCA EN EL CONSORCI PER A LA PROCTECCIÓ I ACOLLIDA 
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DE LES PERSONES DISMINUÏDES PSÍQUIQUES PROFUNDES DE LES 
ILLES BALEARS (CONSORCI APROP). 

Es dóna compte de la següent proposta de la presidenta de l’IMAS: 

Antecedents 
 
1. El Decret 36/1991, de 18 d’abril, pel qual es va crear el Consorci per a la Protecció 
i Acollida de Disminuïts Psíquics Profunds de Balears, modificat per acord de Consell 
de Govern de dia 16 d’abril de 2010, estableix que el Consell Insular de Mallorca 
tindrà un representant a la Junta Rectora i a la Comissió Permanent. 
 
2. En data 20 d'agost de 2015 el gerent del Consorci per a la Protecció i Acollida de 
Disminuïts Psíquics Profunds de Balears ha sol·licitat que el Consell nomeni les 
persones que l’han de representar a la Junta Rectora i a la Comissió Permanent. 
 
Fonaments jurídics 
 
L'article 48 del Reglament Orgànic del Consell de Mallorca estableix que és 
competència del Ple el nomenament dels representants de la corporació en tot tipus 
d'òrgans col·legiats i d'entitats en què hagi d'estar representada, si bé en casos 
d'urgència la Presidència podrà efectuar aquests nomenaments, que hauran de ser 
ratificats pel Ple en la primera sessió que faci. 
 
Per tot això, propòs al Ple que adopti l'Acord següent:  
 
Primer. Designar perquè representin el Consell de Mallorca en el Consorci per a la 
Protecció i Acollida de Disminuïts Psíquics Profunds de Balears, les persones 
següents:  
 
A la Junta Rectora, com a membre titular, Margalida Puigserver Servera, i com a 
membre suplent, Javier de Juan Martín.  
 
A la Comissió Permanent, com a membre titular, Javier de Juan Martín, i com a 
membre suplent, Jaume Català Sansó.  
 
Segon. Deixar sense efecte qualsevol resolució anterior de nomenament de 
representants en el Consorci per a la Protecció i acollida de Disminuïts Psíquics 
Profunds de Balears.  
 
Tercer. Notificar-ho a les persones interessades i al Consorci per a la Protecció i 
acollida de Disminuïts Psíquics Profunds de Balears. 

 

La Sra. PUIGSERVER (consellera executiva de Benestar i Drets Socials) explica que aquest punt 
consisteix en el nomenament de nous representants en el Consorci Aprop. 
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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). 

 

DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT 

 
PUNT  39. NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS DEL CONSELL DE 
MALLORCA ALS ÒRGAN DE GESTIÓ I PARTICIPACIÓ DELS ESPAIS 
NATURALS PROTEGITS. 

Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament de 
Medi Ambient que diu: 

Mitjançant escrit de data 21 de setembre de 2015, la Directora General d’Espais 
Naturals i Biodiversitat de la conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca s’ha 
sol·licitat la tramesa del nomenament dels representants del Consell de Mallorca als 
òrgans de gestió i participació dels espais naturals protegits de les Illes Balears per tal 
d’actualitzar-ne la composició. 

Vist l’article 48 del Reglament orgànic del Consell de Mallorca, aprovat pel Ple en 
sessió celebrada el 8 de març de 2004 (BOIB núm. 38, de 16 de març de 2004) que 
estableix que “El nomenament dels representants de la corporació en tota classe 
d’òrgans col·legiats o d’entitats en els quals hagi d’estar representada serà 
competència del Ple, excepte quan la legislació corresponent assigni aquesta 
competència a un altre òrgan de la corporació. No obstant això, en casos d’urgència, 
la Presidència podrà efectuar aquests nomenaments, que hauran de ser ratificats pel 
Ple en la primera sessió que farà”. 
 

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

ACORD 
 

1. Designar perquè representi el Consell de Mallorca en els òrgans de gestió i 
participació dels espais naturals protegits de les Illes Balears que tot seguit 
s’esmenten, les següents persones: 

Patronat del parc nacional marítim terrestre de l’arxipèlag de Cabrera 

Titular: Sandra Espeja Almajano, consellera executiva de Medi Ambient 

Suplent: Cristian Ruiz Altaba, director insular de Medi Ambient  

Junta Rectora del parc natural de Mondragó 
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Titular: Cristian Ruiz Altaba, director insular de Medi Ambient 

Suplent: Josep Antoni Aguió Ribas, cap del servei de Medi Ambient 

 

Junta Rectora del parc natural de s’Albufera de Mallorca 

Titular: Cristian Ruiz Altaba, director insular de Medi Ambient 

Suplent: Josep Antoni Aguió Ribas, cap del servei de Medi Ambient 

 

Autoritat de gestió del parc natural de la península de Llevant 

Titular: Sandra Espeja Almajano, consellera executiva de Medi Ambient 

Suplent: Cristian Ruiz Altaba, director insular de Medi Ambient  

 

Junta Rectora del parc natural de la península de Llevant 

Titular: Cristian Ruiz Altaba, director insular de Medi Ambient 

Suplent: Josep Antoni Aguió Ribas, cap del servei de Medi Ambient 

 

Junta Rectora de la reserva natural de s’Albufereta 

Titular: Cristian Ruiz Altaba, director insular de Medi Ambient 

Suplent: Josep Antoni Aguió Ribas, cap del servei de Medi Ambient 

 

2. Notificar-ho a les persones interessades i a la Direcció General d’Espais 
Naturals i Biodiversitat de la conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca 
del Govern de les Illes Balears. 

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

 

II) PART DE CONTROL 

PUNT  40. DECRETS I RESOLUCIONS PER DONAR-NE COMPTE 

a)RELACIÓ DE DECRETS I RESOLUCIONS ADOPTATS DES DE LA 
DARRERA SESSIÓ PLENÀRIA. 
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La Corporació en resta assabentada. 
 

MOCIONS IMPULSORES O DE TRÀMIT I DE CARÀCTER IDEOLÒGIC  

 
PUNT 41. MOCIÓ QUE PRESENTA EL PI – PROPOSTA PER LES ILLES 
BALEARS DEL COSNELL DE MALLORCA SOBRE FINANÇAMENT. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 

ANTECEDENTS 

En els 35 anys de democràcia i 30 anys d’Estatut d’Autonomia, Balears ha rebut molt 
poc de l’Estat. Hem hagut de ser, per necessitat, una societat d’emprenedors que hem 
hagut de crear riquesa i feina a partir de la nostra pròpia iniciativa, a diferència 
d’altres nacionalitats o regions d’Espanya,  que per una o altre raó han estat fortament 
subsidiades. 

Els fons europeus que havien de servir per desenvolupar Espanya i col·locar-la en la 
mitjana comunitària de renda per càpita, els “hem vist passar de lluny”. Balears i, en 
conseqüència, Mallorca, és la comunitat autònoma que menys rep de l’Estat, la pitjor 
finançada. I, en sentit contrari, és, en termes relatius, la comunitat que més aporta a la 
caixa del govern central. 

Les Illes Balears son la comunitat amb el major dèficit fiscal d’Espanya. Segons les 
darreres balances fiscals publicades, el dèficit fiscal de les Balears (la diferència entre 
el que aportam i el que rebem) estaria al voltant del 14% del nostre PIB. En termes 
absoluts, una quantitat superior als 3.000 milions d’euros anuals. És a dir, l’equivalent 
al pressupost anual de la Comunitat Autònoma. Ens trobam que tenim l’equivalent al 
pressupost autonòmic que correspondria a dues anualitats que se’n van a Madrid per 
no tornar mai més. Duent les coses a l’extrem, si aquest dèficit fos zero, podríem 
duplicar el nostre pressupost, eradicar el dèficit de la comunitat autònoma en menys 
de tres anys o, que és el que ens ocupa, realitzar una transferència plena de 
competències al Consell de Mallorca, totes elles ben dotades per tal de donar 
compliment a l’Estatut d’Autonomia aprovat el 2007. 

La crisi econòmica, en el cas específic de les Illes Balears, es deu en gran mesura, al 
drenatge fiscal que històricament hem patit i seguim patint i a un sistema de 
finançament nefast per aquestes illes. Tot el temps que les coses anaven bé no ho hem 
notat tant però, ara que venen mal donades, ens està conduint a una situació límit, 
insostenible. 

Per tant, és imprescindible que, d’una vegada per totes, la societat illenca es plantegi, 
fins a quin punt vol seguir patint un tracte injust i arbitrari, i què està disposada a fer 
per provar de revertir un greuge històric que llastra gran part de les possibilitats de 
futur per a aquesta terra. 
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Tots els Governs d’Espanya i de les Illes Balears, tant del Partit Popular com del 
Partit Socialista, tant si eren del mateix color polític aquí i allà, com si no, han 
menystingut econòmicament aquesta Comunitat Autònoma, amb Mallorca al cap 
davant. Els representants dels partits estatals s’omplen la boca de la necessitat de 
millorar el finançament d’aquesta terra i al final no fan res al respecte, molt bones 
intencions però escassos resultats.  

Amb més autogovern i un major control sobre els nostres recursos i la riquesa que 
generam, tendriem capacitat per produir benestar i incrementar la qualitat de vida dels 
nostres ciutadans i, a més, seguir sent solidaris amb la resta d’Espanya, que no 
espoliats. 

Una societat com la illenca, solidària com cap altra amb la resta de l’estat, no pot 
seguir patint una política d’espoli fiscal com la que arrossegam des de fa més de tres 
dècades. Un espoli, que ens minva de recursos econòmics que legítimament ens 
pertoquen i que ens està empobrint com a societat i posa en perill el nostre futur. El 
sistema d’autogovern no ha funcionat suficientment bé precisament perquè no hi ha 
hagut suficient autonomia fiscal i poder de decisió autònom. 

Per aquests motius demanam al Ple que prengui els següents 

ACORDS 

1. El Ple del Consell de Mallorca constata la injustícia que ha patit la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears per part del Govern d’Espanya en matèria de 
finançament i inversions. 

2. El Ple de Consell de Mallorca rebutja l’actuació del Govern espanyol al llarg 
dels darrers 30 anys en matèria de finançament autonòmic i inversions.  

3. El ple del Consell de Mallorca acorda exigir a l’actual Govern Balear accions 
contundents per aturar la situació desavantatjosa que vivim, sigui qui sigui qui governi 
a l’estat espanyol després de les properes eleccions generals. 

4. El Ple del Consell de Mallorca, acorda prendre les mesures adients per a 
negociar una nova llei de Consells Insulars, que garanteixi la viabilitat econòmica del 
que ha de ser el vertader Govern de Mallorca, com preveu l’Estatut d’Autonomia.  

 

El Sr. PASTOR (El Pi-Proposta per les Illes) manifesta que el seu Grup s’ha vist obligat a presentar 
aquesta moció sobre el finançament perquè han vist que passen els dies i els preocupa tot allò que cada 
dia surt en premsa. 

Malgrat que tothom coneix les dades, no està de més recordar-les. Les Illes Balears són la comunitat 
autònoma amb major dèficit fiscal de l’Estat espanyol; un dèficit del 14%, que suposa més de 3.000 
M€ anuals. 

A més a més, hi ha un fet que considera que és molt greu i és que, després de 35 anys de democràcia i 
30 anys d’Estatut d’Autonomia, les Illes Balears han estat molt maltractades per l’Estat espanyol. 
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Aquesta comunitat i, en concret, l’illa de Mallorca ha hagut de ser una societat d’emprenedors per crear 
riquesa i feina a partir de la pròpia iniciativa, a diferència d’altres regions d’Espanya que, per una o 
altra raó, han estat fortament subsidiades amb doblers del conjunt de l’Estat. 

Durant aquests 30 anys d’Estatut d’Autonomia, tots els governs de l’Estat espanyol i de la comunitat 
autònoma, fos quin fos el seu color polític, han menysprear econòmicament aquest terra i ningú no ha 
fet absolutament res al respecte. 

Fa vergonya llegir als diaris les publicacions de les balances fiscals i veure el finançament de l’Estat 
per renda per càpita de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, perquè sempre està entre les 
darreres de l’Estat espanyol. 

El caràcter mallorquí és un caràcter tranquil, un caràcter assenyat i obert al diàleg però pensa que ja ha 
arribat el moment de dir BASTA! Basta ja de l’espoli fiscal que li fa el conjunt de l’Estat als ciutadans i 
ciutadanes de Mallorca. 

La pregunta que se fan els ciutadans és quan es farà valer el nostre pes per reclamar allò que realment li 
pertoca a la ciutadania de Mallorca. 

Les Illes Balears, juntament amb Catalunya i el País Valencià, aporten el 69% de les transferències de 
rendes entre territoris. Les Illes Balears pateixen entre un 25% i un 30% de frau fiscal. 

En aquest sentit, es demanen per què no posen fill a l’agulla, d’una vegada, i se comença a reclamar un 
finançament just i fer una lluita decidida contra el frau fiscal. També li agradaria saber què ha fet 
l’equip de govern del Consell de Mallorca, durant els darrers tres mesos, per millorar el finançament 
dels mallorquins i mallorquines. 

Igualment planteja les qüestions següents: si se compta amb algun compromís ferm del Govern de les 
Illes Balears per millorar el finançament dels mallorquins i mallorquines; si creuen que la comunitat 
autònoma està en una situació econòmica que li permeti millorar el finançament dels consells insulars; 
si pensen que, després de les notícies sobre deute i dèficit de la comunitat autònoma, es podran 
solucionar els problemes d’aquesta institució i si pensen que aquesta institució és viable sense més 
recursos per part de l’Estat espanyol i de la comunitat autònoma. 

Potser pensen que no quedarà més remei que assumir aquella proposta que feia algun partit polític en el 
sentit de reduir l’administració del Consell de Mallorca. 

Assegura que al seu Grup no li agradaria haver d’arribar a aquesta situació però, per desgràcia, les 
institucions funcionen amb recursos i els seus programes, idees i posicionaments també es compleixen 
amb recursos. 

Per tot això, reitera que El Pi-Proposta per les Illes creu que ja és el moment de dir BASTA! És el 
moment de dir a tots els partits polítics que tenen representació a l’Estat, i que han governat els darrers 
30 anys, que les Illes Balears i Mallorca necessiten de l’ajuda i de la solidaritat del conjunt de l’Estat. 

Tot seguit recorda que en el passat Ple varen fer un retret al president d’aquesta institució perquè havia 
fet una comparació i se li havien atribuït les paraules d’un dirigent polític català. Al respecte indica que 
el seu Grup pensa que això no s’ha de fer. El que sí s’ha de fer és reclamar, d’una manera ferma i 
decidida, el finançament que ens correspon. 

Dilluns passat s’assabentaren que Mallorca podria perdre 10,1 M€ d’inversions estatutàries per 
projectes sense executar. Són fons dels anys 2009 i 2011 i sap que no és culpa de l’actual equip de 
govern perquè no gestionava el Consell de Mallorca aleshores però sí que demana si aquest problema té 
alguna solució, si realment estan en perill aquests doblers i si pensen que els podran recuperar. 

Aquest assumpte condueix al tema dels fons estatutaris de 2012, 2013 i 2014. En els debats de la 
passada legislatura, la portaveu del grup majoritari de l’oposició assegurava fermament que, fos quin 
fos el color polític del govern de l’Estat, reclamaria –encara que hagués de ser per via judicial– aquests 
fons estatutaris que li corresponen a les Illes Balears. 

Consegüentment, demana si l’actual equip de govern pensa reclamar, amb efectes retroactius, aquests 
doblers i si pensen acudir a la justícia, si s’escau, per reclamar aquests fons. 
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Fa notar que, pels arguments exposats, espera comptar amb el suport de tots els grups polítics d’aquesta 
institució a la moció perquè així podrien, d’una manera més contundent, intentar fer justícia. 

Quan l’economia funcionava bé a Mallorca, segurament no pensaven que aquestes injustícies afectassin 
tant els ciutadans però, quan les coses han vengut mal donades, s’han adonat que sense els recursos que 
els pertoca, les institucions i el ciutadans no poden funcionar. 

El Sr. PONS (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) manifesta que, en primer lloc, vol explicar quina 
és la postura del seu Grup amb relació al tema del finançament. 

En aquest sentit comenta que, per descomptat, estan d’acord amb el fet que cal millorar el sistema de 
finançament però, ara bé, sempre recorren al mateix mecanisme del victimisme respecte a Madrid. 
Aquest discurs ja resulta, fins i tot, un poc avorrit. 

No dubta que se puguin demanar tots els doblers que siguin, perquè segur que fan falta però cal 
demanar-se per què s’ha arribat a aquesta situació. Des del seu punt de vista, els anteriors governs –tant 
del PP com del PSOE (el tripartit anterior)– han conduït a la situació de no tenir recursos. 

Barbaritats com el metro, la incineradora, el Palau de Congressos i ara una situació complicada amb el 
Teatre Principal han fet que els recursos amb què compten resultin insuficients. 

Per això, pensa que han de ser autocrítics i reflexionar per què s’ha arribat a aquesta situació. Ara la 
situació econòmica passa per reclamar més finançament però s’ha de tenir en compte que amb els 
recursos, quan són públics, s’ha d’actuar d’una manera més diligent. 

Reitera que està d’acord amb què s’ha de millorar el sistema de finançament però, això sí, el diagnòstic 
de per què els recursos no són suficients és allà on discrepa de l’exposició d’arguments del Sr. Pastor. 

Opina que els problemes de fons d’aquesta comunitat són una mala gestió econòmica i un 
malbaratament indignant i descarat. 

El pitjor és que el nou govern tripartit, que pareixia que havia de canviar un poc les coses amb una 
nova forma de fer política, ha resultat ser més del mateix i es caracteritza per una inoperància 
escandalosa. Aviat es compliran els primers 100 dies de govern i encara no s’ha vist cap nova política. 

Per acabar, anuncia que votaran a favor de reclamar els deutes però també voldria proposar una esmena 
al punt núm. 3 de la moció en el sentit que digui que el Consell de Mallorca, juntament amb el Govern 
de les Illes Balears, es comprometen d’alguna manera a fer un ús, més consensuat, transparent i 
raonable, de totes les despeses. 

El Sr. GÁLVEZ (Podem Mallorca) constata que el seu Grup està d’acord amb la necessitat de millorar 
el finançament d’aquestes illes i d’aturar el greuge que suposa l’elevadíssima aportació econòmica que 
fan les Illes Balears a la caixa econòmica de l’Estat. 

També poden estar d’acord en senyalar el bipartidisme com a culpable d’aquesta situació però cal 
recordar que qui firma aquesta moció ha ocupat càrrecs dins aquest bipartidisme, en les files del Partit 
Popular. 

El que aleshores era el seu partit no només no ha solucionat mai aquesta qüestió sinó que ha fet gala, 
tradicionalment, de dir una cosa en públic o davant els mitjans de comunicació i llavors fer el contrari a 
les institucions. 

Considera que tothom agrairia que presentassin mocions en favor de l’illa i que, de bon de veres, 
signifiquin una millora per a la ciutadania i no aquestes mocions que pareixen més una operació de 
màrqueting polític que no un autèntic interès pels problemes reals dels mallorquins i les mallorquines. 

Dit això, manifesta que la intenció del seu Grup és votar a favor de la moció perquè pensen que és 
necessari modificar el finançament de les Illes Balears a fi que sigui d’una proporció justa, la qual cosa 
creuen que el Consell de Mallorca ha de reivindicar. 

La Sra. BUJOSA (MÉS per Mallorca) exposa que, com ja ha dit en altres ocasions, el Grup MÉS per 
Mallorca sempre farà costat a aquelles iniciatives que suposin treballar, en un front comú, per reclamar 
un millor finançament davant l’Estat espanyol. 
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Pensen, fermament, que el finançament autonòmic procedent de l’Estat ha de repercutir en el 
finançament de les corporacions insulars i, així mateix, també pensen que, com a institució, han de 
lluitar per recuperar i reclamar encaridament els diners perduts en inversions estatutàries. El seu Grup 
s’apunta al “Ja basta!” del Sr. Pastor. 

La defensa d’un finançament just, que reverteixi en el benestar comú dels homes i dones d’aquesta 
terra, ha de convertir-se en el pal de paller d’aquesta institució. Cal plantejar una política d’altura, clara, 
ferma i decidida que exigeixi un finançament adequat per a aquesta terra i aquesta força ha de ser 
exercida al marge de partits; sols ha de ser moguda pel desig de caminar cap a la viabilitat econòmica i 
real de la institució per poder convertir aquesta terra en un espai d’igualtat d’oportunitats per a tots els 
ciutadans. 

Per tot això, el Grup MÉS per Mallorca donarà suport a la moció presentada pel Grup El Pi-Proposta 
per les Illes. 

La Sra. SERVERA (PSOE) anuncia que el seu Grup també donarà suport a la moció donat que ningú 
no pot negar que les Illes Balears sempre han estat infrafinançades.  

Tot seguit indica que vol fer un incís perquè consti en acta i és que no es pot considerar que l’actuació 
dels darrers 30 anys hagi estat la mateixa independentment de qui governàs, ja sigui a Madrid o ja sigui 
a les Illes Balears. No es pot ficar dins el mateix sac d’aquests 30 anys les actuacions fetes per uns 
governs o per uns altres. 

Puntualitza que fa aquesta afirmació perquè considera que la realitat és una altra i perquè no tots són 
iguals. 

Per corroborar aquest argument comenta que a continuació recordarà una notícia publicada al Diari de 
Mallorca en data 8 d’agost de 2012. El titular de la notícia diu: “Baleares recibe, por primera vez en su 
historia, financiación por encima de la media.” 

Aquesta millora de finançament de 2012 no fou ni gràcies al govern del Sr. Rajoy ni gràcies al govern 
del Sr. Bauzá sinó que era quelcom que venia d’enrere i era gràcies a les gestions que va fer el Sr. 
Antich l’any 2009, durant el govern del Sr. Rodríguez Zapatero, envers un nou model de finançament. 

Detalla que era un nou model en què, per primera vegada, les Illes Balears s’acostaven a una fita –fins 
aleshores quasi impossible– que era rebre gairebé tant com donaven a l’Estat espanyol. Amb aquest 
nou sistema, les Illes Balears rebien 2.344 € per habitant i n’aportava 2.394. 

La notícia a què feia referència abans, continuava dient que les Illes Balears rebien, per primera 
vegada, la mateixa quantitat de doblers que rebien comunitats autònomes tan poderoses com Madrid o 
Catalunya. 

Això demostra que no tots són iguals i que la feina de lluitar per aconseguir un millor finançament no 
depèn només de qui governa a l’Estat espanyol sinó també de les forces polítiques que governen a les 
Illes Balears. 

En aquest sentit recorda que la Disposició Transitòria 9a de l’Estatut d’Autonomia parla de les 
inversions estatutàries i diu, clarament, que per atendre aquest compromís d’inversions de l’Estat, el 
govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears ha de proposar al Ministeri d’Economia i 
Hisenda els convenis oportuns. 

Així doncs, tots han de continuar lluitant per evitar l’infrafinançament que pateixen les Illes Balears, 
lluitar per un millor futur per a la nostra terra i, finalment, reitera que per aquestes raons el seu Grup 
donarà suport a la moció. 

La Sra. ROIG (PP) sol· licita, en primer lloc, al Sr. Pastor que li faci un aclariment. En la moció es fa 
referència a una nova llei de consells insulars i puntualitza que suposa que s’està referint a una nova llei 
de finançament de consells insulars i no a una llei de consells insulars. 

Observa que es tracta de dues lleis diferents. Per una banda, la Llei de consells insulars de l’any 2000 i, 
per una altra, la Llei de finançament de consells insulars i, per això, no sap exactament a quina de les 
dues lleis s’estan referint en la moció. 
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A continuació adverteix que no entrarà a discutir sobre el bipartidisme PP-PSOE i li diu a la Sra. 
Servera que tampoc no rebatrà arguments basats en “i tu més”, perquè creu que no s’ha d’anar per 
aquest camí. 

Si bé són membres de grans partits amb representació nacional, en aquests moments actuen com a 
membres del Ple del Consell de Mallorca i, des d’aquesta posició, han de dir alt i clar que les Illes 
Balears estan mal finançades, sense fer retrets sobre qüestions del passat atès que tots han governat. El 
sistema de finançament actual es va aprovar l’any 2009 i ja saben qui governa a Madrid i qui governa a 
les Illes Balears. 

Pensa que el més convenient és que tots els partits polítics que formen part del Ple del Consell de 
Mallorca diguin que les Illes Balears estan mal finançades i que el sistema de finançament actual és 
injust per als ciutadans de les Illes Balears. 

Si tots ho manifesten amb rotunditat, el que han de fer és que cadascú i, sobretot, els que obtenguin 
representació després de les properes eleccions generals, faci feina perquè els seus partits realment 
ajudin els ciutadans de les Illes Balears. 

Insisteix en la idea que tots han de fer pinya per aconseguir una revisió del finançament i, de fet, 
anuncia que el Partit Popular durà en el seu programa per a les properes eleccions una revisió del 
sistema de finançament. 

Reconeix que el seu partit ja va dur la proposta de revisar el finançament de les comunitat autònomes la 
passada legislatura, proposta que varen incomplir perquè hagueren de fer altres reformes però no vol 
entrar a comentar les raons que motivaren aquelles reformes perquè no pertoca fer-ho des de la posició 
de membres del Consell de Mallorca. 

Recapitula per dir que tots els grups polítics estan d’acord amb la idea que s’ha de lluitar perquè els 
ciutadans de les Illes Balears estiguin millor finançats però, això sí, sense renunciar –i aquí hi ha 
discrepàncies entre partits– a seguir sent solidaris amb altres comunitats autònomes. 

A continuació anuncia que el Grup donaria suport als tres primers punts d’acord de la moció i, pel que 
fa al punt quart, adverteix que se troben a un problema. 

Aquest problema és que imagina que la moció fa referència a la Llei de finançament de consells 
insulars, llei que es va aprovar l’any 2014 després d’un llarg procés, difícil i amb moltes tensions però 
que aconseguí canviar un sistema que s’arrossegava des de l’any 2002 amb el resultat que Mallorca era 
l’illa més perjudicada de totes. 

Aleshores Mallorca tenia una participació del 50% en el repartiment dels fons i ara, amb la nova llei, la 
participació és del 74%. Encara que volien aplicar un criteri de població que hagués fet que la 
participació fos del 78%, passava que si només es tenia en compte el criteri de població, Formentera en 
resultava molt perjudicada perquè té un 1% de població del conjunt de les Illes Balears. 

A més a més, cal pensar que Formentera pateix un problema de doble insularitat que s’ha de 
compensar. Les illes de Menorca i d’Eivissa tenen un territori gairebé idèntic però una disparitat de 
població i tots aquests criteris s’hagueren de tenir en compte en les negociacions de la Llei de 
finançament de consells insulars. 

Considera que el resultat va ser poder establir una base que serveix, sobretot, per evitar un sistema de 
bestretes i convenis que, al cap i a la fi, generen una certa inseguretat jurídica. 

Assenyala que, en definitiva, el PP donarà suport a fer una nova llei de finançament o a reformar el 
sistema de finançament actual sempre que suposi una millora del finançament del Consell de Mallorca. 

En conseqüència, la intenció del seu Grup és abstenir-se en la votació del quart punt d’acord de la 
moció perquè considera que feren una bona llei, una llei amb una evolució dinàmica i que permet que 
la millora del finançament de la comunitat autònoma repercuteixi, en la mateixa proporció, en el 
finançament dels consells insulars. 

Per concloure, remarca que la Llei de finançament de consells insulars no és tan nefasta com alguns 
deien malgrat que se partia d’una situació econòmica difícil però, ara bé, si ara aconsegueixen millorar-
la i obtenir més finançament, indubtablement el PP els farà costat. 
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El Sr. BONET (conseller executiu d’Economia i Hisenda) fa constar que no és intenció de l’equip de 
govern cercar culpables en la història de l’Estat espanyol quant a l’infrafinançament d’aquesta 
comunitat autònoma. Si fos així, és a dir, que volguessin cercar culpables del passat, podrien remuntar-
se a temps de la UCD o, fins i tot, del franquisme. 

És cert que hi ha hagut un dèficit històric d’inversió a les Illes Balears però avui, en el debat de la 
moció del Grup El Pi-Proposta per les Illes, el més important és evitar la divisió i mirar de trobar els 
punts de confluència. 

De fet, de totes les intervencions es dedueix que tothom coincideix en la idea que aquesta comunitat 
autònoma ha tengut un infrafinançament al llarg de tota la democràcia –per no anar més enrere– i un 
dèficit d’inversions prou significatiu. 

Tampoc no se pot dir que quan hi ha hagut doblers, aquests s’han gastat malament. Certament hi haurà 
hagut males gestions, com també haurà passat en altres comunitats autònomes millor finançades que la 
nostra. 

Per tal de ressaltar la part positiva comenta que efectivament hi ha hagut fites per part de l’Estat per 
intentar millorar o que han millorat el finançament d’aquesta comunitat autònoma. 

Aprofita per destacar el fet que l’Estatut d’Autonomia de l’any 2007 en la seva Disposició Transitòria 
9a, que forma part d’una llei orgànica aprovada per les Corts Generals, reconeix el dèficit històric 
d’inversions a les Illes Balears i recalca és un reconeixement que fan les Corts Generals. 

Per altra banda tenen la llei de l’any 2009, que hi ha gent que la troba bona i gent que la troba dolenta 
però, al respecte, el Sr. Marí Bosó va dir el 25-3-2014 que reconeixia que havia suposat per a les Illes 
Balears una millora de finançament, almenys aparent, com a conseqüència de la injecció gradual en el 
sistema, per part del govern central, de més d’11.000 milions d’euros. Això va suposar que, encara que 
es mantenia statu quo de totes les comunitats autònomes, totes varen poder millorar el finançament i, en 
el cas concret de les Illes Balears –i aquesta és la dada important–, es millorà també la seva posició 
relativa passant de ser la darrera comunitat autònoma en finançament a ser la desena en les liquidacions 
definitives. 

S’ha fet palès que efectivament hi va haver una millora de finançament l’any 2009 tot i que insuficient 
però, ara bé, la Llei orgànica 3/2009 (LOFCA) preveia una necessària valoració quinquennal de 
l’impacte del sistema de finançament que, tant en matèria d’ingressos com de despeses, s’hagués 
produït en aquell interval de temps, una revisió que s’hauria d’haver fet l’any passat i que no es va 
produir. 

A tot això s’ha d’afegir que el finançament d’aquesta comunitat autònoma no consisteix només en el 
sistema de finançament de la LOFCA sinó que hi ha un sistema més ampli de factors que engloba les 
relacions financeres entre les comunitats autònomes i l’Estat, factors que inclouen la despesa que fa 
l’Estat per a les seves competències pròpies i la despesa territorial que l’Estat inverteix directament en 
la comunitat autònoma inclosos els capítols VI i VII del pressupost general de l’Estat, els convenis que 
se puguin fer i també les inversions estatutàries que deriven, precisament, de la Disposició Transitòria 
9a de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears i que no deixen de banda les aportacions que vénen via 
règim especial de les Illes Balears. 

Matisa que una cosa és el sistema de finançament per garantir els recursos necessaris per cobrir els 
serveis públics fonamentals que presta la comunitat autònoma i una altra cosa són les inversions i el 
dèficit d’inversions en infraestructures públiques que ha patit històricament aquesta comunitat 
autònoma, però tots aquests factors són part d’un tot que és l’infrafinançament de què parla la moció. 

Destaca, per tant, d’aquest conjunt, dues fites: el sistema de finançament de 2009 i l’Estatut 
d’Autonomia de 2007, que és una llei orgànica que obliga al règim especial i a tenir unes inversions 
estatutàries, aspectes que pensa que no s’han treballat suficientment els darrers anys. 

Pel que fa a la qüestió plantejada pel Sr. Pastor sobre què ha fet el Consell de Mallorca per millorar el 
finançament, explica que aquesta institució té un interlocutor bàsic per tractar del seu finançament. 
Aquest interlocutor és el Govern de les Illes Balears i, per tant, el Consell de Mallorca no pot més que 
donar suport a la reivindicació d’un millor finançament (que han fet tant la presidenta com la consellera 
d’Hisenda del Govern de les Illes Balears a través de les conferències de presidents) i en totes les 
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manifestacions públiques que surtin d’aquesta institució com, per exemple, que avui s’aprovi aquesta 
moció. 

Sobre si el Consell de Mallorca és viable, assegura que sí que ho és. La Llei de finançament dels 
consells insulars, tot i les seves mancances i avantatges, li permet al Consell de Mallorca mantenir els 
serveis que presta actualment encara que sense anar sobrat. Òbviament hi ha moltes coses que voldrien 
fer des del Consell de Mallorca però que no són possibles perquè aquesta llei de finançament no li dóna 
els recursos suficients. 

Quant a les inversions estatutàries, diu que el problema més gran que tenen les inversions estatutàries 
ara mateix és que, després de gairebé vuit anys, encara no s’han executat completament. Amb excepció 
del projecte de Raixa, la resta de projectes presenten un estat d’execució que no arriba, en cap cas, al 
100%. 

Així doncs, el fa falta és accelerar la gestió de les execucions perquè, encara que pensa que no tendran 
capacitat d’acomplir els terminis que determinen els dos convenis, almanco demostrar que poden 
executar les aportacions extraordinàries per inversions estatutàries i reclamar una ampliació dels 
terminis que és amb el que estan treballant ara mateix. 

A més a més, al Consell de Mallorca s’ha creat un grup de feina específic en matèria d’inversions 
estatutàries per tal d’unificar tota la informació, unificar tots els expedients i tenir un control exhaustiu 
i detallat de l’estat d’execució de cadascun dels projectes ja que existeix la possibilitat de revisar si 
algun d’aquests projectes ara no és viable i dur-lo a la comissió bilateral i canviar-ne l’objecte. 

Destaca que aquesta és una feina important perquè si resulta que, després de vuit anys, algun d’aquests 
projectes no fos viable, potser existeixen altres possibilitats d’invertir aquests doblers a Mallorca abans 
de retornar-los a l’Estat. 

És cert que això suposa molta feina tècnica i política i amb uns terminis escassos però anuncia que ja 
tenen previst convocar, per a la propera setmana, les comissions bilaterals de tots els convenis amb el 
Govern de les Illes Balears per començar a tractar aquests aspectes. 

Per altra banda, assegura que està d’acord amb què el Govern de les Illes Balears reclami les inversions 
estatutàries de 2012, 2013 i 2014, la qual cosa seria, per descomptat, beneficiosa per al Consell de 
Mallorca. 

No obstant això, pensa que és el Govern de les Illes Balears el que hauria d’acudir a la justícia perquè 
és l’interlocutor del Consell de Mallorca en matèria d’inversions estatutàries ja que els convenis s’han 
signat amb el Govern de les Illes Balears i no amb el Govern de l’Estat. 

Quant a la nova llei de consells insulars a què fa referència el punt 4t de la moció, comenta que també 
se li genera el mateix dubte que ha expressat anteriorment la Sra. Roig. Imagina que s’estan referint a la 
Llei de finançament perquè una llei de consells, com a tal, s’està començant a treballar després de les 
primeres reunions de la conferència de presidents i, per tant, durant aquesta legislatura hi haurà una 
nova llei de consells insulars que substituirà la del 2000. 

Opina que la llei del 2014, malgrat les crítiques dels grups que aleshores estaven a l’oposició, no l’han 
de modificar quan només té un any de vida i, d’entrada, han de veure si la poden aprofitar per millorar 
el finançament de la institució d’acord amb les possibilitats que la mateixa llei ofereix i sense descartar-
ne una modificació si se considera que no beneficia suficientment o si perjudica el Consell de Mallorca. 

De totes maneres, insisteix a dir que és molt prest per dir que la llei no agrada i que se n’ha de fer una 
de nova. Encara no s’han fet els primers pressuposts d’acord amb la llei –els estan elaborant ara– i s’ha 
de veure l’efecte que tendrà en 2016. 

Fa avinent que s’hauran de cercar solucions, dins la llei o fora de la llei, per donar resposta al problema 
més greu que ha heretat aquesta institució, que és el de les bestretes. Les bestretes sumen 125 M€, les 
ha de solucionar el Govern de les Illes Balears i intentaran que, a poc a poc, vagi pagant allò que, en el 
seu moment, va finançar al Consell de Mallorca mitjançant les bestretes i arribar a poder eliminar 
aquest deute. 

Per concloure, posa de manifest que l’equip de govern coincideix amb el fons de la moció i que 
únicament se’ls planteja un dubte amb relació al punt 4t. Tot i això, hi votaran a favor perquè tampoc 
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no descarten una modificació de la Llei de finançament dels consells si consideren que aquesta no 
beneficia el Consell de Mallorca. 

El Sr. PASTOR agraeix, en primer lloc, el suport de tots els grups a la moció. 

Tot seguit s’adreça al Sr. Bonet i li diu, referent al punt 4t de la moció, que quan la llei es va dur al 
Parlament de les Illes Balears, el Grup Socialista anuncià que, si arribava al govern, canviaria la Llei de 
consells insulars. Cert és que no varen dir si primer derogarien la Llei de símbols o si modificarien la 
Llei de consells insulars, però sí ho anunciaren. 

Per això, pensa que és coherent que, si el Grup Socialista fa poc temps que va anunciar que faria 
aquesta passa, avui la segueixi mantenint. 

Observa que aquesta moció tendrà dues coses positives. Un és que se’n traurà un acord majoritari 
d’aquesta Cambra i la segona és que s’assabenten de les coses que fa l’equip de govern encara que li 
agradaria no haver de presentar mocions per assabentar-se de les reunions que fa amb el Govern de les 
Illes Balears, les decisions que pren o les iniciatives que té previstes. 

Hi ha temes, com el de les inversions estatutàries, que hauria estat bo no assabentar-se’n pels mitjans 
de comunicació sinó que hagués estat l’equip de govern el que hagués fet arribar a l’oposició tota la 
informació sobre els problemes existents amb les inversions estatutàries. 

Gràcies al debat d’aquesta moció, avui saben que el Govern de les Illes Balears està fent feina amb 
aquest tema i que intentarà complir els terminis o ampliar-los i agraeix al Sr. Bonet tota la informació 
que els ha aportat però insisteix a dir que hauria estat bo que els haguessin informat abans. 

Pel que fa a la intervenció del Partit Popular, li diu a la Sra. Roig que és evident que la moció fa 
referència a la Llei de finançament dels consells insulars i li retreu que, havent presentat la moció el 
Grup El Pi-Proposta per les Illes, el 90% de la seva intervenció l’ha dirigit a la portaveu del Grup 
Socialista. 

Adverteix, per altra banda, que la moció té un sentit íntegre i, per això, no accepta la votació separada 
dels seus punts. 

Quant a la intervenció de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, recorda que el Sr. Pons deia que s’està 
tornant al discurs victimista i avorrit. En aquest sentit, comenta que el discurs del Sr. Pons no li sembla 
ni victimista ni avorrits sinó preocupant perquè en el seu programa electoral duu que el Consell de 
Mallorca ha de tornar competències al Govern de les Illes Balears. 

Espera que quan el candidat de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía vengui a fer campanya a 
Mallorca, digui a tots els mallorquins i mallorquines que són uns avorrits i uns victimistes. 

Assegura que el discurs del Sr. Pons, encara que voti a favor de la moció, li pareix preocupant tot i que 
entén que vulgui deixar constància de mala gestió i, per això, accepta que s’incorpori a la moció aquest 
paràgraf perquè està d’acord que s’han de rectificar les coses que se feren malament i que es prenguin 
les mesures adients perquè no se tornin a repetir però, malgrat això, refusa que vulguin desviar 
l’atenció. 

Tot seguit li demana al Sr. Pons si el seu partit, en cas de governar a nivell estatal, millorarà el 
finançament de les Illes Balears i el situarà per damunt de la mitjana estatal. 

De fet, El Pi-Proposta per les Illes volia presentar una moció més contundent però sabien que no 
tendria l’acceptació de tots els grups polítics. La moció que volien presentar demanava el concert 
econòmic per a tots els ciutadans de les Illes Balears tal com ja tenen altres comunitats autònomes. 

Aprofita l’avinentesa per demanar-li al Sr. Pons si el seu partit creu possible que les Illes Balears 
tenguin un concert econòmic per als seus ciutadans. 

Li preocupa què faria Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía en cas de governar. De moment, sap què 
faria amb relació a la llengua i, per això, s’alegra que estigui a l’oposició, però voldria saber també què 
faria quant al tema de finançament. 
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A continuació s’adreça al portaveu de Podem Mallorca, Sr. Gálvez, i recorda que li ha retret que ell 
formava part d’un partit nacional, cosa que es certa, però se’n va anar. No s’empegueeix ni d’haver-hi 
estat ni d’haver-se’n anat. 

Tampoc Podem, durant la campanya electoral, no s’hagués imaginat mai votar a favor d’un increment 
de les tarifes de la ITV i ara han vist que Podem Mallorca ha votat a favor d’augmentar la pressió fiscal 
als ciutadans pel que fa a la gestió privada de la ITV. 

Fa palès que ja han vist coses de Podem al Parlament de les Illes Balears i avui, amb la seva 
intervenció, preveu que també se’n veuran moltes de coses de Podem Mallorca en aquesta institució. 

Finalment es dirigeix a la portaveu del Grup Socialista, Sra. Servera, i comenta que no entrarà en el 
debat de si uns més o els altres manco però sí que la realitat és que, amb la llei actual, el Consell de 
Mallorca no rep el finançament que voldrien. 

Reconeix que és cert que hi ha hagut una millora de finançament però no és suficient i això ho 
demostren les darreres estadístiques on les Illes Balears estan a la coa quant a finançament. Per tant, les 
lleis que s’han fet no garanteixen que assoleixi la mitjana de finançament per càpita. 

Per acabar, reitera el seu agraïment pel suport a la moció i afegeix que espera que serveixi perquè els 
governants a Madrid i els partits que se presentaran a les eleccions generals es comprometin amb els 
ciutadans de les Illes Balears i, per tant, amb els de Mallorca. 

El Sr. PONS puntualitza que allò que ha dit en la primera intervenció és que fa falta un finançament 
més just però a nivell de comunitat autònoma i no parlava del Consell de Mallorca en concret, encara 
que sí que està d’acord amb equilibrar els comptes i millorar el sistema de finançament. 

A partir d’aquí, Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía dóna suport a la moció amb l’objectiu de millorar 
el sistema de finançament però fent palès que la nostra situació econòmica no és només per tenir més o 
manco finançament sinó que s’hi ha arribat per causa d’una gestió irresponsable i, davant el 
plantejament de millorar el finançament del Consell de Mallorca, considera que abans s’han de reduir 
les despeses supèrflues que hi hagi. 

Quant a l’acusació que el seu discurs és victimista, assegura que no és així i simplement es tracta de fer 
autocrítica d’allò que s’ha fet malament i, finalment, remarca que creu haver deixat molt clara la 
postura del seu Grup i és que hi ha d’haver un finançament més just. 

El Sr. GÁLVEZ fa notar que el Sr. Pastor s’ha estranyat perquè Podem Mallorca hagi votat a favor 
d’apujar les tarifes de la ITV i li observa que la pujada que s’ha aprovat és la de l’IPC. 

Constata que els agradaria poder modificar les tarifes a la baixa però, com ha explicat la Sra. Garrido, 
es veuen fermats per uns contractes blindats que varen fer altres governs. 

La Sra. ROIG li demana disculpes al Sr. Pastor perquè pensi que no es dirigia a ell en l’anterior 
intervenció perquè és veritat que és qui l’ha presentada i el debat l’ha de tenir amb ell però s’ha centrat 
en un altre tema que ha desviat la seva atenció. 

Per altra banda, comenta que ha entès que el Sr. Pastor no accepta la votació separada dels punts de la 
moció i, per tant, anuncia que el Partit Popular s’hi abstendrà però deixant clar que l’abstenció és en el 
sentit que el Partit Popular reclama més finançament per a la comunitat autònoma. 

Per concloure, assegura que el Partit Popular farà costat tant al Consell de Mallorca com al Govern de 
les Illes Balears a l’hora de posar en marxa una reforma de l’actual llei o l’elaboració d’una nova llei de 
finançament, sempre que suposi una millora del finançament del Consell de Mallorca. 

El Sr. BONET exposa que està bé que d’aquest Ple surti un acord gairebé unànime –malgrat hi hagi un 
grup que s’abstengui– ja que tots coincideixen en què és necessari millorar el sistema de finançament 
del Consell de Mallorca. 

Recorda que està pendent, des de l’any passat, la revisió de la Llei de finançament de les comunitats 
autònomes, revisió que imagina que ja no se farà atès que les eleccions generals estan convocades per 
al proper 20 de desembre però, de cara a 2016, s’hauran de posar a reclamar al Govern de l’Estat, sigui 
quin sigui el seu color polític, la revisió de la Llei orgànica de finançament de comunitats autònomes i 
aquí és on han d’estar units, com avui s’ha fet palès gràcies a la moció d’El Pi-Proposta per les Illes. 
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També reconeix que, gràcies al debat, ha tengut l’oportunitat d’explicar el tema de les inversions 
estatutàries i matisa que, des del seu punt de vista, és important que l’oposició n’estigui informada 
malgrat que encara no s’ha produït cap avanç substancial ja que s’hi ha hagut de fer molta feina per 
reunir tots els expedients i esbrinar en quin estat d’execució es trobava cada un d’ells, feina molt 
tècnica que s’ofereix a explicar-li detalladament al Sr. Pastor. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-dos 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 deu abstencions (PP). 
 
Es troba absent el Sr. Font Massot 
 
PUNT  42. MOCIÓ QUE PRESENTA EL PI – PROPOSTA PER LES ILLES 
BALEARS DEL COSNELL DE MALLORCA SOBRE LES DECLARACIONS 
DELS SOCIALISTES EXTREMENYS. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
ANTECEDENTS 
 

El passat 29 d’agost el President d’aquesta institució de la que tots els mallorquins i 
mallorquines ens n’hauríem de sentir orgullosos i reconèixer com l’autèntic govern de 
Mallorca, va fer unes declaracions respecte al greuge que patim els ciutadans 
d’aquesta terra respecte a d’altres territoris de l’Estat espanyol que foren mal 
interpretades per molts.  

En l’entrevista publicada per un mitjà no absent de partidisme, el President parlava de 
les diferències en inversió que patim en sanitat, educació, infraestructures, entre 
d’altres. A més, a l’entrevista recorda unes paraules d’un altre polític d’una altre 
Comunitat Autònoma de l’Estat espanyol que també se sent menystinguda.  

Així i tot, fent palès només una realitat existent en aquesta terra des que existeix la 
democràcia recent, defensant els interessos d’aquells que li han atorgat la confiança 
per governar, el President va demanar disculpes per activa i per passiva a tots aquells 
ciutadans que es pogueren haver sentit ofesos per les seves paraules. 

Moltes van ser les reaccions a aquelles paraules que ja han estat sobradament 
explicades, algunes d’elles, fins i tot, en forma d’insults clars i llampants contra la 
seva persona. De fet el Sr. Miguel Ángel Morales, secretari general dels socialistes a 
Cáceres va titllar de “pellasso” al President Ensenyat. Paraules textuals del socialista, 
“el payaso del presidente de Mallorca cree que los agricultores extremeños cobran por 
estar en el bar” publicà al seu compte de twitter. 

No contents amb aquestes desafortunades manifestacions, el president de la comunitat 
extremenya afirmà que “sobra gente así”.  

Qui ha demanat una rectificació al respecte? Algú ha rectificat aquestes 
desafortunades manifestacions? És més, per què ningú se sent menyspreat per les 
paraules dels socialistes extremenys? Podem pensar que és pel nostre talant mallorquí 
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del “ja està bé així”, “que hi farem”, però ja està bé. Es demana al President dels 
mallorquins una rectificació i la fa des de la humilitat i mostrant un talant conciliador, 
i els altres? 

Per aquest motiu, demanam al PLE de la corporació que prengui els següents 

 
ACORDS:  
 
1. El Ple del Consell de Mallorca reprova el secretari general dels socialistes de 
Cáceres per insultar al President de Mallorca, així com les del president extremeny 
menyspreant-lo. 

2. El Ple del Consell de Mallorca demana als socialistes extremenys que 
rectifiquin i demanin disculpes per les seves desafortunades manifestacions.  

 
MODIFICACIÓ DEL PUNT 1 DEL ACORDS DE LA MOCIÓ QUE PRESENTA 
EL PI – PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS DEL CONSELL DE 
MALLORCA SOBRE LES DECLARACIONS DELS SOCIALISTES 
EXTREMENYS 
 
On diu: 

1. El Ple del Consell de Mallorca reprova el secretari general dels socialistes de 
Cáceres per insultar al President de Mallorca, així com les del president 
extremeny menyspreant-lo. 

 
Ha de dir: 

3. El Ple del Consell de Mallorca reprova les declaracions del secretari general 
dels socialistes de Cáceres per insultar al President de Mallorca, així com les 
del president extremeny menyspreant-lo. 

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: 

“Hble. Sr. president, honorables Sres. conselleres i Srs. consellers, la Unió d’Associacions de Mallorca, 
exposa el següent: 

La nostra entitat està orgullosa del Sr. Ensenyat per haver dit la veritat i per la seva honestedat. Ell 
només va parlar de la diferència d’inversió econòmica que patim en la sanitat, en l’educació i en 
infraestructures, entre d’altres àmbits.  

El nostre valent president del Consell de Mallorca només va defensar els interessos de Mallorca i, 
contra tota lògica, va rebre greus insults contra la seva persona, com ara els provinents del secretari 
general dels socialistes de Càceres, el Sr. Miguel Ángel Morales, que va tenir el desvergonyiment 
antisocialista d’anomenar-lo ‘pallasso’.  

Quina barbaritat!, quina manca d’ètica i d’educació! Si Pablo Iglesias (fundador de la UGT i del 
PSOE), Largo Caballero, Indalecio Prieto, Julián Besteiro i d’altres insignes socialistes haguessin 
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escoltat el Sr. Morales haurien vomitat d’oi, atès que l’autèntica filosofia socialista es basa en el 
respecte. Per aquesta raó, el Sr. Morales hauria de demanar disculpes, atès que la política no és un circ 
per dir pallasso a algú.  

La nostra entitat diu, en veu alta: el Sr. Ensenyat té raó! No va dir res que no sigui completament cert. 
El cas és que el Sr. Ensenyat va dir allò que pensa quasi tothom. Perquè Andalusia i Extremadura, però 
també la resta d’autonomies deficitàries fa quaranta anys que viuen a costa d’altres autonomies, això no 
es pot negar.  

Tothom sap com és Espanya i com funciona. I també que les mangarrufes de Franco en primer lloc i de 
Felipe González després varen obrar el miracle que encara a dia d’avui ens manté units: el cafè amb llet 
per a tothom, una sopa que consistia a redistribuir els doblers d’uns indrets cap a uns altres i sagnar les 
cinc regions riques per donar menjar a les altres dotze.  

El problema que existeix amb Andalusia i amb Extremadura és que, a Espanya, s’ha convertit en tabú 
referir-se a la cultura del subsidi que regeix en ambdues comunitats autònomes. Aquestes dues 
comunitats autònomes són les més pobres d’Europa, segons les dades d’Eurostat, l’oficina estadística 
de la Unió Europea.  

Després del quart de segle d’autogovern transcorregut, sempre amb majoria de governs del PSOE 
exceptuant la darrera legislatura extremenya, i tot i haver rebut ambdues quantitats ingents de doblers 
per millorar la seva situació econòmica –tant de procedència del Govern de l’Estat com de la Unió 
Europea– el resultat en ambdues comunitats autònomes no ha estat altre que duplicar el percentatge de 
ciutadans sense treball.  

El fracàs polític ha conduït a cobrir les seves conseqüències socials amb subvencions creixents per no 
haver de treballar, amb l’objectiu d’evitar un conflicte de gran envergadura. Amb els anys, allò que 
havia de ser excepcional s’ha convertit en norma: la cultura del subsidi; és a això, que es referia el 
valent president del Consell de Mallorca.  

El fons de les manifestacions del Sr. Ensenyat no és tan diferent, per posar un sol exemple, d’allò que 
va manifestar sobre els andalusos el Sr. Albert Rivera, líder de Ciudadanos, poc abans de les eleccions 
del passat mes de maig: Les daremos una caña, y les enseñaremos a pescar.” 

El Sr. PASTOR (El Pi-Proposta per les Illes) inicia la seva intervenció. 

Diu que ara es veurà, com és de valent el president del Consell de Mallorca i si vota a favor o no 
d’aquesta moció. 

Assenyala que la discussió d’avui no és sobre la persona del Sr. Ensenyat, sinó sobre la figura del 
president del Consell de Mallorca, que podria ser qualsevol de les persones que a dia d’avui 
representen aquesta institució.   

Recorda que fa un mes que es va discutir una moció, no en aquest mateix sentit, sinó de retret a les 
declaracions que el Sr. Ensenyat havia fet en un mitjà de comunicació com a president del Consell de 
Mallorca.  

També recorda que el seu Grup va manifestar la seva discrepància amb el context d’aquestes 
declaracions, però atès que se’n va demanar disculpes, varen votar en contra.  

Manifesta que el seu Grup no admet les declaracions que ha fet un portaveu del Partit Socialista 
d’Extremadura, i es mostra convençut que no hauria de ser el seu Grup el que hauria de demanar la 
rectificació d’aquestes declaracions, sinó que ho hauria d’haver fet el Sr. Miralles, com a vicepresident 
del Consell de Mallorca –i no només demanat, sinó exigit als seus companys de partit.  

Diu que el seu Grup demana que els consellers i conselleres d’aquesta institució reprovin –no en els 
termes inicials de la moció, sinó que reprovin les declaracions fetes, en aquest cas no per insultar el Sr. 
Ensenyat sinó el president de Mallorca. És aquesta, exactament, la proposta del seu Grup.  

Es mostra convençut que la moció s’ha de votar a favor, el seu Grup no admet que sigui suficient 
l’excusa del mes passat, de voler tancar ja aquesta qüestió. Assegura que només se’n va tancar una part, 
quan el Sr. Ensenyat va demanar disculpes públicament i es va fer constar en el diari de sessions de la 
institució, però encara en queda una altra part.  
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Opina que les declaracions del Sr. Ensenyat, tot i que no varen ser encertades –segons el parer del seu 
Grup– no poden ser contestades de cap manera amb un insult al màxim representant del Consell de 
Mallorca. Per aquest motiu, el seu Grup demana el vot favorable de tota la Corporació, per demanar el 
suport a la figura –intocable, segons el parer del seu Grup– del president de la institució, el president de 
tota la ciutadania de Mallorca. 

La Sra. SERRA (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) inicia la seva intervenció. 

Assenyala que el seu Grup rebutja totalment les declaracions del secretari general del Partit Socialista 
de Càceres per insultar el president de tota la gent de Mallorca.  

Tot i això, opina que ja ha transcorregut molt de temps des d’aleshores i que remoure-ho altra vegada 
pot obrir ferides, per la qual cosa proposa que, si s’accepta fer la votació separada dels dos punts de la 
moció, el seu Grup votaria a favor del primer punt i s’abstendria en el segon punt. 

La Sra. RIBOT (Podem Mallorca) intervé a continuació.  

Diu que per al seu Grup aquest tema ja va quedar tancat en el darrer Ple, raó per la qual ja no en faran 
més valoracions i votaran en contra de la moció.  

La Sra. BUJOSA (MÉS per Mallorca) intervé tot seguit. 

Assegura que en el darrer Ple el seu Grup va donar per tancada la polèmica suscitada arran de les 
declaracions del president del Consell de Mallorca. Afirma que el seu Grup no té cap intenció d’entrar 
en una espiral de reprovacions.  

Reitera al Sr. Pastor que aquest ja és un tema tancat, per al seu Grup.  

Recorda que en el darrer Ple ja varen deixar ben palès el seu suport al president de la institució i 
qualsevol altra discussió al voltant d’aquest tema no fa res més que engreixar la polèmica.  

Per les raons que ha explicat, diu que votaran en contra de la moció.  

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

Fa saber al Sr. Pastor l’impacte que li ha causat el títol de la moció. Li diu que no defensarà les 
afirmacions dels companys de partit d’Extremadura; no és la seva funció i tampoc no seria correcte fer-
ho. 

Reitera l’argument que han exposat la resta dels portaveus dels Grups polítics i recorda al Sr. Pastor 
que el mateix president del Consell de Mallorca ja va donar per tancat aquest tema.  

Opina que la millor manera de defensar la figura del president del Consell de Mallorca és precisament 
tancar aquest conflicte entre dues terres, que tenen moltíssima relació entre sí, i que no ha aportat res a 
cap de les dues.  

Fa avinent que, al cap i a la fi, el tema final és el que s’ha tractat a la moció anterior, referida al 
finançament correcte del Consell de Mallorca, que s’ha aprovat per una amplíssima majoria.  

Per acabar, reitera que el seu Grup dóna per tancat aquest tema, que ja va tenir el seu impacte mediàtic i 
polític, perquè és desagradable per a tothom i per sort ja està resolt.  

El Sr. SALOM (PP) intervé a continuació. 

Anuncia que el seu Grup votarà a favor d’aquesta moció, i destaca que és perquè n’està del tot 
convençut que li ha de donar suport.  

Diu que l’ha sorprès el fet que els grups que conformen l’equip de govern no hi estigui també d’acord 
perquè, si des del Consell de Mallorca ja s’havien demanat disculpes, és lògic que el Govern de la 
comunitat autònoma d’Extremadura també havia de condemnar les declaracions del portaveu del seu 
Partit Socialista.  

Atès que el Sr. Pastor ja ha donat suficients explicacions, diu que ell només hi vol afegir un comentari. 
Diu al Sr. Ensenyat que espera que aquestes paraules no l’hagin afectat personalment i reitera que 
votaran a favor de la moció.  

El Sr. PASTOR intervé per tancar el debat.  
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Diu que el seu Grup accepta la votació separada dels dos punts de la moció que ha demanat el Grup 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, sense cap problema. 

Observa que avui no se reproven les terres, sinó les declaracions –ni tan sols les persones. Assegura 
que per al seu Grup no és un tema tancat, tot i que ho sigui segons l’equip de govern i adverteix que 
exigirà que la institució es defensi i rebutgi els insults de qualsevol persona. Observa que la violència 
no només és física, també pot ser verbal, i en aquest cas és clar que avui la Corporació del Ple decideix 
no rebutjar aquest tipus de violència verbal d’un dirigent polític cap a un altre dirigent polític, i la 
violència verbal entre polítics no es pot consentir.  

Reitera els anteriors arguments i fa avinent que avui la Corporació ni condemna ni reprova aquest fet; 
serà això, el que reflectirà l’acta del Ple.  

El Sr. COLL intervé tot seguit. 

Diu al Sr. Pastor que el debat no està centrat en la violència verbal, que és injustificable. També li fa 
notar que no és un conflicte de terres, certament, però pot acabar essent-ho.  

Adverteix que la preocupació del seu Grup és que aquesta qüestió generi una nova espiral de retrets i 
d’insults que no dugui enlloc i que acabi derivant en un conflicte de terres. Observa que és prou sabut 
que, quant als conflictes territorials és molt fàcil sumar-s’hi sense raonar excessivament. Torna a dir 
que la preocupació del seu Grup és aquesta, raó per la qual considera que la decisió que ha expressat és 
la millor manera de defensar la figura del president de la institució, precisament per evitar els possibles 
efectes posteriors.  

A continuació expressa la sorpresa pel fet que en el Ple del passat mes de setembre el Partit Popular 
volgués reprovar el president del Consell de Mallorca mentre que en el Ple d’avui es preocupa per si les 
declaracions li han fet mal psicològic; davant aquesta situació, reconeix que ja no entén res. 

El Sr. SALOM intervé a continuació. 

Reitera al Sr. Coll la sorpresa que ha produït al PP la decisió de vot de l’equip de govern sobre aquesta 
moció, i en conseqüència així ho ha manifestat en la seva primera intervenció.  

Tot seguit diu, textualment: “De totes formes, li volia dir que nosaltres, a Extremadura, vàrem retirar la 
moció”. 

A continuació diu que el tema d’avui és diferent del que se va tractar en el Ple del passat mes de 
setembre. Torna a dir que no té res a veure un punt amb l’altre, segons el parer del Grup Popular.  

Observa que, en un debat polític, hi pot haver alguna vegada una paraula que surt de to, i s’ha de deixar 
en el seu context polític, i evitar tenir “la pell tan fina”. Tot seguit posa un altre exemple en què el 
president de la institució, en unes declaracions publicades en premsa, es referia a una persona del Grup 
Popular amb unes paraules determinades, per demostrar que aquest grup no es va molestar en absolut, 
perquè possiblement va ser una equivocació de la premsa.  

Torna a dir que l’important és que la discussió es mantengui en un context polític, i que no passi enllà.  

El Sr. PRESIDENT intervé tot seguit.  

Coincideix amb el Sr. Salom a afirmar que és cert que no es pot tenir la pell tan fina, i ho relaciona amb 
el cas de la discussió que han mantingut anteriorment el Sr. Miralles (PSOE) i el Sr. Rotger (PP). 
Efectivament, si el Sr. Miralles entén que el Sr. Rotger li diu lladregot i per aquest motiu s’ha de fer 
una moció de reprovació, o si el Sr. Salom (PP) entén que si ell, com a president, diu que la Sra. Roig 
(exconsellera executiva d’Hisenda i Funció Pública) va gestionar la seva àrea com “una moneia amb 
dos platillos” entén que també s’ha de fer una reprovació, és clar que no acabaran mai de fer 
reprovacions una darrera l’altra.  

Recorda –i destaca especialment– que el bessó original d’aquesta qüestió era posar en qüestió el tema 
del finançament de les Illes Balears.  

Fa avinent que, com ja ho va dir també, quan s’han de complir unes ordres que són d’àmbit estatal, que 
s’han de complir per imperatiu legal, és indiferent quin partit polític governa la institució, perquè 
qualsevol les ha de complir, i el sentit de l’expressió referida a la Sra. Roig era precisament aquest. Per 
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si no quedava clar en l’article de premsa, ho torna a repetir perquè ho vol deixar clar en el Ple d’avui, 
per evitar malentesos atès que no té res a veure amb cap persona concreta, ni del PP ni de cap altre 
partit polític.  

Torna enllaçar el seu discurs amb allò que ell pretenia quan va fer les declaracions: parlar del 
finançament de les Illes Balears.  

Tot seguit fa notar que, tot i que els debats en les institucions siguin magnífics en aquest sentit, el cert 
és que només es produeixen a ca nostra, i dins ca nostra ho tenim tot molt clar; el problema sorgeix 
quan se va a Madrid: aquest és el problema, perquè o bé ningú ja no se’n recorda o bé si se’n recorden 
voten el contrari; és aquest, el tema que interessa tractar.  

Es mostra convençut que és en aquest sentit, que tots els polítics han d’actuar conjuntament, perquè 
Mallorca té moltes coses bones, però també en té una molt xereca: són pocs i mal avinguts, i aquesta 
dinàmica s’ha de canviar. El canvi significa deixar de banda els partidismes i els retrets i anar en 
direcció a aconseguir allò que tothom vol, que ha quedat demostrat en la moció anterior (punt 41).  

Per aquesta raons se’n pot discutir, sobre si les seves manifestacions varen ser o no afortunades i se pot 
fer moltes vegades, òbviament, però el cert és que se’n va parlar, i que se va fer allà on interessava que 
se’n parlàs, que és fora de Mallorca, perquè és clar que a Mallorca tothom té ben clara aquesta qüestió.  

Insisteix a dir que no s’ha de perdre el temps en altres coses, i aquest és el motiu pel qual l’equip de 
govern ha decidit votar en contra d’aquesta moció. És obvi que ja no aportarà res més a aquest diàleg, 
ni al procés de què ha parlat, que és el que realment interessa.  

A continuació se fa la votació separada dels punts de la moció 42. 

 

Sotmès el punt núm. 1 de la proposta a votació, es rebutja per catorze vots a favor 
(PP, El Pi-Proposta per les Illes i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía), devuit vots 
en contra (PSOE, MÉS per Mallorca i Podem Mallorca) i cap abstenció. 

Sotmès el punt núm. 2 de la proposta a votació, es rebutja per dotze vots a favor (PP i 
El Pi-Proposta per les Illes), devuit vots en contra (PSOE, MÉS per Mallorca i Podem 
Mallorca) i dues abstencions (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía). 
 

Es troba absenta la Sra. Soler Torres 

 
PUNT 43. MOCIÓ QUE PRESENTA EL PI – PROPOSTA PER LES ILLES 
BALEARS DEL COSNELL DE MALLORCA ENVERS A LA DIADA DE 
MALLORCA. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 

ANTECEDENTS 

L'any 1997 el Consell Insular de Mallorca declarà el dia 12 de setembre com a Diada 
de Mallorca. Aquest dia es commemora el jurament fet per Jaume II l'any 1276 de la 
Carta de franqueses i privilegis del Regne de Mallorca. També aquest dia, però del 
1229, segons la tradició, les tropes catalanes comandades per Jaume I, desembarcaven 
a Santa Ponça i iniciaven la Conquesta que reincorporaria Mallorca a Europa i a la 
cristiandat. Jaume II de Mallorca, primer monarca del Regne privatiu, gran 
organitzador i que en configurà les institucions i la fisonomia, confirmà i reformà les 
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franqueses del seu pare Jaume el Conqueridor, assegurant als mallorquins un conjunt 
de drets i llibertats que els permetien viure lliures de moltes de les càrregues del règim 
feudal estès aleshores per quasi tot Europa. 

L’actual Diada de Mallorca pateix d’una manca d’arrelament en la societat, ningú se 
la sent com a seva, és una data postissa per alguns, imposada per altres i poc o gens 
sentida per la gran majoria dels mallorquins i mallorquines. La manca d’esment i de 
sentiment cap a ella per part de la pròpia institució que la instaurà ha ajudat a que la 
mateixa resti quasi en l’oblit i passi completament desapercebuda per la societat. 

Apart d’una correcta i adient gestió dels recursos i el servei als mallorquins, un dels 
objectius principals del Consell Insular de Mallorca aquesta legislatura ha de consistir 
en situar al mateix en el lloc que li pertoca com a vertader Govern d’aquesta illa, 
aquest és el compromís que hem sentit dir al President Ensenyat i als membres de 
l’actual equip de govern i també hi és el del grup de consellers d’El Pi, que posaran 
tot l’esment al respecte. En aquest sentit dotar a Mallorca d’una festa pròpia i sentida 
ha de servir no tants sols per a reafirmar el sentiment de mallorquinitat, sino també 
per reforçar el Consell Insular com a institució que representa tota la societat 
mallorquina, tal i com passa a les illes d’Eivissa i Menorca. 

Amb motiu de la celebració de l’actual Diada de Mallorca, el passat 12 de setembre, 
s’ha fet palès la manca de coneixement i participació de la població, reobrint el debat 
de la necessitat de canviar de data per tal de trobar una festa més propera, més 
senzilla, més nostrada. 

Des d’El Pi consideram que, més que crear noves festivitats postisses, s’ha de cercar 
en el que tenim a la nostra illa, en quines son les celebracions que bé per tradició, bé 
per per història, bé per participació..., puguin ser adients per substituir la data actual.   

Així les coses, si bé podria elegir-se una festivitat religiosa, per tal de tenir un patró o 
patrona que representés a Mallorca, a El Pi ens decantem cap a una celebració que 
tengui una arrel històrica, que provingui d’un sentiment. És necessari una festivitat 
real, veritable, sentida, nostrada, amb arguments. Que no es fonamenti en 
interpretacions recercades o en l’extens i divers santoral existent, que, en els temps 
que correm, tal  vegada no sigui el més adient per elegir com a celebració en una 
societat cada vegada més laica i aconfessional, com la que impera a la nostra illa. En 
aquest sentit es clar i llampant que per molts i diversos motius, però sobretot per 
història i per sentiment com a poble, destaca una festivitat per sobre de totes i que està 
en boca de molts: la Festa de l’Estandart. 

La Festa de l'Estendard commemora l'entrada a la Madina Mayurqa àrab, de les 
tropes aragoneses del Rei en Jaume, que el 31 de desembre de 1229 venceren als 
sarraïns i prengueren possessió de la que serà, a partir d'aleshores, anomenada Ciutat 
de Mallorca. Hem de tenir present que conquerir la Ciutat significava assolir el 
domini de tot el territori, de tota la illa, de tota Mallorca; certament, el seu nom era 
prou evident: la Ciutat de Mallorca.  
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Aquest episodi històric posà fi al regne almohade a Mallorca. La Festa de 
l’Estandart commemora, doncs, el retorn al cristianisme perdut amb la invasió 
musulmana. A tot arreu es considera l’etapa medieval com a la llavor de l’Europa 
futura, de l’Europa actual. Així, considerem que aquesta Festa complimenta el 
naixement del que serà la Mallorca actual, amb la conquesta arribà la llengua i la 
cultura que, malgrat tot, perdura fins els nostres dies. Certament, podem dir que la 
Festa es fa per recordar els nostres orígens com a poble. 

A més, la Festa de l’Estandart està considerada com una de celebracions civils més 
antigues d'Europa, ja que s’ha celebrat ininterrompudament des del segle XIII, tot i 
que ha passat per diverses vicissituds depenent de l’època històrica, però s’ha 
mantingut sempre com el recordatori de les nostres arrels col·lectives. Sobretot pels 
habitants de l’antiga Ciutat de Mallorca, anomenada Palma a l’actualitat, però també 
sentida i coneguda –encara que no celebrada- arreu de la part forana de Mallorca. Els 
actes principals de la mateixa se celebren el 31 de desembre a la plaça de Cort, amb 
una cerimònia civil presidida per l'Estendard, la cimera reial i el retrat del Rei Jaume 
I, el “Conqueridor”, i a la Seu, amb un acte d'acció de gràcies. Les celebracions, però, 
comencen el vespre anterior amb actes menys tradicionals. Segurament, de la ma dels 
experts i dels tècnics, no hi hauria cap problema d’encaix en fer coincidir la celebració 
de la Festa de l’Estandart amb la Diada de Mallorca. Que, sense cap dubte veuria 
reforçada la commemoració si es declarés festiu, no laborable, el dia de la festivitat.  

Que, per mor de les manifestacions aparegudes a finals d’agost en premsa, i de certes 
insinuacions del President Ensenyat en el discurs institucional de la darrera Diada de 
Mallorca a una llei de consultes pendent d’aprovació pel Parlament Balear, en relació 
a la possibilitat que el CIM procedís a la celebració d’una consulta popular, un 
referèndum per tal de decidir quina ha de ser la data de celebració de la Diada de 
Mallorca,  des d’El Pi – Proposta per les Illes Balears, consideram que voler 
traslladar a la població un debat que a dia d’avui no està a l’ordre del dia dels 
mallorquins i mallorquines, no hauria d’estar tampoc a l’agenda d’aquesta institució.  

Els ciutadans volen solucions als problemes reals que pateixen en el seu dia a dia i no 
debats o consultes que no els arreglen res, hi ha necessitats més importants i be ho 
saben els governants actuals. Els consellers que composam el Ple del Consell Insular 
de Mallorca, representen la pluralitat de les idees de la societat mallorquina i hem 
estat elegits per prendre decisions, aquesta és la nostra tasca. No ens elegiren per 
delegar funcions i preses de decisions, formam part d’una democràcia representativa, 
no calen consultes o referèndums estèrils, estem prou legitimats i tenim l’obligació 
d’actuar i prendre decisions; per aquest motiu, demanam al PLE de la corporació que 
prengui els següents 

ACORDS:  

4. El Ple del Consell de Mallorca acorda declarar la Diada de Mallorca dia 31 de 
desembre, data en que es commemora la Festa de l’Estandart.  

5. El Ple del Consell de Mallorca es compromet a realitzar totes les accions 
necessàries per tal que a partir de 2016 la Diada de Mallorca que es celebri el 
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31 de desembre sigui coneguda i reconeguda per tots els mallorquins i 
mallorquines.  

6. El Ple del Consell Insular de Mallorca sol·licita al Govern de les Illes Balears 
declari festiu, no laborable, el 31 de desembre, com a Diada de Mallorca, 
sense perjudici que pugui fer el mateix a la resta d’illes que conformen la 
Comunitat Balear, prenent les mesures i acords adients. 

Aquest punt se debat conjuntament amb el punt 46. 

El Sr. AMENGUAL (El Pi-Proposta per les Illes) inicia la seva intervenció. 

Explica que el Consell de Mallorca ha de ser i ha de representar allò que determina l’Estatut 
d’Autonomia: ha de ser el vertader govern de Mallorca. En conseqüència, res millor que dotar aquesta 
institució d’una festa pròpia, sentida, coneguda, per tal de reafirmar aquest sentiment de mallorquinitat.  

Tot seguit se refereix a la darrera Diada, celebrada el passat 12 de setembre i als actes que se varen 
celebrar, diada que se celebra des de l’any 1997. Recorda que va ser “consensuada” per uns grups 
polítics, per uns altres imposada i va ser, per a molts, postissa, perquè no la varen sentir com a pròpia.  

El jurament de la Carta de Privilegis i Franqueses del Regne de Mallorca que va fer el rei Jaume II 
l’any 1276 era una festa nova, que ningú no tenia com a pròpia, desconeguda aleshores, per bé que se 
va explicar convenientment de moltes maneres. Tot i això, darrerament i de forma progressiva, va 
perdent rellevància fins que, segons el parer del seu Grup, a dia d’avui ja es troba oblidada. Considera 
que va quedar palès durant la darrera Diada, i que en foren testimonis tots els membres de la 
Corporació d’aquesta institució, en l’actuació del ball de caparrots i durant l’ofrena floral a la catedral 
de Mallorca (en ambdós casos, l’únic públic assistent va ser la gent que passava pel carrer o la que 
visitava la Seu en aquell moment). Valora la resta dels actes com a tristos i penosos, per qualificar-los 
de forma suau.  

Per aquesta raó assenyala que, per a l’any 2015, i atès que existeix un govern nou a la institució que té 
clar que la institució ha de ser el veritable govern de Mallorca, és el moment de fer un pensament sobre 
aquesta diada.  

Diu que el motiu de presentar una moció sobre aquesta qüestió és perquè el seu Grup no té molts més 
mitjans per actuar, en el Consell de Mallorca, tret de fer interpel· lacions, mocions o preguntes en el Ple. 
Per aquest motiu, en comptes d’encetar un debat en premsa o d’altres formes, opina que és el Ple, el 
lloc adequat per plantejar-ho, davant els grups polítics que conformen la Corporació de la institució.  

Explica que el seu Grup proposa celebrar la Diada el 31 de desembre i afirma que aquesta data ha estat 
objecte de consens entre la seva gent i els seus portaveus. Fa notar que existeix la referència històrica 
clara, en aquest sentit, i que no cal discutir massa, raó per la qual han reflectit aquesta data a la moció, 
per bé que no estan tancats a mantenir el debat necessari, si és que se volen proposar altres dates, per 
estudiar si els convencen.  

Reitera els arguments anteriors per fer notar que l’objectiu és que la Diada torni a agafar força. Fa 
avinent que aquesta festa ja fa devuit anys que se celebra el 12 de setembre, per la qual cosa pensa que 
mantenir la discussió sense fer un canvi de data serà inútil, perquè és clar que no ha posat arrels dins la 
societat. I en cas de propostes de dates noves, adverteix que inventar-se festes noves és complicat, ja 
s’ha vist, i agafar festes religioses que expressen un sentiment determinat de Mallorca, també és 
complicat perquè la societat actual és laica i evidentment la religió ja no està per damunt de qüestions 
socials ni culturals.  

Per les raons que ha expressat, el seu Grup ha arribat a la conclusió que la data més adequada podria 
ser el 31 de desembre, però torna advertir que només pretenen encetar un debat, i deixar-lo sobre la 
taula.  

Diu que saben que existeix una moció alternativa, i també la proposta del Grup Ciudadanos-Partido de 
la Ciudadanía, per la qual cosa en poden parlar, però adverteix que de la discussió d’avui n’haurien de 
treure un profit.  
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La Sra. SERRA (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) inicia la seva intervenció. 

Planteja el motiu de la seva objecció al canvi de data per celebrar la Diada. Diu que el seu Grup 
considera la data actual com la més adequada, pel fet de celebrar el jurament de la Carta de Franqueses 
i Privilegis del Regne de Mallorca que va fer el rei Jaume II l’any 1276. 

Diu al Sr. Amengual que, atès que el seu Grup vol canviar aquesta data, vol oferir-li la seva proposta 
basada en el sentit comú, i tot seguit l’explica. 

Considera que aquesta festa s’hauria de despolititzar i convertir-la en un festa per al poble, per a tota la 
gent de Mallorca, que sigui percebuda com a tal, atès que sempre parlen de participació i del respecte a 
la voluntat popular.  

Opina el mateix que el Sr. Amengual en el sentit que actualment als actes de la Diada només s’hi 
acosten els estrangers que passen quan coincideix que passen per allà, i en els pobles no s’hi celebra 
quasi res. És clar que no es fa partícip de la festa el poble de Mallorca.  

Proposa que s’organitzi aquesta festa conjuntament amb l’Assemblea de Batles i Batlesses de Mallorca, 
perquè tots els seus membres poguessin compartir les decisions sobre la celebració de la Diada.  

El seu Grup opina que són les persones les que fan la cultura, i no l’administració. També rebutja 
qualsevol política cultural que pretengui induir la ciutadania cap a una determinada opció o discurs 
polític. 

Per les raons que ha explicat, proposa que el canvi de data es faci d’acord al sentit comú, amb vista a 
reconvertir aquesta festa política en una festa amb la màxima participació de la ciutadania i que 
reconegui el sentit cultural i popular de Mallorca, de forma que els polítics siguin espectadors, no els 
protagonistes.  

Opina que és populista, la intenció de sotmetre el canvi de data de la Diada de Mallorca a una consulta 
popular a les urnes.  

També demana que se consideri la possibilitat de celebrar la Diada en un dia no laborable o passar-la al 
dia festiu més proper a la data triada. La proposta concreta del seu Grup és celebrar-la, per exemple el 
primer diumenge següent al 12 de setembre. Tot seguit llegeix textualment la redacció de la proposta 
del seu Grup: 

“Primer.- Continuar amb la data actual de la Diada, dia 12 de setembre, recordant el jurament del rei 
Jaume II que va fer l’any 1276 de la Carta de Franqueses i Privilegis del Regne de Mallorca. 

Segon.- Si se fes el canvi, despolititzar la data perquè essent el govern del color que sigui no torni 
canviar la data de la Diada. 

Tercer.- Si se fes el canvi, consultar la data amb l’Assemblea de Batles i Batlesses perquè entre tots es 
pogués decidir. 

Quart.- Trobar la forma més adequada perquè la Diada de Mallorca fos un dia festiu.” 

El Sr. GÁLVEZ (Podem Mallorca) intervé a continuació. 

Comenta que en la revisió històrica que ha fet el Sr. Amengual per presentar aquesta moció del seu 
Grup hi ha trobat aspectes sorprenents, que explica tot seguit. 

Indica que la Ciutat de Mallorca va ser conquerida un 31 de desembre, però la conquesta de l’illa de 
Mallorca s’inicià un 11 de setembre amb el desembarcament i va acabar un 30 d’octubre, tres anys 
després.  

Observa que no es volen decantar per una celebració cristiana, però volen celebrar el retorn del 
cristianisme a Mallorca; volen que la Diada de Mallorca sigui una festa sentida i celebrada per tothom, 
però suggereix la data de la nit de Cap d’Any que quedarà emmascarada, precisament, per les 
celebracions del Nadal.  

D’altra banda, considera que la Diada de Mallorca és una festa que no interessa a la gent de Mallorca, 
però presenta una moció de dos folis d’extensió per defensar que se celebri el dia 31 de desembre.  
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També opinen que la gent de Mallorca vol solucions als problemes reals que pateixen però sembla que 
no compten entre aquests problemes, precisament, la mateixa democràcia representativa, o la 
pseudodemocràcia de votar una vegada cada quatre anys a polítics que es comporten com a petits 
dictadors temporals amb obsessió social durant els sis mesos anteriors a les següents eleccions.  

Fa avinent que la societat mallorquina ha demostrat a les urnes que vol participar en les decisions 
polítiques, i s’avança en aquest sentit, com ara amb la propera tramitació de la Llei de consultes 
populars, tot i que als membres del PP no els agradi gens, i als Grups El Pi-Proposta per les Illes i 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía tampoc no els fa massa gràcia permetre que la gent opini 
formalment fora de les eleccions de cada quatre anys.  

Defensa que la participació ciutadana ha de ser l’eix central del futur de la nostra societat, i també de 
les nostres administracions públiques, òbviament. El nostre deure és el de fer passes cap a aquest nou 
model. Pensa que repetir mecanismes que s’han revelat erronis i que ens han duit a l’actual situació 
crítica només pot ser idea del Partit Popular, però sembla que també és idea d’El Pi-Proposta per les 
Illes i de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. 

A causa de les incongruències presents en la moció, afirma que al seu Grup li sembla més un 
mecanisme de màrqueting polític per ser visibles en els mitjans de comunicació que el fruit d’una 
voluntat de solucionar els problemes de la terra on vivim.   

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

En primer lloc, agraeix la bona voluntat i la capacitat d’entesa que ha aconseguit durant els contactes 
que ha mantingut amb el Sr. Amengual i amb els altres membres del Grup El Pi-Proposta per les Illes. 

Afirma que el Grup MÉS per Mallorca coincideix amb l’anàlisi que en fa aquest Grup, i que ha explicat 
el Sr. Amengual, en el sentit que la Diada del 12 de setembre no ha arrelat entre la ciutadania; és una 
festa postissa, que el poble no viu com a tal i que se manté només en l’àmbit institucional i centrat 
únicament a la ciutat de Palma.  

També coincideix amb la voluntat del resultat que proposa El Pi-Proposta per les Illes. Observa que el 
Grup MÉS per Mallorca no només no té cap problema per acceptar la data del 31 de desembre per 
celebrar-la, sinó que fa més de quaranta anys que la defensen com a Diada de Mallorca; la defensen i la 
defensaran com una data simbòlica de la nostra història, de la nostra cultura i de la nostra pervivència 
com a poble.  

Admet que ha quedàs palès que sobre aquesta qüestió existeixen divergències d’opinió entre els grups 
polítics representats en el Ple; no existeix cap tipus de consens sobre una data concreta si se’n 
replanteja un canvi, pel que fa al mètode que proposa El Pi-Proposta per les Illes. 

El seu Grup opina que encara manca diàleg i consens en aquest sentit. Fa notar que, si se replanteja la 
data del 12 de setembre és per aconseguir que sigui una data ben viscuda, que aconsegueixi l’acord de 
tothom, raó per la qual cal parlar-ne més. Per això, presenta una esmena a la totalitat –pensa que tots els 
grups polítics l’han rebuda per correu electrònic– i demana a El Pi-Proposta per les Illes que l’accepti, 
perquè permetrà establir aquest diàleg necessari entre els diversos grups polítics del Ple i també 
escoltar el parer de la Universitat de les Illes Balears (UIB), les entitats, els ajuntaments i la gent.  

Observa que és clar que no deixa de banda la participació ciutadana, però alhora li dóna una certa 
forma, que és allò que demanava El Pi-Proposta per les Illes quan l’hi varen plantejar. 

Ateses les coincidències del seu Grup en el sentit que ha explicat i pel fet que s’ha replantejat el mètode 
a seguir, fa notar al Sr. Amengual que seria desitjable aconseguir el necessari consens, vist que El Pi-
Proposta per les Illes ha manifestat que està obert al diàleg. 

A continuació s’adreça a la Sra. Serra (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía).  

Li diu que avui no voldria estar en el seu lloc, perquè ha tengut ocasió de conèixer la seva trajectòria i 
sap que és una persona dialogant i de consens, per la qual cosa no entén que el seu Grup no pugui 
arribar a un acord amb el Grup MÉS per Mallorca.  

Per tot el que ell ha explicat, li demana que retiri la seva moció. En primer lloc, per una raó de forma, 
atès que opina que té un plantejament erràtic i l’explica tot seguit: 
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Així, en una mateixa moció se diu que serà el 12 de setembre, raó per la qual si s’aprovàs aquest punt 
ja no hi hauria discussió possible; en canvi tot seguit també fa referència a si no queda aquesta data. Per 
aquesta raó, li fa notar que o s’aprova una cosa o l’altra, o en parlen més o decideixen ja, però no és 
possible fer les dues coses al mateix temps. Torna a dir que no té lògica interna, el text que se proposa.  

Assenyala que l’esmena que presenta a El Pi-Proposta per les Illes el Grup MÉS per Mallorca, 
conjuntament amb el Grup Socialista i el Grup Podem Mallorca, inclou tots els punts de què ha parlat 
la Sra. Serra, per bé que no queda tancada cap data concreta perquè encara se n’ha de parlar i s’ha 
d’establir un mètode concret per arribar a un acord de tots els partits que tenen representació en el Ple 
del Consell de Mallorca.  

A continuació esmenta els aspectes concrets més destacats per demostrar a la Sra. Serra la coincidència 
de què li ha parlat abans. Destaca que, fins i tot, també proposen trobar una fórmula per aconseguir que 
se celebri en un dia festiu.   

Per totes les raons que ha explicat, reitera que no entén que no pugui existir una coincidència de parers 
amb el Grup Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.  

Per acabar, demana a El Pi-Proposta per les Illes que accepti l’esmena a la totalitat a la qual s’ha referit 
i també demana a Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía que s’hi afegeixi amb la retirada de la seva 
moció.  

El Sr. COLL (PSOE) intervé a continuació. 

Expressa l’acord del seu Grup amb tot el que ha manifestat el Sr. Amengual. Considera que s’ha de 
reconèixer la manca d’arrelament de la Diada de Mallorca i és adequat que deixi el plantejament obert 
perquè no se coneix exactament a què és degut aquest fet (si és a causa de la data, si pel fet que no sigui 
un dia festiu, o a les activitats que s’organitzen) però sí que és ben evident.  

Aquesta és una decisió que ha de prendre el Consell de Mallorca però òbviament és compatible amb el 
fet d’obrir un procés per recollir opinions ben fonamentades en aquest sentit perquè permeti aconseguir 
el màxim consens social i polític; s’ha d’aconseguir l’impuls social necessari i també que perduri en el 
temps.  

Reitera els arguments anteriors per fer notar la necessitat d’estudiar-ho correctament, abans de fer un 
canvi de data, atès que allò que se celebra, que és la data de signatura de la Carta de Privilegis i 
Franqueses del Regne de Mallorca, no hauria de crear, com a tal, cap rebuig social. És obvi que s’ha 
d’aclarir d’on prové aquest rebuig, si és d’aquest fet històric o de la imatge de qui va instaurar aquesta 
Diada quan presidia aquesta institució.  

Per les raons que ha explicat, demana el vot favorable a l’esmena que el seu Grup ha presentat i que ha 
explicat abans el Sr. Apesteguia.  

Adverteix també que la seva redacció i el seu caràcter obert permeten que el Grup Ciudadanos-Partido 
de la Ciudadanía es pugui adherir a aquesta mateixa proposta.  

El Sr. ROTGER (PP) inicia la seva intervenció. 

Recorda que el Sr. Salom ja ha exposat abans quin és el parer del Grup Popular sobre aquesta qüestió.  

Adverteix que aquesta moció reprodueix els mateixos arguments que ja se varen discutir en la sessió 
del Ple del Consell de Mallorca de dia 5 de maig de 1997, i amb representació de la majoria dels grups 
polítics se va adoptar l’acord de Ple després d’un debat tens i ric en aportacions de dades històriques.  

Assenyala que l’acta d’aquest Ple reflecteix que el ponent va indicar, una vegada tancada la sessió, amb 
una votació majoritària a favor, que “seria molt important que se’n respectàs el resultat i que la 
polèmica s’acabàs, ja que és inevitable que la Diada es debiliti i agafi una connotació pro/anti, que 
derivarà inevitablement en contra de la unitat”. També va recordar que: “en democràcia, quan es 
produeix una votació majoritària, es té una absoluta legitimitat, una legitimitat que en els règims 
democràtics no prové de la història o de la interpretació, sinó dels organismes representatius que amb 
un ampli acord trien una diada.” 

Destaca que aquestes varen ser les paraules que va pronunciar el Sr. Damià Ferrà Pons, que aleshores 
era el representant del PSIB-PSOE.  
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Observa que l’acord es va adoptar en els termes següents: “Establir el 12 de setembre com a data del 
jurament del rei Jaume II dels Privilegis i Franqueses de Mallorca atorgats pel rei en Jaume I amb la 
Carta de Franquesa de 1230 com a Diada de Mallorca”. En un segon paràgraf, que evidentment no s’ha 
desenvolupat i que pot ser un dels motius, entre d’altres, de què en el Ple d’avui es torni a reproduir el 
mateix debat, queda reflectit el següent: “El Consell de Mallorca, en coordinació amb els ajuntaments, 
programarà anualment els actes a celebrar amb ocasió de la Diada de Mallorca.” 

Fa notar que és cert que la Diada de Mallorca d’enguany ha estat pobra en actes organitzats, per la qual 
cosa és lògic el resultat obtingut.  

Tot seguit fa referència a la campanya “Repensem Mallorca” que ha iniciat el govern del Consell de 
Mallorca. Certament, s’ha de ser crític i autocrític, però el seu Grup opina que aquesta institució, de la 
mateixa forma que té una bandera i un himne, també té una Diada instaurada, que té un fonament 
històric i que celebra un fet positiu per al Regne de Mallorca, amb el qual no se celebra cap acte bèl· lic 
i que segueix les recomanacions de la UNESCO referides a la celebració de diades i d’esdeveniments 
amb caràcter positiu d’acord al sentiment majoritari que té la societat actual en el sentit de valorar les 
accions de pau, positives amb vista a la construcció d’un poble, no de la seva destrucció per suplantar-
lo.  

Fa notar que és aquest, el sentit de la Diada de Mallorca, i tothom n’és responsable. Reconeix que 
durant els darrers anys, a causa de la mala situació econòmica del Consell de Mallorca, els actes 
organitzats s’han hagut d’ajustar al seu pressupost i han estat pocs i austers, condicionats per aquesta 
circumstància, però carregats sempre de respecte i de dignitat per celebrar aquesta diada.  

Observa que aquesta celebració no implica només la institució, sinó que s’ha de convidar la ciutadania 
a participar-hi. Consegüentment, cal posar-se d’acord per dotar convenientment els recursos necessaris 
per dur endavant els actes que corresponen a aquesta celebració.  

Opina que, atès que la nova situació econòmica és diferent, serà possible celebrar la Diada de Mallorca, 
el 12 de setembre amb tots els honors i amb tot el sentiment que requereix. 

Indica que s’han esmentat altres possibilitats de celebració d’aquesta diada, que pretenen posar-se al 
damunt d’altres que se celebren a Mallorca, de caire popular, en determinats pobles o ciutats, com ara 
la del 31 de desembre que és la festa que se celebra per antonomàsia a Palma.  

Opina que la data del 12 de setembre és adequada per celebrar la Diada de Mallorca, per diversos 
motius: sol fer bon temps, han acabat ja totes les festes patronals i populars dels pobles de Mallorca. La 
Diada és una festa molt assenyalada i correspon al Consell de Mallorca recuperar-la i disposar-hi els 
mitjans necessaris. 

Reitera que no és necessari fer-ne cap nou debat, sinó destinar els esforços a retornar a aquesta festa la 
brillantor que requereix i complir l’encomana que ja varen fer altres consellers quan varen tenir la 
responsabilitat d’instaurar aquesta festa com a membres de la Corporació del Ple.  

Torna a repetir els arguments que aleshores se varen explicar durant el debat del Ple de dia 5 de maig 
de 1997.  

Quant a la proposta que s’ha fet de celebrar la festa el dia 1 de març, observa que si s’al· lega com a 
motiu per canviar la data del 12 de setembre que la gent no surt al carrer, possiblement se repetiria 
justament la mateixa situació que es retreu.  

Reitera que el seu Grup considera que un debat com aquest ha de tenir un caràcter positiu i constructiu, 
en el sentit que explicat abans.    

Per acabar, anuncia que el Grup Popular donarà suport als punts 1 i 4 de la moció del Grup 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. 

La Sra. SERRA intervé a continuació.  

Es mostra convençuda que el seu Grup no ha entrat en cap contradicció, sinó que tenen clar el que 
defensen, la celebració de la Diada el 12 de setembre, però també tenen clar que estan oberts a les altres 
votacions que se facin a favor d’altres propostes.  
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Fa notar que allò que s’haurien de plantejar és el motiu pel qual la gent no participa d’aquesta festa 
(potser no se n’ha fet la publicitat suficient, o bé perquè no és un dia festiu, o no n’han fet partícip 
l’Assemblea de Batles i Batlesses de Mallorca, etc.). 

Afirma, una vegada més, que el seu Grup no ha entrat en cap contradicció sobre aquesta qüestió.   

El Sr. AMENGUAL intervé a continuació. 

Es mostra satisfet perquè el seu Grup ha aconseguit allò que pretenia: obrir un debat sobre aquest tema. 
Tot seguit comenta les intervencions dels portaveus que han intervingut.  

Quant als arguments del Grup Podem Mallorca, replica que el 31 de desembre se celebra un 
esdeveniment històric i una festa que ja se celebra, és una de les festivitats més antigues d’Europa, per 
la qual cosa no aniran a cercar una festa nova i diferent, sinó agafar-ne una que ja existeix i dotar-la 
d’un contingut diferent, compatible amb la que celebra l’Ajuntament de Palma, l’únic que la celebra 
actualment a les Illes Balears.  

És clar que el 31 de desembre és un mal dia per fer l’acte institucional el vespre, però se podria fer un 
dia abans, o cercar alguna altra solució. Posa com exemple el cas de Catalunya, on es fa l’acte 
institucional de la seva diada un dia abans, i l’endemà fan l’ofrena floral i celebren aquesta festivitat.  

Observa que l’entrada de les tropes cristianes a Ciutat de Mallorca va representar conquerir l’illa; 
aleshores la “ciutat” era Ciutat de Mallorca, era l’illa, la resta eren pobles, raó per la qual se pot 
considerar que el dia del desembarcament de les tropes catalanoaragoneses varen assolir la conquesta 
de l’illa de Mallorca. Certament, varen quedar alguns reductes musulmans a Felanitx, a Alaró, etc. però 
tot i això és indiscutible que el 31 de desembre es pot considerar la data de la conquesta de Mallorca. 

Pel que fa al comentari sobre la pseudodemocràcia, respon al Sr. Gálvez que tots els membres de la 
Corporació són membres elegits per la ciutadania, en un procés electoral, per governar el Consell de 
Mallorca, i ho fan per mitjà d’una democràcia representativa. En conseqüència, li retreu que s’hagi 
referit al terme “pseudodemocràcia” amb l’argument que només es pot votar cada quatre anys. 

També refusa que qualifiqui de “petits dictadors” els membres del Grup El Pi-Proposta per les Illes, tot 
i advertir que no ho reprovaran, sinó que ho acceptaran amb normalitat, com una conseqüència del 
“bon rotllo” entre partits polítics. Tot i això, adverteix que de “petits dictadors” en aquesta terra ja en 
varen patir un durant molts d’anys, i ho era petit i dictador. Li fa avinent també que en altres països, 
sobretot a Iberoamèrica, que pateixen algun dictador, no tan petit sinó més gros, al qual s’ha referit el 
seu partit polític Podemos, no aquí sinó arreu de tot l’Estat espanyol.  

En conseqüència, l’adverteix que deixarà de banda el qualificatiu que els ha adjudicat però li torna 
expressar el convenciment que ells formen part del col· lectiu dels membres que la societat de Mallorca 
ha elegit per prendre decisions.  

També li fa notar que, per al seu Grup, aquesta decisió és important i, potser, per a Podemos té més 
importància allò que manifesta el seu màxim representant a Madrid a les entrevistes o en els debats 
televisius als quals assisteix, però al Pi-Proposta per a les Illes li interessa especialment, la Diada de 
Mallorca, i atès que no tenen altre mitjà que fer interpel· lacions, mocions o preguntes, ho expressen en 
el Ple. Diu que ho fan arran de les manifestacions que va fer a la Diada el president de la institució, en 
el sentit de fer una espècie de referèndum (o almenys és aquesta la interpretació que se n’ha fet) per 
consultar el parer de la gent sobre aquest tema. Diu que n’estan preocupats, perquè consideren que no 
s’ha d’arribar a aquests extrems. Posa dos exemples per demostrar per a gestions concretes no es fa una 
consulta popular (per a l’arribada de vaixells carregats de fems o per renegociar els préstecs bancaris).  

És obvi que la ciutadania els ha triat perquè gestionin directament, si cada vegada que sorgeix un tema 
important han de fer una consulta popular no té cap sentit que es reuneixin en el Ple; cadascú pot anar-
se’n a fer la seva feina i cada quinze dies fer una consulta sobre les decisions que s’han de prendre, 
però no és això el que defensa el seu Grup polític, i no ho vol tampoc el Grup Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía, ni tampoc la gent, perquè és clar que l’arribaran a cansar.  

En aquest sentit, comenta que ha vist una informació referida a què en el Grup Som Palma ja estan 
cansats, avorrits de fer assemblees amb els mateixos membres del Círculo. Fa notar que allò que s’ha 
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de fer és prendre decisions, i deixar fer tantes consultes perquè queden molt bé però la gent no els ha 
triat per això.  

Afirma que el seu Grup no forma part de la Corporació del Ple per fer màrqueting polític, sinó perquè 
la ciutadania de Mallorca els ha triat per prendre decisions en defensa d’aquesta illa.  

Tant el Grup Socialista com el Grup Popular demanen què és el que falla, perquè no ha arrelat aquesta 
festa. Comenta que, al seu parer, el motiu seria que si els mateixos dirigents que promouen els actes no 
senten la Diada com a pròpia, no hi creuen –com pensa que ha ocorregut durant els quatre darrers 
anys– és molt difícil que la ciutadania hi participi.  

Potser se podrà esbrinar aquest motiu a partir de la feina que faci la comissió de què ha parlat el Sr. 
Apesteguia i, si no és així, almenys cercaran una solució.  

Fa notar al Sr. Rotger que, tot i el que ell ha explicat, la realitat és que la festa del 12 de setembre no ha 
arrelat, per bé que hagi complert ja els 18 anys de celebració.  

Quant a la proposta de celebrar la festa el 31 de desembre diu que no vol entrar en disquisicions però fa 
notar que tot i que la UNESCO indiqui que els actes bèl· lics no s’han de celebrar, el cert és que la 
Diada Nacional de França celebra, el 14 de juliol, la presa de la Bastilla, un acte bèl· lic on molta gent 
passà per la guillotina. 

Adverteix que únicament ha trobat a faltar que qualcú parlàs de genocidi. En tot cas, la història és la 
història i d’aquest acte bèl· lic o genocidi del 31 de desembre venim tots. Tal vegada, si no s’hagués 
produït aquest acte bèl· lic, ara Mallorca seria una altra cosa però la realitat és que, amb l’entrada de les 
tropes a la Ciutat de Mallorca, s’entrà a Europa.  

L’Edat Mitjana és la fita que marca l’entrada a l’Europa que tots volen, l’Europa a la qual tothom està 
orgullós de pertànyer i de la qual ningú no vol deixar de pertànyer i remarca que l’entrada a Europa va 
ser aquell 31 de desembre. 

Tot seguit es dirigeix al Grup MÉS per Mallorca i al Grup Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía per 
dir-los que li sembla correcta l’esmena a la totalitat proposada perquè El Pi-Proposta per les Illes el que 
volia era participar, atès no desitja que hi hagi un referèndum o una consulta popular sense tenir en 
compte la resta de forces polítiques que representen els ciutadans de Mallorca. 

Anuncia que accepta l’esmena a la totalitat plantejada pel Sr. Apesteguia ja que el seu objectiu era 
poder-hi participar, poder-hi dir la seva i, en la comissió, el seu Grup proposarà que la Diada se celebri 
dia 31 de desembre i cada formació política hi farà la seva proposta. 

El Pi-Proposta per les Illes no retira la seva moció però sí que accepta l’esmena a la totalitat, la qual 
espera que prosperi. Finalment puntualitza que s’ha dit que la comissió sectorial estarà presidida pel 
president del Consell de Mallorca o persona en qui delegui i, al respecte, suggereix que tenguin en 
compte que, de vegades, els membres de l’oposició també poden presidir qualque comissió. 

El Sr. PRESIDENT fa constar que no té cap inconvenient quant als suggeriments sobre la comissió 
sectorial ja que, de fet, s’ajusten un poc a l’esperit de la transacció que s’ha proposat en el sentit de 
donar-hi audiència a entitats i, sobretot, a la UIB perquè les decisions són millors quan més 
consensuades estiguin. Igualment no té cap objecció amb què la presidència de la comissió l’ostenti 
algun membre de l’oposició. 

El Sr. GÁLVEZ intervé per aclarir el comentari que ha fet sobre “petits dictadors”. Especifica que ho 
ha fet en clau generalista referint-se, sobretot, a sistemes de democràtica representativa, un sistema que, 
per cert, ha fallat catastròficament en aquest Estat i ens ha conduït a l’actual situació de crisi estructural 
i no només econòmica. 

Finalment assenyala que, per exemple, a Porreres no estan cansats de triar coses a través de 
mecanismes de participació i potser El Pi-Proposta per les Illes hauria de prendre nota de la manera de 
la Sra. Móra de dur la gestió del seu ajuntament. 

El Sr. APESTEGUIA agraeix als consellers del Grup El Pi-Proposta per les Illes que hagin acceptat 
l’esmena proposada i, atès el seu sentit, torna a convidar els consellers del Grup Ciudadanos-Partido de 
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la Ciudadanía perquè s’hi sumin i hi votin a favor ja que en l’esmena s’inclou el gruix de la seva moció 
sense entrar a determinar quina ha ser la data de celebració de la Diada. 

Aprofita l’ocasió per convidar també el Partit Popular a fer-ho encara que reconeix que l’any 1997 hi 
havia una legitimitat per aprovar un text però ara, 18 anys després, també hi ha una legitimitat per 
replantejar-se les coses que no funcionen i les noves majories tenen capacitat per proposar nous 
consensos. 

Si bé l’any 1997 hi va haver un alt grau de consens, la realitat és que no hi va haver unanimitat i, per 
això, convida a no tancar-se al diàleg ja que és innegable que hi ha coses que no funcionen. 

Certament, la creació d’una festa nova implica haver-hi d’invertir molts de doblers però, en qualsevol 
cas, és qüestió de parlar-ne i, per això, evita defensar una data o una altra –malgrat que tothom coneix 
quina és la seva preferència– ja que si finalment s’aprova el text proposat, disposaran de temps 
suficient per parlar-ne, xerrar de dates i de com ha de ser el format d’aquesta festa. 

Considera que les institucions no han de convidar els ciutadans a participar de les seves festes sinó 
aconseguir que les festes siguin sentides per la ciutadania, per tant, pensa que això és el que ha de 
perseguir la comissió sectorial. 

Reitera el seu agraïment pel tarannà d’El Pi-Proposta per les Illes amb l’esperança que les converses 
mantengudes desemboquin en un vot favorable i també espera que s’hi sumi el Partit Popular perquè la 
majoria que governa el Consell de Mallorca té la mà oberta per parlar de tot d’una forma fructífera. 

El Sr. ROTGER apunta que faltaria citar el Consell Assessor de Cultura del Consell de Mallorca abans 
de recórrer a altres organismes i proposa que es tengui en compte aquest suggeriment a l’hora de 
reunir-se la comissió sectorial. 

La Sra. SERRA intervé per anunciar que el seu Grup no retira la seva moció. 

El Sr. APESTEGUIA puntualitza que vol fer un aclariment per una qüestió formal, d’acord amb les 
indicacions del secretari general del Consell de Mallorca.  

L’aclariment és que la proposta plantejada no és una esmena a la totalitat, que implicaria rebutjar el text 
de la moció d’El Pi-Proposta per les Illes, sinó que es tracta d’un text alternatiu. 

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), onze vots en contra (PP i 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) i cap abstenció.  

Es troba absent el Sr. Salom Munar 

 
PUNT 44. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP CIUTADANS (PARTIDO 
PARA LA CIUDADANIA) DEL CONSELL DE MALLORCA, PER LES 
GREUS CONSEQÜÈNCIES QUE SUPOSA PER LES ASSOCIACIONS DE LA 
TERCERA EDAT HAVER D’AVANÇAR EL LLOGUER DE LES SEUS 
LOCALS  I TAMBÉ PER LA INSUFICIENT SUBVENCIÓ PER LES 
DESPESES, AIXÍ COM LA DIFICULTAT QUE ELS HI SUPOSA LA 
BUROCRÀCIA.  
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
Ses associacions de gent gran estan molt preocupades haver d’avançar es lloguers d’es 
seus locals, hem de pensar que els hi suposa un esforç doble, recordem sa posició 
econòmica d’aquest col.lectiu que té unes pensions ridícules després d’haver treballat 
tota sa seva vida. 
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No només han d'avançar es lloguers si no que a més han de pagar de sa seva butxaca 
sa llum, s’aigo, sa neteja, etc…, ja que fa anys que sa partida dedicada a aquesta 
despesa està congelada, recordin que només es rebut de sa llum ha pujat en un 75%, 
no  tenen  per a res. 
 
També volem remarcar sa paperaça que han de fer per a qualsevol gestió. No han 
treballat suficient en sa seva vida perquè ara els hi compliquem més? 
Tot això s'hauria de solucionar es més aviat possible,  per això es grup Ciutadans els 
hi demana ses següents mesures. 
                                                       
ACORD 
 
1-  Pagar per avançat un semestre de lloguer i així es podrien regularitzar es 
pagaments. 
 
2-  Revisar sa subvenció anual per ses despeses (aigo, llum, neteja etc..) de ses 
associacions ja que aquesta esta desfasada. 
 
3- Que es Consell habiliti es mitjans on puguin acudir ses associacions de gent gran 
per a gestionar sa burocràcia. 
 

Es debat conjuntament amb el punt núm. 51. 

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: 

“Hble. Sr. president, honorables Sres. conselleres i Srs. consellers, la Unió d’Associacions de Mallorca, 
exposa el següent: 

És indignant i inacceptable que els clubs de gent gran de Mallorca es trobin marginats, oblidats, des de 
quasi sempre, pels equips de govern del Consell de Mallorca, de qualsevol color polític.  

Sembla que tradicionalment als polítics que governen el Consell de Mallorca els ha agradat, contra tota 
lògica, fer l’abús a les entitats de la tercera edat. És increïble, però cert.  

El Consell de Mallorca, segons el nostre criteri, ha tractat les entitats de gent gran com si fossin un zero 
a l’esquerra, dissortadament, i els ha concedit unes subvencions de misèria que no valen per a res.  

Els membres de les seves juntes directives ja estan cansats de posar doblers de la seva economia 
particular, amb valentia i sofriment, per culpa d’unes administracions nefastes i funestes que donen els 
doblers de les ínfimes subvencions amb comptagotes i tard. És clar que se’n riuen del sant i de la festa, 
i del digne col·lectiu de la gent gran.  

A la major part dels partits, això sí, els agrada molt fer grans promeses a la gent gran abans de les 
eleccions, i convidar-la a menjar arròs brut i porcella, per després ignorar-la. Quina cara més dura! No 
els fa vergonya manipular la gent gran? 

Per aquestes raons, ha arribat l’hora de dir: prou! A aquests polítics oportunistes, trepes i paràsits –i qui 
tengui la cua de palla, que se l’encengui– que han estat i segueixen essent un autèntic càncer per als 
interessos dels clubs de gent gran, se’ls ha de desemmascarar i demanar la seva dimissió sense por. Els 
clubs de gent gran no poden ser tractats de cap manera amb menyspreu, com si fossin captaires que 
demanen almoina.  
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La tercera edat, de moment, és un lleó adormit, però el dia que es desperti, en to reivindicatiu, els 
polítics que fan no res la gent gran –que són molts, massa– ho passaran molt malament i poden acabar a 
Liorna. 

La Unió d’Associacions de Mallorca, a partir d’ara, no permetrà que es cometin més injustícies i 
marginacions pel que fa als clubs de gent gran, s’hi implicarà ben a fons. Ens enfrontarem, 
democràticament, amb qui calgui. No ens quedarem mans plegades mentre es perjudica un col·lectiu 
tan important com és el de la gent gran.  

Com se pot pagar el lloguer dels locals, la llum, el telèfon, etc., si no arriben les subvencions quan 
pertoca? Potser és que les institucions volen esborrar del mapa els clubs de gent gran? No veuen que la 
gent gran necessita ajuda i dedicació, per part de les institucions, i no travetes i punyalades 
políticosocials i tot tipus d’obstacles? 

Si no existissin els clubs de la gent gran, els nostres majors s’arnarien, però en aquests llocs hi troben 
sensibilitat, manyagueria, alegria, creativitat, ànsies de viure. I no es pot consentir (almenys la nostra 
entitat no ho consentirà) que les administracions només els amollin rosegons i miquetes, perquè no es 
pot oblidar que aquest col· lectiu és la pedra filosofal, la columna vertebral de la societat mallorquina.  

I, a més a més, en els temps de gravíssima crisi d’atur que patim actualment, la nostra gent gran, tot i 
percebre pensions raquítiques, ajuden els seus fills, néts i altres familiars, demostrant així el seu bon 
tarannà i la seva qualitat humana.  

I, per adobar-ho, les administracions tracten el col· lectiu de la gent gran de la pitjor manera que 
existeix, en posar en perill que puguin obrir els seus clubs pel fet de tenir les seves arques plenes de 
teranyines a causa de la ineficaç, catastròfica i injusta feina de determinats polítics i partits, que 
lesionen els interessos dels heroics clubs mallorquins de gent gran.  

Sr. president del Consell de Mallorca, deixam aquest tema tan important de la gent gran mallorquina en 
les seves mans, que ens mereixen credibilitat.”  

La Sra. SERRA (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) sol· licita, en primer lloc, que s’afegeixi a 
l’acord de la seva moció que el Consell de Mallorca sigui l’interlocutor amb els propietaris pel que fa al 
tema dels lloguers. 

A continuació posa de manifest que les associacions de gent gran estan molt preocupades per haver 
d’avançar el lloguer dels seus locals, la qual cosa els suposa un esforç doble si tenen en compte la 
posició econòmica d’aquest col· lectiu que cobra unes pensions ridícules després d’haver fet feina tota 
la vida. 

Aquestes associacions no només han d’avançar els lloguers –i negociar-los amb els propietaris– sinó 
que, a més a més, han de pagar dels seus fons la llum, l’aigua i la neteja atès que fa anys que la partida 
dedicada a cobrir aquestes despeses està congelada o, fins i tot, ha estat reduïda. Cal recordar que 
només el rebut de la llum ha apujat un 75%. 

També vol remarcar la quantitat de paperassa que han d’emplenar per a qualsevol gestió i, donat que és 
un col·lectiu que ja ha treballat abastament en la seva vida, seria adient no complicar-li més les coses i 
solucionar, al més aviat possible, tots els tràmits. 

Per això, el Grup Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía demana que s’acordin les mesures següents: 

1. Pagar per avançat el lloguer, o bé que el Consell de Mallorca sigui l’interlocutor amb el propietari. 

2. Revisar les subvencions anuals per a les despeses d’aigua, llum, neteja, etc., de les associacions, ja 
que aquestes estan desfasades. 

3. Que el Consell de Mallorca habiliti els mitjans on puguin acudir les associacions de gent gran per 
ajudar-los amb la comptabilitat o a gestionar la burocràcia. 

El Sr. ROTGER (PP) exposa que el seu Grup ha presentat la seva moció arran d’assabentar-se ahir que 
el Consell Executiu del Consell de Mallorca va debatre, de manera oberta, les polítiques relatives a la 
gent gran i a la promoció sociocultural. 
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L’objectiu de la moció, a més d’aconseguir informació sobre la conclusió del debat que va mantenir el 
Consell Executiu, és instar també a què el Consell de Mallorca mantengui o millori, segons les 
possibilitats pressupostàries d’aquest moment, totes les línies d’ajudes a les associacions de gent gran. 

Les associacions de gent gran són un col·lectiu essencial dins la societat mallorquina. Són persones que 
dediquen temps i esforços a dur a terme programes en benefici d’un col·lectiu que aquesta institució ha 
de tenir en compte i ha d’estimar. 

Destaca la importància de les ajudes per als lloguers dels locals, per als seus manteniments i les 
col· laboracions en matèria d’activitats que permeten que les persones majors participin de programes 
de salut que les mantenen actives. Així mateix, és també important per al Consell de Mallorca que 
aquestes associacions puguin posar en marxa activitats i programes. 

Per això, el Partit Popular insta l’equip de govern del Consell de Mallorca a mantenir, i millorar si 
s’escau, les línies d’ajudes a les associacions de gent gran i que, per una altra banda, que l’acord sigui 
comunicat, al més aviat possible, a les associacions beneficiàries donat que els programes s’executen 
d’octubre a octubre i, per tant, les associacions necessiten conèixer quina és la postura del Consell de 
Mallorca al respecte. 

La Sra. MÓRA (El Pi-Proposta per les Illes) aclareix que, atès que es debaten dues mocions diferents, 
donarà el punt de vista del seu Grup a cada una d’elles de manera separada. 

Quant a la moció de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, manifesta que el seu Grup està 
completament d’acord amb el fons de la moció però no creu que els acords siguin del tot correctes i, 
per això, anuncia que hi proposarà una modificació que, si és acceptada, el seu Grup votaria a favor de 
la moció. 

Per tal d’aclarir el sentit de la modificació, exposa que no li sembla que bestreure el pagament dels 
lloguers sigui el més adient i, fins i tot, creu que la Tresoreria o la Intervenció hi posarien impediments 
donat que no pareix que sigui massa correcte pagar una cosa abans d’estar justificada. 

Per això, la modificació que proposa que s’inclogui en la moció és que s’ampliïn els terminis de 
justificació, és a dir, que en lloc de justificar les subvencions a finals d’any, aquestes es poguessin 
justificar trimestralment, per exemple, i així les associacions recuperarien els doblers molt abans. 

Amb relació al segon punt de la moció, proposa que sigui substituït per l’acord de la moció presentada 
pel Partit Popular, la redacció del qual considera que és adequada. 

Referent al tercer punt de la moció indica que ja existeixen punts per ajudar les associacions de gent 
gran en la gestió administrativa, encara que són deficitaris. Aquests punts estan ubicats a Inca, Manacor 
i Palma. 

En conseqüència proposa que se doti dels recursos necessaris per tal que els punts d’atenció situació a 
Inca, Manacor i Palma puguin oferir tota l’ajuda que sigui necessària a les associacions de gent gran a 
l’hora de fer les gestions pertinents amb les institucions així com facilitar la justificació de les 
subvencions. 

Per altra banda i en referència a la moció presentada pel Partit Popular, comenta que el seu Grup està 
totalment d’acord amb el seu contingut i aprofita l’ocasió per recordar que El Pi-Proposta per les Illes, 
al passat Ple, va formular una pregunta relativa a aquest assumpte perquè els preocupava que no 
s’haguessin convocat aquestes subvencions. 

Observa que les activitats de la gent gran no consisteixen només en lleure i bauxa sinó que també tenen 
un caire social que redunda en benefici de la salut dels nostres majors i, per això, sol· licita que es 
convoquin, al més aviat possible, les subvencions adreçades a les associacions de gent gran. 

Per acabar, reitera la petició de modificació de la moció de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía en el 
sentit que s’ampliïn els terminis de justificació repartits al llarg de l’any i no només a final d’any. 

El Sr. JURADO (conseller executiu de Participació Ciutadana i Presidència) es refereix, primerament, a 
la moció presentada per Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía i li demana a la Sra. Serra que aclareixi 
l’afegitó que ha proposat a la seva moció per tal de saber exactament quina seria la redacció definitiva. 
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Pel que fa a la moció presentada inicialment, explica que les darreres convocatòries de subvencions per 
a associacions de gent gran ja incloïen la possibilitat de pagar bestretes del 50% de la subvenció 
concedida, la qual cosa se continuarà mantenint, i just basta que l’associació interessada ho sol· liciti. 

Sobre els conceptes subvencionables en matèria de manteniment i activitats, comenta que està previst 
incrementar les quantitats que percebrà cada associació, és a dir, que no només mantendran les 
quantitats d’anteriors convocatòries sinó que les augmentaran i, donat que hi estan treballant, fa notar 
que l’equip de govern està d’acord amb aquest punt de la moció. 

En darrer lloc aclareix que totes les associacions són rebudes pel personal del Consell de Mallorca i no 
és quelcom nou. Això s’ha fet sempre. Les associacions són citades, amb dia i hora, per ser atesos i 
solucionar-los tots els dubtes que puguin tenir i això se fa tant a Palma com a Inca i a Manacor. 

Així doncs, l’assistència a les persones que vénen a sol· licitar una subvenció ja s’està prestant i se 
continuarà prestant, per la qual cosa no veu cap objecció a acceptar aquest punt de la moció. 

Finalment assegura que l’equip de govern hauria votat a favor de la moció però, ara bé, no estan 
d’acord amb fer d’interlocutors amb els propietaris dels locals llogats perquè el Consell de Mallorca no 
s’hi pot comprometre. Si Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía afegeix aquest punt a la moció, 
demanarien votació separada dels punts i votarien en contra aquest afegitó o bé, si no s’accepta la 
votació separada, votarien en contra de tota la moció. 

Tot seguit anuncia que parlarà de la moció presentada el Partit Popular i s’adreça al Sr. Rotger. 

Comenta que el Consell de Mallorca destinarà la mateixa quantitat de l’any passat al concepte de 
subvencions però, això sí, s’incrementarà la quantitat màxima a percebre en concepte d’activitats un 
12%, el concepte de manteniment un 20% i mantendrien l’import destinat als lloguers. 

Especifica que han decidit fer aquest increment perquè en les darreres convocatòries s’ha pogut 
observar que no s’ha exhaurit la quantitat de doblers pressupostada i, per això, han pensat en 
incrementar els límits perquè les associacions puguin gaudir una major subvenció per cobrir els 
conceptes d’activitats i així contribuir al foment de les activitats socioculturals, que la gent gran puguin 
tenir accés a una oferta més àmplia d’activitats i que siguin de més qualitat. 

A mode d’exemple, constata que l’any passat es deixaren d’adjudicar gairebé 200.000 €, doblers que 
fan comptes que se puguin gastar enguany atès que les associacions podran demanar més doblers i, per 
tant, el repartiment serà millor. 

Finalment reitera que podrien votar a favor de la moció de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía però 
voldria abans que la Sra. Serra digui quina serà la redacció definitiva de la moció. 

La Sra. SERRA intervé per fer l’aclariment que li ha sol· licitat el Sr. Jurado. 

Explica que la intenció del seu Grup és afavorir el desenvolupament de les associacions de gent gran 
perquè és un col·lectiu que té la càrrega afegida d’haver-se d’encarregar de totes les gestions que se’n 
deriven del funcionament normal de les associacions. 

No obstant això i donat que el Sr. Jurado ha manifestat la voluntat de l’equip de govern de votar a favor 
de la moció en cas de retirar l’addenda proposada, anuncia que no té cap inconvenient en retirar-la per 
tal d’afavorir el consens. 

El Sr. JURADO li agraeix a la Sra. Serra el seu gest col· laborador i aprofita per informar que la propera 
setmana estan convocades totes les associacions de gent gran de Mallorca a dues reunions que tendran 
lloc a Son Pardo per explicar, detalladament, com serà tot el sistema de subvencions que s’oferiran 
enguany. 

Especifica que les reunions se celebraran els dies 14 i 15 d’octubre, una adreçada a les associacions de 
Palma i l’altra a les de la part forana. 

La Sra. SERRA demana al Sr. Jurado si podrien convidar el seu Grup a assistir a aquestes reunions. 

El Sr. JURADO li confirma que sí, que estarà encantat que hi assisteixin. 

El Sr. ROTGER mostra la seva satisfacció per l’explicació de l’equip de govern pel fet que se 
mantengui o s’incrementin les partides destinades a les subvencions per a la gent gran. 
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Constata que anualment no s’esgoten totes les partides i, per això, li sembla molt oportuna la iniciativa 
d’augmentar els límits de les subvencions pels conceptes de manteniment i d’activitats. 

També vol aprofitar l’avinentesa per fer un reconeixement a les associacions i, sobretot, als 
ajuntaments per les seves polítiques de gent gran que sens dubte ajuden al fet que el Consell de 
Mallorca pugui dur a terme les polítiques que són de la seva competència. 

Per concloure la intervenció, comenta que al seu Grup també li agradaria poder assistir a les reunions 
anunciades. 

El Sr. PRESIDENT fa constar que tots els consellers i consellers del Consell de Mallorca poden 
participar, evidentment, a totes les activitats que s’organitzin –i que surten publicades en l’agenda del 
Consell de Mallorca– sense necessitats de ser convidats expressament perquè hi tenen tot el dret i, 
precisament per fomentar la participació i l’assistència, els esdeveniments i les activitats es publiquen 
en la pàgina web de la institució. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
 
PUNT 45. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP CIUTADANS (PARTIDO 
PARA LA CIUDADANIA) DEL CONSELL DE MALLORCA DESPRÉS DEL 
DISCURS INSTITUCIONAL DE LA DIADA DE MALLORCA. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
El pasado 12 de septiembre con motivo de la Diada de Mallorca el Teatro Principal 
volvió a acoger los Premios de la Diada 2015. 
 
Como va siendo habitual, en los diferentes actos institucionales, el Presidente del 
Consell Insular de Mallorca, aprovechó la ocasión para hacer su discurso. Un discurso 
partidista y pancatalanista, enfocado a una falsa mallorquinidad y que nos quiere 
sumar a un proyecto al que Mallorca no pertenece. 
 
Sr. Ensenyat, estamos empeñados en que usted gobierne para todos, si, debe ser un 
capricho de nuestro partido, pero usted esta aquí para representar a todos los 
mallorquines y no solo a sus votantes. 
En definitiva utiliza la historia para hacer un discurso victimista y exento de sentido 
crítico, además de utilizar una institución pública al servicio de sus votantes. 
 
Por todo ello desde el Grupo Ciudadanos del Consell presentamos a debate el 
siguiente 
 
ACUERDO 
 
1—El Pleno del Consell de Mallorca insta al Presidente del Consell a que los futuros 
discursos institucionales vayan dirigidos al conjunto de los mallorquines y no solo a 
sus votantes. 
 
2- Que el Presidente del Consell abandone su discurso victimista y no tergiverse la 
historia.  
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El Sr. PONS (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) relata que el passat 12 de setembre, amb motiu de 
la celebració de la Diada de Mallorca, el Teatre Principal tornà a acollir l’acte de lliurament dels premis 
de la Diada de 2015. 

Com és habitual en els diferents actes institucionals, el president del Consell de Mallorca hi va 
pronunciar el seu discurs. Va ser un discurs partidista, pancatalanista, enfocat a una falsa mallorquinitat 
i que vol sumar els ciutadans d’aquesta illa a un projecte al qual Mallorca no pertany. 

Recalca que la intenció i voluntat del seu Grup és que el Sr. Ensenyat governi per a tothom perquè 
ocupa el seu càrrec per representar tots els mallorquins i no només els seus votants. 

Retreu que el Sr. Ensenyat faci servir la història per fer un discurs victimista i exempt de sentit crític, a 
part d’utilitzar una institució pública al servei dels seus votants i, per tot això, el Grup Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía proposa l’adopció dels acords següents: 

- El Ple del Consell de Mallorca insta el president del Consell de Mallorca a què els futurs discursos 
institucionals vagin dirigits al conjunt dels mallorquins i no sols als seus votants. 

- Que el president del Consell de Mallorca abandoni el seu discurs victimista i que no tergiversi la 
història. 

El Sr. PASTOR (El Pi-Proposta per les Illes) manifesta, d’entrada, que el seu Grup no donarà suport a 
la moció perquè no sap cert si varen assistir als mateixos actes de la Diada de Mallorca que els 
membres de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. 

De fet, si El Pi-Proposta per les Illes hi va notar a faltar quelcom o si li podria fer algun retret al 
president del seu discurs, seria que fou poc contundent i poc reivindicatiu. Va ser un discurs molt 
institucional i el seu Grup pensa que, com a mínim, les seves idees podrien haver-hi tengut cabuda 
però, si han de fer algun retret, seria que el discurs pareixia, de vegades, una declaració d’amor. 

La celebració de la Diada de Mallorca és un dia per reivindicar i perquè els mallorquins i mallorquines 
coneguin la greu situació del Consell de Mallorca. 

Tot seguit li sol· licita al Sr. Pons que li expliqui quin bocí del discurs va ser pancatalanista, quin bocí 
considera que va ser polític i quines dades històriques s’hi varen falsejar perquè així li resultarà més 
fàcil esbrinar si hi va haver alguna errada però, de moment, al president del Consell de Mallorca no li 
fa cap retret quant al discurs. 

Fa constar que no són ni avorrits ni victimistes i que cada dia li preocupa més el discurs de 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía perquè desconeix si és per mor de viure dues realitats diferents o 
d’entendre la política de dues maneres distintes. 

Tot allò que signifiqui defensar la nostra llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, tendrà el suport 
dels consellers d’El Pi-Proposta per les Illes. Tot el que sigui defensar l’autogovern del Consell de 
Mallorca tendrà el suport dels consellers d’El Pi-Proposta per les Illes. Tot el que sigui reclamar al 
Govern de les Illes Balears un finançament just i més transparència tendrà el suport dels consellers d’El 
Pi-Proposta per les Illes. 

Per concloure, remarca que el seu Grup rebutjarà la moció alhora que lamenta que l’hagin presentada. 

La Sra. RIBOT (Podem Mallorca) diu que, segons el parer de Podem Mallorca, cal fer una clara 
diferenciació entre el que és un discurs pancatalanista i un discurs que reflecteix la cultura pròpia de 
Mallorca. 

El discurs del president amb motiu de la celebració de la Diada de Mallorca va fer referència a una 
sèrie de fets històrics que no són inventats, ni molt manco, i al tractament injust que ha sofert Mallorca 
durant molt de temps i que quasi podrien qualificar de colonial.  

Nega que això sigui victimisme sinó que és un reconeixement dels fets i reclamar un tracte millor per a 
la ciutadania de Mallorca. 

Tots els partits comparteixen que Mallorca necessita d’un millor finançament –i així s’ha dit en aquest 
Ple– i Podem Mallorca opina que està molt clar que el tracte rebut per part del Govern central és injust i 
aquest és el fet que varen veure reflectit en el discurs del president. 
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Per altra banda, el discurs els va semblar prou encertat perquè elogiava els premiats i destacava llur 
gran tasca dins la nostra societat i llur compromís amb Mallorca. 

El projecte del Pacte de Govern per a Mallorca és un projecte sensat que passa, sens dubte, per un 
augment de les competències i del finançament, per més autogestió i per apropar la institució a la 
ciutadania. L’autèntic objectiu de l’equip de govern és donar una autèntica resposta a les inquietuds del 
poble de Mallorca, i no cap altra.  

El Pacte de Govern està format per partits que assumeixen plenament la nostra cultura, cultura 
compartida amb altres territoris, més enllà de la nostra illa. S’ha de diferenciar la construcció política –
de la qual només en parla Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía– de la defensa de la nostra cultura, que 
té unes bases pròpies i unes característiques compartides amb més territoris, i tot això no es pot resumir 
en la suposada mallorquinitat de què acusen els discursos del president. 

Per acabar manifesta, que per les raons exposades, el Grup Podem Mallorca no pot més que rebutjar 
aquesta moció. 

La Sra. BUJOSA (MÉS per Mallorca) ressalta que donar les gràcies a les persones i entitats 
guardonades és reconèixer que aquesta terra té un col·lectiu humà plural i divers que enriqueix els 
nostres trets culturals, esportius, d’acció social, comercials, científics, artístics, etc., que lluiten per la 
igualtat d’oportunitats i de gènere i que, en definitiva, ens cohesionen com a poble. 

El discurs va lloar la tasca en matèria de serveis socials i l’esforç que tothom ha fet amb el pla 
d’acolliment dels refugiats, plasmant la idea que el Consell de Mallorca ha d’esdevenir una institució 
que es brinda a treballar per finir tot tipus de conflictes. 

Ramon Llull, un dels nostres cappares indiscutible, filòsof, poeta, místic, teòleg i missioner. Per cert, 
protegit del rei Jaume II, de qui Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, en la moció següent, demana 
celebrar el jurament que va fer de la Carta de Franqueses i Privilegis del Regne de Mallorca. 

Parlava el president, en el seu discurs, de Ramon Llull com a exemple a seguir en la seva empresa de 
basar, en el diàleg, l’enteniment entre el món occidental i el món oriental, avui extrapolable a l’entesa 
entre tots els tipus de diversitats. 

Versava el discurs del president també sobre les conseqüències històriques que per a aquesta terra va 
suposar la guerra de Successió i els decrets de Nova Planta, un episodi de la nostra història col· lectiva 
innegable i irrenunciable.  

Fins i tot el president parlà de Lluc, no com a símbol exclusivament religiós, sinó com a símbol de la 
mallorquinitat. “Repensem Mallorca” és un ampli procés participatiu que servirà, entre d’altres coses, 
per acostar la institució a la ciutadania i el foment de l’Assemblea de Batles i Batlesses de Mallorca. 
Acaba d’enumerar els temes que el president desenvolupà com a punts claus del seu discurs. 

El Grup MÉS per Mallorca, tot i haver-ho cercat, no ha trobat cap rastre de victimisme en el discurs del 
president. En tot cas, hi ha trobat arguments i idees encaminades a reconèixer la vàlua de la gent 
d’aquesta terra, la vàlua individual i col· lectiva com a poble, un poble amb una història i cultura que de 
la qual n’estan orgullosos i que volen reivindicar amb la cara ben alta.  

Aquest poble i aquesta ciutadania mereixen que aquesta institució lideri accions i projectes que 
enforteixin els lligams comuns de tots els mallorquins i mallorquines tot reafirmant, dia a dia, el 
sentiment d’orgull de col· lectivitat. 

També observa que encara està cercant en el discurs les referències abusives a Catalunya que hagin fet 
que el Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía agafi tanta embranzida parlant de pancatalanisme i falsa 
mallorquinitat en l’exposició de motius de la moció. 

En realitat només podria entendre aquest argument si es refereixen al fet que el discurs del president fos 
íntegrament en català i ja els adverteix que s’hi hauran d’acostumar que així sigui durant tota aquesta 
legislatura i, finalment, anuncia que el MÉS per Mallorca evidentment votarà en contra de la moció. 

El Sr. COLL (PSOE) comenta que la moció parla d’un discurs partidista i pancatalanista enfocat a una 
falsa mallorquinitat que ens vol sumar a un projecte al qual Mallorca no pertany. La moció també 
indica que el president utilitza la història per fer un discurs victimista i exempt de sentit crític. 
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En llegir això, el Grup Socialista ha decidit demanar-li a Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía un 
aclariment per tenir un punt d’inici de debat ja que la moció s’expressa amb un llenguatge gruixat. 
Concretament, volen saber què els ha provocat tanta indignació.  

Per fer aquesta feina, han recuperat el discurs del president per tal d’examinar si hi havia qualque cosa 
o tema que haguessin passat per alt. En el discurs han trobat una part d’homenatge a les persones i 
entitats que tots varen decidir premiar, una defensa de la Diada, una crida a favor de la solidaritat amb 
els refugiats a Europa, referències a la figura de Ramon Llull com a intel· lectual més universal de la 
nostra terra i un relat dels fets de la guerra de Successió a Mallorca. 

Fins i tot, en el discurs hi havia referències a la pujada a Lluc a peu simbolitzant el camí dels 
mallorquins i també s’hi parlava d’un pla de participació integral, de l’Assemblea de Batles i Batlesses 
de Mallorca i de la reclamació d’un millor finançament per a la nostra terra. 

D’entre tots aquests temes, no han pogut trobar res que justifiqui la indignació de Ciudadanos-Partido 
de la Ciudadanía i, per això, demana que s’especifiqui quins són els punts de desacord i, en cas que el 
conflicte es produeixi principalment pels fets històrics exposats pel president, li agradaria que aclarissin 
quins són els fets que els generen un rebuig tan gran i quin és, segon el seu parer, el relat històric de la 
nostra terra per així tenir un punt d’inici de debat. 

La Sra. CATALÀ (PP) inicia la seva intervenció. 

En primer lloc anuncia que el Partit Popular votarà a favor d’aquesta moció i, tot seguit, li diu al Sr. 
Ensenyat que ha de representar tots els ciutadans, encara que no pensin com ell. Per això, creu que no 
ha d’utilitzar aquesta institució pública o el seu discurs al servei dels seus votants. 

Des del Partit Popular volen que els seus discursos vagin dirigits a tots els mallorquins i mallorquines i, 
sobretot, que no generin incomoditats entre els oients i que sigui lleials a la nostra història. 

Per concloure, fa constar que a ella, com a consellera del Partit Popular al Consell de Mallorca, li 
agradaria sentir-se representada pel Sr. Ensenyat perquè no ha d’oblidar que també és el seu president. 

El Sr. PONS s’adreça al Sr. Pastor per fer-li una crítica. 

En aquest sentit li diu que li despista la postura d’El Pi-Proposta per les Illes respecte als temes que 
estan tractant i, de vegades, no sap si el seu partit és nacionalista o regionalista i, fins i tot, creu que 
potser no importaria haver creat el partit perquè podrien haver-se unit a MÉS per Mallorca donat que 
no hi ha gaire diferències entre ambdues formacions polítiques. 

Per altra banda explica que, pel que fa als temes històrics, no ha dit que el Sr. Ensenyat s’inventi la 
història de Mallorca sinó que fa referència a determinats esdeveniments que certament han succeït però 
que li permeten fer un discurs adaptat a allò que vol dir i, per tant, adoptar una postura victimista.  

Per exemple, quan parla de la guerra de Successió, la identifica amb un saqueig o un espoli i és amb 
això que estan en contra, és a dir, que facin servir les institucions per fer un discurs basat en els seus 
interessos com ahir mateix feren amb el discurs dels premis solidaris. 

En definitiva, a Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía no li agrada ni el discurs pancatalanista del 
president ni que utilitzi les institucions per fer política de partit. 

El Sr. PRESIDENT intervé per respondre al Sr. Pons. 

Li observa que no ha entès que és, exactament, el que li sembla pancatalanista o què entén el Sr. Pons 
per pancatalanista i adverteix que ell sempre s’ha declarat mallorquinista i que els catalans se defensen 
molt bé tot sols. 

Quant als fets històrics, diu que en va parlar perquè enguany fa 300 anys d’aquests fets i potser l’any 
que ve parlarà d’una altra efemèride. 

A continuació li conta una dita que li contaren: Anaven Sant Josep, la Mare de Déu i el Bon Jesús des 
de Betlem cap a Egipte amb una somera. Tot tres anaven a peu i la somera a darrere.  

Passà un home i els digué que no era normal anar a peu els tres i la somera. Aleshores la Mare de Déu 
pujà a la somera amb el Bon Jesús. Va passar un altre home i criticà que fessin un viatge tan llarg amb 
la somera carregada. La Mare de Déu davallà de la somera. 
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En passà un altre i també va criticar que la somera anàs buida i els tres anassin a peu. Llavors Sant 
Josep s’enfilà damunt la somera i, en passar una altra persona, li digué si no s’empegueia anar damunt 
la somera mentre la dona i el nin anaven a peu. Al final, li pegaren una puntada de peu de la somera.  

La conclusió és que, se faci el que se faci, sempre hi haurà gent que ho criticarà perquè no hi estarà 
d’acord i fa palès que el seu afany sempre ha estat parlar, especialment quan ho fa de manera 
institucional, per representar el Consell de Mallorca amb la màxima dignitat possible tot i que sempre 
hi haurà qualcú que li traurà punta a les seves paraules, com avui s’ha demostrat. 

Assegura que sempre intenta i intentarà parlar amb el màxim de respecte procurant no ofendre ningú i, 
finalment, li demana al Partit Popular que recuperi que el seu discurs –igualment que han fet els altres 
grups– perquè li diguin en quin punt va falsejar la història i quan va ser pancatalanista. També podrien 
rescatar els discursos de la presidenta de la passada legislatura i analitzar si tots els consellers 
d’aleshores es varen sentir còmodes amb els seus discursos i potser, a partir d’aquí, en podrien parlar. 

El Sr. PASTOR intervé per aclarir el posicionament d’El Pi-Proposta per les Illes, d’acord amb la 
petició que li ha formulat el Sr. Pons. 

Comenta que el Sr. Pons ha fet unes referències a la seva persona i al seu partit que li recorden els 
debats de Canal 4 quan estava amb el Sr. Jorge Campos, que li deia exactament el mateix. El Sr. 
Campos també li demanava si el seu partit era nacionalista o regionalista. 

En aquest sentit, assegura que El Pi-Proposta per les Illes és un partit d’aquí amb un únic interès que 
són els ciutadans de les Illes Balears. No tenen cap compromís amb Madrid ni hi tenen ningú que els 
digui què han de dir. 

La qualificació del discurs de pancatalanista per part de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, li fa 
pensar que estan malalts perquè sembla quelcom obsessiu. Tot allò que els sona a Catalunya pareix que 
els produeix urticària, fins i tot, a l’hora d’emprar la nostra llengua en la qual la majoria dels presents 
es comuniquen. 

Finalment explica que MÉS per Mallorca no l’ha convidat per formar-ne part i que es troba molt 
còmode al Grup El Pi-Proposta per les Illes però, no obstant això, no li sabria greu arribar a acords amb 
partits o persones amb el talant del Sr. Ensenyat i, en canvi, assegura que personalment no ho faria mai 
amb partits que tracten la llengua catalana així com ho fa Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. 

Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per dotze vots a favor (PP i Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía), vint-i-un vots en contra (PSOE, MÉS per Mallorca, Podem 
Mallorca i El Pi-Proposta per les Illes) i cap abstenció. 
 
PUNT 46. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP CIUTADANS (PARTIDO 
PARA LA CIUDADANIA) DEL CONSELL DE MALLORCA, PER LES 
DECLARACIONS DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE MALLORCA 
INDICANT QUE VOLDRIA CANVIAR LA DATA DE LA DIADA I DE LA 
INTENCIÓ DE DUR LA CONSULTA A LES URNES. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 

Desde Ciutadans, voldríem exposar sa nostra objecció en es canvi de data de sa Diada. 
Per nosaltres es dia 12 de setembre, recordant es jurament que el Rei Jaume II va fer 
l’any 1276, de sa Carta de Franqueses i Privilegis des Regne de Mallorca, és es més 
adient, però com vostès s’han encaparrotat en canviar aquesta data, 
mos agradaria oferir-los sa nostra proposta, amb es sentit comú, per vostès es menys 
comú des sentits. L’hauríem de despolititzar i convertir-la amb una festa pes poble 
“es seu dia", ja que vostès sempre xerren  de participació i respecte a sa voluntat 
popular. 
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Aquesta Diada hauria de ser sa de tots es mallorquins, i no una festa 
que passa desapercebuda per sa majoria d'es ciutadans. 

A Palau Reial només s’apropen es estrangers, i en es pobles no sé celebra gairebé 
res, perquè no els feim partícips. 

No troben que estaria bé organitzar  aquesta festa amb s’Assamblea de Batles i 
Batllesses, allà on tots poguessin compartir ses decisions de ses celebracions de sa 
Diada? 

 
A Ciutadans deim: “Sa cultura la fan ses persones i no s’administració”. 
“Recusam de ple qualsevol política cultural que tracti d’induir a sa ciutadania cap a 
una determinada opció o discurs polític “ 
 

Per tot això, proposam que es canvi de data sigui lo més proper possible en es sentit 
comú, el de reconvertir una festa política a una festa amb la màxima participació de la 
ciutadania, una festa que reconegui és sentit cultural i popular de Mallorca, allà on es 
polític sigui un espectador i no es protagonista. 

Sa seva intenció de dur a ses urnes es canvi de data de sa Diada és populista.  

Es que som aquí asseguts tenim suficient recolzament popular per poder triar una 
data. Dur una consulta a ses urnes ha de ser per assumptes més importants.  

També ens agradaria que tinguessin en compte sa possibilitat de fer sa Diada un dia 
no laboral o de passar el dia al festiu més proper a sa data triada. 

Per tot això és grup ciutadans proposa el següent. 

 
ACORDS 
 
1- Continuar amb sa data actual de sa Diada, dia 12 de setembre , recordant es 
jurament que el Rei Jaume II va fer a l’any 1276 de la Carta de Franqueses i Privilegis 
del Regne de Mallorca. 
 
2- Si es fes es canvi, despolititzar sa data, perquè sigui es govern des color que sigui, 
no torni canviar sa data de sa Diada. 
 
3-Si es fes es canvi, consultar sa data amb s’Assamblea de Batles i Batlesses perquè 
entre tots es pogués decidir. 
 
4- Trobar sa forma més adequada perquè sa Diada de Mallorca fos un dia festiu. 
 

El debat d’aquest punt s’ha fet en el punt 43.  



 209 

Sotmesos els punts núm. 1 i 4 de la proposta a votació, es rebutgen per onze vots a 
favor (PP i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía), vint-i-un vots en contra (PSOE, 
MÉS per Mallorca, Podem Mallorca i El Pi-Proposta per les Illes) i cap abstenció. 

Sotmesos els punts núm. 2 i 3 de la proposta a votació, es rebutgen per dos vots a 
favor (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía), trenta vots en contra (PP, PSOE, MÉS 
per Mallorca, Podem Mallorca i El Pi-Proposta per les Illes). 
 

Es troba absent el Sr. Salom Munar 

 
PUNT 47. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DE CONSELLERS DEL 
PARTIT POPULAR SOBRE LA DEMOLICIÓ O TRASLLAT DEL 
MONUMENT DE SA FEIXINA. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Atès que els responsables polítics de l’Ajuntament de Palma de Mallorca i davant la 
urgència, a la fi d’evitar que decisions com la demolició o el trasllat del monument de 
Sa Feixina siguin executades abans de que el Consell de Mallorca es pronuncií sobre 
el tema ja que és l’administració competent en la protecció de Patrimoni artístic i 
cultural de l’illa de Mallorca.  
 
Per tot això, es proposa al ple del Consell de Mallorca l’adopció del següent  
 
ACORD 
 
1. Que s’encarregui als serveis tècnics de Patrimoni la redacció d’un 
informe/dictamen en relació a la possible demolició o trasllat del monument, per a que 
una vegada debatut en ponència tècnica, s’acordi la seva emissió per part de la 
Comissió de Patrimoni. 
 
2. El Consell de Mallorca insti al President de la comissió de Patrimoni que s’inclogui 
un punt a l’ordre del dia en el que ja es pugui debatre i acordar sobre el citat informe i 
la proposta que eleva en relació al mateix la Ponència tècnica de Patrimoni. 
 

El Sr. PRESIDENT informa que l’Associació per a la Revitalització dels Centres Antics (ARCA) ha 
sol· licitat intervenir al Ple en aquest punt i dóna la paraula a la Sra. Begoña Gómez. 

La Sra. GÓMEZ (en representació d’ARCA) fa la següent intervenció: 

“Sr. president, Sres. i Srs. consellers del Consell de Mallorca. 

La proposta presentada per el Grup Popular per tal que s’insti l’elaboració d’un informe que estudiï el 
valor patrimonial del monument de sa Feixina de Palma ens sembla una proposta massa prudent i, tot i 
això, pensam que els partits que governen en coalició aquesta institució potser hi votin en contra. Si és 
així, serà trist, molt trist.  



 210 

L’actitud dels mateixos partits que també governen a Cort, fins ara, és la de no voler atendre arguments 
que avalen la necessitat de mantenir el monument de sa Feixina perquè tenen una decisió presa: 
desmuntar-lo. I dic desmuntar-lo, perquè és el que diu el lamentable punt del seu pacte de govern i fins 
ara no s’han atrevit els governants a parlar d’esbucar, tot i que els mitjans de comunicació ho donen per 
fet. Ja és gros i indignant a aquestes altures de la civilització a Mallorca, haver de sentir que se vol 
retirar patrimoni de l’espai públic, o pitjor encara, destruir-lo, per motius ideològics. 

Nosaltres, des d’ARCA, volem anar més enllà de la proposta del Partit Popular. Demanam als partits 
que integren el pacte de govern a totes les institucions balears que defensin tot el patrimoni, estigui o 
no catalogat. I el monument de sa Feixina, erigit per subscripció popular en memòria originalment de 
les víctimes del Baleares, moltes d’elles joves mallorquins, és patrimoni.  

És patrimoni històric, perquè ens ajuda a recordar l’empremta del passat per no tornar a repetir-la, i és 
patrimoni arquitectònic perquè és obra d’un dels arquitectes mallorquins més reconeguts de la primera 
meitat del segle XX. I això ho diu el sentit comú i ho diuen arquitectes tan importants com Pere 
Nicolau i Toni Sbert, a més d’historiadors de la repressió franquista i la guerra com Jaume Serra i 
Cristòfol Miquel Sbert. Celso Calviño, professor i historiador, va assegurar fa dos dies en un acte de 
ARCA que era molt important per a les sortides escolars mantenir el monument per explicar la història 
als alumnes.  

I, entre nosaltres, jo posaria la mà al foc que tots aquests que hem nomenat i la immensa majoria de la 
gent propera a ARCA que defensa el monument són d’esquerres.  

Perquè, com va dir Toni Sbert: ‘Jo he corregut davant els grisos’ i molts de nosaltres també, i ho deim 
perquè no són ni més demòcrates ni més antifranquistes que nosaltres, els que volen veure destruït el 
monument.  

Un monument que avui és simplement un clam contra les guerres i les dictadures, com diu la inscripció 
que varen ordenar instal· lar Aina Calvo i Nanda Ramon (PSOE i PSM) amb la complicitat unànime de 
tots els partits que aleshores tenien representació a Cort: EU, Verds, UM i PP. Aquesta unanimitat 
política –i en un percentatge elevadíssim també social– va despullar el monument de qualsevol símbol 
ofensiu i ha quedat nu, com un monument racionalista que és.  

L’arquitecte autor del monument, Francesc Roca Simó (Palma 1874-Madrid 1940) és, potser, un dels 
nostres arquitectes amb major projecció a Amèrica. És el mateix que va projectar a Palma el Col·legi 
de Notaris, Can Casasayas (edifici modernista de la plaça del Mercat) i Casa Segura. També Can Roca 
i l’edifici de la Delegació del Govern. A Rosario (Argentina), el Club Español, el Palau Cabanellas i 
nombroses obres més.  

Saben que a Rosario hi ha un monument a la bandera, idèntic al nostre de sa Feixina, però a una escala 
molt major? El nostre fa 20 metres i és el monument més alt de la ciutat. El de Rosario és idèntic en 
proporcions i estètica, però molt més alt i ample.  

Senyores i senyors consellers: desmuntar o destruir monuments per motius ideològics no és propi d’una 
societat que vol aprendre del passat.  

ARCA ha aportat, i continuarà fent-ho, suficients arguments perquè l’Ajuntament de Palma rectifiqui. 
Si vostès volen, poden ajudar.  

Que els mateixos que parlen de participació ciutadana, transparència i diàleg imposin una destrucció 
patrimonial d’un monument que els seus mateixos partits havien consensuat mantenir i contextualitzar 
feia escassos anys, rompent la unanimitat política, és realment lamentable.  

Però encara és més lamentable que ni tan sols la proposta de retirada del monument estàs en els 
programes electorals ni de Som Palma, ni del PSIB-PSOE, ni de MÉS per Mallorca. Qualcú va sentir 
durant la campanya electoral que aquest fos un tema de debat? A ARCA no ho sentírem i ens reunírem 
amb pràcticament tots els partits. I d’aquest tema no en parlàrem, saben per què? Perquè ja estava 
consensuat feia anys, i despullat de simbologia.  

Nosaltres donam suport a tota la feina de Memòria Històrica, però en el cas del monument de sa 
Feixina, ha de triomfar el consens, el diàleg i el patrimoni, el mateix que va triomfar l’any 2010 i ara 
alguns partits polítics volen rompre.” 
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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, senyores i senyors consellers, la Unió d’Associacions de Mallorca, referent a 
aquest punt tan polèmic sobre sa Feixina, exposa el següent: 

Amb relació a la sentència del Suprem en la qual es basa el govern de l’Ajuntament de Palma, s’ha de 
dir que no es pot comparar una estàtua del colpista Franco amb el monument de sa Feixina, que no 
recorda el dictador sinó les persones que varen morir en el creuer i, amb la placa posterior, totes les 
víctimes de la Guerra Civil Espanyola.  

Un dels motius que es fan valer per justificar l’enderrocament del monument és que recorda el 
franquisme. S’oblida que Palma és plena d’edificis de l’època de la dictadura, des de la Delegació del 
Govern, abans seu del Govern Civil franquista i la Comissaria de Policia, que perseguia els demòcrates, 
fins a l’antiga casa dels Sindicats Verticals, on se celebraven actes d’exaltació franquista, i a dia d’avui 
és la seu de CCOO. Ningú no demana la seva demolició, perquè forma part de la història de la ciutat.  

Aquest tipus de monuments són símbols amb un caràcter pedagògic sobre allò que no s’hauria de tornar 
a repetir. En posam un exemple indicant que la casa de Hitler, a Àustria, se manté i això no significa un 
enaltiment del nazisme, atès que són llocs on es poden explicar els fets històrics de forma didàctica als 
alumnes dels col· legis.  

Aquest monument té un valor històric, per la qual cosa s’ha de construir en aquest sentit, no destruir. 
També cal recordar que els tres partits d’esquerres, a Palma, es varen comprometre a protegir el 
patrimoni i així ho varen afirmar en la seva primera compareixença conjunta, enfront de la façana de 
Can Bibiloni.  

Al barri de Santa Catalina hi ha cataliners que hi estan a favor, i d’altres en contra, de la demolició 
d’aquest monument, i s’han de respectar totes les opinions. La nostra entitat proposa una idea per fer 
content tothom: mantenir el monòlit, però afegir-hi una inscripció amb un text que expressi aquesta 
idea: ‘Per la pau, per la solidaritat i per la germanor entre totes les persones’.  

Tampoc no s’ha d’oblidar que aquest monument, en part, va ser pagat per cataliners, atès que es va fer 
una col·lecta popular al barri de Santa Catalina amb aquesta finalitat.  

D’altra banda, la Unió d’Associacions de Mallorca fa costat a l’opinió d’ARCA, una entitat d’un 
prestigi indiscutible i una honestedat indubtable, quant al manteniment de l’actual monòlit desposseït ja 
de la simbologia franquista que feia proselitisme d’un cop d’estat genocida i anticonstitucional que 
humiliava la legal i heroica II República Espanyola.  

Ara ja és una altra història. I l’opinió d’una entitat tan coherent i exemplar com ARCA s’ha de 
respectar sempre perquè, al nostre parer, hi entén més sobre patrimoni que tots els actuals polítics de 
l’Ajuntament de Palma, del Consell de Mallorca i del Govern balear junts.  

Una cosa és segura: la Unió d’Associacions de Mallorca lluitarà a fons per tal de mantenir el monòlit 
de sa Feixina. I la nostra entitat –no és un secret per a ningú– té la força suficient per fer tastanejar les 
parets mestres de qualsevol institució.  

I, per acabar, demanam: amb l’elevat cost econòmic que tendrà aquesta demolició, no valdria més 
gastar aquests doblers en donar menjar a la gran quantitat de gent de Mallorca que passa fam i penúries 
per a poder subsistir?” 

El Sr. ROTGER (PP) explica que el seu Grup proposa aquesta moció un cop vista la decisió presa pels 
responsables polítics de l’Ajuntament de Palma, amb la finalitat d’evitar la demolició o el trasllat del 
monument de sa Feixina, com s’ha anunciat públicament, sense que abans no s’hi hagi pronunciat el 
Consell de Mallorca, que és l’administració competent en matèria de protecció del patrimoni cultural 
de Mallorca. 

Aquesta moció s’alinea amb les idees expressades en les dues intervencions anteriors per part de dues 
entitats i també ho fa una carta al director publicada al diari Última Hora que deia que, si s’arriba a 
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tomar aquest monument, el parc de sa Feixina perdria la seva imatge i Palma perdria un monument a la 
seva història. 

L’objectiu de la moció és que el Consell de Mallorca encomani als tècnics de Patrimoni l’elaboració 
d’un informe o dictamen amb relació a aquest monument, que el tema sigui inclòs en l’ordre del dia de 
la propera Comissió Insular de Patrimoni i, finalment, que l’acord que se’n prengui avui sigui remès a 
l’Ajuntament de Palma. 

Observa que l’entitat ARCA forma part de la Ponència de Patrimoni i, per tant, opina que seria del tot 
coherent que el Ple adoptàs un acord en el sentit que ha sol· licitat un dels membres de la Comissió 
Insular de Patrimoni. 

Així mateix seria bo que en el si d’aquesta comissió es pogués debatre sobre la vàlua d’aquest 
monument; una vàlua que segons el Partit Popular aconsella la seva conservació i més tenint en compte 
que s’està totalment adaptat a allò que determina la Llei de memòria històrica. 

El Sr. PONS (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) comenta que el seu Grup pensa que s’ha creat un 
debat realment absurd amb relació al monòlit de sa Feixina, debat que fa que s’estiguin discutint 
qüestions que no interessen a la gent. 

Adverteix, per altra banda, que els responsables polítics parlen de prioritats i, en canvi, estan disposats 
a gastar-se 50.000 € per desmuntar el monòlit i posteriorment traslladar-lo. 

Hi ha monuments que són art i d’altres que són història però, si s’entra en la dinàmica de destruir allò 
que no està en consonància amb unes determinades creences, lamentablement farà que ens assemblem 
a altres cultures que sols destrueixen. 

El Sr. AMENGUAL (El Pi-Proposta per les Illes) aclareix que la moció que presenta el Partit Popular 
no versa sobre si s’ha de tomar o no el monument de sa Feixina sinó que demana que s’encarregui als 
serveis tècnics de Patrimoni que s’emeti un informe i que el tema es dugui a la Comissió Insular de 
Patrimoni. 

El seu Grup ha consultat la Llei de memòria històrica (Llei 52/2007) i l’Ordre Ministerial que la 
desenvolupa i que determina com s’han de dur a terme aquest tipus d’actes i diu que s’han de prendre 
les mesures oportunes per a la retirada d’escuts, insígnies, plaques i altres objectes o mencions 
commemoratives, d’exaltació personal o col· lectiva, de la revolta militar de la Guerra Civil Espanyola. 

Aleshores, s’ha de discutir si quan es varen llevar les plaques que tenia el monument, es va donar 
compliment a la Llei de memòria històrica o si realment el monument en si és una exaltació –com 
veuen alguns– del règim franquista. 

El Partit Popular demana que el Ple del Consell de Mallorca encarregui un informe al respecte al 
departament de Patrimoni i això li fa plantejar-se per què no ho va fer el PP quan governava. 

La Llei de patrimoni diu que, en qualsevol moment, a instància de part o d’ofici, es pot iniciar un 
procediment de declaració de BIC de qualsevol bé que pugui ser considerat d’interès cultural o històric 
i això no s’ha fet mai amb el monòlit de sa Feixina tot i que la Llei 12/1998, del patrimoni històric de 
les Illes Balears, ja té 17 anys. 

En premsa n’han sortit publicades diverses opinions i, fa uns dies, sortia la del Sr. Nicolau, arquitecte, 
que deia que amb el pas del temps la gent deixarà de veure-li al monument la ideologia que té al 
darrere. 

Quant a si el Consell de Mallorca s’hi ha de pronunciar ara, opina que es pot fer en qualsevol moment i 
també ho pot sol· licitar directament el Partit Popular com qualsevol ciutadà ja que la Llei de patrimoni 
ho permet. 

Per això, El Pi-Proposta per les Illes pensa que, si en 17 anys ningú no ha instat la declaració de BIC 
del monòlit, ara el Consell de Mallorca no s’ha d’immiscir en el que faci l’Ajuntament de Palma, atès 
que el seu Grup defensa l’autonomia municipal.  

De fet, sembla que hi ha un acord pres per l’Ajuntament de Palma, acompanyat dels pertinents 
informes tècnics i jurídics que diuen que no hi ha cap impediment per dur a terme les actuacions 
acordades, ja sigui trasllat o ja sigui demolició. 
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Un altre tema, a discutir per altra banda, és si els 50.000 € que costarà l’operació poden servir per a 
altres coses, com s’ha assenyalat abans. 

El Pi-Proposta per les Illes considera que, si l’Ajuntament de Palma té aquesta decisió presa, doncs que 
la dugui endavant sense que el Consell de Mallorca hi interfereixi. El seu Grup no és sospitós d’anar en 
contra de la Llei de memòria històrica (posa el exemples del Sr. Pastor i la Sra. Móra als seus 
respectius municipis) però això no significa que s’hagin de ficar en els assumptes de l’Ajuntament de 
Palma i, per això, anuncia que s’hi abstendran. 

El Sr. SEVILLANO (Podem Mallorca) fa avinent que el monument de sa Feixina ve provocant una 
gran controvèrsia durant les darreres dècades i, per tant, hi hagut temps suficient per pronunciar-se’n i 
acordar una resolució concreta. 

Els governs han tengut 20 o 30 anys per resoldre aquesta situació i, en concret, el PP és el partit que 
més ha gaudit d’aquesta oportunitat i ara demana uns informes que ben bé podria haver elaborat durant 
els seus anys de govern i això fa pensar que tal vegada sigui un altre l’interès per sol· licitar ara 
l’informe. 

L’any 1995, el batle de Palma, Sr. Joan Fageda, va reformar la plaça de sa Feixina i aleshores tenia una 
oportunitat estupenda per obrir-ne un debat i resoldre l’assumpte. En canvi, el que féu va ser dotar el 
monument de més predomini dins el parc i sense retirar els símbols que hi havia, símbols que varen ser 
retirats finalment l’any 2010. 

En qualsevol cas, hi ha dues lleis que emparen la intervenció en aquest monòlit: són la Llei de 
patrimoni i la Llei de memòria històrica i l’Ajuntament de Palma en fa servir uns determinats articles 
que comentarà tot seguit. 

L’article 15 de la mal anomenada Llei de memòria històrica indica que les administracions públiques, 
en l’exercici de les seves competències, prendran les mesures oportunes per a la retirada d’escuts o 
qualsevol simbologia commemoratives, d’exaltació personal o col· lectiva, de la revolta militar de la 
Guerra Civil Espanyola, repressió, dictadura, etc. 

El segon apartat d’aquest mateix article de la llei estableix que el que s’ha exposat anteriorment no serà 
d’aplicació en el cas que se concorri en una exaltació de la simbologia. 

Fa una estona s’ha parlat dels arquitectes, de reconegut prestigi, que elaboraren el projecte i, així doncs, 
el millor és anar a mirar la memòria del projecte per comprovar quin era l’objecte de la seva 
construcció i aclarir si hi havia o no un interès d’exaltació. 

Els arquitectes encarregats del projecte deien literalment en la memòria tècnica: 

“Debe constituir el monumento, lo más acertada, la expresión de este homenaje a los héroes del 
glorioso crucero Baleares y, por tanto, debe ser a modo de túmulo y faro que con sus símbolos, 
inscripciones, estatuas y altorrelieves, altar y sacrosanta cruz, combinados armoniosa y 
acertadamente, expresen en si mismos la gran epopeya inmortal.  

Dado el sitio del emplazamiento, debe dominar en este monumento la dimensión vertical, pues no solo 
obligan a ello las amplias vías que lo circundan sino, sobre todo y aún más, la importante intención de 
que pueda ser descubierto desde el mar por los navíos que lo surquen y puedan tributar un 
emocionante grito de ¡Presentes! y ¡Arriba España!” 

Considera que aquests arguments posen de manifest els motius d’exaltació que eren la finalitat de la 
construcció del monument. 

L’altra llei que li afecta és la Llei de patrimoni, Llei 16/1985, que en el seu preàmbul estableix, 
clarament, la intenció de la llei per esbrinar si és d’aplicació o no en segons quins casos. 

Totes les mesures de protecció i foment que la llei estableix només cobren sentit si, al final, condueixen 
a què un nombre cada vegada major de ciutadans pugui contemplar i gaudir de les obres que són 
herència de la capacitat col· lectiva d’un poble. Perquè en un Estat democràtic aquests béns han de ser 
adequadament posats al servei de la col· lectivitat en el convenciment que amb el seu gaudi se facilita 
l’accés a la cultura i, en definitiva, el camí segur cap a la llibertat d’un poble. 
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Adverteix que, per altra banda, resulta curiós que ambdues lleis fossin aprovades en legislatures que no 
governava el Partit Popular. 

Sembla que a alguns partits de l’oposició els costa entendre que en el moment que no es reculli el 
sentiment col· lectiu d’un poble, a nivell patrimonial, s’està contradient el preàmbul de la llei i, per tant, 
no és d’aplicació a efectes de cap tipus de protecció.  

Tal vegada, per això, el monument de sa Feixina no està catalogat, a dia d’avui, de cap manera i 
remarca que, precisament, aquest cas que debaten avui no disposa, tot i haver-hi hagut temps de sobra, 
de cap tipus de catalogació ni de protecció administrativa ni històrica. 

La moció està demanant que els tècnics del departament de Patrimoni del Consell de Mallorca 
inverteixin temps i recursos en elaborar un informe quan resulta que, segons la Llei de patrimoni, no 
s’hi està obligat ni està emparat en cap cas ja que llei és excloent pel que fa als casos de col·lectivitat 
que ha exposat anteriorment. 

El Partit Popular apel· la a les competències i es planteja com es pot ser competent fora de la pròpia 
interpretació de la llei. En aquest sentit, l’Ajuntament de Palma i els seus tècnics, que són perfectament 
competents per analitzar el cas, perquè el monument està ubicat en el seu terme municipal, ja han 
elaborat els seus corresponents informes. 

Aquests informes són prou clars –la majoria ho són– i li sorprèn que ara el Partit Popular posi en dubte 
aquests informes i sol· liciti que el Consell de Mallorca n’elabori d’altres que probablement diran el 
mateix. 

Tot i això, diverses associacions s’hi han pronunciat a favor i en contra. Avui han escoltat dues 
associacions que hi estan a favor i aprofita l’avinentesa per donar veu a la Unitat Cívica per la 
República i a l’Associació de Memòria Històrica de Mallorca, que també tenen un reconegut prestigi, i 
opinen tot el contrari. 

L’any 2009, la catedràtica d’Història de la UIB, Sra. Catalina Cantarellas, presentà un informe per 
dirimir el possible valor patrimonial del monument, en base a la llei esmentada, i amb la conclusió 
següent: “El monument no assoleix la categoria necessària per ser considerat com a portador ni de valor 
historicoartístic ni de valor artístic tot i ser una obra que, formalment, té certa correcció arquitectònica 
i, sobretot, escultòrica. No va més enllà i, en conseqüència, és perfectament prescindible atesa la manca 
de valor patrimonial.” Observa que aquí ja tenen un dels informes que s’estan sol· licitant. 

L’any 2010, els professors de la UIB, Sra. Maria Ballester Cardell i Sr. Bartomeu Trias Prats, tenen una 
visió més dubtosa sobre allò que s’ha de fer amb aquest monument i, més enllà de la interpretació de 
vegades un poc supèrflua de la llei, interpreten la Llei 52/2007 de defensa de la memòria històrica 
arribant a la conclusió següent: 

“Encara que la llei no obligaria a la demolició o remoció del monument, tampoc no exclou aquesta 
opció si la voluntat ciutadana i política entén que el mateix suposa una exaltació commemorativa de la 
revolta militar.” 

Remarca que aquesta és la conclusió d’un informe que, en tot cas, tenia un posicionament més proper 
al de les dues associacions que han intervengut abans i al d’alguns partits polítics. 

Tot això es tradueix que en el moment que s’interpreti, des d’un punt de vista politicosocial, que el 
monument commemora una exaltació d’una simbologia franquista o feixista –en aquest cas– es pot 
aplicar la Llei de memòria històrica i traslladar el monument a una altra ubicació. 

Per aquestes raons, Podem Mallorca considera que la moció no se sosté per si mateixa, sota cap 
concepte, donat que els informes que s’hi estan sol· licitant, ja estan fets. L’Ajuntament de Palma és 
perfectament competent per resoldre aquest assumpte i el Consell de Mallorca no s’hi ha d’immiscir –
més tenint en compte el que les dues lleis estableixen– i simplement pensen que la moció respon més a 
una intenció política per satisfer una part de l’electorat del Partit Popular com a la seva pròpia herència 
històrica. 

La Sra. BUJOSA (MÉS per Mallorca) intervé per deixar constància que el monument de sa Feixina no 
compta amb cap tipus de protecció patrimonial i que, per tant, no és competència preceptiva del 
Consell de Mallorca l’elaboració dels informes que la moció demana. 
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A part d’això, MÉS per Mallorca radica la seva acció política en el municipalisme i creuen, per tant, no 
s’han d’usurpar ni manllevar al municipi competent –en aquest cas, Palma– la gestió i decisió de la 
situació i, per això, el seu Grup donarà tot el seu suport polític a les decisions preses pel Grup 
Municipal MÉS per Mallorca a l’Ajuntament de Palma. 

La Sra. OLIVER (PSOE) anuncia que el Grup Socialista no donarà suport a la moció per les raons que 
exposarà a continuació. 

El seu Grup està d’acord amb la manera d’enfocar el debat de la moció per part del Sr. Amengual, d’El 
Pi-Proposta per les Illes, perquè entenen que el plantejament de fons no és si s’ha de tomar o no el 
monument sinó si s’ha d’encomanar, als serveis tècnics de Patrimoni, un informe per esbrinar si el 
monòlit gaudeix d’algun tipus de protecció d’acord amb la Llei de patrimoni historicoartístic. 

També fa palès el seu acord amb les manifestacions dels grups Podem Mallorca i MÉS per Mallorca i 
sols afegir que la decisió sobre la demolició del monument ja està presa par part de l’equip de govern 
de l’Ajuntament de Palma per donar compliment a la Llei de memòria històrica i, a hores d’ara, 
únicament està pendent de l’elaboració del pertinent projecte de demolició i de fixar la data exacta 
d’execució. 

Per altra banda, la decisió sobre la retirada i el trasllat del monument és competència de l’Ajuntament 
de Palma el qual compta amb els preceptius informes tècnics, que són clars i contundents i que 
determinen que el monument no té valor historicoartístic i que mai no ha gaudit de cap protecció 
derivada de la legislació vigent en matèria de patrimoni historicoartístic o de la legislació de sòl i que 
mai no ha estat catalogat. 

En definitiva, el Grup Socialista entén que esdevé totalment innecessària l’emissió de l’informe dels 
serveis tècnics de Patrimoni i, evidentment, tampoc no procedeix instar el president de la Comissió 
Insular de Patrimoni a incloure aquest assumpte en l’ordre del dia per tal de debatre’l. 

Finalment assenyala que el Consell de Mallorca no ha de fer servir els seus recursos tècnics per intentar 
influir en una decisió de l’Ajuntament de Palma que ja està presa. Es tracta d’una decisió que l’equip 
de govern municipal ha pres amb convicció i d’acord amb els compromisos adquirits amb la 
ciutadania; decisió que el Grup Socialista del Consell de Mallorca respecta i comparteix i, per aquests 
motius, votaran en contra de la moció. 

El Sr. ROTGER recorda que la voluntat de l’Ajuntament de Palma era demolir l’edifici de GESA i, en 
canvi, el Consell de Mallorca el va preservar declarant-lo BIC. Quant al monument de sa Feixina, la 
voluntat municipal és esbucar-lo i no deixen que el Consell de Mallorca s’hi pugui pronunciar. Malgrat 
això, no li sorprèn l’actitud ni les acusacions fetes, les quals refusa i no les atendrà. 

Insisteix que únicament estan demanant que els tècnics del Consell de Mallorca, que tenen la 
qualificació professional adequada, puguin emetre un informe, tal i com fa la Comissió Insular de 
Patrimoni amb relació a altres qüestions i, per altra banda, fer cas a allò que pensa una part de la 
ciutadania que considera el monòlit un monument incardinat en el paisatge de sa Feixina. 

A continuació s’adreça al Sr. Amengual i li diu que, de 2010 ençà, aquest tema no ha estat conflictiu ja 
que se n’havia assolit un acord entre tots els grups municipals de l’Ajuntament de Palma i després, 
sobtadament, s’ha inclòs en els programes electorals de l’equip de govern de Palma. 

A més a més, cal tenir en compte que el Consell de Mallorca ostenta totes les competències en matèria 
de Patrimoni i, per tant, si el Consell de Mallorca considera que un municipi no reconeix el valor d’un 
element patrimonial, hi pot actuar plenament, si s’escau. 

Per concloure, reitera que li sap greu que s’impedeixi que el Consell de Mallorca s’hi pugui pronunciar 
i lamenta que no s’aprovi aquesta moció. 

El Sr. AMENGUAL refusa l’argument del Sr. Rotger en dir aquest ha estat un tema pacífic des de 2010 
ençà ja que si bé hi va haver un acord municipal, en el seu moment, per deixar-lo estar, la catalogació 
del monument s’hagués pogut fer en qualsevol moment. 

Únicament crítica que el tema se plantegi ara i d’aquesta manera, una vegada que ha generat una certa 
polèmica i, per això, deia que la catalogació o protecció la pot instar el Consell de Mallorca, qualsevol 
grup polític o qualsevol entitat ciutadana. 
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Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per dotze vots a favor (PP i Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía), devuit vots en contra (PSOE, MÉS per Mallorca i Podem 
Mallorca) i tres abstencions (El Pi-Proposta per les Illes). 
 
PUNT 48. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DE CONSELLERS DEL 
PARTIT POPULAR SOBRE LA COMISSIÓ DE SEGURETAT VIÀRIA DELS 
CICLISTES. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
La legislatura passada es va crear la Comissió de seguretat vial per part del Consell de 
Mallorca. En aquesta comissió s’escolta als representants dels usuaris, la Direcció 
General de Tràfic i als tècnics s’analitzen les actuacions que s’han de dur a terme a les 
nostres carreteres per fer compatible la circulació dels vehicles i les bicicletes d’una 
forma segura i viable  així com l’impuls d’una campanya informativa on s’aconsella 
als ciclistes i conductors d’una forma molt clara com circular de la forma més segura 
per a tots. 
 
Al mateix tems es fa un anàlisi dels successos referents als incidents relacionats amb 
la seguretat viària especialment dels ciclistes que circulen per les carreteres de 
Mallorca. 
 
Aquesta comissió liderada pel Consell de Mallorca està formada per diferents 
institucions com són, el departament de Carreteres i el departament d’esports, la 
Direcció provincial de trànsit i el Servei de Seguretat Vial i Formació de la Direcció 
provincial de trànsit, la Federació Balear de Ciclisme, representants del cicloturisme, 
així mateix com part dels mitjans de comunicació. 
 
La valoració per part dels integrants de la comissió ha estat molt positiva al igual que 
ha tingut una bona repercussió tan en projectes com en projectes i de millora de 
carreteres i disseny de vies noves. 
 
La campanya de seguretat vial va ésser valorada molt positivament pel sector del 
turisme, per la federació i per la DGT. És molt important reeditar aquesta campanya 
els dos períodes de l’any amb més afluència de ciclistes a les carreteres de Mallorca. 
 
Per tot això, es proposa al ple del Consell de Mallorca l’adopció del següent  
 
ACORD 
 
1. Mantenir i convocar amb urgència la Comissió de Seguretat Viària dels 
Ciclistes. 
2. Reeditar la campanya de seguretat vial al mes d’octubre de  2015. 
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El Sr. ROVIRA (PP) comenta que la Comissió de Seguretat Vial funcionava molt bé durant la passada 
legislatura, fou un encert i tenia un composició adequada amb la participació de tècnics, la Prefectura 
General de Trànsit, afectats i la federació i, per això, pensa que seria una bona notícia que se 
mantengués aquesta comissió. 

Per tant, amb aquesta moció sol· liciten es mantegui la Comissió de Seguretat Vial i sigui convocada 
amb caràcter d’urgència perquè hi ha dues èpoques de l’any més delicades pel que fa a l’ús de les 
carreteres per part dels ciclistes.  

Aquest dues èpoques són la primavera i la tardor, estació que acaba de començar i ja es poden veure 
molts ciclistes per les carreteres i, per això, un altre aspecte important –i que es recull en la moció– és 
la necessitat de mantenir la campanya vial durant el mes d’octubre. 

El Sr. PASTOR (El Pi-Proposta per les Illes) intervé per anunciar el suport del seu Grup a la moció. 

La Sra. GARRIDO (consellera executiva de Territori i Infraestructures) constata que la intenció de 
l’equip de govern és mantenir la Comissió de Seguretat Vial perquè no tot ho varen fer malament la 
legislatura passada i, per tant, continuaran endavant amb una cosa que sí que varen fer bé. 

De fet, durant els primers dies de novembre es tornarà a reunió la Comissió encara que, fins ara, s’han 
reunit amb la Guàrdia Civil de trànsit, amb la Federació Hotelera, amb la Federació de Ciclisme de les 
Illes Balears, amb la Direcció General d’Esports –que està al capdavant d’aquesta Comissió–, amb la 
Prefectura General de Trànsit i just resta reunir-se amb IB3, que és l’únic membre de la Comissió amb 
el qual no han pogut veure’s encara. 

Reitera que se continuarà endavant amb la Comissió de Seguretat Vial amb la intenció de donar-li un 
plus de formalització perquè no depengui de la voluntat política del moment que continuï existint. 

Pel que fa a la campanya vial, diu que voldrien haver-la començada en el mes d’octubre però no ha 
estat possible per manca de pressupost. Els tríptics que va fer la Direcció General d’Esports la 
legislatura passada s’han esgotat pràcticament durant la campanya de la primavera passada i ara encara 
n’hi ha però no són suficients per abastar tots els hotels on s’han de repartir. 

Quant a campanyes publicitàries, fa constar que les partides pressupostàries estan exhaurides des de 
finals de la legislatura passada. 

Finalment, sol· licita que se puguin votar els dos punts de la moció de manera separada donat que 
votarien a favor del primer punt i en contra del segon punt per la impossibilitat material de realitzar la 
campanya però, això sí, amb el pressupost de 2016 reprendran, amb força, aquest tipus de campanyes. 

El Sr. ROVIRA agraeix el suport al primer punt de la moció i que es mantengui el funcionament 
d’aquesta Comissió de Seguretat Vial. 

Quant al segon punt i en lloc de fer-ne un votació separada, proposa canviar-ne la redacció per eliminar 
la referència al mes d’octubre i que digui “Reeditar la campanya de seguretat vial de cara a la 
temporada de primavera de 2016.” 

La Sra. GARRIDO manifesta el seu acord amb la nova redacció proposada per al punt segon de la 
moció i anuncia que, sent així, hi votaran a favor. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
PUNT 49. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DE CONSELLERS DEL 
PARTIT POPULAR SOBRE L’ENCOMANA DE GESTIÓ DE RECOLLIDA 
SELECTIVA. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
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Vist que el proper mes de març de 2016, acaba el termini de les encomandes de gestió 
de 15 ajuntaments de Mallorca per a la recollida selectiva. 
 
Vist que la Consellera executiva de Medi Ambient Hble. Sra. Da. Sandra Espeja ha 
començat una roda de contactes amb els diferents ajuntaments. 
 
Vist que hi ha ajuntaments que segueixen interessats en què el Consell de Mallorca 
faci la recollida selectiva. 
 
Per tot això, es proposa al ple del Consell de Mallorca l’adopció del següent  
 

ACORD 

 
El Consell de Mallorca continuarà gestionant la recollida selectiva per als ajuntaments 
interessats en continuar amb aquesta encomanda de gestió.  
 

La Sra. SOLER (PP) comença recordant que en la primera reunió d’aquesta legislatura de l’Assemblea 
de Batles i Batlesses de Mallorca es va repartir una carta de la consellera executiva de Medi Ambient, 
adreçada a tots els ajuntaments, que deia que, abans de finalitzar el mes de setembre, manifestassin la 
seva intenció de voler continuar amb l’encomanda de gestió de la recollida selectiva. 

El passat 30 de setembre es va tornar a reunir l’Assemblea de Batles i Batlesses de Mallorca però no 
s’hi va dur absolutament res referent a aquest tema. 

Dels 15 ajuntaments que, a dia d’avui, tenen feta l’encomanda de gestió, n’hi ha 5 que han manifestat 
la seva voluntat de seguir amb l’encomanda de gestió per tal que el Consell de Mallorca s’encarregui 
de fer la seva recollida selectiva. 

En canvi, les informacions que li arriben són que la consellera executiva de Medi Ambient no vol 
continuar amb les encomandes de gestió de recollida selectiva per diverses raons.  

Una és perquè és un servei deficitari, amb la qual cosa el PP no està d’acord perquè en el pressupost de 
2015 es contempla una despesa de 1.228.224,50 € i els ingressos prevists de recollida selectiva són: per 
venda de paper i cartró, 272.474,51 €; per conveni amb Ecoembes, 991.021,09 € i per conveni amb 
Ecovidrio, 174.474,71 €. La suma dels ingressos supera la xifra de la despesa prevista en devers 
200.000 €. 

Tot i ser conscients que no és competència del Consell de Mallorca dur a terme les encomandes de 
gestió de recollida selectiva, en el mes d’abril de 2014, per poder prorrogar els convenis, es va haver de 
demanar autorització al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. 

Aleshores es varen aportar, per part dels tècnics del Consell de Mallorca, els estudis econòmics per 
poder justificar que el Consell de Mallorca assumís aquesta competència que no era pròpia i el 
Ministeri va concedir l’autorització per seguir exercint aquesta competència perquè resultava més 
viable econòmicament si hi havia ajuntaments que no la volien fer. 

Quan el Partit Popular entrà a governar aquesta institució, es va trobar que els 53 ajuntaments de 
Mallorca havien cedit la gestió de la recollida selectiva al Consell de Mallorca però, a poc a poc, els 
ajuntaments han anat renunciant a l’encomanda al Consell de Mallorca i s’encarreguen els mateixos de 
fer la recollida selectiva. 

Malgrat això, considera que, mentre hi hagi un sol ajuntament de Mallorca que vulgui que el Consell de 
Mallorca faci la seva recollida selectiva, l’obligació d’aquesta casa és fer costat a l’ajuntament. 
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Ressalta que sempre s’ha dit que el Consell de Mallorca és l’ajuntament dels ajuntaments i, si el nou 
equip de govern destaca que és el govern de la cooperació local, doncs que ho demostri i continuï fent 
la recollida selectiva dels ajuntaments que vulguin fer l’encomanda de gestió al Consell de Mallorca. 

Amb aquesta moció el que s’està fent és rebutjar el canvi de criteri del nou equip de govern. El passat 
mes d’agost se va demanar als ajuntaments que diguessin si volien continuar amb l’encomanda de 
gestió i, després, alguns ajuntaments han mostrat el seu interès per continuar fent-la. 

En canvi ara, en el mes d’octubre, el Consell de Mallorca diu que no la vol fer i està notificant als 
ajuntaments, que han manifestat la seva voluntat de continuar amb l’encomanda de gestió de recollida 
selectiva, que no comptin amb el Consell de Mallorca. 

En definitiva, la seva intenció és sol· licitar que recapacitin, es repensin aquesta postura i que el Consell 
de Mallorca segueixi prestant aquest servei a aquells ajuntaments que així ho vulguin. 

El Sr. PASTOR (El Pi-Proposta per les Illes) anuncia que el seu Grup votarà a favor de la moció. 

La Sra. ESPEJA (consellera executiva de Medi Ambient) fa notar, en primer lloc, que informarà sobre 
com està realment la situació i potser El Pi-Proposta per les Illes, que ha dit que votarà a favor de la 
moció, llavors canviarà el sentit del seu vot. 

Tot seguit li diu a la Sra. Soler que seria interessant que, quan presenti una moció al Ple, s’informi bé. 

En aquest sentit, puntualitza que l’encomanda de gestió no s’acaba en el mes de març sinó en el mes de 
maig. Tampoc no són 15 els municipis que tenen feta l’encomanda de gestió sinó 16. A més a més, no 
només no ha començat els contactes amb els ajuntaments sinó que ja els ha acabat. 

En la primera Assemblea de Batles i Batlesses de Mallorca d’aquesta legislatura varen dir que els 
ajuntaments manifestassin la seva voluntat de continuar o no amb aquesta encomanda. El motiu era que 
l’encomanda acaba el maig de 2016, una encomanda que començà el 2002 amb 41 municipis i ara 
mateix només n’hi ha 16 i és perquè el servei no funciona. 

L’encomanda de gestió de recollida selectiva no té bons resultats, no compleix els objectius esperats i, 
fent-ne una comparativa s’observa que l’ajuntament que té la millor recollida selectiva és Esporles amb 
un 75%, un ajuntament que s’autogestiona al igual que Puigpunyent amb un 64%. En canvi altres 
ajuntaments que també estan dins el servei insularitzat de recollida selectiva ofereixen unes dades ben 
distintes: Llucmajor, 4,95%; Marratxí, 5,74% o Alcúdia que no arriba a l’11%. 

Aquestes dades fan palès que l’encomanda de gestió de la recollida selectiva no funciona i, per això, 
han decidit no prorrogar-la i fer-ne una altra, que és allò que se va comentar a l’Assemblea de Batles i 
Batlesses de Mallorca celebrada el mes d’agost. 

En la següent reunió de l’Assemblea no se’n va parlar perquè no era un tema a tractar amb tots els 
batles i batlesses sinó només amb els ajuntaments que tenen feta l’encomanda de gestió de la recollida 
selectiva. 

Durant les darreres setmanes han mantengut moltes reunions amb tots aquests ajuntament perquè el 
Consell de Mallorca és l’ajuntament dels ajuntaments i perquè volen fer una gestió de coordinació, 
col· laboració i comunicació. Dels 16 ajuntaments que actualment estan dins l’encomanda de gestió de 
recollida selectiva, 10 han dit que no hi volen continuar. 

La idea inicial era continuar amb l’encomanda de gestió dels 16 ajuntaments, però millorada. En canvi, 
havent-hi 10 ajuntaments que no volen continuar, la previsió és que no s’assoliran els resultats esperats 
i esdevé completament inviable, tècnicament i econòmicament, continuar amb una gestió insularitzada. 

Arribats a aquest punt, han estudiat la situació i han decidit fer-hi alguns canvis –el nou equip de 
govern ha vengut per fer canvis– en pro d’una millor gestió que passa per animar i fer costat, al 100%, 
als ajuntaments que no poden autogestionar-se però que sí que ho podran fer amb l’ajuda del Consell 
de Mallorca. 

Refusa que el missatge que s’estigui donant sigui que no se seguirà col· laborant amb els ajuntaments 
que volen continuar amb l’encomanda de gestió. Ara mateix ja s’està creant un grup multidisciplinar de 
juristes, economistes i ambientòlegs per ajudar a redactar els plecs personalitzats de cadascun d’aquests 
ajuntaments. 
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Remarca que aquesta tasca sí que significa ajudar els ajuntaments en lloc de continuar amb una 
encomanda de gestió que no funciona. A més a més, el pacte de govern recull que hom vol fomentar la 
recollida selectiva i fer-ho implica canviar a un model que sí funciona, model consistent en 
l’autogestió. 

Els ajuntaments que abans feien l’encomanda de gestió de recollida selectiva i ara la fan pel seu compte 
han passat d’una mitjana del 24% al 27%. Un exemple concret és el cas d’Artà que abans, dins el servei 
insularitzat, tenia un 15% de recollida selectiva i ara en té un 42,49%. Aquesta és la gestió que volen 
perquè equival a una més eficient gestió dels residus consistent en la millora de la recollida selectiva. 

Cal tenir en compte també que cap dels municipis que, durant aquests anys, han sortit de l’encomanda 
de gestió de la recollida selectiva no hi ha volgut tornar i això fa pensar que per qualque cosa serà. 

Pel que fa al retret a la Sra. Soler que s’informi millor quan presenti una moció, indica que en cap 
moment des del Consell de Mallorca no s’ha parlat d’un servei deficitari ni s’ha fet cap càlcul per veure 
si hi perden o hi guanyen doblers i, per això, refusa que sigui una qüestió econòmica sinó de complir 
amb uns objectius i fer una gestió de residus així com toca. 

La Sra. SOLER assenyala que els casos d’Esporles i Puigpunyent no són comparables amb els 
d’Alcúdia, Llucmajor o Marratxí. 

Fer aquesta comparació denota un desconeixement del nombre d’habitants d’Esporles i de Puigpunyent 
i de quin tipus de gestió de residus fan aquests dos municipis. Una sola urbanització de Marratxí té més 
habitants que tot el municipi de Puigpunyent i, per això, són casos que no se poden comparar. 

Quant al cas d’Artà, aclareix que no és mèrit de la Sra. Espeja perquè Artà deixà l’encomanda de gestió 
la passada legislatura i va ser ella, com a consellera executiva de Medi Ambient de la passada 
legislatura, qui hi va anar a donar la cara i dir-los com ho havien de fer. 

A pesar de tots els arguments de la Sra. Espeja, pensa que mentre hi hagi un sol ajuntament que vulgui 
que el Consell de Mallorca li faci la recollida selectiva, el Consell de Mallorca hi ha de ser i acceptar 
l’encomanda de gestió. 

Considera que tot el que fan és “casta pura i dura”. Fan reunions amb juristes, economistes i 
ambientòlegs però, a l’hora de la veritat, en tres mesos de gestió no han fet res en matèria de gestió de 
residus perquè continuen arribant vaixells amb combustible sòlid recuperat, no han duit la tarifa a 
aprovació, no s’ha resolt la sentència de MAC Insular i tornen enrere la recollida selectiva. 

L’única cosa –i la més important– que ha fet el nou govern quant a residus és instal· lar un compostador 
a les instal· lacions del Consell de Mallorca del carrer del General Riera de Palma. Valdria més que se 
deixassin de tantes reunions i comencin a actuar que per això hi són. 

Els ajuntaments que han sol· licitat continuar amb l’encomanda de gestió s’enfronten a un greu 
problema si han de fer la recollida selectiva ja que el Consell de Mallorca els ha dit que no la farà i això 
no se pot fer. Una cosa és que un ajuntament abandoni, voluntàriament, el servei insularitzat i una altra 
que el Consell de Mallorca negui el servei als 5 ajuntaments han manifestat la seva voluntat de 
continuar amb el servei d’encomanda de gestió. 

Remarca que aquesta actuació no quadra amb les tasques que li pertoquen al Consell de Mallorca i, fins 
i tot, dubta molt que el president de la institució, encara que voti en contra de la moció, estigui d’acord 
amb aquesta manera d’actuar ja que el Sr. Ensenyat és molt municipalista i no creu que entengui que se 
li denegui la recollida selectiva a un ajuntament a canvi de posar-li a l’abast uns tècnics per redactar 
uns plecs quan just queda mig any per acabar l’encomanda de gestió. 

El Sr. PASTOR ratifica el sentit del vot del seu Grup, és a dir, que votaran a favor de la moció. 

Afegeix que està d’acord amb part dels arguments de la Sra. Soler i recorda que l’ajuntament que ell 
presidia, el de Manacor, va sortir voluntàriament del servei insularitzat de recollida selectiva però cada 
municipi té unes característiques distintes i pensa que, mentre hi hagi ajuntaments que no es vegin 
capacitats per assumir aquesta gestió, el Consell de Mallorca ha de prestar aquest servei. 

Suggereix que tal vegada podrien fer un procés progressiu fins arribar al moment que no hi hagi cap 
ajuntament que estigui interessat a fer l’encomanda de gestió de la recollida selectiva però, això sí, que 
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ho facin de manera voluntària i que no sigui el Consell de Mallorca que decideixi, de forma unilateral, 
deixar de prestar el servei. 

La Sra. ESPEJA fa constar que, a nivell teòric, és bo de dir que Consell de Mallorca ha de prestar 
aquest servei però la realitat és no se’n pot fer una gestió insularitzada de 5 pobles ubicats a distints 
punts de l’illa. El Consell de Mallorca no vol que els ajuntaments quedin sense recollida selectiva i 
tampoc no vol que, si treuen el servei a concurs, el concurs quedi desert. 

Assegura que no és factible iniciar un procés progressiu com deia el Sr. Pastor i explica que alguns 
ajuntaments han dit que els agradaria fer una recollida selectiva directa però d’aquí a dos anys, cosa 
que tampoc no és possible perquè el període mínim d’una encomanda és de vuit anys. 

Veient tota aquesta situació, la solució possible que dóna resposta a tothom és que s’autogestionin però 
amb el suport del Consell de Mallorca que els farà tota la feina que l’ajuntament no pugui fer i, per 
això, s’ha creat l’equip de suport esmentat abans. De fet, aquest sistema és mil vegades millor que 
seguir amb les encomandes de gestió. 

Per aquesta raó, li reitera al Sr. Pastor que es repensi el seu vot ja que no hi ha altra opció possible per 
assolir un resultat coherent. 

Reitera que el Consell de Mallorca s’encarregarà de redactar els plecs i de fer el seguiment del procés i 
això són millores per als ajuntaments ja que no s’ha d’oblidar que, amb les encomandes de gestió, el 
Consell de Mallorca té uns ingressos, ingressos d’Ecoembes i Ecovidrio que passarien als ajuntaments. 

A més a més, quan més recicli un ajuntament, més ingressos tendrà mentre que els costos seran sempre 
els mateixos i, per tant, s’aconseguirà que els ajuntaments guanyin doblers i incrementin la recollida 
selectiva amb l’ajuda del Consell de Mallorca que posarà al seu abast un equip de 8 persones durant 3 
anys i això sí és fer costat als ajuntaments. 

Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per catorze vots a favor (PP, El Pi-Proposta 
per les Illes i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía), desset vots en contra (PSOE, 
MÉS per Mallorca i Podem Mallorca) i cap abstenció. 
 

Es troben absents el Sr. Salom Munar i el Sr. Apesteguia Ripoll 

 
PUNT 50. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DE CONSELLERS DEL 
PARTIT POPULAR SOBRE LA RENDA MÍNIMA D’INSERCIÓ. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 
El passat més de febrer el Consell de Govern va aprovar el “Programa de Reinserció 
Laboral per als aturats de llarga durada majors de 45 anys”  
 
Aquesta iniciativa va néixer en el marc del Pla d’ocupació de les Illes Balears 2014 – 
2017 a proposta del sindicat de Comissions Obreres CCOO que segons consta en 
diverses notes informatives del mateix sindicat aquesta ajuda era “necessària per a 
desbloquejar la situació penosa dels aturats majors de 45 anys” 
 
A ningú se li escapa que l’atur és un problema important al nostre país i que afecta de 
forma més greu a determinats col·lectius, entre ells, la població de més de 45 anys, 
per tant va ser una bona iniciativa per tal de lluitar contra l’atur i les seves 
conseqüències. 
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Aquest Programa, que partia amb un cost anual de 4 milions d’euros està gestionat pel 
SOIB i cofinançat pel Fons social Europeu a través del Programa Operatiu Regional 
per a les Illes Balears per al període 2014 – 2020. 
 
Així i tot el Govern va estimar oportú reduir en 2 milions d’euros l’import destinat a 
RMI 2015 pel Consell de Mallorca entenent que el nou programa reduiria el nombre 
d’usuaris de RMI. No obstant això el Consell de Mallorca va aportar de fons propis 
aquesta quantitat per tal de mantenir el pressupost destinat a la RMI durant l’any 
2015. 
 
Atès que davant les noticies que indiquen que el passat mes de setembre el Govern de 
les Illes Balears va aportar una transferència extraordinària de 850.000 € al Consell de 
Mallorca per finançar la RMI per a l’any 2015 i que aquesta, és una transferència a la 
que hi participen econòmicament la conselleria de Serveis Socials i Cooperació, la 
Conselleria de Treball Comerç i indústria i la Conselleria d’hisenda i administracions 
públiques, i que podria ser el no disposat de l’import pressupostat pel Programa de 
Reinserció gestionat pel SOIB. 
 
Atès que el Pla d’ocupació de les illes Balears és 2014 – 2017  
 
Atès que el Conseller de Treball el Sr. Negueruela, ha anunciat que el Govern 
impulsarà polítiques urgents d’ocupació per a joves i majors de 45 anys. 
 
 
I atès també que el proper any 2016 el Govern de les illes Balears ha anunciat que, a 
més de mantenir la RMI, impulsarà la creació de la Renda Bàsica garantida que vol 
gestionar el Govern i no que ho facin els Consells Insulars, com si fan amb la Renda 
Mínima. 
 
Per tot això, es proposa al ple del Consell de Mallorca l’adopció del següent  

ACORD 

 
1. El Consell de Mallorca demana al Govern de les illes Balears, en concret al 

SOIB, la transferència de tot l’import no disposat de l’any 2015 del Programa 
de Reinserció Laboral pels aturats majors de 45 anys per destinar-ho a RMI tal 
com s’ha fet amb l’aportació de 850.000 €. 

2. El Consell de Mallorca insta al Govern de les Illes Balears a seguir duent a 
terme programes per afavorir l’ocupació dels col·lectius més vulnerables, 
entre ells tots els majors de 45 anys. 

3. El Consell de Mallorca insta al Govern de les illes Balears a no reduir l’import 
destinat a RMI per finançar programes del SOIB. 

4. El Consell de Mallorca insta al Govern de les Illes Balears que, tal com fa amb 
la RMI i el PPB, passi als Consells l´import destinat a la Renda Bàsica 
Garantida, per tal que la gestioni com fa amb les altres prestacions. 
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La Sra. CIRER (PP) explica que aquesta moció la varen redactar fa algun temps i, segons li consta, 
sembla ser que ja s’han fet passes en el sentit del que s’hi proposa. 

La moció fa referència al programa d’inserció laboral per a aturats de llarga durada majors de 45 anys –
programa que se va presentar en el mes de febrer de 2015– perquè entenen que l’aportació de 850.000 
€ a l’IMAS, per a RMI, aprovada el setembre de 2015 per part de Govern de les Illes Balears, són 
doblers no gastats d’aquell programa del SOIB. 

Opina que aquest programa fou una bona iniciativa i, de fet, avui surt en els mitjans de comunicació 
que la presidenta del Govern de les Illes Balears i el conseller de Treball presenten un altre programa 
similar però amb una notable diferència. Amb l’anterior programa hi va haver un detriment de 2 M€ en 
les partides dedicades a RMI, per dedicar-los al programa. Ara, en canvi, el nou programa no compta ni 
amb aportació dels ajuntaments ni utilitza recursos de serveis socials, per la qual cosa vol felicitar els 
responsables de la iniciativa. 

La seva intenció és incidir en aquesta idea perquè el responsable del SOIB va deixar clar en el passada 
reunió de l’Assemblea de Batles i Batlesses de Mallorca que la diagnosi de la convocatòria de l’any 
passat era que havia tengut una acceptació molt limitada. 

Per això, demana que, si hi ha més doblers sense disposar –a part dels 850.000 €– del programa passat, 
aquests doblers també poguessin revertir, com a aportació addicional als 850.000 €, a l’IMAS. 

Un altre aspecte que recull la moció –i que ja posaren de manifest ahir tant el Consell de Mallorca com 
la presidenta del Govern de les Illes Balears– és continuar apostant per aquest col· lectiu vulnerable que 
són els aturats de llarga durada majors de 45 anys. 

Igualment sol· liciten que l’import destinat al pla d’ocupació, que durarà fins l’any 2017, procedeixi de 
fons del SOIB, és a dir, que no se toqui cap partida destinada a serveis socials. 

Recorda que, en el darrer Ple, va formular una pregunta referida a la renda bàsica i se va dir que seria 
gestionada pel Govern de les Illes Balears. Doncs bé, aprofitant l’avinentesa proposa que s’intenti que 
aquesta renda bàsica, que és una molt bona prestació, sigui gestionada pel Consell de Mallorca donada 
la seva capacitat, autonomia, coneixements i experiència i perquè compta amb la informació dels 
usuaris d’RMI. 

En definitiva, pensa que aquesta renda bàsica ha de ser gestionada pel Consell de Mallorca –igual que 
pels altres consells insulars– perquè esdevindrà més operativa, a l’hora de compartir la base de dades, 
ja que aquesta renda no és incompatible amb la Renda Mínima d’Inserció. 

La Sra. MÓRA (El Pi-Proposta per les Illes) intervé per manifestar que el seu Grup està d’acord amb la 
moció però vol recordar a la presidenta de l’IMAS que aquesta casa va signar un pacte per a la inclusió 
social i que una de les mesures que s’havia d’adoptar, d’acord amb el pacte, era que en el mes 
d’octubre se crearia una comissió per treballar en aquest sentit. 

Fa aquesta puntualització pel fet que ja són en el mes d’octubre i, per tant, seria convenient crear 
l’esmentada comissió allà on tots podrien aportar les seves idees i contribuir a agilitar les tramitacions. 

La Sra. PUIGSERVER (consellera executiva de Benestar i Drets Socials) anuncia que comentarà la 
seva opinió sobre cada uns dels punts d’acord de la moció i, al final, proposarà la votació separada dels 
punts. 

Pel que fa al primer punt d’acord, comenta que, tot i estar agraïts al Govern de les Illes Balears per 
l’aportació dels 850.000 €, no són doblers procedents d’excedents del programa de renda d’inserció 
laboral ja que no ha estat possible recuperar els doblers. 

L’aportació que va fer la Conselleria de Família i Serveis Socials al SOIB per desenvolupar el 
programa de renda d’inserció laboral va ser de 2 M€ i suposa una aportació de la CAIB al Fons Social 
Europeu i permeté la gestió d’una convocatòria de subvencions per part del SOIB. 
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Així doncs, una vegada que l’aportació de la Conselleria de Família i Serveis Socials s’integra en el 
fons finalista, no se’n pot desafectar i els doblers s’han de destinar a la finalitat prevista al programa 
operatiu pendent d’aprovació i, en cap cas, no es poden destinar a ajudes econòmiques. 

Per tant, no va ser possible recuperar aquests doblers per destinar-los a la finalitat que planteja aquest 
acord de la moció i, per això, el Govern de les Illes Balears va fer l’esforç de treure d’altres partides 
l’import de 850.000 € per destinar a RMI i, consegüentment, no poden sol· licitar que s’ampliï aquesta 
aportació. 

Quant al segon punt de la moció, recorda que tal com recull l’exposició de motius de la moció, la 
Conselleria de Treball ja ha anunciat que s’impulsaran aquestes polítiques i el director del SOIB ja va 
explicar a l’Assemblea de Batles i Batlesses de Mallorca les subvencions destinades a garantia juvenil i 
a majors de 45 anys, és a dir, que aquests temes estan en marxa i continuaran instant a fer aquesta feina 
i a dur a terme aquests programes. 

Referent al tercer punt de la moció, fa notar que la partida prevista per a 2016 en el pressupost del 
Govern de les Illes Balears és la mateixa que hi havia prevista per a 2015 perquè la posada en 
funcionament de la Renda Bàsica podria suposar una reducció del nombre d’usuaris de Renda Mínima 
d’Inserció. 

En conseqüència, l’equip de govern estaria d’acord amb els punts núm. 2 i 3 de la moció per tal d’instar 
el Govern de les Illes Balears a no reduir els imports, cosa que ja ha manifestat el mateix Govern de les 
Illes Balears. 

Finalment i amb relació al quart punt de la moció, diu que, si bé és cert que l’IMAS té la capacitat per 
gestionar l’RMI i el PPB, la Renda Social Garantida és una renda social que incideix en les situacions 
de necessitat econòmica dins l’àmbit competencial de Família, que és una competència exclusiva de la 
Comunitat Autònoma tal com recull l’article 30.16 de l’Estatut d’Autonomia. 

Les ajudes de Renda Mínima d’Inserció i la Renda Social Garantida se continuaran gestionant a través 
dels ajuntaments per la qual cosa les bases de dades seran les mateixes i els tècnics municipals en faran 
el triatge i, quan siguin casos de famílies, els derivaran a Renda Social i, quan siguin casos d’inclusió 
social, els derivaran a Renda Mínima d’Inserció. 

Per això, anuncia que no poden votar a favor dels punts núm. 1 i 4 de la moció però, en canvi, sí que 
votarien a favor dels punts núm. 2 i 3 sempre que se permeti la votació separada dels punts. 

La Sra. CIRER fa constar, en primer lloc, que no hi ha cap inconvenient per part del seu Grup en fer 
una votació separada dels punts de la moció. 

A continuació adverteix que s’ha incorregut en una errada en la formulació del primer punt de la moció 
i sol· licita que sigui modificat per tal que digui: “...pels aturats majors de 45 anys i destinar-ho a 
RMI.”, eliminant-ne la frase “...tal com s’ha fet amb l’aportació de 850.000 €.”, ja que aquest import no 
procedeix d’aquest programa. 

Tot i això, atès que els 2 M€ que havia detret el Govern de les Illes Balears, els havia posat el Consell 
de Mallorca de fons propis per mantenir l’import d’RMI per a 2015, insisteix en què convé cercar la 
fórmula més convenient per retornar aquests doblers al Consell de Mallorca. 

Indica que mantendran el punt quart de la moció perquè considera que la relació del Consell de 
Mallorca amb els ajuntaments és més directa, més operativa i més ràpida que la que hi té el Govern de 
les Illes Balears i, encara que es mostra convençuda que els ajuntaments faran les propostes molt bé, 
creu que la tramitació serà poc operativa. 

Per acabar, demana que se li aclareix si el Govern de les Illes Balears mantendrà, per a Renda Mínima 
d’Inserció, la mateixa quantitat que s’havia pressupostat per a 2015. Si és així, assenyala que 
convendria fer-hi un esforç ja que la partida de 2015 ja tenia 2 M€ menys i, per això, s’hi hauria 
d’intentar pressupostar, com a mínim, l’import que hi havia per a 2014. 

La Sra. PUIGSERVER observa que en la primera intervenció havia oblidat respondre la qüestió 
plantejada per la Sra. Móra, a qui explica que fan comptes crear la comissió a finals d’octubre per 
iniciar les feines previstes en el pacte d’inclusió social. 
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Tot seguit es dirigeix a la Sra. Cirer i li comenta que el Govern de les Illes Balears ha anunciat que 
mantendria el mateix import de 2015 per a l’RMI de 2016 perquè entenen que una part d’usuaris es 
derivaran a Renda Social Garantida i, per això, no està prevista l’aportació extra de 2 M€. 

Referent al que s’ha dit sobre el punt primer de la moció informa que, d’acord amb l’article 6.2 del 
Decret 75/2004 del Govern de les Illes Balears, els crèdits de fons finalistes no es poden destinar a 
altres finalitats ni tampoc no se poden tornar els excedents però, gràcies a haver-los reclamat, han 
aconseguit l’aportació de 850.000 €. 

Sotmesos els punts núm. 1 i 4 de la proposta a votació, es rebutgen per tretze vots a 
favor (PP, El Pi-Proposta per les Illes i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía), devuit 
vots en contra (PSOE, MÉS per Mallorca i Podem Mallorca) i cap abstenció. 

Sotmesos els punts núm. 2 i 3 de la proposta a votació, s’aproven per unanimitat. 
 
Es troben absents el Sr. Serra Comas i la Sra. Soler Torres 
 
PUNT 51. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DE CONSELLERS DEL 
PARTIT POPULAR SOBRE EL MANTENIMENT DELS PROGRAMES DEL 
DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ SOCIOCULTURAL. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 
El Consell executiu, segons informa el departament de premsa, celebrà dies passats 
una sessió on tractà dels programes del departament de promoció sociocultural de la 
gent gran, encara que a dia d’avui no ho ha participat a n’aquest grup popular, ni ha 
fet públic les conclusions del seu debat intern. 
A més els seus responsables han manifestat que encara a dia d’avui no hi ha decisió 
presa i que estaven pensant la decisió de l’equip de govern. 
Donat que les persones majors de Mallorca, agrupades en la xarxa associativa, 
necessiten saber amb antelació a la seva programació si rebran el suport del Consell 
de Mallorca a les seves activitats, es pel que es precís que el Consell es pronuncií i per 
aquest motiu proposa per a la seva aprovació i els efectes corresponents la següent 
moció  
 
Per tot això, es proposa al ple del Consell de Mallorca l’adopció del següent  

ACORD 

 
El Consell de Mallorca mantindrà o millorarà, en el pressupost de 2016 les quanties 
destinades als programes del departament de promoció sociocultural, que inclouen les 
línies de ajudes a les associacions de manteniment dels casals socials, rendes, i 
activitats, així com les corresponents a les federacions de persones majors. 
 

Es debat conjuntament amb el punt núm. 44. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
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PUNT 52. MOCIÓ CONJUNTA DEL PSIB-PSOE, MÉS PER MALLORCA I 
PODEM MALLORCA DE REBUIG A L’AUTORITZACIÓ PER A LA 
INSTAL·LACIÓ D’UNA PISCIFACTORIA A PORTOCOLOM. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
Associacions, entitats i partits polítics de Felanitx estan preparant tot un seguit 
mobilitzacions per tal d’impedir la instal·lació d'una piscifactoria en la costa, a tan 
sols una milla de Portocolom, obra que ha estat autoritzada pel Govern estatal. 
L'Ajuntament de Felanitx ja s'ha pronunciat en diverses ocasions de forma contrària a la 
instal· lació d’aquestes gàbies flotants, destinades a l'engreix de dorades i llobarros davant la 
costa de Portocolom. El ple de la sala acordà per unanimitat manifestar-se en contra de la 
instal· lació de piscifactories a l'entorn de Portocolom, en base a motius econòmics i 
mediambientals.  
Ara, el Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, ha atorgat la concessió de 
112.896 m2 de domini públic marítimo-terrestre amb destinació a granja marina. La concessió 
s'ha atorgat per un termini de 10 anys, prorrogable pel mateix termini fins a un màxim de 50 
anys.  
En conseqüència, atès que es considera que la instal· lació d'una granja d'aquestes 
característiques és perjudicial per a l'interès general, ja que, al marge de l'impacte visual 
negatiu davant la costa, amb els residus que es generaran pels detritus, etc., suposarà un focus 
de contaminació del medi i del fons marí, que amb tota probabilitat afectarà la flora i la fauna 
de la zona, i atentent a la manifestació inequívoca de la societat felanitxera, es proposa al Ple 
del Consell de Mallorca l’adopció del següent acord:  
 
Acord. El Ple del Consell de Mallorca manifesta el seu rebuig a l'autorització concedida pel 
Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient per instal· lar una granja per a l'engreix 
de dorades i llobarros davant la costa de Portocolom, i sol·licita al mateix ministeri la 
reconsideració de la seva resolució d’autorització. 
 

El Sr. COLL (PSOE) relata que aquesta moció no és per tractar un tema nou sinó, més aviat, per donar 
una mà a la societat felanitxera posant damunt la taula un tema que suscita la unanimitat de tots els 
grups polítics representats al Ple del Consell de Mallorca, de tots els grups polítics representats a 
l’Ajuntament de Felanitx i també de les associacions i de diverses entitats que preparen una 
mobilització per aturar la instal· lació d’una piscifactoria a la costa de Portocolom. 

El punt de conflicte és que el Ministeri d’Agricultura i Medi Ambient ha atorgat la concessió de 
gairebé 113.000 m2 de domini públic maritimoterretre per a la instal· lació d’una piscifactoria quan 
resulta que una infraestructura d’aquestes característices és clarament perjudicial per a l’interès general 
primerament per l’impacte general a la costa però també pels residus que generen els animals, la 
contaminació del medi i del fons marí que, òbviament, afectarà la flora i la fauna de la zona. 

Probablement, si la Comunitat Autònoma tengués les competències sobre el mar balear, no tendrien 
aquest problema. 

Per això, duen aquesta moció a Ple per tal d’aconseguir una manifestació de rebuig a l’autorització 
concedida pel Ministeri d’Agricultura i Medi Ambient per a la instal· lació de la piscifactoria a 
Portocolom i sol· licitar al Ministeri que reconsideri la resolució d’autorització. 

El Sr. PASTOR (El Pi-Proposta per les Illes) anuncia que el seu Grup hi votarà a favor i fa palès que es 
tracta d’una moció que ha estat consensuada i que se presenta de manera conjunta per diferents 
formacions polítiques. 
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La Sra. SOLER (PP) fa constar que aquest tema mai no ha estat ni objecte de conflicte ni de debat 
polític a l’Ajuntament de Felanitx perquè sempre hi ha hagut unanimitat. 

Així doncs, es pot dir que tots estan en contra de la instal· lació de la piscifactoria, que és un tema 
s’arrossega des de fa anys però, tot i això, no està de més que el Consell de Mallorca manifesti el seu 
rebuig a aquesta instal· lació. 

El Sr. COLL intervé per dir que recull les paraules tant del Sr. Pastor com de la Sra. Soler i per reiterar 
que no és un tema que hagi estat objecte de debat sinó que era qüestió de donar veu a una reivindicació 
del municipi de Felanitx. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
 
 
PUNT 53. MOCIÓ CONJUNTA DEL PSIB-PSOE, MÉS PER MALLORCA I 
PODEM MALLORCA PER LA QUAL EL CONSELL DE MALLORCA 
S’ACULL AL DESENVOLUPAMENT DE POLÍTIQUES DE 
SOSTENIBILITAT ENERGÈTICA. VEHICLES ELÈCTRICS (EV). 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
En els últims anys més que mai ha quedat manifesta la necessitat d'apostar per la 
conservació del planeta i, entre unes altres, reduir de forma dràstica els nivells de CO2 
emesos a l'atmosfera i, amb això, la nostra Petjada de Carboni. Una de les alternatives 
ambientals que es van plantejant en aquest sentit implica reduir considerablement les 
emissions degudes al transport en qualsevol de les seves modalitats. I en aquest punt 
sorgeixen els vehicles elèctrics, com a opció viable per aconseguir tal meta. Diversos 
estudis exemplifiquen que un augment de vehicles elèctrics de la mà amb un canvi en 
l'estratègia de desenvolupament de la nostra societat, reduirien les emissions de forma 
molt significativa. 
 
Els vehicles elèctrics contribueixen de forma directa i molt evident al descens de les 
emissions de carboni en el sector del transport. En comparació amb els motors de 
combustió interna més avançats, resulten molt més eficients i nets. 
D'altra banda poden ser recarregats mitjançant un ampli ventall de possibilitats 
energètiques, la qual cosa ens dóna una oportunitat d'apostar per aquelles renovables. 
I en aquest marc, podríem veure'ns en un panorama de zero emissions en el seu 
funcionament. 
 
No obstant això, el foment i ús de vehicles elèctrics ha de ser parell a una política real 
d'aposta per les energies renovables. I és llavors quan es generen beneficis ambientals, 
econòmics i socials provats: es redueix el cost de generació del sistema, s'estalvien 
importacions de combustible i es redueix la dependència energètica de l'exterior. 
 
Recordem que en Les Illes Balears tenim el deshonrós mèrit de comptar amb una de 
les dependències energètiques exteriors més brutals del planeta, gairebé total. 
Concretament s'importa, a dades de 2013, el 96% de l'energia que consumim. Elevant 
la factura energètica entorn dels 1.000 milions de €; un 3’8 % del PIB de les Illes. 
Sent responsable nostra illa, de més del 80% d’aquest consum. 
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En conseqüència, desenvolupant una política d'aposta per la sostenibilitat energètica, 
es reduirien les emissions de CO2 i se fonamentarien les bases per a la construcció 
d'un nou Model Productiu rendible, net i creixent; amb totes les implicacions positives 
derivades, tan apressants al nostre país: creixement de l'ocupació, sostenibilitat i 
R+D+i. 
 
D'altra banda, si posem la mirada en els Reglaments europeus sobre aquest tema, la 
situació no fa sinó empitjorar. El que en cap cas pot seguir-se plantejant és una 
política europea en matèria d'emissions de CO2, que subvencioni i financi a través de 
les bonificacions especials o “supercrédits”, als grans fabricants del sector. Els quals, 
compensen la producció d'automòbils extremadament contaminants, amb la venda de 
vehicles elèctrics. Sense veure's obligats en la pràctica, a situar en el mercat, vehicles 
de combustió interna que llancin valors d'emissions de CO2 decreixents. 
 
Per tant, els Grups Polítics del Consell de Mallorca, PODEM Mallorca, MÉS per 
Mallorca i PSIB‐PSOE, presenten la següent moció en els termes que segueixen: 
 
1.- S'insta al Consell de Mallorca al fet que a través de la Conselleria de 
Modernització i Funció Pública s'aculli a la Resolució del Conseller de Territori, 
Energia i Mobilitat, de 28 de juliol de 2015 per la qual s'aprova la convocatòria 
pública de subvencions per establir nous punts de recàrrega per a vehicle elèctric 
destinats a l'administració pública i entitats públiques dependents, publicada en el 
BOIB 116, d'1 d'agost de 2015; complint amb els criteris de subvencionalitat dels 
programes operatius dels Fons Operatius de Desenvolupament Regional (Ordre 
EHA/524/2008, de 26 de febrer, per la qual s'aproven les normes sobre despeses 
subvencionables dels programes operatius del Fons Europeu de Desenvolupament 
Regional i dels Fons de Cohesió ‐BOE nº. 53, d'1 de març de 2008); a fi de concórrer 
amb la instal·lació de 3 punts de recàrrega. 
En aquest sentit, exposar la bona disposició i cooperació de la Consellera Executiva 
de Modernització i Funció Pública, María del Carmen Palomino Sánchez. 
 
2.- Que amb l'aprovació de la present moció el Consell de Mallorca es declari 
institució que, al voltant de les seves competències, executi polítiques de 
desenvolupament sostenible ben instruït i afavoreixi la implantació de xarxes i 
vehicles intel·ligents, això és, elèctricament sostenibles. Una aposta per les energies 
renovables i la disminució de les emissions de CO2, enfront de l'ús massiu dels 
combustibles fòssils. 
 
3.- Sol·licitar al Govern d'Espanya que plantegi a Europa una clara i ferma 
contraposició a la política de bonificacions especials o “supercrèdits” concedits en el 
sector en virtut de la legislació europea sobre emissions mitjançant el Reglament (CE) 
no715/2007 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de juny de 2007, sobre 
l'homologació de tipus dels vehicles de motor, pel que es refereix a les emissions 
procedents de turismes i vehicles comercials lleugers (Euro 5 i Euro 6) i sobre l'accés 
a la informació relativa a la reparació i el manteniment dels vehicles; i els seus 
posteriors Actes Modificatius. 
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Que no fan sinó subvencionar la construcció d'automòbils de combustió interna amb 
elevades quotes de les mateixes, sense que això redundi en el seu objectiu específic de 
reducció; ja que les bonificacions se supediten a tal compromís de forma global. 
Demandant igualment la garantia d'una política vinculant, enfocada a la reducció 
d'emissions de CO2 per als propers acords europeus i internacionals en la matèria. 
 

El Sr. SEVILLANO (Podem Mallorca) inicia la seva intervenció. 

El passat 28 de juliol de 2015 la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat del Govern de les Illes 
Balears dicta una resolució per la qual s’aprova la convocatòria pública per establir punts de recàrrega 
per a vehicles elèctrics a través d’un programa que posa en marxa el Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional. 

En tenir coneixement de la convocatòria, consideraren que l’havien de tenir en compte tot i que la 
intenció tampoc no ha de ser omplir l’illa de vehicles elèctric perquè aquests vehicles també deixen una 
petjada de CO2. 

Així doncs, el plantejament de la moció passa per acollir-se a aquesta convocatòria i fomentar els 
vehicles elèctrics però sempre des del punt de vista de la sostenibilitat energètica tot potenciant les 
energies renovables com a combustible per a aquests vehicles, en detriment de l’electricitat que se’n 
pugui obtenir per la incineració de fems o altres tipus de vies i sense oblidar que Mallorca té un 96% de 
dependència energètica de l’exterior. 

Per tant, la moció proposa que el Consell de Mallorca s’aculli a la convocatòria esmentada –a través del 
Departament de Modernització i Funció Pública–, instar el Consell de Mallorca per tal que es declari, 
d’acord amb les seves competències, institució a favor de les energies renovables i el desenvolupament 
sostenible i, finalment, que se sol· liciti al Govern d’Espanya que tengui una posició clara davant el 
Parlament europeu a l’hora de derogar el Reglament 715/2007 el qual preveu, entre d’altres, la mesura 
de finançar les empreses que construeixin vehicles elèctrics. 

Si bé aquesta mesura pot semblar bona en un principi, resulta que aquestes subvencions estaven 
supeditades a la reducció d’emissions però les emissions continuen essent les mateixes perquè, a l’hora 
de fer-ne la mitjana, també es tenen en compte els mateixos vehicles que són subvencionats. 

El Sr. PASTOR (El Pi-Proposta per les Illes) retreu que no hi hagi més actuacions i manco mocions i 
puntualitza que la iniciativa que promou aquesta moció, amb la qual està d’acord, ben bé la podrien 
haver tramitada com un punt d’acord de l’equip de govern. 

La Sra. SOLER (PP) assenyala que comparteix l’opinió del Sr. Pastor i considera que no té massa sentit 
dur a Ple una moció d’aquestes característiques. 

Els consellers que conformen l’equip de govern del Consell de Mallorca han estat elegits per dur a 
terme accions de govern i l’adhesió a una convocatòria de subvencions no necessita fer-se a través 
d’una moció al Ple. 

A més a més, no està d’acord amb un paràgraf de la moció, el qual sol· licita que sigui retirat.  

El paràgraf diu: “... a fi de concórrer amb la instal·lació de 3 punts de recàrrega. En aquest sentit 
exposar la bona disposició i cooperació de la consellera executiva de Modernització i Funció Pública, 
María del Carmen Palomino Sánchez. ” 

Si consideren que tot allò que fan els consellers de l’equip de govern s’ha de recollir en una moció, 
s’estarà fregant l’absurditat, perquè la seva feina forma part de la seva gestió del dia a dia. Si quan 
surtin altres convocatòries de subvencions, s’han de presentar mocions exaltant la disponibilitat del 
conseller a acollir-se la convocatòria, esdevendrà quelcom totalment absurd. 

Pel que fa a la campanya en sí, el seu Grup no hi té res a dir però, així i tot, no entén el perquè 
d’aquesta moció encara que hi votaran a favor i reitera el suggeriment de retirar el paràgraf esmentat 
abans donat que tots els consellers col· laboren i tenen una total disponibilitat en totes les tasques que 
fan els seus departaments. 
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El Sr. SEVILLANO adverteix que ja són conscients que el Partit Popular està acostumat a governar 
d’una altra manera, que és molt respectable, però a l’actual equip de govern li agrada comptar amb 
l’opinió del Ple a l’hora de prendre segons quines decisions i fer que tots els partits polítics participin 
del debat. No és la primera vegada que ho fan i que tampoc no serà la darrera. 

Observa que sempre es demana participació i, quan ho fan, són criticats i, per això, li diu a l’oposició 
que se posin d’acord en la manera en què volen que l’equip de govern governi aquesta institució i 
ressalta que és sorprenent que això ho plantegi el PP, el mateix PP que al govern es dedica a fer-se 
preguntes a si mateix. 

Finalment fa constar que sí s’accepta el suggeriment de la Sra. Soler en el sentit de retirar el paràgraf de 
la moció que ha comentat abans. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
Es troba absenta la Sra. Cirer Adrover. 
 
INTERPEL·LACIONS 
 
PUNT 54. INTERPEL·LACIÓ QUE PRESENTA EL SR. ANTONI PASTOR 
SOBRE “VALORACIÓ DEL PRESDIENT DE MALLORCA DELS PRIMERS 
100 DIES DE GOVERN”. 
 
Es dóna compte de la següent interpel·lació: 
 
Antoni Pastor Cabrer, portaveu del GRUP EL PI – PROPOSTA PER LES ILLES 
BALEARS, segons contempla l’article 75 del R.O.C. vigent, formula per al proper Ple 
Ordinari la següent INTERPEL·LACIÓ al President, el Sr. Miquel Ensenyat:  
 
 
Valoració del President de Mallorca dels primers 100 dies de Govern.  
 

El Sr. PASTOR (El Pi-Proposta per les Illes) li diu al Sr. president que, al Ple passat, quan li va dir que 
ja feia tres mesos que governava, el va rectificar i tenia tota la raó perquè només feia dos mesos que 
presidia aquesta institució.  

Avui, emperò, li toca interpel· lar-lo per fer un balanç dels primer 100 dies del nou govern. No s’ha de 
prendre les seves paraules com retrets personals però el Sr. Ensenyat –i només ell– té la màxima 
responsabilitat del conjunt de la política del seu govern. 

Han passat ja més de 100 dies d’ençà va començar aquesta aventura amb uns estranys companys de 
govern. El Sr. president va decidir quines havien d’ésser les persones i els partits que l’acompanyarien 
en aquesta difícil tasca de tornar el Consell de Mallorca al lloc que es mereixen totes i tots el 
mallorquins.  

Va tenir ben clar des del primer dia que Podem havia d’estar al seu costat –o el Sr. Ensenyat al seu– i 
que el partit més votat, dels que avui conformen aquest pacte, havia de tenir un paper més secundari. 
Això no és problema seu i, segurament, la Presidència del Govern valia el sacrifici del Sr. Miralles, el 
qual mereix tot el seu respecte.  

Confessa que tenia molta confiança en el Sr. Ensenyat per presidir aquesta institució, encara no fos ni 
el candidat del partit més votat, ni el segon més votat, ja que les eleccions les va guanyar el Partit 
Popular, però la democràcia té aquestes coses: el joc de les majories al final és el que compta.  

Quan diu que tenia molta confiança, no vol dir que ja l’hagi perduda, però sí que ha perdut una part 
d’aquella il· lusió que tenia, a pesar d’estar a l’oposició, de què les coses podien canviar. 
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Fa uns dies ha pogut llegir als mitjans de comunicació com es congratulava del principi d’aquesta 
legislatura però no sap de què està tan orgullós el Sr. Ensenyat. En 100 dies només ha vist una sola 
actuació per part d’aquesta institució digna de menció: l’aprovació de la norma cautelar de grans 
superfícies. 

A dia d’avui segueixen entrant vaixells amb fems a Mallorca i, un mes després d’haver consensuat una 
iniciativa per aturar aquesta importació, encara no en saben res. Va ser una iniciativa que es va 
presentar a darrera hora per intentar tapar la iniciativa d’El Pi-Proposta per les Illes de no signar nous 
contractes a partir del mes de gener. 

Si hagués de destacar dos fets que marquen i defineixen l’inici d’aquesta legislatura, serien els que 
exposarà més endavant; uns fets que, en un govern seriós, haurien tingut ja responsabilitats polítiques 
dels dos consellers responsables. 

A continuació li planteja al Sr. Ensenyat les qüestions següents: 

1) Si sap que fa uns dies varen aprovar treure la convocatòria de subvencions pel Gran Premi de Trot 
que es va celebrar el passat mes de maig i si sap si s’ha publicat la convocatòria tal i com marca la llei. 

2) Si sap que la setmana passada se’ls va proposar que aquest Ple autoritzés el conseller de 
Desenvolupament Local per comprar el material dels bombers de forma irregular i sense contracte? 

Aquest dos fets han passat en poc més de tres mesos de govern. No són uns innocents i, per tant, saben 
que en 100 dies no ho poden arreglar tot, però tampoc es poden excusar dient que els altres els ho han 
deixat tot malament. 

Dues grans frases han marcat aquest inici de legislatura: “consens” i “rescat de la ciutadania”. De la 
primera, poca cosa. Només quan presenten una moció que els descol·loca una mica i cal que pensin que 
varen prometre ser el govern del consens. Una mostra serien aquestes visites als pobles i a les 
associacions per tal d’obrir un procés de participació amb la societat civil sobre quin Consell volen i, en 
aquest sentit, li demana si fa comptes reunir els partits polítics d’aquesta institució per construir, si és 
possible, el Consell que volen. 

De la seva gestió i de les seves intencions s’assabenten per les entrevistes als mitjans de comunicació. 
No són les formes que esperaven del Sr. Ensenyat però, si aquest és el paper que els toca jugar, no s’ha 
de preocupar perquè que el jugaran amb dignitat i, en cada ocasió que tenguin, faran les seves 
propostes. 

Pel que fa a la segona frase, diu que els ciutadans no esperen que l’equip de govern del Consell de 
Mallorca rescati a ningú. La gent espera que les institucions creïn el marc necessari per donar 
oportunitats als ciutadans a ser independents, a tenir feina, a disposar d’uns serveis socials propers, a 
una sanitat universal ajustada als impostos que tots paguen, a una educació de qualitat i a una 
administració àgil i eficient.  

Per això, li proposa al Sr. Ensenyat que es deixi de frases buides i es posi a construir el Consell que va 
prometre, que ara ja han passat més de 100 dies i la gent espera respostes. 

També li demana si li pot dir quan pensen aprovar les línies d’ajuda per la gent gran, ja que, a dia 
d’avui, no saben quines activitats podran fer. 

El Consell de Mallorca és l’ajuntament dels ajuntaments però què s’hi ha fet des del Departament de 
Desenvolupament Local. Pensen destinar, l’any que ve, més doblers al Pla d’Obres i Serveis? Hi haurà 
Pla d’Obres i Serveis? 

Quant a la política lingüística del Consell de Mallorca, fa notar que avui mateix el sindicat STEI ha 
denunciat que encara no se demanen els certificats dels coneixements de català. 

Des del Departament de Medi Ambient, a part del tema de residus, saben que hi ha altres activitats a 
haver de fer? Sobre patrimoni diu que el Consell de Mallorca va expropiar Bellpuig i demana si saben 
on és i què hi fan comptes fer? També estan pendents de saber si el pressupost de l’any que ve preveurà 
una partida per a la compra de l’edifici del Sindicat de Felanitx. 
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Pel que fa al Teatre Principal, diu que avui s’hi ha fet una incorporació de crèdit de més de 700.000 € 
però mantenint la programació que fa fer l’anterior equip de govern, la qual cosa és un autèntic 
escàndol. 

Sobre els serveis socials demana quin model hi ha i quin model volen per als mallorquins i les 
mallorquines. Igualment vol saber què pensen fer amb els refugiats i si fan comptes consensuar les 
decisions. 

Varen constituir el Consell de la Dona i la primera actuació que posen en marxa es una subvenció per 
anar a Madrid. Potser no hi ha problemes molt greus als quals haver de fer front. 

En matèria d’Urbanisme assenyala que saben que volen modificar el Pla Territorial de Mallorca i varen 
llegir que proposaven un creixement zero. Això és cert? Quin calendari tenen previst? 

Ha tingut un parell de reunions amb membres del Govern de les Illes Balears de les quals no ha 
informat. Avui ho podrà fer i dir quines competències assumirà el Consell de Mallorca durant aquesta 
legislatura, si tenen un calendari dissenyat, si està disposat el Govern balear a millorar el finançament 
del Consell de Mallorca i quina és la situació econòmica de la institució a dia d’avui.  

Són moltes les incògnites que tenen del govern del Sr. Ensenyat. Algunes les podrà respondre avui i 
d’altres se les podran plantejar en fer el debat sobre el seu programa de govern, debat que vol agrair-li 
que ja estigui preparant. 

En les mans del Sr. president està mantenir la confiança que li donaren el dia de la presa de possessió 
amb l’abstenció d’El Pi-Proposta per les Illes, però haurà de canviar d’una forma radical. 

Aquests primers 100 dies no han de servir com a mostra del que serà aquesta legislatura. De ser així, no 
només els membres d’El Pi-Proposta per les Illes s’hauran equivocat sinó que seran moltes les persones 
que se’n sentiran defraudades.  

El Sr. PRESIDENT fa constar que el Sr. Pastor li ha plantejat moltes qüestions i això fa que li resulti 
complicat poder-les contestar totes en una interpel· lació que no només afecta als 100 dies de govern 
que ja han passat sinó també a gairebé la resta de legislatura. 

Per això, se li fa difícil ser exhaustiu, o almanco objectiu, quant a una possible avaluació rigorosa dels 
100 primes dies de govern i del programa de cada un dels departaments existents i dels que se’n puguin 
crear arran d’una possible transferència de noves competències. 

De fet, tenen previst celebrar un Ple extraordinari específic per debatre al respecte i la propera setmana 
se celebrarà una Junta de Portaveus per determinar el format d’aquest Ple extraordinari que ha de servir 
per fer una anàlisi objectiva dels 100 dies de govern i del programa de govern. 

A més a més, el Sr. Pastor només ha parlat d’una part de les moltíssimes coses que tenen en marxa i, 
per tant, val la pena dedicar-hi un ple específic per aconseguir la màxima aplicació del objectius i la 
màxima implicació de l’oposició en el programa de govern. 

Aquest Ple extraordinari estava previst que se celebràs el proper dia 15 d’octubre però, per raó 
d’agenda alguns consellers, s’ha posposat al mes de novembre i emplaça el Sr. Pastor a tractar tots els 
temes exposats –i els que no– en aquest Ple monogràfic que segurament se farà en dues sessions. En la 
primera intervendrien els consellers executius i, transcorregut un temps perquè puguin preparar les 
seves intervencions, se celebraria la segons sessió donant la paraula als portaveus dels grups de 
l’oposició. 

El Sr. PASTOR puntualitza que, quan varen presentar la interpel· lació, encara no tenien constància que 
es convocaria el Ple extraordinari específic. 

No obstant això, segurament hauria presentat igualment la interpel· lació ja que, encara que els 100 
primers de govern és quelcom simbòlic, tots els govern solen fer una primera valoració del que han 
estat els primers 100 dies de govern. 

Sense anar més enfora, el Sr. Jarabo acaba de fer una valoració dels 100 primers dies de govern del 
Govern de les Illes Balears i creu que al Consell de Mallorca també estaria bé fer-ho al Ple per tal que 
el president els pugui explicar què ha passat durant aquests 100 dies. 
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Destaca que és important celebrar aquest debat perquè tal vegada el seu Grup tengui una sensació 
equivocada. La sensació que tenen és d’inactivitat, que hi ha àrees que funcionen bé però que n’hi ha 
d’altres –que són d’un dels socis de govern– que pareix que estiguin aturades i potser és per la manca 
de coneixement sobre el funcionament de l’Administració però el cas és que no arrenquen i això els 
comença a preocupar. 

Reconeix que és cert que la dinàmica d’aquesta administració és complicada i tal vegada 100 dies no 
són suficients per oferir una idea del que serà aquest govern. 

Així com ha ressaltat la iniciativa de la consellera executiva de Territori i Infraestructures relativa una 
norma cautelar, perquè és una iniciativa de pes, nota a faltar més iniciatives com aquesta en els 100 
primers dies de govern. 

Si analitzen allò que ha fet el govern, hi podran estar d’acord o no, però li agradaria veure que ha 
plantejat iniciatives de pes i ha demostrat que és un govern que vol fer de coses de manera diferent. 

En canvi, la majoria d’assumptes que duen al Ple són qüestions de tràmits, qüestions que hi hauria duit 
igualment l’anterior govern. Pareix que continuïn amb la inèrcia del Partit Popular i això fa que no 
notin diferència entre la manera actual d’actuar el Consell de Mallorca i la que tenia fa 6 mesos. 

I precisament El Pi-Proposta per les Illes avui vol posar de manifest la seva preocupació per aquesta 
inactivitat i, si bé el Sr. Amengual abans deia que tolerava segons quines expressions dins el fragor del 
debat, ell no tolera, de cap manera, que un conseller de Podem Mallorca digui que són uns petits 
dictadors perquè no són ni petits ni dictadors. 

Al respecte remarca que El Pi-Proposta per les Illes és un partit democràtic que compta amb els seus 
instruments al Ple sense fer populisme i que l’únic partit populista és Podemos. 

Finalment, es mostra obert a la possibilitat que el Sr. Ensenyat respongui ara a les qüestions plantejades 
o bé els emplaci al Ple extraordinari que s’ha anunciat i, aleshores, li formulin no tan sols aquestes 
preguntes, perquè serà quelcom més programàtic i no només referit als 100 primers dies de govern, 
sinó també sobre el futur de la institució, que haurien de ser dos debats distints però no té cap 
inconvenient, si així ho consideren més adient, fer-ne un debat conjunt. 

El Sr. PRESIDENT fa notar que entén la percepció que en pugui tenir cada grup de consellers i, 
especialment, els que no formen part de l’equip de govern. 

Adverteix que el funcionament del Consell de Mallorca és molt semblant al dels ajuntaments i diferent 
al Parlament de les Illes Balears. Per exemple, per acordar la norma territorial cautelar esmentada 
abans, hi varen haver de fer un esforç titànic. En aquest sentit, el Consell de Mallorca és més executiu 
que no el Parlament de les Illes Balears, que és més legislatiu i té més agilitat a l’hora de treure coses 
endavant. 

Per altra banda, s’han de tenir en compte les competències del Consell de Mallorca i els seus 
departaments. També amb això s’assembla molt als ajuntaments on allò que es duu a Ple és només un 
20% de la gestió de la institució i més arran de la darrera reforma de la Llei de bases de règim local ja 
que ara només van a Ple els assumptes realment substancials. 

Quant al debat dels 100 primers dies de govern, observa que avui en fan 97 i, per això, hagués estat bé 
poder celebrar aquest Ple el dia 15 d’octubre. No obstant això, existeixen altres instruments que 
l’oposició pot sol· licitar que es convoquin quan ho consideri oportú, instruments com la Junta de 
Portaveus, les comissions informatives, etc. 

Reitera que la intenció és convocar una Junta de Portaveus la propera setmana per establir l’ordre del 
dia d’un Ple extraordinari, en dues sessions, per poder parlar dels plans de feina de cadascun dels 
departaments del Consell de Mallorca. 
 
PUNT 55. INTERPEL·LACIÓ QUE PRESENTA LA SRA. CATALINA CIRER 
ADROVER SOBRE “ACTUACIONS EN RELACIÓ A L’ACOLLIMENT DE 
REFUGIATS”. 
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Es dóna compte de la següent interpel·lació: 
 
Catalina Cirer Adrover, com a consellera del Grup de Consellers del Partit Popular, 
d’acord amb el que preveu l’art. 75 del Reglament Orgànic, formula per al proper Ple 
ordinari a la Hble. Sra. Margalida Puigserver Servera, consellera Executiva de 
Benestar i drets socials, la següent INTERPEL·LACIÓ: 
 
Actuacions en relació a l’acolliment de refugiats 
 

La Sra. CIRER (PP) puntualitza que la interpel· lació no té per objecte qüestionar res sinó que pretén 
obtenir informació sobre el tema de l’acolliment de refugiats que el Ple passat es tractà com a 
declaració institucional fent palès que hi havia un compromís, una responsabilitat i una implicació amb 
aquesta institució per fer un front comú al problema d’acolliment dels refugiats. 

A través dels mitjans de comunicació els va arribar una informació que els posà en alerta. La 
informació apareguda deia que el Consell de Mallorca oferia els tres refugis de la serra per acollir els 
refugiats sirians i, tenint en compte que l’acolliment també implica integració, pensaren que oferir els 
refugis no era el camí més adient. 

A partir d’aquell moment, no en varen saber res més fins que la Sra. Puigserver, el passat 30 de 
setembre, a l’Assemblea de Batles i Batlesses de Mallorca va informar sobre una reunió celebrada dia 
21 de setembre amb el Govern de les Illes Balears dient que les actuacions se centraven, bàsicament, en 
adreçar-se als ajuntaments per obrir uns registres per coordinar les actuacions. 

Destaca la importància de la creació d’aquest registre però pensa que s’ha d’aprofundir en alguns 
aspectes. Fa poc el president del Consell de Mallorca va dir que l’IMAS coordinaria el tema de 
l’acolliment dels refugiats a Mallorca mentre que el batle de Costitx, a l’Assemblea de Batles i 
Batlesses de Mallorca, suggeria que se fes a través del Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació i 
voldria saber com ho pensen organitzar. 

També vol saber si tenen una previsió del nombre de persones que vendran així com les seves 
situacions particulars, és a dir, si vendran famílies, persones majors, joves, nins sense pares, persones 
amb qualque malaltia o qualque discapacitat, etc. 

Desconeix si s’ha elaborat un catàleg de recursos: centres escolars, centres de salut, residències per si hi 
ha gent major, places hospitalàries, etc. Sembla que el centre de primer acolliment serà l’alberg de la 
Platja de Palma però no sap si serà suficient per a totes les persones que venguin. 

Igualment planteja quant de temps passaran en primer acolliment i, després, a quins llocs els reubicaran 
atès que ja s’han donat casos de conflictes per mor de la massificació de persones en centres 
d’acolliment durant un període massa prolongat i això s’ha d’evitar que passi aquí. 

Demana si s’ha pensat en crear algun tipus de prestació econòmica per als mesos següents a 
l’acolliment i com s’ha de fer la integració d’aquestes persones, que només pot ser a través d’una 
prestació econòmica o d’un lloc de feina que els permeti gaudir d’una estada digna en la nostra societat. 

Assenyala que també cal comptar amb traductors per tal de tenir una bona comunicació amb les 
persones refugiades i pensar en les seves distintes confessions religioses i els comportaments que 
impliquen. 

El Col·legi Oficial de Psicòlegs de les Illes Balears s’ha posat també a disposició per tal d’oferir el seu 
suport i demana si s’hi ha mantengut alguna reunió de coordinació. Igualment vol saber si s’ha posat en 
marxa algun procés de selecció de famílies d’acollida i no només per als menors que puguin venir 
sense pares sinó també per acollir qualsevol altre tipus de refugiat i, fins i tot, nuclis familiars. 

Observa que hi ha moltes qüestions que s’han d’abordar i, segons plantejà la Sra. Puigserver, sembla 
que els primers refugiats arribaran en el mes de novembre i ja queda poc.  

Està molt bé posar a disposició dels ajuntaments l’esmentat registre però encara hi ha coses que no 
estan resoltes o, almanco, el seu Grup no n’està informat i, per això, creu que aquesta interpel· lació 
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servirà per donar-los llum per afrontar aquest procés d’acolliment amb més tranquil· litat i més 
seguretat. 

Finalment aprofita l’avinentesa per reiterar que el Grup Popular està a plena disposició de l’equip de 
govern i de l’IMAS per col· laborar en tot allò que pensin que puguin ser d’utilitat. 

La Sra. PUIGSERVER (consellera executiva de Benestar i Drets Socials) li agraeix a la Sra. Cirer el 
seu interès i suport a aquest tema tan delicat. 

Tot seguit comenta que dia 4 de setembre el president del Consell de Mallorca i ella mateixa varen 
emetre un comunicat explicant que posaven a disposició dels refugiats tots els recursos de Consell de 
Mallorca (refugis, residències i centres de primer acolliment per a menors estrangers que venguin tot 
sols). Aquella resposta la donarem davant la que, aleshores pareixia, una imminent arribada de 
refugiats a Mallorca. 

Després es produí la declaració institucional i la seva intenció era convocar una comissió de feina amb 
els portaveus dels distints grups polítics però, poc després, s’assabentaren que s’estava alentint el tema 
perquè ja arribaven informacions des del Govern central en el sentit que no arribarien tants de refugiats 
i que tot el procés es coordinaria a través de la Creu Roja Espanyola. 

Davant aquesta situació, tant l’IMAS com el Govern de les Illes Balears en varen parlar i feren una 
primera proposta d’actuació per a la recepció de refugiats, proposta que va explicar en la passada 
reunió de l’Assemblea de Batles i Batlesses de Mallorca. 

Aquesta proposta d’actuació comprèn dues fases. La primera fase serà la de primer acolliment, durarà 
sis mesos, hi intervendran directament el Govern de les Illes Balears i la Creu Roja i s’hi posaran a 
disposició els consells insulars i els ajuntaments. 

Ara està l’espera de parlar amb la Sra. Santiago, consellera de Serveis Socials i Cooperació, per saber 
quin dia es reunirà la primera comissió allà on assistiran els representants dels consells insulars i els 
responsables dels ajuntaments, que seran els quatre membres de la Mesa de l’Assemblea de Batles i 
Batlesses de Mallorca. 

A més a més, l’IMAS s’hi ha posat al capdavant amb la creació del registre unificat que es posarà a 
disposició de tots els ajuntaments. Ja s’ha fet una primera prova d’aquest registre a la pàgina web de 
l’IMAS i, a partir d’aquí, el Consorci de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions de Mallorca 
es posarà en contacte amb tots els ajuntaments per publicar l’enllaç a totes les pàgines web municipals. 

Aquesta eina servirà per tenir un registre unificat per accedir amb un sol clic, a demanda del Govern de 
les Illes Balears o de la Creu Roja, a un llistat de totes les persones que s’hagin ofert per ajudar com a 
voluntaris. 

Quant als perfils i nombre de refugiats que vendran, comenta que la previsió és que siguin unes 300 
persones però desconeixen els seus perfils, és a dir, que poden venir refugiats de tot tipus: persones 
majors, nins tot sols, famílies, etc. 

Les entitats implicades (Càritas, Creu Roja, etc.) pensen que és millor que hi hagi un primer acolliment 
en un lloc determinat per fer-ne una primera valoració, oferir una atenció personalitzada i llavors fer 
una proposta d’integració de cara a una derivació als municipis. 

Pel que fa a la possibilitat de col· laboració d’altres institucions, diu que en les comissions de feines 
participaran entitats així com els responsables de Salut i Habitatge. També es contactarà amb els 
responsables d’escolarització i s’intentarà que hi hagi uns ingressos garantits per als refugiats donada 
l’existència d’uns fons europeus amb aquesta finalitat i també els ajudaran a cercar feina. Tot això es 
coordinarà des de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació del Govern de les Illes Balears. 

Per acabar, reitera el seu agraïment al Partit Popular pel seu interès per aquest tema i anuncia el seu 
compromís a informar tots els grups polítics de la reunió que ha de mantenir amb la consellera de 
Serveis Socials i Cooperació així com de la creació d’unes comissions de feina tot i que estan a l’espera 
de tenir més informació. 

La Sra. CIRER adverteix que, si han d’arribar unes 300 persones, no serà suficient l’alberg de la Platja 
de Palma perquè té capacitat per màxima d’unes 100 persones i, per tant, convé aclarir el tema de les 
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infraestructures perquè els refugiats que arribin hi puguin veure cobertes les seves necessitats (dinars, 
sopars, berenars, dormir, etc.), és a dir, que s’ha de garantir que les places d’acolliment tenguin un 
mínim de condicions de dignitat, tal i com es recollia en la declaració institucional. 

Observa, per altra banda, no s’ha parlat d’un estament com és l’Església Catòlica. De fet, als mitjans de 
comunicació es va publicar que el bisbe de Mallorca havia ordenat que totes les parròquies obrissin les 
seves portes a l’acolliment dels refugiats. Així doncs, seria bo tenir-ho en compte i contactar amb el 
Bisbat o amb Càritas –que és una entitat diocesana– juntament amb la col· laboració de Creu Roja per 
atendre els refugiats i més donada la gran xarxa que Càritas té per tots els pobles i el gran nombre de 
parròquies existents a Palma. 

Insisteix que aquesta directriu del Bisbat s’ha de contemplar a l’hora de confeccionar el catàleg de 
recursos i, per acabar, reitera que la intenció de la interpel· lació era obtenir informació actualitzada 
sobre la gestió de l’acolliment dels refugiats, demostrar la preocupació del Partit Popular per aquest 
problema i confiar en què la coordinació del Govern de les Illes Balears sigui eficaç. 

La Sra. PUIGSERVER puntualitza que la previsió és que venguin 300 persones però, segons té entès, 
arribaran de forma escalonada. 

És cert que l’alberg de la Platja de Palma té una capacitat per a unes 60 persones i ara s’estan revisant 
les instal· lacions per adaptar-les a les necessitats de persones que s’hi acullin. 

Per altra banda, informa que el pla d’actuacions que es va repartir en l’Assemblea de Batles i Batlesses 
de Mallorca, diu en el punt tercer, sobre persones i entitats implicades, que també hi ha representants de 
l’Església Catòlica. De fet, la secretària del Bisbe li va telefonar –tant a ella com a la Sra. Santiago– per 
posar-se a disposició i en les comissions de feina també hi haurà un representant del Bisbat. 
 
 
PREGUNTES 
 
PUNT 56. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. ANTONI AMENGUAL 
PERELLÓ A LA SRA. MERCEDES GARRIDO RODRÍGUEZ (PROBLEMES 
ESTACIONAMENT NUCLIS TURÍSTICS). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Aquest estiu hi ha hagut problemes greus d’estacionament i aglomeració de vehicles 
en diferents indrets de nuclis turístics, creant vertaderes situacions de perill pels 
usuaris, ens agradaria saber: 

- Quins procediments o quines actuacions hi ha en tramitació al Departament de 
Infraestructures i Mobilitat  en relació a dotar de zona d’estacionament a les 
platges des Trenc i de “Ses Covetes” en el municipi de Campos? Si ens podria 
especificar si hi ha actuació o col·laboració amb l’Ajuntament del municipi 
afectat. 

- Quins procediments o quines actuacions hi ha en tramitació al Departament de 
Infraestructures i Mobilitat en relació a evitar estacionaments indeguts i 
perillosos a la carretera Ma-12, concretament a la zona del “Comú de Muro”, 
veïnada amb les “Casetes de Capellans”, situada en el municipi de Muro? Si 
ens podria especificar si hi ha actuació o col·laboració amb l’Ajuntament del 
municipi afectat. 
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El Sr. AMENGUAL (El Pi-Proposta per les Illes) formula la pregunta en els seus termes. 

La Sra. GARRIDO (consellera executiva de Territori i Infraestructures) explica que, des de la Direcció 
Insular d’Infraestructures i Mobilitat quant a la carretera de Campos a ses Covetes i es Trenc, no hi 
poden intervenir perquè no és una carretera competència del Consell de Mallorca sinó una carretera 
municipal. 

Amb el municipi de Campos –i ja des de la passada legislatura–sí que s’estan fent una cooperació 
tècnica per tal d’ajudar l’ajuntament a redactar una modificació de normes per poder implantar un 
sistema d’equipament que sigui un aparcament. 

En aquests moments, l’Ajuntament de Campos està estudiant una proposta de modificació de la 
col· laboració tècnica per tal de sol· licitar al Consell de Mallorca que l’aparcament es plantegi fora de 
l’àmbit de l’ANEI es Trenc-es Salobrar d’acord amb les indicacions de la Comissió Balear de Medi 
Ambient ja que, per mor la xarxa Natura 2000, seria molt complicat poder autoritzar aparcaments dins 
la zona de l’àmbit de l’ANEI. 

Pel que fa a la carretera de la platja de Muro, juntament amb el cas de la carretera de Campos i la de 
Cala Varques a Manacor, informa que en varen parlar amb la Guàrdia Civil que va transmetre la seva 
preocupació per la perillositat generada durant aquest estiu pels vehicles aparcats a les carreteres. 

Aquesta preocupació va ser traslladada als ajuntaments afectats i des de la Direcció Insular de 
Carreteres únicament han pogut incrementar la senyalització d’aquestes zones. A més a més, la Guàrdia 
Civil també ha fet diverses campanyes per dissuadir d’aparcar en aquestes zones, multant els vehicles 
que hi aparcaven. 

A l’Ajuntament de Muro se li va oferir col· laboració tècnica, la mateixa que s’està fent amb 
l’Ajuntament de Campos –també se la varen oferir al de Manacor–, i pensen que, quan s’executi el 
carril bici entre la platja d’Alcúdia i Can Picafort, es reduirà el problema d’aparcament en aquesta zona 
però això no ho podran saber fins que les obres del carril bici no estiguin acabades. 
 
PUNT 57. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. CATALINA SERRA 
GARCIAS A LA CONSELLERA DE TERRITORI I INFRAESTRUCTURES 
(OBRES HIPERMERCAT ALCAMPO). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Per què ses obres devant S’ Hipermercat Alcampo duen setmanes paralitzades y se 
mantenen ses restriccions de tràfic? 
 

La Sra. SERRA (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) formula la pregunta en els seus termes. 

La Sra. GARRIDO (consellera executiva de Territori i Infraestructures) informa que les obres no duen 
retard sinó que estan dins els terminis que hi havia prevists quan les obres varen sortir a adjudicació. 

Aquesta setmana, de fet, hi ha restriccions de trànsit en aquest tram perquè s’està asfaltant ja que, per 
tal que el ferm i la funcionalitat de l’obra siguin millors, s’asfalten de cop el tram 4 i el carril 
d’incorporació de la Ma-30 amb la Ma-13 (autopista d’Inca), que actualment també té restriccions 
nocturnes de trànsit. 

Aquest tram de la via connectora, durant un mes més a partir d’ara, continuarà amb restriccions de 
trànsit d’un carril en cada sentit de circulació per tal de poder acabar les obres d’enjardinament, entre 
d’altres, i en aproximadament un mes s’obrirà al trànsit de manera normal.  
 
PUNT 58. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. ESTANISLAO PONS 
CUART AL CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (UTILITZACIÓ COTXE 
OFICIALS). 
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Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Qué criterio siguen en la utilización de coches oficiales ? 
 

El Sr. PONS (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) formula la pregunta en els seus termes. 

El Sr. JURADO (conseller executiu de Participació Ciutadana i Presidència) respon que hi ha 
disponibles 5 cotxes oficials amb 10 xofers que cobreixen torns de 24 hores. 

Un dels cotxes està específicament assignat al president i la resta estan a disposició dels vuit consellers 
i conselleres executives. 

L’ús dels cotxes està restringit a desplaçaments per motius de feina o de representació del Consell de 
Mallorca i només els poden emprar el president i els consellers executius. 

Del cotxe assignat al president, i de manera extraordinària, se’n pot delegar l’ús a algun director insular 
que l’hagi de menester per fer alguna tasca molt concreta. Aquesta delegació es fa sota la 
responsabilitat del president. 

A part això, es duu un registre de control dels usos dels vehicles allà on es consignen el nom de 
l’usuari, el seu càrrec i la data d’ús i, des del passat mes de juliol, també s’hi anota la ruta del trajecte, 
des de l’origen al destí. 
 
PUNT 59. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. CATALINA SERRA 
GARCIAS AL CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (PRESSUPOST A 30 DE 
SETEMBRE). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
A data 30 de Setembre quin tant  per cent tenim ejecutat per capítol i volem saber si 
estam cumplint amb es pressupost aprobat? 
 

La Sra. SERRA (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) formula la pregunta en els seus termes. 

El Sr. BONET (conseller executiu d’Economia i Hisenda) li comenta a la Sra. Serra que, amb relació a 
aquestes qüestions, li pot fer arribar una informació molt més detallada mitjançant una resposta escrita i 
així ho farà. 

Tot i això i per no deixar sense respondre la pregunta, relata que, en termes generals, el capítol I 
(despeses de personal) duu un nivell d’execució del 70,7%; el capítol II (béns i serveis) duu una 
execució del 47,3%; el capítol III (despeses financeres) la duu del 35,9%; el capítol IV (transferències 
corrents) la duu del 99,9%; el capítol V (fons de contingències) no s’ha utilitzat; el capítol VI 
(inversions) duu una execució del 39,1%; el capítol VII (transferències de capital) la duu del 68,7%; el 
capítol VIII (actius financers) la duu del 69,3% i el capítol IX (passius financers) la duu del 45,5%. 

En conseqüència, el total d’execució seria d’un 72,6%, que considera que és un nivell d’execució 
correcte. Matisa que totes les dades es refereixen als crèdits inicials i no s’hi inclouen les 
incorporacions de crèdit amb finançament afectat. 
 
PUNT 60. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. MARGALIDA ROIG 
CATANY A LA SRA. MERCEDES GARRIDO RODRÍGUEZ (PLA 
DIRECTOR SECTORIAL DE COMERÇ) 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
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Quan té previst convocar a tots els sectors implicats per dur endavant i elaborar el 
document programàtic del Pla Director Sectorial de Comerç PDS? 

 

La Sra. ROIG (PP) formula la pregunta en els seus termes. 

La Sra. GARRIDO (consellera executiva de Territori i Infraestructures) respon que estan dins termini i 
que les tasques que s’estan fent ara són amb relació a l’aprovació definitiva de la norma territorial 
cautelar, que esperen poder-la dur al proper Ple. 

A partir d’aquí començaran les reunions que varen proposar, és a dir, tant les de la comissió de 
seguiment polític com les de la comissió de seguiment més material integrada pel sector afectat. A més 
a més, s’hi afegirà una tercera comissió que serà la municipal ja que una part important del Pla 
Territorial és la implicació dels ajuntaments. 

En breu faran la programació de reunions i l’enviaran a tots els grups polítics i a la resta d’interessats ja 
que, després d’haver-ne parlat amb distintes entitats del sector, totes elles han manifestat la seva 
voluntat de participar en aquestes comissions, que espera que siguin fructíferes. 
 
PUNT 61. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. MARGALIDA ROIG 
CATANY A LA SRA. MARIA DEL CARMEN PALOMINO SÁNCHEZ 
(ACORD EN MATÈRIA CARRERA PROFESIONAL) 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Està previst donar compliment a l’acord signat en data 14 de maig de 2015 entre el 
Consell de Mallorca i les organitzacions sindicals en matèria de carrera professional ? 

La Sra. ROIG (PP) formula la pregunta en els seus termes. 

La Sra. PALOMINO (consellera executiva de Modernització i Funció Pública) contesta que ara 
estudien la disponibilitat de pagar o no la carrera professional. 

El que varen trobar va ser un acord per tal de pagar la carrera professional, acord que no anava 
acompanyat de cap estudi econòmic, amb la qual cosa desconeixen quin serà el cost de la carrera 
professional ni en 2106, ni 2017 ni 2018 i tampoc no hi havia cap informe jurídic. 

Així doncs, estan analitzant i estudiant si és possible assumir el pagament de la carrera professional 
però, a dia d’avui, encara no donar una resposta concreta. 
 
PUNT 62. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. CATALINA CIRER 
ADROVER A LA SRA. MARGALIDA PUIGSERVER SERVERA (PLA DE 
POBRESA) 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
S’ha produït ja la primera reunió per part de l’Imas i els ajuntaments de Mallorca per 
tal de redactar el Pla de Pobresa i en el cas afirmatiu, quin pla de feina han establert i 
quan pensen que estarà finalitzat? 

La Sra. CIRER (PP) formula la pregunta en els seus termes. 
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La Sra. PUIGSERVER (consellera executiva de Benestar i Drets Socials) li respon que s’ha mantengut 
diverses reunions entre l’IMAS i els ajuntaments i que, des de la Direcció Insular d’Inclusió, també 
s’estan reunint els tècnics de suport municipal amb els serveis socials dels ajuntaments. 

Per a l’elaboració del Pla de Lluita contra la Pobresa –que és un pla molt ambiciós– volen dedicar més 
esforços i més temps. Ara per ara, ja compten amb el disseny del cronograma, s’ha fet una primera 
recollida d’informació i s’han reunit ja amb la BAPN i altres entitats del tercer sector. 

També s’han vist amb la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació del Govern de les Illes Balears, 
amb l’IBAVI i estan pendents de reunir-se amb el SOIB. Destaca la importància de totes aquestes 
reunions inicials per tal d’esbrinar les actuacions que s’han d’incloure en el Pla. 

La previsió és que de dia 15 d’octubre a dia 15 de novembre anar tancant l’elaboració inicial del Pla i, 
posteriorment, el presentarien a l’Assemblea de Batles i Batlesses de Mallorca a finals de novembre per 
tal de fer-ne l’aprovació definitiva a principis de desembre. 
 
PUNT 63. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. CATALINA SOLER 
TORRES A LA SRA. SANDRA ESPEJA ALMAJANO (REFUGI CAN BOI) 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Vist que el Concessionari del refugi de Can Boi ha manifestat la seva renúncia a 
seguir gestionant aquest refugi. Com pensa gestionar aquesta situació? 

La Sra. SOLER (PP) formula la pregunta en els seus termes. 

La Sra. ESPEJA (consellera executiva de Medi Ambient) comenta que la gestió dels refugis de 
muntanya del Consell de Mallorca és una prioritat explícita de l’equip de govern i explica que, en 
començar la legislatura, s’hi han trobat una situació una mica caòtica. 

No existeix cap model ni cap directriu a seguir i això implica que hi hagi una gran pèrdua de recursos 
públics. Per això, el que s’hi farà serà canviar i millorar la gestió dels tres refugis que tenen en 
concessió directa i, quant al refugi de Can Boi, el tornaran a treure a concessió fins aconseguir el canvi 
de model ja que després el volen gestionar directament. 
 
PUNT 64. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. CATALINA CIRER 
ADROVER A LA SRA. MARGALIDA PUIGSERVER SERVERA 
(PROGRAMA ESPAI). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Segueix operatiu el programa ESPAI? Quantes persones han estat ateses pel mateix 
aquest any 2015? Pensen donar continuïtat a aquest programa? 

 

La Sra. CIRER (PP) formula la pregunta en els seus termes. 

La Sra. PUIGSERVER (consellera executiva de Benestar i Drets Socials) assegura que, a dia d’avui, el 
programa ESPAI continua operatiu i hi continuarà fins dia 16 d’octubre de 2015. S’ha decidit que, a 
partir d’aquesta data, no se seguirà amb el conveni amb la Creu Roja. 

Els motius d’aquesta decisió són diversos. El primer d’ells és que, encara que el conveni signat diu que 
l’extensió abasta tot el territori de Mallorca, els consta que no s’arriba a tots els municipis per igual ja 
que la Creu Roja només té locals o oficines a Palma, Manacor, Inca, Capdepera, Sóller, Alcúdia i 
Felanitx. Així doncs, consideren que si el servei es gestiona des dels municipis, es podrà arribar a tots 
per igual. 
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El segon motiu és que, si les ajudes es tramiten directament a través dels ajuntaments, es podran 
diversificar molt més i no només arribar a famílies en risc d’exclusió residencial.  

Li consta una gran part de les ajudes es destina al pagament d’hipoteques, lloguers i subministraments, 
ajudes que han contribuït a pal· liar els efectes de la crisi però ara pensen que poden fer un millor 
repartiment d’aquests fons dedicant-los al Pla de Lluita contra la Pobresa. 

El 100% dels doblers, si els gestiona l’IMAS, es podria destinar a ajudes directes però, en canvi, 
signant un conveni amb la Creu Roja se’n perd un 30% en despeses de personal o despeses indirectes. 

Un altre dels motius per prendre la decisió ha estat que ajuntaments i mancomunitats els han comunicat 
el seu interès perquè les ajudes es destinin al Pla de Lluita contra la Pobresa perquè es puguin gestionar 
en benefici de tots els ciutadans i ciutadanes. 

El nombre d’expedients gestionats d’octubre de 2014 a maig de 2015 és de 290 que donen cobertura a 
967 usuaris, on s’inclouen totes les persones de les unitats familiars. 

També hi ha un altre motiu i és que la Renda Social Garantida farà molta incidència en famílies 
monoparentals amb menors a càrrec i unitats familiar amb menors a càrrec –que conformaven un dels 
objectius del programa ESPAI– i, per tant, entre aquesta renda i el Pla de Lluita contra la Pobresa 
podran abastar totes les necessitats dels ciutadans de Mallorca. 
 
PUNT 65. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. CATALINA SOLER 
TORRES AL SR. MIQUEL ENSENYAT RIUTORT (EDIFICI DEL SINDICAT 
DE FELANITX). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Quines actuacions te previstes el Consell de Mallorca amb l’edifici del sindicat de 
Felanitx? 

La Sra. SOLER (PP) formula la pregunta en els seus termes. 

El Sr. BONET (conseller executiu d’Economia i Hisenda) fa constar que distintes institucions i distints 
partits polítics coincideixen en què valdria la pena recuperar l’edifici del Sindicat per a ús públic i que 
seria una inversió important per a la ciutat de Felanitx. 

Tot seguit confirma que el Consell de Mallorca té aquest compromís i posa de manifest que s’han 
mantengut distintes converses, que el compromís, a nivell institucional, és estudiar si és possible dur a 
terme la compra de l’edifici i ara mateix el que s’està fent és cercar el finançament per fer possible 
aquesta compra. 
 

PRECS 

No n’hi ha. 

 

III)DESPATX EXTRAORDINARI 

PRIMER PUNT DESPATX EXTRAORDINARI. ASSIGNAR A LES OBRES 
SOL·LICITADES PELS AJUNTAMENTS LES AJUDES APROVADES EN EL 
MARC DEL PLA ESPECIAL D’AJUDES 2015-2016 A LES CORPORACIONS 
LOCALS DE MALLORCA DE POBLACIÓ INFERIOR O IGUAL A 20.000 
HABITANTS PER A OBRES I SERVEIS MÍNIMS OBLIGATORIS.  
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Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu de Desenvolupament 
Local: 
 
El Ple del Consell Insular de Mallorca, a la sessió ordinària de dia 12 de febrer de 
2015, va aprovar inicialment la creació d’un Pla Especial per als anys 2015 i 2016 per 
ajudar els ajuntaments de Mallorca de població inferior o igual a 20.000 habitants i 
l’entitat local menor de Palmanyola a l’execució d’obres i serveis mínims obligatoris 
de l’article 26 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
També es va aprovar el règim de concertació de l’esmentat Pla Especial i la proposta 
de distribució de les ajudes als ajuntaments de població inferior o igual a 20.000 
habitants i a entitat local menor de Palmanyola amb una despesa total de quatre 
milions d’euros (4.000.000 €) amb càrrec a la partida pressupostària 65.94310.76202.  
 
En el BOIB núm. 24, de dia 19 de febrer de 2015, es va exposar al públic per un 
termini de deu (10) dies hàbils el Pla esmentat. Durant aquest termini no es va 
presentar cap reclamació ni suggeriment, per la qual cosa es va entendre aprovat 
definitivament la creació d’un Pla Especial per als anys 2015 i 2016 per ajudar els 
ajuntaments de Mallorca de població inferior o igual a 20.000 habitants i l’entitat 
local menor de Palmanyola a l’execució d’obres i serveis mínims obligatoris de 
l’article 26 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
Aquest acord d’aprovació definitiva es va publicar al BOIB núm. 36, de dia 14 de 
març de 2015. 
 
A l’acord es va fixar com a data límit per adjudicar les obres el dia 31 d’octubre de 
2015. Fins a aquesta data s’ha de presentar el corresponent certificat d’adjudicació de 
cada una de les obres. 
 
A causa de les eleccions locals i autonòmiques de dia 24 de maig de 2015 s’ha 
endarrerit la tramitació del Pla Especial, la qual cosa motiva que s’hagi d’ampliar el 
termini per adjudicar les obres.  
 
Una vegada aprovat el Pla Especial es va comunicar als ajuntaments perquè 
presentassin els projectes i la documentació prevista al Pla. Tots els ajuntaments de 
població inferior o igual a 20.000 habitants i l’entitat local menor de Palmanyola han 
presentat projecte/s. Una vegada presentats tots els projectes i la documentació 
corresponent s’ha procedit a la seva revisió per part dels serveis adscrits al 
Departament de Desenvolupament Local. 
 
L’Ajuntament de Montuïri va presentar un projecte anomenat: “Eficiència energètica 
al poliesportiu Es Revolt”. Aquest projecte no es troba dins dels prevists a l’article 26 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
 
L’Ajuntament de Sóller va presentar el projecte anomenat: “Instal· lació d’una 
marquesina a l’aturada del bus ubicada a la rotonda situada a la sortida del túnel de Sa  
 
Mola”. Aquest projecte tampoc és dels prevists a l’article 26 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local.  
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L’Ajuntament de Puigpunyent va presentar un projecte anomenat: “Parc verd”. 
Aquest projecte no s’ajusta a la normativa urbanística vigent al terme municipal. 
 
L’Ajuntament de Porreres va presentar dos projectes: “Nova pavimentació als carrers 
Rectoria i Caritat” i “Pavimentació asfàltica del camí de Marina i camí de Bellviure a 
Porreres”. Aquests projectes són d’un import inferior a 10.000,00 euros, IVA inclòs. 
El punt 6.6 de l’acord d’aprovació del Pla Especial diu: “Tots els projectes que es 
presentin han de ser d’un import igual o superior a deu mil euros (10.000,00 €), IVA 
inclòs”, per la qual cosa aquests dos projectes no poden rebre ajudes del Pla Especial. 
 
L’Ajuntament d’Andratx va presentar la subsanació de deficiències de l’únic projecte 
objecte de l’ajuda: “Dotació de voravia peatonal per la millora d’accés al CP. Es 
Molins al c/França de S’Arracó” fora del termini concedit, per la qual cosa se l’ha 
d’entendre per desistit de la seva acceptació del total de l’ajuda: 58.500,00 euros, 
formulada mitjançant la presentació en termini i correctament del corresponent 
projecte tècnic, d’acord amb el que preveu el punt 6.5 de l’acord de 12 de febrer de 
2015 d’aprovació del Pla Especial. 
 
Igualment, l’Ajuntament de Santa Maria del Camí també va presentar la subsanació 
de deficiències d’un dels dos projectes objecte de l’ajuda: “Construcció de voravia al 
c/ Mestre Miralles” fora del termini concedit, per la qual cosa se l’ha d’entendre per 
desistit de la seva acceptació de l’ajuda per a aquest projecte: 12.732,28 euros, 
formulada mitjançant la presentació en termini i correctament del corresponent 
projecte tècnic, d’acord amb el que preveu el punt 6.5 de l’acord de 12 de febrer de 
2015 d’aprovació del Pla Especial. 
 
Atesa la necessitat d’assignar els projectes a les ajudes concedides a l’acord del Ple de 
dia 12 de febrer de 2015, el Conseller Executiu de Desenvolupament Local fa al Ple 
del Consell de Mallorca la següent proposta d’ 
 

ACORD 
 

1.- Assignar les subvencions que figuren al full adjunt a favor de les Corporacions 
Locals de Mallorca que es relacionen i per a les obres que s’esmenten. 
 
2.- Ampliar d’ofici el termini per adjudicar les obres d’aquest Pla Especial fins a dia 
30 de novembre de 2015. Aquest dia serà el darrer per adjudicar les obres i també per 
presentar al Consell de Mallorca el certificat oficial, segons model normalitzat,  
d’adjudicació de les obres. 

3.- Desestimar els següents projectes de les Corporacions Locals que s’indiquen tot 
seguit al tractar-se d’obres que no es troben incloses a les previstes a l’article 26 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en base al que 
preveu el punt 1 de l’acord del Ple de dia 12 de febrer de 2015 d’aprovació definitiva 
del Pla Especial i el segon paràgraf també del punt 1 del Règim de concertació 
(Annex I) del Pla Especial: 
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-Ajuntament de Montuïri. Projecte: “Eficiència energètica al poliesportiu Es Revolt”. 
Aquest projecte no és dels prevists a l’article 26 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local. 
 
-Ajuntament de Sóller. Projecte: “Instal·lació d’una marquesina a l’aturada del bus 
ubicada a la rotonda situada a la sortida del túnel de Sa Mola”. Aquest projecte no és 
dels prevists a l’article 26 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local.  
 
4.- Desestimar el següent projecte de l’Ajuntament de Puigpunyent: “Parc verd”, ja 
que no s’ajusta a la normativa urbanística vigent al terme municipal. 
 
5.- Desestimar els següents projectes de l’Ajuntament de Porreres: “Nova 
pavimentació als carrers Rectoria i Caritat” i “Pavimentació asfàltica del camí de 
Marina i camí de Bellviure a Porreres”, ja que són d’un import inferior a 10.000,00 
euros, IVA inclòs, infringint el que disposa el punt 6.6 de l’acord d’aprovació del Pla 
Especial, que diu: “Tots els projectes que es presentin han de ser d’un import igual o 
superior a deu mil euros (10.000,00 €), IVA inclòs”. 
 
6.- L’Ajuntament d’Andratx ha presentat la subsanació de deficiències de l’únic 
projecte objecte de l’ajuda: “Dotació de voravia peatonal per la millora d’accés al CP. 
Es Molins al c/França de S’Arracó” fora del termini concedit, per la qual cosa se l’ha 
d’entendre per desistit de la seva acceptació del total de l’ajuda: 58.500,00 euros, 
formulada mitjançant la presentació en termini i correctament del corresponent 
projecte tècnic, d’acord amb el que preveu el punt 6.5 de l’acord de 12 de febrer de 
2015 d’aprovació del Pla Especial. 
 
7.- L’Ajuntament de Santa Maria del Camí ha presentat la subsanació de deficiències 
d’un dels dos projectes objecte de l’ajuda: “Construcció de voravia al c/ Mestre 
Miralles” fora del termini concedit, per la qual cosa se l’ha d’entendre per desistit de 
la seva acceptació de l’ajuda per a aquest projecte: 12.732,28 euros, formulada 
mitjançant la presentació en termini i correctament del corresponent projecte tècnic, 
d’acord amb el que preveu el punt 6.5 de l’acord de 12 de febrer de 2015 d’aprovació 
del Pla Especial. 
 
8.- Les obres de tots els ajuntaments han d’estar acabades i presentats els documents 
corresponents al Consell de Mallorca el dia 31 de maig de 2016.  
 
9.- Per a la justificació de les despeses els ajuntaments beneficiaris i l’entitat local 
menor de Palmanyola hauran de presentar els documents prevists al punt 9 de l’acord 
d’aprovació de les ajudes. 
 
10.- Que reverteixi a la partida pressupostària 65.94310.76202 la quantitat de 
276.073,85 euros no emprada d’aquest Pla Especial d’ajudes, i, per tant, anul·lar les 
següents AD amb el desglossament que a continuació s’assenyala: 
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Ajuntament Núm. operació  Import 
Fornalutx 220150017634 676,12 
Estellencs 220150017632 95,43 
Costitx 220150017628 525,24 
Bunyola 220150017623 2.332,49 
Banyalbufar 220150017620 0,15 
Algaida 220150017616 135,72 
Sóller 220150017658 6.416,67 
Puigpunyent 220150017646 100.000,00 
Montuïri 220150017640 55.044,87 
Santa Maria del Camí 220150017652 12.732,28 
Andratx 220150017617 58.500,00 
Palmanyola 220150017643 0,30 
Ses Salines 220150017656 214,13 
Petra 220150017642 712,11 
Selva 220150017654 47,70 
Porreres 220150017645 38.248,77 
Mancor de la Vall 220150017638 4,22 
LLubí 220150017637 103,69 
Lloseta 220150017636 231,76 
Campanet 220150017624 50,02 
Campos 220150017625 2,18 
 
 
11.- Publicar el present acord en el BOIB. 
 
 
 

El Sr. FONT (conseller executiu de Desenvolupament Local) intervé per justificar la urgència d’aquest 
punt. 

Explica que es tracta de la convocatòria de pla especial 2015-2016 d’ajudes per a inversions als 
ajuntaments de menys de 20.000 habitants. Aquest pla ja hauria de fer estona que estàs resolt perquè els 
ajuntaments han de fer les justificacions enguany. 

Malgrat això, la realitat és que el pla es va endarrerir perquè, entre la convocatòria i la resolució, hi ha 
hagut un procés electoral a més d’un període d’esmena de deficiències dels projectes a la qual cosa s’ha 
d’afegir que molts consistoris són nous i amb poca experiència, factor que ha fet allargar al màxim el 
període per esmenar deficiències. 

El motiu de la urgència és que els ajuntament han d’adjudicar les obres abans de dia 30 de novembre, 
donat que s’ha ajornat el termini per fer les adjudicacions tant com ha estat possible. 

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

El Sr. FONT (conseller executiu de Desenvolupament Local) explica que aquest pla especial compta 
amb una dotació de 4 M€, que provenen de la passada legislatura i que ara l’han de resoldre. 

Ressalta l’esforç important que s’ha fet a fi que els ajuntaments de menys de 20.000 habitants, que 
tenien quantitats assignades, poguessin tenir accés a fer els seus projectes i cobrar les quantitats que els 
pertocaven.  
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Així i tot, hi ha hagut alguns petits problemes. Els ajuntaments de Puigpunyent i d’Andratx han quedat 
sense cap projecte per diversos motius. En el cas de Puigpunyent ha estat perquè el projecte no 
s’ajustava a la normativa urbanística i, en el cas d’Andratx, ha estat per no haver esmenat les 
deficiències dins termini. 

Per altra banda hi ha els ajuntaments de Sóller, Porreres, Santa Maria del Camí i Montuïri que varen 
presentar un parell de projectes alguns dels quals queden exclosos per diferents motius. N’hi ha que no 
s’ajusten a la convocatòria, d’altres perquè hi havia una quantia mínima de 10.000 € i no hi arriben i 
alguns per una qüestió de terminis. 

Reitera que, com ja ha comentat, s’allargarà el termini per a l’adjudicació de les obres fins dia 30 de 
novembre, obres que hauran d’estar executades abans de dia 31 de maig de 2016. 

Les quantitats que no siguin assignades als ajuntaments quedaran com a romanent i, el que se’n farà, 
serà fer una convocatòria amb aquest romanent perquè els ajuntaments puguin accedir a la quantitat 
que tenien assignada inicialment, és a dir, que si un ajuntament que tenia concedits 100.000 € i no se li 
ha acceptat cap projecte, podrà presentar un projecte per import de 100.000 € o, si a un ajuntament no li 
ha acceptat un projecte de, per exemple, 15.000 € de tots els que hagi presentat, aquest ajuntament 
podrà disposar d’aquests 15.000 €. 

La Sra. SERRA (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) sol· licita una explicació sobre la quantia 
mínima de 10.000 € dels projectes. 

La Sra. MÓRA (El Pi-Proposta per les Illes) manifesta que, com a batlessa, sempre li resulta agradable 
aprovar la inclusió d’un despatx extraordinari que sigui per donar doblers als ajuntaments ja que, en no 
poder incrementar el capítol d’inversions, aquestes ajudes són una injecció econòmica bastant 
important. 

No obstant això, comenta que li sap greu que s’hagi desestimat el projecte de Porreres i observa que fa 
uns dies en va parlar amb el Sr. Font i li va fer saber que no li quadraven els imports amb allò que 
l’Ajuntament de Porreres havia presentat i va sol· licitar que revisasin l’expedient abans del Ple. 

No té constància de si s’ha revisat o no perquè que ningú del Departament de Desenvolupament Local 
no s’ha posat en contacte amb l’Ajuntament de Porreres però, a mitjans dematí, ha confirmat que els 
tècnics de Porreres han parlat amb els de Desenvolupament Local i s’ha detectat que hi ha hagut una 
errada per part del Consell de Mallorca. 

Per això, pensa que no és adient que es desestimin dos projectes quan la causa és una errada del Consell 
de Mallorca ja que només s’ha tengut en compte el pressupost i no les despeses addicionals com poden 
ser les d’execució o el 15% de benefici industrial, que està aplicat en els projectes. 

Vol que quedi constància del seu malestar per aquest fet ja que, encara que s’obri una nova 
convocatòria a la qual es podran adherir, això implicarà un retard en les tasques i, donat que els 
projectes eren d’asfaltat de carrers, hauria estat més convenient aprofitar per fer-los tots a l’hora, donat 
que les màquines eren al carrer, en lloc de fer-hi anar les màquines dues vegades amb les molèsties que 
generen als veïns. 

Afegeix que, a més a més, tot això provoca que les ajudes per a l’any que ve no se sap quan es podran 
convocar donat que aquesta situació actual endarrereix tot el procediment de la convocatòria de 2016. 

El Sr. SALOM (PP) li fa notar al Sr. Font que, baldament sigui amb la boca petita, val la pena dir que 
s’està parlant d’un pla d’ajudes que prové de l’anterior legislatura. Si bé ara ho ha dit el Sr. Font, en la 
seva nota de premsa d’ahir no en fa esment i simplement diu: “El Sr. Joan Font presenta el pla especial 
d’ajudes 2015-2016” tot i que avui sí que ha reconegut que era un pla de l’anterior govern. 

Per altra banda li retreu que, en la primera Assemblea de Batles i Batlesses de Mallorca d’aquesta 
legislatura, va parlar del Pla d’Obres i Serveis dient que no n’hi havia hagut en 4 anys però va oblidar 
dir que sí que hi havia hagut uns plans especials. 

Aquests detalls li sorprenen i més quan el Sr. Font assegura que no se farà política en el si de 
l’Assemblea de Batles i Batlesses de Mallorca. 
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Una altra cosa que li crida l’atenció és que en l’esmentada nota de premsa es diu que, amb els doblers 
sobrants, es tornarà a obrir una convocatòria perquè s’hi puguin tornar a presentar els ajuntaments i, al 
respecte, li demana si s’hi podran presentar tots els ajuntaments o només els que han quedat fora de la 
primera convocatòria. 

Matisa que formula aquesta pregunta perquè el Sr. Font manifestà que la voluntat era no deixar cap 
municipi de Mallorca sense cap subvenció i avui ha explicat que si, per exemple, un ajuntament ha 
presentat projectes per valor de 100.000 € i no s’han acceptat, aleshores podrà presentar a la nova 
convocatòria projectes per valor d’aquests 100.000 €. 

Per això, li sorgeix el dubte de si els ajuntaments que es puguin presentar a la convocatòria se’n duran 
tots els doblers que han sobrat de la primera convocatòria i, en conseqüència, li agradaria conèixer els 
criteris que s’establiran per a la nova convocatòria que se’n faci amb els doblers sobrants. 

El Sr. FONT es dirigeix, en primer lloc, a la Sra. Serra i li explica que la convocatòria la va fer el 
govern de la passada legislatura i, per tant, és a ells que els ha de demanar perquè establiren que els 
projectes havien de tenir un mínim de 10.000 €. 

A continuació s’adreça a la Sra. Móra per dir-li que hi va haver un malentès i que hi havia tècnics que 
consideraven que era un únic projecte i d’altres que consideraven que n’eren dos. Així i tot, era 
materialment impossible fer cap canvi a l’expedient per tal de poder-lo dur avui a Ple. 

Malgrat això, no s’ha de preocupar perquè l’Ajuntament de Porreres rebrà el que li pertoca però 
insisteix en la impossibilitat de modificar l’expedient perquè hauria hagut de passar una altra vegada 
per Intervenció General i, consegüentment, se n’havia d’haver fet un Ple extraordinari a posta o esperar 
fins al proper Ple ordinari. 

Per això, s’han estimat més que els projectes es puguin anar adjudicant al més aviat possible i resoldre 
aquestes qüestions més endavant. Tot i això, els projectes d’asfaltat de carrers no impliquen que en 
resulti adjudicatària una única empresa i, per tant, no li val l’argument de què les màquines ja són al 
carrer. 

Referent a la intervenció del Sr. Salom, remarca que ha dit aquí i pertot –amb la mateixa boca– que 
aquesta convocatòria es va fer durant la passada legislatura. A més a més, seria impossible que, en 3 
mesos de govern, haguessin pogut treure una convocatòria i l’haguessin poguda resoldre. 

Encara que pensa que no cal repetir-ho, reitera que s’està parlant d’una convocatòria pluriennal 2015-
2016 de 4 M€, que va fer l’anterior govern, adreçada als ajuntaments de menys de 20.000 habitants per 
a obres que siguin de competència municipal. 

Quant als criteris de la propera convocatòria, diu que, de partida, ha de ser una convocatòria dirigida a 
tots els ajuntaments però amb unes condicions que faci que hi tengui preferència aquells que han tengut 
projectes que han quedat exclosos de l’anterior convocatòria. 

Per concloure, reitera que la convocatòria s’adreçarà a tots els ajuntaments però aquells que no hagin 
esgotat la partida que tenien assignada, tendran algun tipus de preferència. 

El Sr. SALOM indica que en la primera intervenció del Sr. Font li ha semblat entendre que deia que els 
ajuntaments exclosos de la convocatòria eren ajuntaments que, per la seva poca experiència, potser 
havien comès errors i vol aclarir aquest extrem. Donat que el Sr. Font li diu que no és així, retira el 
comentari al respecte. 

Aleshores demana si el que ha volgut dir el Sr. Font és que els ajuntaments que no han complert amb 
les condicions de la convocatòria seran els que ara tendran preferència per accedir a les ajudes per 
damunt d’uns altres ajuntaments que també s’hi podran presentar. 

Finalment diu que en altres convocatòries hi hagut ajuntaments que han quedat exclosos i no se’ls ha 
ofert la possibilitat de poder recuperar l’ajuda que havien perdut com, per exemple, un cas que varen 
tractar fa poc. En tot cas, esperarà a veure com se resol aquest tema. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
Es troba absent el Sr. Ferrer Riera 
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El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari general, estenc aquesta acta  
amb plecs de paper números de A Nº 11823 a  A  Nº 12141. 

El secretari general              El president 

 
 
 
 



 249 

DECRETS DE PRESIDÈNCIA
DEPARTAMENT DATA 

DECRET

TEMA COMENTARI DESTINATARI IMPORT

ASSESSORIA 
JURÍDICA

11/08/15 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ NÚM.1 DE PALMA, 
DILIGÈNCIES PRÈVIES 1350/2015

ASSESSORIA 
JURÍDICA

13/08/15 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ NÚM.3 INCA, DILIGÈNCES 
PRÈVIES 597/12

NÚM.D.73/15

ASSESSORIA 
JURÍDICA

02/09/15 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ NÚM.7 DE PALMA, 
DILIGÈNCIES PRÈVIES 2353/2015

NÚM. D. 74/25

ASSESSORIA 
JURÍDICA

02/09/15 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ NÚM.1 DE INCA, DILIGÈNCIES 
PRÈVIES 1557/2015

NÚM. D. 75/25

HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA

01/07/15 DESESTIMAR RECURS ALÇADA B.D.B

HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA

01/07/15 INADMETRE A TRÀMID RECURS ALÇADA DE 26 MARÇ 15 F.P.M

HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA

01/07/15 INADMETRE A TRÀMID RECURS ALÇADA DE 27 ABRIL 15 J.M.C

HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA

16/06/15 INCLOURE NÓMINA MES DE JULIOL DE 2015 LES INDEMNITZACIONS PER DIETES I 
DESPLAÇAMENTS AL MEMBRES DE LA CORPORACIÓ

VEURE RELACIÓ 18345,88

HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA

17/06/15 DESESTIMAR SOL.LICITUD SUSPENSIÓ ACTE IMPUGNAT APROVACIÓ LLISTA 
DEFINITIVA ASPIRANTS SELECCIONATS PER CONSTITUIR 
DUES BORSES TGM GESTIÓ ECONÓMICA

C.D.F

HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA

17/05/15 REDUÏR IMPORT COMPLEMENT ESPECIFIC C.P.M

HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA

11/06/15 CONVOCAR CONCURS DE MÈRITS PER AL PROVEïMENT DE LLOCS DE 
TREBALL PERSONAL FUNCIONARI DEL SERVEI DE BOMBERS 
DE MALLORCA

MEDI AMBIENT 05/06/15 CONVALIDACIÓ DE LA PRESIDENTA EN FUNCIONS RELATIVA A LA RESOLUCIÓ 
DE LA CONSELLERA DE MEDI AMBIENT PER REC. OBLIGACIÓ 

ES MAGATZEM 4440,46

MEDI AMBIENT 05/06/15 CONVALIDACIÓ DE LA PRESIDENTA EN FUNCIONS RELATIVA A LA RESOLUCIÓ 
DE LA CONSELLERA DE MEDI AMBIENT PER REC. OBLIGACIÓ 

CÒPIES 
PUBLICITAT SL

2215,38

MEDI AMBIENT 31/07/15 NOMENAMENT RESPONSABLE DELS CONTRACTES RELATIUS AL SERVEI DE 
RECOLLIDA SELECTIVA DE PAPER-CARTÓ, VIDRE I ENVASOS 
LLEUGERS ILLA DE MALLORCA

MARIA M. MOREY 
MARTORELL

MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA

30/07/15 ABONAR AMB EFECTES DE DIA 20 DE JULIOL DE 2015 LA QUANTITAT 
CORRESPONENT TRIENNIS RECONEGUTS COM A PERSONAL 
ESTATUTARI

BENITO PRÒSPER 
GUTIÉRREZ

MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA

03/08/15 CONCEDIR AJUDA ESCOLARITAT CM.C.G

MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA

03/08/15 CONCEDIR AJUDA ESCOLARITAT G.M.S

MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA

03/08/15 CONCEDIR AJUDA ESCOLARITAT C.M.B

MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA

10/08/15 ESTIMAR RECUS ALÇADA INTERPOSAT EL 23 DE JUNY DE 2015 JL.Z.G

MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA

10/08/15 ESTIMAR RECUS ALÇADA INTERPOSAT EL 27 DE JUNY DE 2015 JA.B.B

MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA

04/09/15 RECTIFICAR DECRET NOMENAMENT DE PERSONAL EVENTUAL M.G.V

MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA

11/08/15 INCLOURE NÓMINA MES AGOST DE 2015 LES INDEMNITZACIONS PER 
DIETES I DESPLAÇAMENTS ALS MEMBRES DE LA 
CORPORACIÓ

VEURE RELACIÓ 18345,88

MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA

11/08/15 DESESTIMAR RECURS ALÇADA CONTRA RESOLUCIÓ DE LA CONSELLERA 
EX. DEL DEPARTAMENT HISENDA I F.P EN FUNCIONS DE 16 
JUNY DE 2015

JA.G.S

MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA

13/08/15 RECTIFICACIÓ EN PART CESSAMENT EN LLOC DE TREBALL FM.R.P

MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA

13/08/15 NOMENAMENT I/O PRESA DE 
POSSESSIÓ

SECRETÀRIA GRUPS POLÍTICS BARBARA 
AMOROS 
MATAMOROS

MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA

04/09/15 RECTIFICACIÓ EN PART 
DECRET

NOMENAMENT PERSONAL EVENTUAL B.A.M

MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA

27/08/15 NOMENAMENT COM A SECRETARIA GRUP POLÍTIC MARIA 
MAGDALENA 
SUREDA FONS

MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA

17/08/15 ABONAMENT TRIENNIS ALTS CÀRRECS PAOLA VAN GENT 
TORRES

MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA

01/09/15 ABONAMENT AJUDA ESCOLARITAT JA.S.M

MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA

01/09/15 ABONAMENT AJUDA ESCOLARITAT M.P.S

MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA

25/08/15 APROVACIÓ EXPEDIENT CONTRACTACIÓ RELATIU AL SERVEI DE PREVENCIÓ DE 
RISCOS LABORALS DEL CONSELL DE MALLORCA

VIGILÀNCIA DE LA 
SALUT I 
ERGONOMIA I 
PSICOLOGIA 
APLICADA

MODERNITZACIÓ I 25/08/15 APROVACIÓ EXPEDIENT CONTRACTACIÓ RELATIU AL SERVEI AUXILIARS DE SERVEIS 
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RESOLUCIONS 
CONSELLERS 

     

DEPARTAMENT DATA 
DECRET 

TEMA COMENTARI DESTINATARI IMPORT 

2011-2015 
DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

10/08/15 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES 
DESPESES 

COMPAÑIA ESTATAL 
DE CORREOS Y 
TELÉGRAFOS, SA 

335,53 

2011-2015 
DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

12/08/15 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES 
DESPESES 

ALMACENES RULLAN, 
SA 

13,92 

2011-2015 
DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

12/08/15 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES 
DESPESES 

PLANIFICACION 
CATASTRAL RUSTIC, 
SL 

1427,8 

2011-2015 
DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

12/08/15 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES 
DESPESES 

AENA AEROPUERTOS, 
SA 

45,21 

2011-2015 
DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

12/08/15 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES 
DESPESES 

RELACIÓ Q/2015/2186 1738,65 

2011-2015 
DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

12/08/15 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES 
DESPESES 

RELACIÓ Q/2015/2181 1194,6 

2011-2015 
DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

21/08/15 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES 
DESPESES 

DYRECO PALMA, SA 757,35 

2011-2015 
DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

17/08/15 ALTRES CONFORMITAT PROPOSTA P.J.B.C.   

2011-2015 
DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

17/08/15 ALTRES CONFORMITAT PROPOSTA M.S.U.   

2011-2015 
DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

17/08/15 ALTRES CONFORMITAT PROPOSTA Mª.A.S.C.   

2011-2015 
DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

17/08/15 ALTRES CONFORMITAT PROPOSTA Mª.A.S.C.   

2011-2015 
DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

17/08/15 ALTRES CONFORMITAT PROPOSTA Mª.A.S.C.   

2011-2015 
DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

17/08/15 ALTRES CONFORMITAT PROPOSTA Mª.A.S.C.   

2011-2015 
DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

17/08/15 ALTRES CONFORMITAT PROPOSTA Mª.R.B.O.   
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2011-2015 
DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

07/08/15 ALTRES ADJUDICACIÓ I DISPOSICIÓ 
DESPESA 

Mª.P.M.A. 145,2 

2011-2015 
DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

14/09/15 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT COMISSIÓ 
SERVEIS 

J.A.A.R.   

2011-2015 
DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

14/09/15 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT COMISSIÓ 
SERVEIS 

I.F.G.   

2011-2015 
DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

10/09/15 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT COMISSIÓ 
SERVEIS 

I.F.G.   

2011-2015 
DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

18/08/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIO CÒPIES PUBLICITAT 
SL, AUTOCARES 
PUJOL PALMER, SA, 
VIAJES HALCON, SA 

3505,93 

2011-2015 
DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

18/08/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIO JEREZ MONTES, SL I 
C.LL.M. 

1400 

2011-2015 
DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

18/08/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIO VIAJES HALCON, SA 1925,28 

2011-2015 
DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

18/08/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIO GRUP ESPLAI 
CERCLE, J.Mª.M.C. I 
I.B.P. 

557,8 

2011-2015 
DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

24/08/15 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES 
DESPESES 

RELACIÓ Q/2015/2223 1143,6 

2011-2015 
DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

24/08/15 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES 
DESPESES 

EDEN SPRINGS 
ESPAÑA, SAU 

417,95 

2011-2015 
DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

24/08/15 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES 
DESPESES 

COMERCIAL DE 
PRODUCTOS 
PETROLÍFEROS, SA 

669,59 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

04/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES PER AL 
DESENVOLUPAMENT DEL 
PROGRAMA JUGAM POSA 
VALORS A L'ESPORT 2015 

A.J.M.S. 145,01 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

04/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES CONTRACTE 
MENOR PER A 
L'ORGANITZACIÓ DE LES 
XXVII JORNADES DE 
L'ESPORT BASE SERVEI 
MEDICINA "OBESITAT I 
ESPORT" 

G.R.V.P. (G23 
SERIGRAFIA 
ROTUACION) 

6841,3 



 252 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

04/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL CONTRACTE 
MENOR PER A 
L'ORGANITZACIÓ DE LES XXVI 
JORNADES DE L'ESPORT 
BASE SERVEI DE MEDICINA 
DE L'ESPORT "COR I ESPORT" 

SERVICIOS 
SEGURITAS, SA 

151,01 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

04/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES CONTRACTE 
MENOR PER A 
L'ORGANITZACIÓ DE LES XXVI 
JORNADES DE L'ESPORT 
BASE SERVEI DE MEDICINA 
DE L'ESPORT, "COR I 
ESPORT" 

XANGOTINO, SL 980,1 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

04/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES ABRIL 2015 
CONTRACTE SERVEI 
INFORMÀTIC PER AL 
MANTENIMENT I MILLORA DE 
LA WEB 
WWW.ESPORTBASEMALLORC
A.NET 

INSTRUMENTOS 
CIENTÍFICOS, SA 

2486,99 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

04/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES ABRIL-2015 
ORGANITZACIÓ PROGRAMA 
"JOCS ESPORTIUS ESCOLARS 
2014/2015 i 2015/2016" 

ESPORTS 85, SL 90886,95 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

04/06/15 INCLUSIÓ 
NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATG
E 

DONAR CONFORMITAT I 
AUTORITZAR L'ABONAMENT 
 
MAIG-2015 

N.B.A. 217,68 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

05/06/15 ABONAR 
DESPESES 
QUILOMETRATG
E 

DONAR CONFORMITAT I 
AUTORITZAR L'ABONAMENT 
 
MAIG-2015 

F.J.C.O. 26,42 
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DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

05/06/15 ABONAR 
DESPESES 
QUILOMETRATG
E 

DONAR CONFORMITAT I 
AUTORITZAR L'ABONAMENT 
 
FEBRER-2015 

J.M.B. 269,44 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

05/06/15 ABONAR 
DESPESES 
QUILOMETRATG
E 

DONAR CONFORMITAT I 
AUTORITZAR L'ABONAMENT 
 
MARÇ-2015 

J.M.B. 262,95 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

05/06/15 ABONAR 
DESPESES 
QUILOMETRATG
E 

DONAR CONFORMITAT I 
AUTORITZAR L'ABONAMENT 
 
ABRIL-2015 

J.M.B. 170,5 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

05/06/15 RECONEIXEMEN
T CÒMPUT 
HORES 
FORMACIÓ 

RESOLUCIÓ DESFAVORABLE 
A LA SOL·LICITUD 
 
(CURS "GESTIÓ DE 
CONTINGUTS WEB") 

C.T.B.   

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

05/06/15 ALTRES CONCESSIÓ SUBVENCIÓ EN 
ESPÈCIE (AMBULÀNCIES) PER 
AL DESENVOLUPAMENT DE 
L'ACTIVITAT XXXI TROFEU 
CICLISTA PLA DE MALLORCA 
2015 

CLUB CICLISTA PLA 
DE MALLORC 

1530 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

08/06/15 INCLUSIÓ 
NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATG
E 

DONAR CONFORMITAT I 
AUTORITZAR L'ABONAMENT 
 
MAIG-2015 

M.A.N.G. 124,44 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

08/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL CENTRE 
SOCIOCULTURAL D'INCA 
 
REF. Q/2015/850 

EDITORA BALEAR, SA 379 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

08/06/15 INICIAR 
EXPEDIENT 

REINTEGRAMENT PARCIAL I 
PÈRDUA DEL DRET DE 
COBRAMENT DE LA 
SUBVENCIÓ DESTINADA A 
FOMENTAR 
L'ASSOCIACIONISME EN 
L'ÀMBIT DE LES PERSONES 
MAJORS, ANY 2014 

ASSOCIACIÓ DE 
PERSONAS MAYORES 
ES LLEDONER 

4700,85 
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DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

08/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA A 
DONAR SUPORT A 
PROGRAMES D'ACTIVITATS 
DE CAIRE SOCIOCULTURAL 
DIRIGITS A LES PERSONES 
MAJORS, ANY 2014 

ASOCIACIÓN 
TERCERA EDAD 
"HERO" 

1756,1 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

08/06/15 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 DE GENT 
GRAN DE SANT 
FRANCESC 

3917,14 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

08/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER DONAR 
SUPORT A PROGRAMES 
D'ACTIVITATS DE CAIRE 
SOCIOCULTURAL DIRIGITS A 
LES PERSONES MAJORS, ANY 
2014 

ASSOCIACIÓ DE LA 
GENT MAJOR DE SON 
SERRA DE MARINA 

2000 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

08/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA A 
DONAR SUPORT A 
PROGRAMES D'ACTIVITATS 
DE CAIRE SOCIOCULTURAL 
DIRIGITS A LES PERSONES 
MAJORS, ANY 2014 

ASSOCIACIÓ DE LA 
TERCERA EDAT 
"NUESTRA SEÑORA 
DEL CARMEN" 

703,1 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

08/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA A 
DONAR SUPORT A 
PROGRAMES D'ACTIVITATS 
DE CAIRE SOCIOCULTURAL 
DIRIGITS A LES PERSONES 
MAJORS, ANY 2014 

ASOCIACIÓN 
TERCERA EDAD DE 
INCA Y SU COMARCA 

1600 
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DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

08/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA A 
DONAR SUPORT A 
PROGRAMES D'ACTIVITATS 
DE CAIRE SOCIOCULTURAL 
DIRIGITS A LES PERSONES 
MAJORS, ANY 2014 

ASSOCIACIÓ AMICS 
DE LA TERCERA EDAT 
DE COSTITX 

1725 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

08/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA A 
DONAR SUPORT A 
PROGRAMES D'ACTIVITATS 
DE CAIRE SOCIOCULTURAL 
DIRIGITS A LES PERSONES 
MAJORS, ANY 2014 

ASSOCIACIÓ 
PERSONES MAJORS 
DE SANT JOAN 

2000 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

08/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA A 
DONAR SUPORT A 
PROGRAMES D'ACTIVITATS 
DE CAIRE SOCIOCULTURAL 
DIRIGITS A LES PERSONES 
MAJORS, ANY 2014 

ASOCIACIÓN 
PERSONAS MAYORES 
DE BINIALI 

167,53 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

09/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL 
POLIESPORTIU SANT FERRAN 
 
REF. Q/2015/855 

VARIS 273,36 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

09/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE MEDICINA 
ESPORTIVA 
 
REF. Q/2015/857 

VARIS 344,16 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

09/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE PROMOCIÓ 
ESPORTIVA 
 
REF. Q/2015/853 

VARIS 12178,43 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

09/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES  DEL CONTRACTE 
MENOR PER A 
L'ORGANITZACIÓ DEL 
"SEGON CIRCUIT DE CURSES 
INFANTILS A LA NATURA" 

PROJECTES I 
EXECUCIONS 
BALEARS, SL 

15742,1 
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DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

09/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

CONTRACTE DE 
SUBMINISTRAMENT DE 
TROFEUS I DISTINCIONS PER 
A LES JORNADES 
ESPORTIVES 

M.S.G. 5642,29 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

09/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

CONTRACTE MENOR PER A 
L'ORGANITZACIÓ DE LES 
XXVII JORNADES DE 
L'ESPORT BASE DEL SERVEI 
DE MEDICINA (OBESITAT I 
ESPORT" 

VIAJES ES FREUS, SL 1670 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

10/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE PROMOCIÓ 
ESPORTIVA 
 
REF. Q/2015/878 

VARIS 7492,78 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

10/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE 
BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS (SUBMINISTRAMENT 
DE LLIBRES A LA BIBLIOTECA 
DE CULTURA ARTESANA) 

UTE LIBER DIST. 
EDUCATIVAS, SL - 
CUENTOS DEL 
MUNDO SHALIB, SL 
(INFOBIBLIOTECAS, 
SL) 

1747,89 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

10/06/15 ARXIU 
EXPEDIENT 

CONTRACTACIÓ DEL SERVEI 
PER AL DESENVOLUPAMENT 
DE LES ESTADES 
ESPORTIVES ESTIU 2015 A 
SANT FERRAN 

VARIS   

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

10/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA A 
DONAR SUPORT A 
PROGRAMES D'ACTIVITATS 
DE CAIRE SOCIOCULTURAL 
DIRIGITS A LES PERSONES 
MAJORS, ANY 2014 

ASSOCIACIÓ DE GENT 
GRAN PUNTA DE 
N'AMER SA COMA 

1268,6 
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DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

10/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA A 
DONAR SUPORT A 
PROGRAMES D'ACTIVITATS 
DE CAIRE SOCIOCULTURAL 
DIRIGITS A LES PERSONES 
MAJORS, ANY 2014 

ASSOCIACIÓ AMICS 
DE LA SEGONA EDAT 
DE BINISSALEM 

2000 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

10/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA A 
DONAR SUPORT A 
PROGRAMES D'ACTIVITATS 
DE CAIRE SOCIOCULTURAL 
DIRIGITS A LES PERSONES 
MAJORS, ANY 2014 

ASOCIACIÓN 
DEMOCRÁTICA DE 
PENSIONISTAS Y 
JUBILADOS UDP SA 
POBLA 

1985 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

10/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA A 
FOMENTAR 
L'ASSOCIACIONISME EN 
L'ÀMBIT DE LES PERSONES 
MAJORS (MANTENIMENT DE 
L'ENTITAT) 

ASOCIACIÓN DE 
PERSONAS MAYORES 
ES LLEDONER 

668,21 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

11/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL CONTRACTE 
MENOR PEL SERVEI 
D'ELABORACIÓ DELS 
LLIBRETS, FITXES I TRÍPTICS 
DE DIFUSIÓ DELS 
PROGRAMES ESPORTIUS 

FUNDACIÓ AMADIP-
ESMENT 

5929 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

11/06/15 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

SUBMINISTRAMENT DE 
MATERIAL TÈXTIL ESPORTIU I 
MATERIAL ESPORTIU 
FUNGIBLE PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE 
PROGRAMES 

PLAÇA 18, SL 72394 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

12/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE 
PATRIMONI HISTÒRIC 
 
REF. Q/2015/867 

VARIS 435,55 
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DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

12/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DELS SERVEIS 
ADMINISTRATIUS DE 
CULTURA I PATRIMONI 
 
REF. Q/2015/864 

VARIS 1056,41 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

12/06/15 ABONAR 
DESPESES 
QUILOMETRATG
E 

DONAR CONFORMITAT I 
AUTORITZAR L'ABONAMENT 
(MAIG-2015) 

M.P.R. 24,01 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

12/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER A 
L'EXPLOTACIÓ, PER TAL DE 
DONAR SUPORT A LES 
PRODUCCIONS DE NOUS 
ESPECTACLES D'ARTS 
ESCÈNIQUES (AJUDA MINIMIS 
2013) 

IGUANA TEATRE, SL 898,65 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

12/06/15 ALTRES CONCESSIÓ SUBVENCIÓ EN 
ESPÈCIE (MEDALLES I 
TROFEUS), PER A 
L'ORGANITZACIÓ 
D'ESDEVENIMENTS 
ESPORTIUS I COMPETICIONS 
DIRIGITS A LA PROMOCIÓ DE 
LA CULTURA FÍSICA I 
L'ESPORT, ANY 2015 

FEDERACIÓ DE 
KARATE I DISCIPLINES 
ASSOCIADES DE LES 
ILLES BALEARS 

821,25 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

12/06/15 RECONEIXEMEN
T CÒMPUT 
HORES 
FORMACIÓ 

ACTIVITAT FORMATIVA: 
GESTIÓ DE CONTINGUTS 
WEB (16 HORES DE DURADA) 

M.S.P.   

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

12/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER DUR A 
TERME EL PROJECTE 
CULTURAL "VI MALLORCA 
SAXOFHONE FESTIVAL-200 
AÑOS DEL NACIMIENTO DE 
ADOLPHE SAX" 

ASSOCIACIÓ DE 
SAXOFONISTES DE 
LES ILLES BALEARS 

12000 
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DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

12/06/15 ALTRES CONCESSIÓ SUBVENSIÓ EN 
ESPÈCIE (TROFEUS) PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE 
L'ACTIVITAT CLAUSURA 
TEMPORADA 14/15 

CLUB ESPORTIU 
PALMA DE MALLORCA 
ACTIVA 

217,07 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

15/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE 
BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS 
 
(SUBMINISTRAMENT DE 
PUBLICACIONS PERIÒDIQUES 
XARXA DE BIBLIOTEQUES DE 
MALLORCA) 

DISTRIBUIDORA 
ROTGER, SL 

4195,58 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

15/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBMINISTRAMENT ENERGIA 
ELÈCTRICA A L'EDIFICI 
KREKOVIC 

ENDESA ENERGIA, 
SAU 

1027,52 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

15/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBMINISTRAMENT 
D'ENERGIA ELÈCTRICA A 
L'EDIFICI KREKOVIC 

ENDESA ENERGIA, 
SAU 

840,54 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

15/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL TERCER 
CENTENARI NAIXEMENT FRA 
JUNÍPER SERRA 
 
REF. Q/2015/846 

T.R.V.R. 242 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

15/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL TERCER 
CENTENARI NAIXEMENT FRA 
JUNÍPER SERRA 
 
REF. Q/2015/899 

VARIS 819 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

15/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLITEQUES, 
ARXIUS I MUSEUS 
 
REF. .Q/2015/888 

A.M.K. 1638 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

15/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE 
BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS 
 
REF. Q/2015/907 

A. B. 350 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

15/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLITEQUES, 
ARXIUS I MUSEUS 
 
REF. Q/2015/907 

ARPAD BONDY 350 
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DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

15/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE PATRIMONI 
HISTÒRIC 
 
REF. Q/2015/869 

LLIBRES COLOM, SL 52,25 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

15/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE L'EDIFICI 
KREKOVIC 
 
REF. Q/2015/902 

M.M.R.V. 4501,2 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

15/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE L'EDIFICI 
KREKOVIC 
 
REF. Q/2015/901 

VARIS 4652,63 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

15/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE 
PATRIMONI HISTÒRIC 
 
REF. Q/2015/897 

VARIS 385,03 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

15/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE 
BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS 
 
REF. Q/2015/906 

VARIS 3621,72 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

15/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE 
BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS 
 
REF. Q/2015/881 

VARIS 1338,61 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

15/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE L'EDIFICI 
KREKOVIC 
 
REF. Q/2015/874 

VARIS 555,35 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

15/06/15 MODIFICACIÓ DE 
LA RESOLUCIÓ 

RESOLUCIÓ DE DATA 5/6/15 
DESFAVORABLE A LA 
SOL·LICITUD DE 
RECONEIXEMENT DE 
CÒMPUT D'HORES DE 
FORMACIÓ PER TEMPS 
EFECTIU DE TREBALL (ACCIÓ 
FORMATIVA: GESTIÓ DE 
CONTINGUTS WEB, DE 16 
HORES DE DURADA) 

C.T.B.   
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DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

15/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA A 
FORMENTAR 
L'ASSOCIACIONISME EN 
L'AMBIT DE LES PERSONES 
MAJORS (MANTENIMENT DE 
L'ENTITAT) 

LLAR MAJORS SANTA 
CREU 

698,25 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

15/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA A 
DONAR SUPORT A 
PROGRAMES D'ACTIVITATS 
DE CAIRE SOCIOCULTURAL 
DIRIGITS A LES PERSONES 
MAJORS, ANY 2014 

ASSOCIACIÓ 
PERSONES MAJORS 
SON MACIÀ 

2000 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

15/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA A 
FOMENTAR 
L'ASSOCIACIONISME EN 
L'ÀMBIT DE LES PERSONES 
MAJORS (MANTENIMENT DE 
L'ENTITAT) 

LLAR PARROQUIAL 
PER A MAJORS STA 
CATALINA THOMÁS 

700 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

15/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA A 
FOMENTAR 
L'ASSOCIACIONISME EN 
L'ÀMBIT DE LES PERSONES 
MAJORS (MANTENIMENT DE 
L'ENTITAT) 

ASOCIACIÓN DE 
PERSONAS SORDAS 
DE PALMA DE 
MALLORCA 

700 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

15/06/15 ALTRES AUTORITZACIÓ D'URGÈNCIA 
DEL TRASLLAT DE 
MATERIALS ANTROPOLÒGICS 
DE LA UNIVERSITAT DE 
BARCELONA A MALLORCA 
PER SER DIPOSITAT AL 
MUSEU DE MALLORCA 

VARIS   
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DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

15/06/15 ALTRES RESOLUCIÓ PER LA QUAL ES 
DECLARA LA PÈRDUA DEL 
DRET A COBRAR UNA PART 
DE LA SUBVENCIÓ 
CONCEDIDA PER DUR A 
TERME EL PROJECTE 
CULTURAL "TEMPORADA 
CONCERTS ACADÈMIA 1830" 

ASSOCIACIÓ 
ACADÈMIA 1830 

2600 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL CENTRE 
SOCIOCULTURAL DE 
MANACOR 
 
REF. Q/2015/923 

G.D.R. 140 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16/06/15 ALTRES SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE 
(TROFEUS ) PER AL FOMENT 
DE L'ESPORT - TEMPORADA 
2014/15 

FEDERACIÓ DE 
BÀSQUET DE LES IB 

589,41 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16/06/15 ALTRES SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE 
(AMBULÀNCIES) PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE 
L'ACTIVITAT XVI VILA DE 
SINEU DE CICLISME EN PISTA 

AGRUPACIÓ CICLISTA 
SINEU 

2040 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16/06/15 ALTRES SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE PER 
AL FOMENT DE L'ESPORT 
(AMBULÀNCIES I TROFEUS) 
DESENVOLUPAMENT DE 
L'ACTIVITAT CURSA SA 
GALLETA 

ASSOCIACIÓ 
ESPORTIVA A-Z 
SPORTS 

475,25 
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DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16/06/15 ALTRES SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE PER 
AL FOMENT DE L'ESPORT 
(AMBULÀNCIES) PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE 
L'ACTIVITAT XII CRONO CAS 
SECRETARI 

SA MILANA-ALARÓ 300 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16/06/15 ALTRES SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE PER 
AL FOMENT DE L'ESPORT 
(AMBULÀNCIES) - 
DESENVOLUPAMENT DE 
L'ACTIVITAT REVETLLA SANT 
JOAN 2015 

CLUB ESPORTIU 
MALLORCA NORD 

245 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16/06/15 ALTRES RESOLUCIÓ SUBVENCIÓ EN 
ESPÈCIE (AMBULÀNCIES) PER 
AL FOMENT DE L'ESPORT - 
DESENVOLUPAMENT DE 
L'ACTIVITAT XXIV MILLA 
URBANA VILA DE MURO 

CLUB ESPORTIU 
MALLORCA NORD 

210 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16/06/15 ALTRES CONTRACTE DE 
SUBMINISTRAMENT DE 
MATERIAL TÈXTIL ESPORTIU I 
DE MATERIAL ESPORTIU 
FUNGIBLE, ANY 2014 

FEIM ESPORT, SL 37334,93 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

17/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE 
NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA 
 
REF. Q/2015/930 

C3-PO USA LA 
FUERZA, SL 

677,6 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

17/06/15 ALTRES CONCESSIÓ SUBVENCIÓ EN 
ESPÈCIE PER AL FOMENT DE 
L'ESPORT (TROFEUS) 
 
TROFEO CONSELL DE 
MALLORCA SALTO DE 
OBSTÁCULOS 

FEDERACIÓ HÍPICA DE 
LES ILLES BALEARS 

10,67 
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DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

17/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

CONTRACTE DE 
SUBMINISTRAMENT 
D'ENERGIA ELÈCTRICA 
CENTRE SOCIOCULTURAL 
D'INCA (PERÍODE 18.03.15 A 
20.04.15) 

ENDESA ENERGIA  
SAU 

349,97 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

17/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

CONTRACTE DE 
SUBMINISTRAMENT 
D'ENERGIA ELÈCTRICA 
CENTRE SOCIOCULTURAL DE 
MANACOR (PERÍODE 01.04.15 
A 06.05.15) 

ENDESA ENERGIA, 
SAU 

284,53 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

18/06/15 MODIFICACIÓ DE 
LA RESOLUCIÓ 

ES MODIFICA LA RESOLUCIÓ 
DE JUSTIFICACIÓ DE LA 
BESTRETA DE CAIXA FIXA DE 
DATA 30/04/15 (ALLÀ ON DIU 
J/2015/57, HA DE DIR 
J/2015/133) 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

60,56 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

18/06/15 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA 
CAIXA FIXA 

APROVAR EL COMPTE 
JUSTIFICATIU J/2015/120 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

1053,19 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

18/06/15 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA 
CAIXA FIXA 

APROVAR EL COMPTE 
JUSTIFICATIU J/2015/122 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

198,02 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

18/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE 
CULTURA I ÒRGANS DE 
GOVERN 
 
REF. Q/2015/843 

IFEELBOOK EDITORS, 
SL 

1800 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

18/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES D'ÒRGANS DE 
GOVERN CULTURA 
 
REF. Q/2015/848 

TALLER GRÀFIC 
RAMON, SL 

2828,22 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

18/06/15 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA 
CAIXA FIXA 

APROVAR COMPTE 
JUSTIFICATIU J/2015/117 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

3000 
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DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

18/06/15 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA 
CAIXA FIXA 

APROVAR EL COMPTE 
JUSTIFICATIU J/2015/119 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

3099,96 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

18/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE PROMOCIÓ 
ESPORTIVA 
 
REF. Q/2015/937 

VARIS 15940,56 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

18/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE MEDICINA 
ESPORTIVA 
 
REF. Q/2015/938 

VARIS 183,94 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

18/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE LA COMISSIÓ 
D'ESPORTS 
 
REF. Q/2015/939 

VARIS 171,82 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

18/06/15 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

COMPRA DE 90 CAPSES DE 
PAPER DIN A-4 

CANON ESPAÑA, SA 1143,45 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

18/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

PROJECTE CULTURAL "EL 
LLEGAT INVISIBLE" EN AL 
MAR CONVOCATÒRIA 
AJUDES MINIMIS ANY 2013 

PRODUCCIONS DEL 
MAR MANAGEMENT, 
SL 

11704,27 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

19/06/15 RECONEIXEMEN
T CÒMPUT 
HORES 
FORMACIÓ 

ACTIVITAT FORMATIVA: 
PREVENCIÓ DE RISCOS 
LABORALS, DE 30 HORES DE 
DURADA (DEL 30/04/15 AL 
03/06/15) 

J.C.B.V.   

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

19/06/15 ALTRES RESOLUCIÓ PER LA QUAL 
S'ORDENA LA PARALITZACIÓ 
DE QUALSEVOL TIPUS 
D'OBRA QUE AFECTI AL 
SUBSÒL DE L'IMMOBLE 
SITUAT A JAUME III 

VARIS   
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DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

19/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AJUDA MINIMIS 2014 PER ALS 
PROJECTES EXPOSITIUS 
D'ARTS PLÀSTIQUES PER 
DUR A TERME EL PROJECTE 
"SECTORES Y FRAGMENTOS" 
DE JAVIER VALLHONRAT EN 
L'ESDEVENIMENT 
"PALMAPHOTO 2014" 

GALERIA PELAIRES, 
SL 

1500 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

19/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA A 
FOMENTAR 
L'ASSOCIACIONISME EN 
L'ÀMBIT DE LES PERSONES 
MAJORS (MANTENIMENT DE 
L'ENTITAT) 

ASOCIACIÓN DE 
VIUDAS DE BALEARES 

700 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

19/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA A 
FOMENTAR 
L'ASSOCIACIONISME EN 
L'ÀMBIT DE LES PERSONES 
MAJORS 

AGENTS COMERCIALS 
JUBILATS COL·LECTIU 
DE MAJORS 

685,83 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

19/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA A 
FOMENTAR 
L'ASSOCIACIONISME EN 
L'ÀMBIT DE LES PERSONES 
MAJORS 

ASOCIACIÓN 
TERCERA EDAD BON 
AMICS RAFAL NOU 

700 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

19/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA A 
FOMENTAR 
L'ASSOCIACIONISME EN 
L'ÀMBIT DE LES PERSONES 
MAJORS 

ASSOCIACIÓ 
PERSONES MAJORS 
DE SON SARDINA, SA 
GARRIGA I SON 
ESPANYOL 

700 
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DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

19/06/15 ALTRES REINTEGRAMENT PARCIAL 
DE LA BESTRETA I PÈRDUA 
PARCIAL DEL DRET AL 
COBRAMENT DE LA 
SUBVENCIÓ DESTINADA A 
DONAR SUPORT A 
PROGRAMES DE CAIRE 
SOCIOCULTURAL DIRIGITS A 
LES PERSONES MAJORS, ANY 
2014 

ASSOCIACIÓ DE 
VIUDAS DE MANACOR 

370 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

19/06/15 INICIAR 
EXPEDIENT 

PÈRDUA DEL DRET AL 
COBRAMENT DE LA 
SUBVENCIÓ DESTINADA A 
FOMENTAR 
L'ASSOCIACIONISME EN 
L'ÀMBIT DE LES PERSONES 
MAJORS, ANY 2014 

ASSOCIACIÓ 
PERSONES MAJORS 
DE BÚGER 

700 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

19/06/15 INICIAR 
EXPEDIENT 

REINTEGRAMENT PARCIAL 
DE LA BESTRETA I  PÈRDUA 
PARCIAL DEL DRET AL 
COBRAMENT DE LA 
SUBVENCIÓ DESTINADA A 
DONAR SUPORT A 
PROGRAMES DE CAIRE 
SOCIOCULTURAL DIRIGITS A 
LES PERSONES MAJORS, ANY 
2014 

ASSOCIACIÓ DE LA 
TERCERA EDAD 
D'ALCÚDIA 

3200 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

22/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AJUDA MINIMIS 2014 PER A 
PROJECTES EXPOSITIUS 
D'ARTS PLÀSTIQUES PER 
DUR A TERME EL PROJECTE 
"CAMARADA INGENIERO", DE 
MARIO SAINZ EN 
L'ESDEVENIMENT 
"PALMAPHOTO 2014" 

ART OBERT FRAN 
REUS, SLU 

1500 
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DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

22/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL CENTRE 
SOCIOCULTURAL D'INCA 
 
REF. Q/2015/954 

CENTRE D'IMPRESSIÓ 
DE MALLORCA 

56,57 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

22/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL LLOGUER 
DEL LOCAL SITUAT AL 
CARRER PIUS XII, 5 DE 
MANACOR - MES DE MAIG 
2015 (CENTRE 
SOCIOCULTURAL DE 
MANACOR) 

C.N.S. 2159,83 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

22/06/15 ALTRES RESOLUCIÓ PER LA QUAL 
S'ESTIMEN LES 
AL·LEGACIONS 
PRESENTADES EN RELACIÓ A 
L'INICI DEL PROCEDIEMENT 
DE REINTEGRAMENT I 
PÈRDUAL PARCIAL DEL DRET 
AL COBRAMENT DE LA 
SUBVENCIÓ DESTINADA A 
FOMENTAR 
L'ASSOCIACIONISME EN 
L'ÀMBIT DE LES PERSONES 
MAJORS, ANY 2014 

ASSOCIACIÓ CLUB 
DEL PENSIONISTA 
D'INCA 

  

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

23/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE 
BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS 
 
REF. Q/2015/965 

VARIS 253,59 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

23/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DELS SERVEIS 
ADMINISTRATIUS DE 
CULTURA I PATRIMONI 
 
REF. Q/2015/969 

VARIS 555,09 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

23/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE 
BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS 
 
REF. Q/2015/973 

VARIS 2440,03 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

23/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE 
CULTURA 
 
REF. Q/2015/974 

GRUP TRUI 
MALLORCA, SL 

1452 
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DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

23/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE 
CULTURA I D'ÒRGANS DE 
GOVERN 
 
REF. Q/2015/976 

J.J.O.G. 2125 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

23/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE 
CULTURA I D'ÒRGANS DE 
GOVERN 
 
REF. Q/2015/975 

IMPREMTA MURO, SL 2000 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

23/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBMINISTRAMENT ENERGIA 
ELÈCTRICA A L'EDIFICI 
KREKOVIC (DEL 12/01/15 AL 
03/02/15) 

ENDESA ENERGIA 
SAU 

766,12 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

23/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBMINISTRAMENT 
D'ENERGIA ELÈCTRICA A 
L'EDIFICI KREKOVIC (DEL 
03/02/15 AL 11/02/15) 

ENDESA ENERGIA, 
SAU 

278,4 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

23/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBMINISTRAMENT 
D'ENERGIA ELÈCTRICA PER 
AL CIM I L'INSTITUT DE 
L'ESPORT HÍPIC DE 
MALLORCA (DE 11/02/15 AL 
06/03/15) 

ENDESA ENERGIA, 
SAU 

864,56 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

23/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBMINISTRAMENT 
D'ENERGIA ELÈCTRICA A 
L'EDIFICI KREKOVIC (DEL 
06/03/15 AL 01/04/15) 

ENDESA ENERGIA, 
SAU 

767,29 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

23/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SERVEI DE MANTENIMENT I 
CONSERVACIÓ DE LA 
JARDINERIA DE L'EDIFICI DEL 
MUSEU KREKOVIC (GENER 
2015) 

ROIG OBRES SERVEIS 
I MEDI AMBIENT, SA 

435,6 
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DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

23/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SERVEI DE MANTENIMENT I 
CONSERVACIÓ DE LA 
JARDINERIA DE L'EDIFICI DEL 
MUSEU KREKOVIC  (FEBRER-
2015) 

ROIG OBRES SERVEIS 
I  MEDI AMBIENT, SA 

435,6 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

23/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SERVEI DE MANTENIMENT  I 
CONSERVACIÓ DE LA 
JARDINERIA DE L'EDIFICI DEL 
MUSEU KREKOVIC (MARC-
2015) 

ROIG OBRES SERVEIS 
I MEDI AMBIENT, SA 

435,6 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

23/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SERVEI DE MANTENIMENT I 
CONSERVACIÓ DE LA 
JARDINERIA DE L'EDIFICI DEL 
MUSEU KREKOVIC (ABRIL-
2015) 

ROIG OBRES SERVEIS 
I MEDI AMBIENT, SA 

413,82 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

24/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE 
BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS (SUBMINISTRAMENT 
D'ENREGISTRAMENTS 
SONORS I AUDIOVISUALS A 
LA XARXA DE BIBLIOTEQUES 
DE MALLORCA 2015) 

UTE LIBER DIST. 
EDUCATIVAS S.L.-
CUENTOS DEL 
MUNDO SHALIB, SL 

11062,55 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

24/06/15 RECONEIXEMEN
T CÒMPUT 
HORES 
FORMACIÓ 

ACTIVITAT FORMATIVA: 
"LLENGUATGE 
ADMINISTRATIU, EN LINIA", DE 
64 HORES DE DURADA ( DEL 
02/02/15 AL 22/05/15) 

M.P.M.   

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

24/06/15 ABONAR 
DESPESES 
QUILOMETRATG
E 

DONAR CONFORMITAT I 
AUTORITZAR L'ABONAMENT 
D'AQUESTES DESPESES 
(MESOS DE MARÇ I JUNY 
2015) 

I.G.LL. 36,26 
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DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

24/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA A 
FOMENTAR 
L'ASSOCIACIONISME EN 
L'ÀMBIT DE LES PERSONES 
MAJORS (MANTENIMENT DE 
L'ENTITAT) 

ASSOCIACIÓ GENT 
MAJOR DE CAMPANET 

295,52 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

24/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBMINISTRAMENT 
D'ENREGISTRAMENTS 
SONORS I AUDIOVISUALS A 
LA BIBLIOTECA DE CULTURA 
ARTESANA , ANY 2015 

UTE LIBER DIST. 
EDUCATIVAS, SL - 
CUENTOS DEL 
MUNDO SHALIB, SL 

657,76 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

24/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DE LA 
QUANTITAT ESTABLERTA AL 
CONVENI ENTRE EL CIM I EL 
BISBAT DE MALLORCA PER 
DUR A TERME LA 
RESTAURACIÓ I 
CONSERVACIÓ DE 
L'ESGLÉSIA DE SANT ANTONI 
DE VIANA DE PALMA, 
FINALITZACIÓ DE LA FASE II, 
ANY 2014 

BISBAT DE MALLORCA 18179,45 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

25/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL CONTRACTE 
MENOR PEL SERVEI 
D'ELABORACIÓ DELS 
LLIBRETS, FITXES I TRÍPTICS 
DE DIFUSIÓ DELS 
PROGRAMES ESPORTIUS  

FUNDACIÓ AMADIP-
ESMENT 

3932,5 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

25/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

CONTRACTE DEL SERVEI 
INFORMÀTIC PER AL 
MANTENIMENT I MILLORA DE 
LA WEB 
www.esportbasemallorca.net 

INSTRUMENTOS 
CIENTIFICOS, SA 

2486,99 
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DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

25/06/15 ALTRES CORRECCIÓ D'ERRADES EN 
LA RESOLUCIÓ DE 09/06/2015 
EN EL SENTIT QUE TOTES 
LES REFERÈNCIES FETES A 
LES XXVI JORNADES DE 
L'ESPORT BASE DEL SERVEI 
DE MEDICINA DE L'ESPORT, 
COR I ESPORT S'ENTENEN 
REFERENCIADES A LES XXVII 
JORNADES... 

VIAJES ES FREUS, SL 1670 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

25/06/15 ALTRES CORRECCIÓ D'ERRADES EN 
LA RESOLUCIÓ DE 04/06/2015 
EN EL SENTIT QUE TOTES 
LES REFERÈNCIES FETES A 
LES XXVI JORNADES DE 
L'ESPORT BASE DEL SERVEI 
DE MEDICINA DE L'ESPORT, 
COR I ESPORT S'ENTENEN 
REFERENCIADES A LES XXVII 
JORNADES... 

SERVICIOS 
SEGURITAS, SA 

151,01 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

25/06/15 ALTRES CORRECCIÓ D'ERRADES EN 
LA RESOLUCIÓ DE 04/06/2015 
EN EL SENTIT QUE TOTES 
LES REFERÈNCIES FETES A 
LES XXVI JORNADES DE 
L'ESPORT BASE DEL SERVEI 
DE MEDICINA DE L'ESPORT, 
COR I ESPORT S'ENTENEN 
REFERENCIADES A LES XXVII 
JORNADES... 

XANGOTINO, SL 980,1 
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DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

25/06/15 ALTRES CORRECCIÓ D'ERRADES EN 
LA RESOLUCIÓ DE 04/06/2015 
EN EL SENTIT QUE TOTES 
LES REFERÈNCIES FETES A 
LES XXVI JORNADES DE 
L'ESPORT BASE DEL SERVEI 
DE MEDICINA DE L'ESPORT, 
COR I ESPORT S'ENTENEN 
REFERENCIADES A LES XXVII 
JORNADES... 

G.R.V.P. (G23 
SERIGRAFIA 
ROTULACION) 

907,5 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

25/06/15 ALTRES CORRECCIÓ D'ERRADES EN 
LA RESOLUCIÓ DE 18/05/2015 
EN EL SENTIT QUE TOTES 
LES REFERÈNCIES FETES A 
LES XXVI JORNADES DE 
L'ESPORT BASE DEL SERVEI 
DE MEDICINA DE L'ESPORT, 
COR I ESPORT S'ENTENEN 
REFERENCIADES A LES XXVII 
JORNADES... 

M.S.G. (MIAN) 703,01 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

25/06/15 ALTRES CORRECCIÓ D'ERRADES EN 
LA RESOLUCIÓ DE 22/05/2015 
EN EL SENTIT QUE TOTES 
LES REFERÈNCIES FETES A 
LES XXVI JORNADES DE 
L'ESPORT BASE DEL SERVEI 
DE MEDICINA DE L'ESPORT, 
COR I ESPORT S'ENTENEN 
REFERENCIADES A LES XXVII 
JORNADES... 

AMADIP-ESMENT 344,85 
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DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

25/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AJUDA MINIMIS ANY 2012 PER 
ALS PROJECTES D'ARTS 
ESCÈNIQUES DE CARÀCTER 
PROFESSIONAL "LA HISTÒRIA 
ROBADA", "EL CAMP", "EL 
GEGANT, LA DONZELLA I EL 
FILL DEL PESCADOR", 
"CONTES DE L'UNIVERS", 
"ALGÚ QUE MIRI PER MI", 
"JOAN PETIT MARINER", "EL 
JOGLAR MIQUEL I LA FESTIVA 
RONDALLA DEL CAVALL DEL 
REI" 

LA FORNAL 
D'ESPECTACLES DE 
FERRO, SLU 

11867,15 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

25/06/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ DESTINADA A 
FOMENTAR 
L'ASSOCIACIONISME EN 
L'ÀMBIT DE LES PERSONES 
MAJORS (MANTENIMENT DE 
L'ENTITAT) 

ASSOCIACIÓ GENT 
GRAN DEL COLL D'EN 
REBASSA 

700 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

25/06/15 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA 
CAIXA FIXA 

APROVAR EL COMPTE 
JUSTIFICATIU J/2015/138 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

190,33 

DEPARTAMENT 
DE 
DESENVOLUPA
MENT LOCAL 

28/07/15 CERTIFICACIÓ 
OBRA 

1RA CERT. OBRA 
ORDENACIÓ, OBRES E I 
INSTAL·LACIONS AL CARRER 
NOU 

AJUNTAMENT 
LLOSETA 

30046,94 

DEPARTAMENT 
DE 
DESENVOLUPA
MENT LOCAL 

28/07/15 CERTIFICACIÓ 
OBRA 

5NA I DARRERA CERT. OBRA 
DOTACIÓ SERVEIS D'AIGUA 
POTABLE A SA CALOBRA  

AJUNTAMENT 
ESCORCA 

69245,95 

DEPARTAMENT 
DE 
DESENVOLUPA
MENT LOCAL 

28/07/15 CERTIFICACIÓ 
OBRA 

3A CERT. OBRA DOTACIÓ 
SERVEIS D'AIGUA POTABLE A 
SA CALOBRA 

AJUNTAMENT 
ESCORCA 

68852,32 



 275 

DEPARTAMENT 
DE 
DESENVOLUPA
MENT LOCAL 

28/07/15 CERTIFICACIÓ 
OBRA 

2NA CERT. OBRA ORDENACIÓ 
OBRES E INSTAL·LACIONS AL 
CARRER NOU 

AJUNTAMENT 
LLOSETA 

19272,75 

DEPARTAMENT 
DE 
DESENVOLUPA
MENT LOCAL 

28/07/15 CERTIFICACIÓ 
OBRA 

3A CERT. OBRA ORDENACIÓ, 
OBRES E INSTAL·LACIONS AL 
CARRER NOU 

AJUNTAMENT 
LLOSETA 

43913,67 

DEPARTAMENT 
DE 
DESENVOLUPA
MENT LOCAL 

28/07/15 CERTIFICACIÓ 
OBRA 

5A I DARRERA CERT. OBRA 
ORDENACIÓ, OBRES E 
INSTAL·LACIONS AL CARRER 
NOU 

AJUNTAMENT 
LLOSETA 

81215,39 

DEPARTAMENT 
DE 
DESENVOLUPA
MENT LOCAL 

28/07/15 CERTIFICACIÓ 
OBRA 

1A I ÚNICA CERT. OBRA 
REPARACIÓ PAVIMENTS 
DIVERSOS CARRERS DE 
CALA RAJADA 

AJUNTAMENT 
CAPDEPERA 

188760 

DEPARTAMENT 
DE 
DESENVOLUPA
MENT LOCAL 

28/07/15 CERTIFICACIÓ 
OBRA 

3A I DARRERA CERT. OBRA 
ALINEACIÓ CARRER ES 
PEDRAGARET I MILLORA 
ZONA ESPORTIVA 

AJUNTAMENT 
MANCOR DE LA VALL 

25683,08 

DEPARTAMENT 
DE 
DESENVOLUPA
MENT LOCAL 

28/07/15 CERTIFICACIÓ 
OBRA 

4A CERT. OBRA XARXA 
PLUVIALS PAVIMENTACIÓ ES 
BARRACAR 

AJUNTAMENT PETRA 107692,2 

DEPARTAMENT 
DE 
DESENVOLUPA
MENT LOCAL 

28/07/15 CERTIFICACIÓ 
OBRA 

5A I DARRERA CERT. OBRA 
XARXA PLUVIALS I 
PAVIMENTACIÓ ES 
BARRACAR 

AJUNTAMENT PETRA 782,09 

DEPARTAMENT 
DE 
DESENVOLUPA
MENT LOCAL 

28/07/15 CERTIFICACIÓ 
OBRA 

1A CERT. OBRA 
PAVIMENTACIÓ I 
ACCESSIBILITAT CARRER DE 
NA LLAMBÍES 

AJUNTAMENT SON 
SERVERA 

18673,83 

DEPARTAMENT 
DE 
DESENVOLUPA
MENT LOCAL 

28/07/15 CERTIFICACIÓ 
OBRA 

2A CERT. OBRA 
PAVIMENTACIÓ I 
ACCESSIBILITAT CARRER 
LLAMBÍES 

AJUNTAMENT SON 
SERVERA 

11524,58 

DEPARTAMENT 
DE 
DESENVOLUPA
MENT LOCAL 

28/07/15 CERTIFICACIÓ 
OBRA 

3A I DARRERA CERTIFICACIÓ 
OBRA PAVIMENTACIÓ I 
ACCESSIBILITAT CARRER 
LLAMBIES 

AJUNTAMENT SON 
SERVERA 

24932,9 
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DEPARTAMENT 
DE 
DESENVOLUPA
MENT LOCAL 

11/08/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBMINISTRAMENT 
D'ENERGIA ELÈCTRICA ALS 
PARC DE BOMBERS DEL CDM 

ENDESA ENERGIA 2379,49 

DEPARTAMENT 
DE 
DESENVOLUPA
MENT LOCAL 

11/08/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ FRES. 
45/13600/20150810,  
Q/2015/2176 

TERCERS VARIS 2932,84 

DEPARTAMENT 
DE 
DESENVOLUPA
MENT LOCAL 

11/08/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ FRES. 
45/13600/20150811, 
Q/2015/2182 

TERCERS VARIS 2891,91 

DEPARTAMENT 
DE 
DESENVOLUPA
MENT LOCAL 

11/08/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ FRES. 
45/13600/20150812 UNITAT 
EMERGÈNCIES Q/2015/2188 

TERCERS VARIS 3003,15 

DEPARTAMENT 
DE 
DESENVOLUPA
MENT LOCAL 

11/08/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

FRA. BPCE-2015-832 UNITAT 
EMERGÈNCIES Q/2015/2190 

BARRABES SKI 
MONTAÑA S.L.U. 

2254,59 

DEPARTAMENT 
DE 
DESENVOLUPA
MENT LOCAL 

11/08/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ FRES. 
45/13600/20150814 UNITAT 
EMERGÈNCIES Q/2015/2191 

TERCERS VARIS 2880,65 

DEPARTAMENT 
DE 
DESENVOLUPA
MENT LOCAL 

19/08/15 CERTIFICACIÓ 
OBRA 

4A I DARRERA CERT. OBRA 
AMPLIACIÓ CENTRE 
RECREATIU EXISTENT 

AJUNTAMENT 
ESPORLES 

42081,07 

DEPARTAMENT 
DE 
DESENVOLUPA
MENT LOCAL 

19/08/15 COOPERACIÓ 
TÈCNICA 

REDACCIÓ PROJECTES I LA 
DIRECCIÓ TÈCNICA D'OBRES 
MUNICIPALS 

ENTITATS LOCALS DE 
MALLORCA DE 
POBLACIÓ DE DRET 
IGUAL O INFERIOR A 
20.000 HABITANTS 

  

DEPARTAMENT 
DE 
DESENVOLUPA
MENT LOCAL 

19/08/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

LLOGUER AMB OPCIÓ 
COMPRA 8 VEHICLES SERVEI 
BOMBERS, QUOTA 68 

BANCO MARE 
NOSTRUM S.A. 

2293,37 

DEPARTAMENT 
DE 
DESENVOLUPA
MENT LOCAL 

19/08/15 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 
45/13600/20150815 UNITAT 
EMERGÈNCIES Q/2015/2204 

TERCERS VARIS 2665,41 

DEPARTAMENT 
DE 
DESENVOLUPA
MENT LOCAL 

19/08/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

LLOGUER OPCIÓ COMPRA 8 
VEHICLES SERVEI BOMBERS, 
QUOTA 69 

BANCO MARE 
NOSTRUM S.A.  

2293,37 
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DEPARTAMENT 
DE 
DESENVOLUPA
MENT LOCAL 

25/08/15 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 
45/13600/20150825 UNITAT 
EMERGÈNCIES Q/2015/2225 

TERCERS VARIS 2209,1 

DEPARTAMENT 
DE 
DESENVOLUPA
MENT LOCAL 

26/08/15 CERTIFICACIÓ 
OBRA 

6A I DARRERA CERT. OBRA 
CONSERVACIÓ, REPARACIÓ I 
ACTUACIONS A INTERIOR I 
EXTERIORS A L'EQUIPAMENT 
PÚBLIC A CAN BRIL 

AJUNTAMENT 
SENCELLES 

8140,73 

DEPARTAMENT 
DE 
DESENVOLUPA
MENT LOCAL 

26/08/15 CERTIFICACIÓ 
OBRA 

5A CERT. OBRA 
CONSERVACIÓ, REPARACIÓ I 
ACTUACIONS A INTERIOR I 
EXTERIORS A L'EQUIPAMENT 
PÚBLIC A CAN BRIL 

AJUNTAMENT 
SENCELLES 

22429,88 

DEPARTAMENT 
DE 
DESENVOLUPA
MENT LOCAL 

26/08/15 CERTIFICACIÓ 
OBRA 

4A CERT. OBRA 
CONSERVACIÓ, REPARACIÓ I 
ACTUACIONS A INTERIOR I 
EXTERIORS A L'EQUIPAMENT 
PÚBLIC A CAN BRIL 

AJUNTAMENT 
SENCELLES 

27506,39 

DEPARTAMENT 
DE 
DESENVOLUPA
MENT LOCAL 

26/08/15 CERTIFICACIÓ 
OBRA 

3A CERT. OBRA 
CONSERVACIÓ, REPARACIÓ I 
ACTUACIONS A INTERIOR I 
EXTERIOR A L'EQUIPAMENT 
PÚBLIC A CAN BRIL 

AJUNTAMENT 
SENCELLES 

23517,38 

DEPARTAMENT 
DE 
DESENVOLUPA
MENT LOCAL 

26/08/15 CERTIFICACIÓ 
OBRA 

2A CERT OBRA 
CONSERVACIÓ, REPARACIÓ I 
ACTUACIONS A INTERIOR I 
EXTERIORS A L'EQUIPAMENT 
PÚBLIC A CAN BRIL 

AJUNTAMENT 
SENCELLES 

12326,61 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

31/07/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2015/2119. Secretaria General CANON ESPAÑA, S.A. 33,06 
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DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

31/07/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2015/2120 Despeses de 
secretaria técnica 

DISTRIBUCIONES 
UNIVERSAL 
MALLORCA, SL 

192,9 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

03/08/15 COMPENSACIÓ 
HORES 
FORMACIÓ 

Curs: "Habilidades de liderazgo y 
negociación". 6hores 

B.O.B 0 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

03/08/15 COMPENSACIÓ 
HORES 
FORMACIÓ 

Curs: "Jornada de contractació 
admva.". 9hres. 

AM.B.M. 0 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

04/08/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Quota pel 2015 per la Federació 
d'Entitats Locals de les Illes 
Balears. 

FELIB 7480,16 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

04/08/15 COMPENSACIÓ 
HORES 
FORMACIÓ 

Curs: "Jornada de responsabilitat 
patrimonial". 12hres. 

M.M.B. 0 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

04/08/15 COMPENSACIÓ 
HORES 
FORMACIÓ 

Curs: "Jornada de contractació 
administrativa". 9hres. 

M.M.B. 0 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

21/08/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Despesa de maig del contracte 
de servei de fotografia d'actes 
protocol·laris del CIM. 

Sra. MERCEDES 
RODRIGUEZ GARRIDO 

1718,2 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

21/08/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Fact. de juny 2015 del c. servei 
de manteniment dels ascensors 
dels edificis del CIM.  

BALEAR 
ASCENSORES, SL 

161,14 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

27/08/15 INCLUSIÓ 
NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATG
E 

Quilometratge de juliol. 270km. C.E.F. 64,84 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

01/09/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Despeses de maig de 
fotocopiadora. Secretaria 
General 

CANON ESPAÑA, SA 196,48 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

01/09/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Despeses de juny. Secretaria 
técn. Presidència 

CANON ESPAÑA, SA 167,1 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

01/09/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Despeses de juny. Assessoria 
Jurídica 

CANON ESPAÑA, SA 167,1 
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DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

01/09/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Despeses de maig. Gabinet de 
Premsa 

CANON ESPAÑA, SA 166,58 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

01/09/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Despeses de juny. Secretaria 
General 

CANON ESPAÑA, SA 196,48 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

01/09/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Despeses de maig. Assessoria 
Jurídica 

CANON ESPAÑA, SA 167,1 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

02/09/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2015/2270 Despeses de 
secretaria General 

Diversos segons relació 
adjunta 

61,3 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

02/09/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2015/2271 Despeses de 
secretaria técnica de Presidència 

MANANTIAL DE 
SALUD, SL 

116,04 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

04/09/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Despeses d'Energia del Centre 
Sociocultural de Manacor (LOT5) 
corresponent a desembre de 
2014, gener i maig 2015. 

ENDESA ENERGIA, 
SAU 

657,22 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

04/09/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Despeses d'Energia del Centre 
Sociocultural d'Inca (LOT5)   
corresponent a desembre de 
2014.. 

ENDESA ENERGIA, 
S.A.U 

97,41 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

04/09/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Despeses d'Energia del Centre 
Sociocultural d'Inca (LOT5)   
corresponent a (1ª quincena) 
gener de 2015 

ENDESA ENERGIA, 
SAU 

215,95 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

04/09/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Despeses d'Energia del Centre 
Sociocultural d'Inca (LOT5)   
corresponent a gener 
2ªquincena) de 2015 

ENDESA ENERGIA, 
SAU 

43,03 
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DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

29/07/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
DERIVAT DE DESPESES DEL 
CONTRACTE MENOR 
REFERENT AL  SERVEI DE 
RECEPCIÓ, VIA INTERNET, DE 
LES NOTÍCIES REFERENTS A 
BALEARS DE L'AGÈNCIA EFE  
MESOS GENER A ABRIL DE 
2015. 

AGENCIA EFE SA 
 
 

3954,76 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

29/07/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

 
 
RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
DERIVAT DE 
RECONEIXEMENT DE 
L'OBLIGACIÓ DERIVAT 
DESPESES DEL CONTRACTE 
MENOR REFERENT AL  
SERVEI DE RECEPCIÓ, VIA 
INTERNET, DE LES NOTÍCIES 
REFERENTS A BALEARS DE 
L'AGÈNCIA EUROPA PRESS,  
MESOS GENER A ABRIL DE 
2015. 
 
 
 
 

EUROPA PRESS 
DELEGACIONES, SA 

3645 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

28/07/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

 
 
DISPOSICIÓ DE LA DESPESA I 
RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
DERIVAT DE  DESPESES DEL 
CONTRACTE DE PUBLICITAT 
2015 A CÀRREC DE LA 
PARTIDA 00. 15110 .22602 
PUBLICITAT  I PROPAGANDA 
URBANISME 

 
 
DI 7 SL 

295,93 
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DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

28/07/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

 
 
DISPOSICIÓ DE LA DESPESA I 
RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
DERIVAT DE   DESPESES DEL 
CONTRACTE DE PUBLICITAT 
2015 A CÀRREC DE LA 
PARTIDA 00. 16220 .22602 
PUBLICITAT  I PROPAGANDA 
GESTIÓ DE RESIDUS 

 
 
DI 7 SL 

7224,48 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

28/07/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DISPOSICIÓ DE LA DESPESA I 
RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
DERIVAT DE DESPESES DEL 
CONTRACTE DE PUBLICITAT 
2015 A CÀRREC DE LA 
PARTIDA 00. 17000 .22602 
PUBLICITAT I PROPAGANDA 
MEDI AMBIENT 

DI 7, SL 276,91 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

28/07/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DISPOSICIÓ DE LA DESPESA I 
RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
DERIVAT DE DESPESES DEL 
CONTRACTE DE PUBLICITAT 
2015 A CÀRREC DE LA 
PARTIDA 00. 33000 .22602 
PUBLICITAT I PROPAGANDA 
CULTURA I PATRIMONI 

DI 7, SL 1666,48 
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DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

28/07/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DISPOSICIÓ DE LA DESPESA I 
RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
DERIVAT DE DESPESES DEL 
CONTRACTE DE PUBLICITAT 
2015 A CÀRREC DE LA 
PARTIDA 00. 34002 .22602 
PUBLICITAT I PROPAGANDA 
COMISSIÓ D'ESPORTS 

DI 7, SL 4087,02 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

28/07/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DISPOSICIÓ DE LA DESPESA I 
RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
DERIVAT DE DESPESES DEL 
CONTRACTE DE PUBLICITAT 
2015 A CÀRREC DE LA 
PARTIDA 00. 45300 .22602 
PUBLICITAT I PROPAGANDA 
CARRETERES  

DI 7, SL 15460,41 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

28/07/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DISPOSICIÓ DE LA DESPESA I 
RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
DERIVAT DE DESPESES DEL 
CONTRACTE DE PUBLICITAT 
2015 A CÀRREC DE LA 
PARTIDA 00. 92001 .22602 
PUBLICITAT I PROPAGANDA 
D.I.PROJECTES  

DI 7, SL 4331,89 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

28/07/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DISPOSICIÓ DE LA DESPESA I 
RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
DERIVAT DE DESPESES DEL 
CONTRACTE DE PUBLICITAT 
2015 A CÀRREC DE LA 
PARTIDA 00. 92060 .22602 
PUBLICITAT I PROPAGANDA 
RECURSOS HUMANS 

DI 7, SL 274,59 
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DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

28/07/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DISPOSICIÓ DE LA DESPESA I 
RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
DERIVAT DE DESPESES DEL 
CONTRACTE DE PUBLICITAT 
2015 A CÀRREC DE LA 
PARTIDA 00. 94310 .22602 
PUBLICITAT I PROPAGANDA 
COOPERACIÓ LOCAL   

DI 7, SL 14079,83 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

28/07/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DISPOSICIÓ DE LA DESPESA I 
RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
DERIVAT DE DESPESES DEL 
CONTRACTE DE PUBLICITAT 
2015 A CÀRREC DE LA 
PARTIDA 00.92500 .22602 
PUBLICITAT I PROPAGANDA 
GABINET DE PREMSA 

DI 7, SL 75884,9 

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

02/09/15 AUTORITZACIÓ 
ASSISTÈNCIA 
CURSOS 

DESPLAÇAMENT EN 
COMISSIÓ DE SERVEIS DE LA 
INTÈPRET EN LLENGUA DE 
SIGNES PER ASSISTÈNCIA AL 
CONGRÈS CNLSE A MADRID 

ANA ROSA ABEJÓN 
CALLEJA 

  

DEPARTAMENT 
DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

28/07/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DISPOSICIÓ DE LA DESPESA I 
RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
DERIVAT DE DESPESES DEL 
CONTRACTE DE PUBLICITAT 
2015 A CÀRREC DE LA 
PARTIDA 00. 92500 .22602 
PUBLICITAT I PROPAGANDA 
GABINET DE PREMSA 

DI 7, SL 24343,27 
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DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

05/08/15 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ DE FACTURES DEL 
SERVEI D'URBANISME (15110) 
AMB EL NÚM.DE RELACIÓ  
Q/2015/2100. 

VARIS 1431,38 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

05/08/15 ALTRES Exp.de desvinculació 
.Núm.exp.73/2013-
HLSR.POL.6.PARC 426 

J.B.R   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

07/08/15 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZAR I DISPOSAR 
SUBMINISTRAMENT DE 
PAPER DINA4 PER 
FOTOCOPIADORES I 
IMPRESORES 

CANON ESPAÑA ,SA 1016,4 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

07/08/15 DENEGACIÓ 
DOCUMENT 
EQUIVALENT 

NÚM.EXP.002423/2015-
EXPCED 

FM.G.V   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

10/08/15 EXPEDICIÓ 
DOCUMENT 
EQUIVALENT 

NÚM.EXP.002716/2015 S.M.R   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

10/08/15 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.002576/2015 D.P.H   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

10/08/15 DENEGACIÓ 
DOCUMENT 
EQUIVALENT 

NÚM.EXP.002308 A.P.S   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

10/08/15 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.002625/2015 BANCAMARCH SA   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

10/08/15 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.002311/2015 M.D.J   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

10/08/15 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.002846/2015-
EXPCED 

WIRELESS ISLAND XXI 
SL 

  

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

10/08/15 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.002825/2015-
EXPCED 

MARCH PATRIMONIOS 
SA 
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DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

10/08/15 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.002827/2015-
EXPCED 

MARCG PATRIMONIOS 
SA 

  

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

10/08/15 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.002847/2015-
EXPCED 

JFC.H   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

12/08/15 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.002737/2015 MALLORQUINA DE 
PROMOCIONES 2000 
SA 

  

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

12/08/15 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.002808/2015 RES-MIRO 4SL   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

12/08/15 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.002807/2015 CONSTRUCCIONES 
ILLES CALA D'OR SL 

  

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

13/08/15 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.002325/2015-
EXPCED 

FCO.J.G.G   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

10/08/15 ALTRES PROVA CICLISTA "II VOLTA 
D'ESTRAPERLO". 

CLUB CICLISTA 
SANTANY 

  

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

11/08/15 ALTRES MARXA "ANADA A SON SERRA 
AMB CARRO, A PEU I EN 
BICICLETA",ELS DIES 22 I 23 
D'AGOST 

AJUNTAMENT DE 
PETRA 

  

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

18/08/15 ALTRES PROVA CICLISTA "TROFEU 
GALILEA.RESTAURANT CAN 
ANDREU CHALLENGE DE 
TARDOR" EL DIA 29 D'AGOST 
DE 2015. 

CLUB CICLISTA INCA   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

26/08/15 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.000084/2015-HLSR M.M.LL   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

16/08/15 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.000080/2015-HLSR J.A.B   
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DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

26/08/15 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.000071/2015-HLSR SUERTE OLIVAR SL   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

26/08/15 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.000116/2013-HLSR P.S.S   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

26/08/15 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.000092/2014-HLSR G.B.H   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

26/08/15 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.000010/2015-HLSR NA FONDES SL   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

26/08/15 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.000072/2015-HLSR MDP.B.R   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

26/08/15 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NUM.EXP.000058/2015-HLSR VILLA ES CALO SL   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

26/08/15 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.000031/2015-HLSR B.LL.B   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

26/08/15 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.000074/2015-HLSR R.O.R   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

26/08/15 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.000035/2015-HLSR A.O.C   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

26/08/15 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.000041/2015-HLSR J.W.S   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

26/08/15 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.000086/2015-HLSR J.B.S   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

26/08/15 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.000165/2014-HLSR ENARCYNNED, AG   
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DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

27/08/15 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA 
CAIXA FIXA 

DEL DEP.D'URBANISME I 
TERRITORI-J/2015/171-
(9/2015). 

INTERVENCIÓ 
GENERAL 

2715,52 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

26/08/15 APROVAR 
FACTURES ADO 

DEL SERVEI D'ACTIVITATS 
CLASSIFICADES (17030) AMB 
EL NÚM.DE RELACIÓ 
Q/2015/2228 

SERVICIOS DE 
ADMINISTRACIÓ E 
INFROMÀTICA 
BALEAR, 
SL/INTERVENCIÓ 
GENERAL  

208,73 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

27/08/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

A FAVOR D'ENDESA ENERGIA 
PEL SUBMINISTRAMENT 
D'ENERGIA ELECTRICA DEL 
SERVEI D'ITV-SON CASTELLO 
(LOT6) 

ENDESA ENERGIA, SA 
UNIPERSONAL 

1232,07 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

26/08/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM.EXP.AL-2015/063 O.O   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

26/08/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM.EXP.AL-2015/061  AJUNTAMENT DE 
SANT LLORENÇ DE 
CARDASSAR 

  

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

26/08/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM.EXP.AL-2015/067 TAYLOR WIMPEY DE 
ESPAÑA,SAU 

  

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

26/08/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM.EXP.AL-2015/054 DEL SOL, CB   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

28/08/15 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIO DE FACTURES DEL 
SERVEI D'ORDENACIÓ DEL 
TERRITORI (15140)AMB EL 
NÚM.DE RELACIÓ Q/2015/2243 

VARIS/INTERVENCIÓ 
GENERAL 

300,81 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

26/08/15 ALTRES INTERÈS 
GRAL.NÚM.EXP.000008/2015-
XIG 

DEM HIMMEL SO NAH, 
SL 

  

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

26/08/15 ALTRES INTERÈS GRAL. 
NÚM.EXP.000040/2015-XIG 

FONT ROSSELLO CB   
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DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

26/08/15 ALTRES INTERÈS GRAL. 
NÚM.EXP.000031/2009-XIG 

FC.P-E.M   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

26/08/15 ALTRES INTERÈS 
GRAL.NÚM.EXP.000037/2015-
XIG 

ENDESA 
DISTRIBUCIÓN 
ELECTRICA SLU  

  

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

28/08/15 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.000154/2014-HLSR U.W.H i R.W.G.M   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

28/08/15 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.000113/2014-HLSR IJ.B.J   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

26/08/15 ALTRES INTERÈS GRAL. 
NÚM.EXP.000033/2015-XIG 

S.V.M   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

31/08/15 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.000098/2015-HLSR INVERSIONES 
PEMARBUR SL 

  

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

31/08/15 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME 
UNA ACTIVITAT NO 
PERMANENT."6ºRALLY VALL 
DE SANT PERE" 

ESCUDERIA 
MALLORCA 
COMPETICIÓ 

  

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

31/08/15 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME 
UNA ACTIVITAT NO 
PERMANENT."III GRAN PREMI 
KITMAKER-XI CHALLENGE DE 
TARDOR" 

CLUB CICLISTA INCA   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

31/08/15 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.002623/2015-
EXPCED 

MARCH PATRIMONIOS 
SA 

  

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

03/08/15 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD. 003102/2015 A 
003117/2015 

VARIS   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

04/08/15 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.003118/2015 A 
003121/2015 

VARIS   
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DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

05/08/15 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.003122/2015 A 
003129/2015 

VARIS   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

06/08/15 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.003130/2015 A 
003137/2015 

VARIS   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

07/08/15 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.003138/2015 A 
003145/2015 

VARIS   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

10/08/15 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.003146/2015 A 
003155/2015 

VARIS   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

11/08/15 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.003156/2015 A 
003189/2015 

VARIS   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

11/08/15 CATALOGACIÓ 
VEHICLE 
HISTÒRIC 

NÚM.EXP.2014000305 O.K   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

11/08/15 CATALOGACIÓ 
VEHICLE 
HISTÒRIC 

NÚM.EXP.2015009915 I.L.G   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

11/08/15 CATALOGACIÓ 
VEHICLE 
HISTÒRIC 

NÚM.EXP.2015005364 VARIS   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

11/08/15 CATALOGACIÓ 
VEHICLE 
HISTÒRIC 

NÚM.EXP.2014016917 A.J.B   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

11/08/15 CATALOGACIÓ 
VEHICLE 
HISTÒRIC 

NÚM.EXP.2015009341 R.K   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

11/08/15 CATALOGACIÓ 
VEHICLE 
HISTÒRIC 

NÚM.EXP.2015007563 J.V.C   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

11/08/15 CATALOGACIÓ 
VEHICLE 
HISTÒRIC 

NÚM.EXP.2015006763 M.O   
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DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

11/08/15 CATALOGACIÓ 
VEHICLE 
HISTÒRIC 

NÚM.EXP.2014004378 JM.C.G   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

11/08/15 CATALOGACIÓ 
VEHICLE 
HISTÒRIC 

NÚM.EXP.2015000881 C.J.B   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

11/08/15 CATALOGACIÓ 
VEHICLE 
HISTÒRIC 

NÚM.EXP.2015008096 D.P.S   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

11/08/15 CATALOGACIÓ 
VEHICLE 
HISTÒRIC 

NÚM.EXP.2015008188 B.B.C   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

11/08/15 CATALOGACIÓ 
VEHICLE 
HISTÒRIC 

NÚM.EXP.2015009879 W.K.B   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

12/08/15 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.003190/2015 A 
003199/2015 

VARIS   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

13/08/15 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.003200/2015 A 
003242/2015 

VARIS   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

14/08/15 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.003243/2015 A 
003248/2015 

VARIS   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

17/08/15 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.003249/2015 A 
003270/2015 

VARIS   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

18/08/15 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD,003271/2015 A 
003287/2015 

VARIS 
 
 

  

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

19/08/15 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.003288/2015 A 
003302/2015 

VARIS   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

20/08/15 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.003303/2015 A 
003311/2015 

VARIS   
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DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

21/08/15 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.003312/2015 A 
003324/2015 

VARIS   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

24/08/15 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.003325/2015 A 
003349/2015 

VARIS   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

25/08/15 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.003350/2015 A 
003356/2015 

VARIS   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

26/08/15 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.003357/2015 A 
003381/2015 

VARIS   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

27/08/15 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.003382/2015 A 
003404/2015 

VARIS   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

28/08/15 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.003405/2015 A 
003436/2015 

VARIS   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

31/08/15 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.003437/2015 A 
003466/2015 

VARIS   

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

03/08/15 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

Ordenar el pagament de factures 
de la relació 79/45300/20150601  

Veure relació  140,58 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

03/08/15 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

Ordenar el pagament de les 
factures de la relació 
79/45300/20150527  

Veure relació 521,61 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

03/08/15 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

Ordenar el pagament de les 
factures de la relació 
79/45300/20150603 

Veure relació  10833,48 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

03/08/15 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

Ordenar el pagament de les 
factures de la relació 
79/45300/20150519 

Veure relació  53321,43 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

20/07/15 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

Ordenar pagament de fres. 
relació 79/45300/2015042500 

LA HERRAMIENTA 
BALEAR 

787,46 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

20/07/15 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

Ordenar el pagament de factures 
relació 79/45300/2015052800 

TREBALLS DE BOSC, 
S.L. 

411,4 
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DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

20/07/15 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

Relació de factures 
79/45300/2015053000 

LA HERRAMIENTA, 
MIFU, MONTERO 

938,47 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

21/07/15 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

Relació de factures 
79/45300/2015052400 

ENDESA 11134,57 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

20/07/15 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

Relació de factures 
79/45300/2015051400 

ENDESA 32307,96 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

20/07/15 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

RELACIÓ DE FACTURES 
79/45300/2015053100 

COMERCIAL BORDOY, 
ELECTRICA 
PUIGCERCOS 

109,29 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

20/07/15 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

79/45300/2015051600 ENDESA 20580,93 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

22/07/15 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

ORDENAR EL PAGAMENT 
RECLAMACIÓ DE 
RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL 

LLUC FERRIOL PONS 2360,81 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

23/07/15 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

Reclamació pagament subsidiari Moviments de Terres 
Sineu, SL 

17224,42 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

23/07/15 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

Endó de la vint-i-dosena factura 
assistècia tènica direcció d'obres 

Getalis Project 
Management, SL 

6041,76 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

04/08/15 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

Ordenar el pagament de la 
relació de factures F/2015/3 

Veure relació  52639,52 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

23/07/15 DIPÒSIT CAIXA 
GENERAL DEL 
TRESOR PÚBLIC 

Ordenar la cancel·lació del 
dipòsit núm 2014 00007 
E000447 

Caixa General de 
dipòsits de l'Estat 

68,46 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

04/08/15 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

Devolució fiança carta de 
pagament núm. operació 
200800068012 

S'Estelrica d'Artà S.L.  4046,27 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

05/08/15 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA 
CAIXA FIXA 

Aprovar compte justificatiu 
número 220150008086 en 
concepte de pagaments 
realitzats per ocupació urgent de 
l'expedient CM72 Addicional 1 
"Projecte nous accessos a Son 
Ferriol i Son Llàtzer i enllaços 
entre la Ma-15, Ma-3011 i Ma-30 
de Palma 

Veure relació  22938,1 
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DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

23/07/15 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA 
CAIXA FIXA 

Aprovar el compte justificatiu 
J/2015/158 Recaptació 

? 192,72 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

23/07/15 DIPÒSIT CAIXA 
GENERAL DEL 
TRESOR PÚBLIC 

Ordenar cancel·lació dìpòsit 
2014 00007 E000451 

Caixa General de 
Dipòsits de l'Estat 

68,46 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

24/07/15 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

Endós certificació 48 de l'obra 
Projecte de conservació integral 
MA-13  i tram de la MA-13A ex 
central 2011-2014 - Exp. 33/10 

Banco de Sabadell 267235,14 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

06/08/15 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA 
CAIXA FIXA 

Aprovar el compte justificatiu 
núm.220150015959 en concepte 
de pagaments per ocupació 
urgent de l'expedient CM-85 
Principal "Projecte de 
construcció de rotonda d'accés al 
de rotonda d'accés al camí de 
Son Reus des de la Carretera 
MA-11 TM Palma" 

Veure relació  13635 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

24/07/15 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

Ingres indegut en el Consell de 
Mallorca de la CAIB 

IMAS 100 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

06/08/15 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA 
CAIXA FIXA 

Aprovar el compte justificatiu 
núm.220150015960 en concepte 
de pagaments per ocupació 
urgent de l'expedient CM-82 
Principal "Projecte de contenció i 
estabilització de talussos de la 
carretera MA-10 a la zona 
afectada per l'incendi de juliol de 
2013, entre Estellencs i Andratx 
(PK 98 a PK 110)" 

Veure relació  180,64 
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DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

07/08/15 RECONEIXEMEN
T CÒMPUT 
HORES 
FORMACIÓ 

Reconèixer 8 hores formació 
sol·licitades i compensació per 
hores de treball efectiu.  

MMOF 0 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

24/07/15 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

d'autorització d'una bestreta del 
50% de l'import total de la 
subvenció concedida a la 
Federáció Balear de Gof 

Federació Balear de Golf 6295,5 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

24/07/15 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

Autorització d'una bestreta del 
50% de l'import total de la 
subvenció concedida a la 
Federació de Tennis Taula de 
les Illes Balears 

Federació de Tennins 
Taul 

4721,62 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

24/07/15 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

Autorització d'una bestreta del 
50% de l'import total de la 
subvenció concedida a la 
Federació Balear de Taekwiondo 

Federació Balear de 
Taekwondo 

4594,5 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

24/07/15 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

Autorització d'una bestreta del 
50% de l'import total de la 
subvenció concedida a la 
Federació Balar de Tir amb Arc 

Federació Balear de Tir 
amb Arc 

2970 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

24/07/15 ALTRES Resolució de liquidació del preu 
públic per a la utilització 
d'instal·lacions del Poliesportiu 
Sant Ferran 

Col·legi Sdad. Coop. 
Educativa Manjón 

348 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

24/07/15 ALTRES Resolució de liquidació del preu 
públic per a la utilització 
d'instal·lacions del Poliesportiu 
Sant Ferran 

Col·legi Sant Vicenç de 
Paül 

235 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

24/07/15 ALTRES Resolució de liquidació del preu 
públic per a la utilització 
d'instal·lacions del Poliesportiu 
Sant Ferran 

Col·legi Pius XII 256 
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DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

24/07/15 ALTRES Resolució de liquidació del preu 
públic per a la utilització 
d'instal·lacions del Poliesportiu 
Sant Ferran 

Col·legi Santísima 
Trinidad 

385 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

24/07/15 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

Endós de la certificació núm. 60 i 
darrera del servei Projecte de 
conservació de la xarxa de 
carreteres del Consell de 
Mallorca zona 7 - Exp. 19/09 

Banco Mare Nostrum, 
SA 

72856,8 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

24/07/15 EXPROPIACIÓ Resolució relativa al pagament 
d'una expropiació 

Joana Ferretjans 
Montserrat 320,05 
 
Isable Ferretjans 
Montserrat 320,04 

640,09 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

24/07/15 EXPROPIACIÓ Resolució relativa al pagament 
d'una expropiació 

Bartolome Balaguer 
Pujol 

963,6 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

24/07/15 EXPROPIACIÓ Resolució relativa al pagament 
d'una expropiació 

Francisca Mataró Ribas 125,66 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

24/07/15 DIPÒSIT CAIXA 
GENERAL DEL 
TRESOR PÚBLIC 

Ordenar Constitució dipòsit a la 
Caixa General de Dipòsits 

Josefa Asensio Martínez 18,64 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

27/07/15 ALTRES Pagament d'interessos del preu 
just de l'expropiació Modificat 
núm. 1 del reformat del 
condicionament de la MA-2130 
tram Inca-Caimari - Addicional 
38 

DIALMA, S.A. 1441,87 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

27/07/15 ALTRES Pagament d'interessos del preu 
just de l'expropiació Modificat 
núm. 1 del reformat del 
condicionament de la MA-2130 
tram Inca-Caimari - Addicional 
36 

Bartolome Guasp Coll 
 
Juana Ana Coll Munar 

236,46 
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DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

27/07/15 ALTRES Pagament d'interessos del preu 
just de l'expropiació Modificat 
núm. 1 del reformat del 
condicionament de la MA-2130 
tram Inca-Caimari - Addicional 
35 

Jaime Vicens Ripoll 204,58 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

27/07/15 ALTRES Pagament d'interessos del preu 
just de l'expropiació Modificat 
núm. 1 del reformat del 
condicionament de la MA-2130 
tram Inca-Caimari - Addicional 
16 

Margarita Sampol Aloy 138,11 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

27/07/15 ALTRES Pagament d'interessos del preu 
just de l'expropiació Modificat 
núm. 1 del reformat del 
condicionament de la MA-2130 
tram Inca-Caimari Addicional 11 

Margarita Pol Piza 140,82 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

27/07/15 ALTRES Pagament d'interessos del preu 
just de l'expropiació Modificat 
núm. 1 del reformat del 
condicionament de la MA-2130 
tram Inca-Caimari - Addicional 1 

Miguel Canals Mir 264,46 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

27/07/15 ALTRES Pagament d'interessos del preu 
just de l'expropiació Modificat 
núm. 1 del reformat del 
condicionament de la MA-2130 
tram Inca-Caimari - Addicional 
39 

Sandra Alicia Mora 
Peltot 

531,3 
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DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

27/07/15 ALTRES Pagament d'interessos del preu 
just de l'expropiació Modificat 
núm. 1 del reformat del 
condicionament de la MA-2130 
tram Inca-Caimari - Addicional 
41 

Maria Campins Gelabert 9778,18 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

27/07/15 ALTRES Pagament d'interessos del preu 
just de l'expropiació Millora de la 
carretera Ma-5020 Tram 
Llucmajor - Porreres - Addicional 
65 Exp. CM-60 T.M. Llucmajor 

Maria Magdalena Rigo 
Socias 

11899,25 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

27/07/15 ALTRES Pagament d'interessos del preu 
just de l'expropiació Millora de la 
carretera Ma-5020 Tram 
Llucmajor - Porreres - Addicional 
61 Exp. CM-60 T.M. Llucmajor 

Jaime Mesquida Oliver 5,13 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

27/07/15 ALTRES Pagament d'interessos del preu 
just de l'expropiació Millora de la 
carretera Ma-5020 Tram 
Llucmajor - Porreres - Addicional 
54 Exp. CM-60 T.M. Llucmajor 

Ana Llompart Mesquida 172,69 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

27/07/15 ALTRES Pagament d'interessos del preu 
just de l'expropiació Millora de la 
carretera Ma-5020 Tram 
Llucmajor - Porreres - Addicional 
60 Exp. CM-60 T.M. Llucmajor 

Jeronima Garcias Sastre 93,14 
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DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

27/07/15 ALTRES Pagament d'interessos del preu 
just de l'expropiació Millora de la 
carretera Ma-5020 Tram 
Llucmajor - Porreres - Addicional 
14 Exp. CM-60 T.M. Llucmajor 

Joana Maria Mesquida 
Nicolau 

3,56 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

27/07/15 ALTRES Pagament d'interessos del preu 
just de l'expropiació Modificat 
núm. 1 de la variant de Son 
Servera est, entre MA-4040 i la 
Ma-4026 - Addicional 5 Exp. CM-
58.1 T.M. Son Servera 

Evelyn Hokgson 156,12 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

28/07/15 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

Ordenar pagament amb càrrec 
partida pressupostària 
20.23180.48900  

Associació Gent Gran 
del Coll d'en Rabassa 

700 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

29/07/15 DIPÒSIT CAIXA 
GENERAL DEL 
TRESOR PÚBLIC 

Ordenar la consignació de la 
quantia de 341,32 a la Caixa 
General de Dipòsits 

Rainer Blum 341,32 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

29/07/15 DIPÒSIT CAIXA 
GENERAL DEL 
TRESOR PÚBLIC 

Ordenar la consignació a la 
Caixa Genral de Dipòsits 
d'Hisenda 

Kerstin Taupe 301,33 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

30/07/15 ALTRES Ingres indegut en el Consell de 
Mallorca 

Institut Mallorquí Afers 
Socials 

50 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

30/07/15 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

Devolució fiança residus de 
construcció i demolició 

MAGDALENA VANRELL 
PONSET 

12336,41 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

30/07/15 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

Devolució fiança coma productor 
de residus de construcció i 
demolició 

Antonio Gaspar Cortes 
Mayol 

827,21 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

07/08/15 RECONEIXEMEN
T CÒMPUT 
HORES 
FORMACIÓ 

Reconeixement 9 hores formació 
sol·licitades i compensació per 
hores treball efectiu  

MRIC 0 
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DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

07/08/15 RECONEIXEMEN
T CÒMPUT 
HORES 
FORMACIÓ 

Reconèixer 12 hores formació 
sol·licitat i compensació per 
hores de treball efectiu  

SLLB 0 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

07/08/15 AUTORITZACIÓ 
CONTRACTE 
FACTORING 

Autoritzar pagament de crèdits 
derivats de la facturació del mes 
de juny de 2015 a Bankia S.A. 

Klüh Linaer España SL   

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

10/08/15 RECONEIXEMEN
T CÒMPUT 
HORES 
FORMACIÓ 

Reconèixer 9 hores formació 
sol·licitat i compensació per 
hores de treball efectiu.  

MCEA   

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

11/08/15 ENDOSSAMENT 
FACTURES 
ENTITATS 
BANCÀRIES 

Endossar la factura derivada de 
la certificació núm.66 de l'obra 
"Projecte de Conservació de la 
Xarxa de Carreteres del Consell 
de Mallorca Zona 8, exp.29/09" a 
favor de Banco Popular 

Melchor Mascaró SAU  91067,62 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

12/08/15 DEVOLUCIÓ 
INGRESSOS 

Aprovar la devolucio de la 
quantitat indeguda a la persona 
interessada per excés de 
pagament 

RPT 50 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

12/08/15 ALTRES Concedir els premis de la  IV 
Edició dels Premis d'Artesania 
de Mallorca.  

DMV, JSV i PVD 5500 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

12/08/15 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

Procedir a la devolució de la 
fiança de la carta de pagament 
núm. operació 320120007665 

GWRBVG 1324,88 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

12/08/15 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

Procedir a la devolució de la 
fiança de la carta de pagament 
núm. operació 200700104867 

Antoni Martin Chico SL 1211,43 
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DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

12/08/15 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

Procedir a la devolució de la 
fiança de la carta de pagament 
núm. operació 200700104876 

Antoni Martin Chico SL  1035,78 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

12/08/15 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

Procedir a la devolució de la 
fiança de la carta de pagament 
núm. operació 320130009653 

Raquel Invest SLU 5330,97 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

12/08/15 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

Procedir a la devolució de la 
fiança de la carta de pagament 
núm. operació 200800045568 

Alabern Alabern SL  580,53 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

12/08/15 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

Procedir a la devolució de la 
fiança de la carta de pagament 
núm. operació 320110006857 

MPLR 281,78 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

12/08/15 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

Procedir a la devolució de la 
fiança referència de liquidació 
2014/26/0002163 

JAAR 2813,41 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

12/08/15 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

Procedir a la devolució de la 
fiança referència de liquidació 
2014/26/0001721 

Prodevisa S.A.  720,15 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

12/08/15 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

Procedir a la devolució de la 
fiança de la carta de pagament 
núm. operació 320130001615 

Avanti S.A.  939,07 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

12/08/15 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

Procedir a la devolució de la 
fiança de la carta de pagament 
núm. operació 320130009360 

Millor Cala SL  2072,13 
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DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

12/08/15 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

Procedir a la devolució de la 
fiança de la carta de pagament 
núm. operació 320130008162 

MM 7985 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

12/08/15 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

Procedir a la devolució de la 
fiança de la carta de pagament 
núm. operació 200700046872 

GRR 785,23 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

12/08/15 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

Procedir a la devolució de la 
fiança de la carta de pagament 
núm. operació 320120009619 

NMA 1802,82 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

12/08/15 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

Procedir a la devolució de la 
fiança de la carta de pagament 
núm. operació 320140000169 

Sa Mancheta SL  11949,97 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

12/08/15 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

Procedir a la devolució de la 
fiança de la carta de pagament 
núm. operació 200700014622 

Hiper Manacor S.A.  3047 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

12/08/15 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

Procedir a la devolució de la 
fiança de la carta de pagament 
núm. operació 320110011501 

Logic Automoción SL  5546,09 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

12/08/15 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

Procedir a la devolució de la 
fiança de la carta de pagament 
núm. operació 200700014626 

Hiper Manacor S.A.  6036 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

12/08/15 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

Procedir a la devolució de la 
fiança de la carta de pagament 
núm. operació 320120006265 

LKJ 1691 
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DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

12/08/15 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

Procedir a la devolució de la 
fiança de referència de liquidació 
2015/26/0000369 

FRG 5241,56 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

12/08/15 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

Procedir a la devolució de la 
fiança de la carta de pagament 
núm. operació 320120000125 

PS 224,88 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

12/08/15 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

Procedir a la devolució de la 
fiança de la carta de pagament 
núm. operació 320110002561 

JBB 784,64 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

12/08/15 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

Procedir a la devolució de la 
fiança de la carta de pagament 
núm. operació 320130002110 

Comunidad Propietarios 
Joaquin Verdaguer, 5 

109 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

12/08/15 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

Procedir a la devolució de la 
fiança de la carta de pagament 
núm. operació 320120006199 

MBR 236,8 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

12/08/15 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

Procedir a la devolució de la 
fiança de la referència de 
liquidació 2014/26/0001839 

Riusech Cardona CB 241,13 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

12/08/15 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

Procedir a la devolució de la 
fiança de la referència de 
liquidació 2014/26/0002919 

Hotel San Francisco 
S.A.  

217830,5 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

12/08/15 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

Procedir a la devolució de la 
fiança de la referència de 
liquidació 2015/26/0000173 

Promociones Plano Alto 
SL  

1993,56 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

12/08/15 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

Procedir a la devolució de la 
fiança de la carta de pagament 
núm. operació 320140000733 

Eros S.A.  467 
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DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

12/08/15 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

Procedir a la devolució de la 
fiança de la carta de pagament 
núm. operació 320130001121 

Sorea S.A. 4136,13 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

12/08/15 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

Procedir a la devolució de la 
fiança de la carta de pagament 
núm. operació 320140000946 

FMR 392 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

12/08/15 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

Procedir a la devolució de la 
fiança de la carta de pagament 
núm. operació 320110005751 

Construcciones y 
Promociones Ternellles 
SL  

937,99 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

12/08/15 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

Procedir a la devolució de la 
fiança de la carta de pagament 
núm. operació 320100009494 

Producciones de 
Parques SL  

3083,27 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

12/08/15 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

Procedir a la devolució de la 
fiança de la carta de pagament 
núm. operació 320140000716 

RW 1948,58 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

12/08/15 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

ADOP relació factures 
Q/2015/2159 

Veure relació  509,39 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

12/08/15 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

ADOP relació factures 
Q/2015/2161 

Veure relació  2072,6 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

12/08/15 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

ADOP relació factures 
Q/2015/2160 

Veure relació  1013,13 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

12/08/15 ENDOSSAMENT 
FACTURES 
ENTITATS 
BANCÀRIES 

Acceptar l'endós de la factura E-
15392 de data 30/06/2015 

Banco Mare Nostrum  75407,26 
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DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

13/08/15 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA 
CAIXA FIXA 

Deixar sense efecte resolució 
conseller executiu de 23 de juliol 
2015 d'aprovació del compte 
justificatiu J/2015/156 i aprovar 
el compte justificatiu J/2015/166 

Veure relació  381,89 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

13/08/15 MODIFICACIÓ DE 
CRÈDITS 

Aprovar l'expedient núm.16 de 
modificació de crèdits 

? 50800 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

14/08/15 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

ADO relació factures 
Q/2015/2152 

Veure relació  213,25 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

14/08/15 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

Rectificar resolució ADO 
Q/2015/587 

Font Oasis SL  71,36 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

14/08/15 AUTORITZACIÓ 
CONTRACTE 
FACTORING 

Autoritzar pagament crèdits 
factura mes de juliol 2015 de 
Klüh Linaer España SL  

Bankia S.A.    

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

14/08/15 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

ADO relació factures 
Q/2015/1012 

Veure relació  37,27 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

17/08/15 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

ADO relació factures 
Q/2015/2184 

Veure relació  190,05 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

17/08/15 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

ADO relació factures 
Q/2015/2078 

Veure relació  277,65 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

17/08/15 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

ADOP relació factures 
Q/2015/2128 

Veure relació  592,04 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

19/08/15 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA 
CAIXA FIXA 

Aprovar compte justificatiu 
J/2015/167 

Veure relació  89,38 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

19/08/15 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

ADO relació factures 
Q/2015/2025 

Veure relació  384,78 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

20/08/15 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

ADOP relació factures 
Q/2015/2217 

Ajuntament de Palma 447,54 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

26/08/15 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

ADOP relació factures 
Q/2015/2232 

Veure relació  35,95 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

26/08/15 ALTRES Procedir a la devolucio de l'aval 
núm. 6.307.725-70 de 
22/10/2007 

JMI 11713,6 
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DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

27/08/15 DESESTIMAR 
RECURS 

Desestimar recurs de reposició 
contra resolució de 22/07/2015 
de requeriment devolució 
pagament idegut. 

CMAS 37756,25 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

28/08/15 ALTRES Iniciar expedient per al 
refinançament d'operacions de 
crèdits 

Varis 41407993,17 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

28/08/15 DEVOLUCIÓ 
INGRESSOS 

Procedir a la devolució 
d'ingressos indeguts  

Kara-Saya SL  1662,43 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

20/07/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Demolició de nau i construcció 
de magatzem agrícola a la Ma-
6014 exp. 555/2015 

Sra. M.G.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

20/07/15 ALTRES Abonament factura 50ª 
certificació exp. contractació 
34/10 

ROIG, SA 10923,92 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

20/07/15 ALTRES Abonament factura 4ª i darrera 
certificació exp. contractació 
21/14 

MATIAS ARROM 
BIBILONI, SL 

101836,1 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

20/07/15 ALTRES Abonament factura 24ª 
certificació exp. contractació 
9/2012 

UTE DRAGADOS - 
MELCHOR MASCARO 

956911,14 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

20/07/15 ALTRES Abonament factura 66ª 
certificació exp. contractació 
17/09 

CONSTRUCCIONES Y 
PAVIMENTACIONES 
SIQUIER, SA 

131607,61 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

20/07/15 ALTRES Abonament factura 2ª certificació 
exp. contractació 06/15 

UTE DRAGADOS, SA - 
MELCHOR MASCARO, 
SAU 

59746,59 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

20/07/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Retribució variable 2n trimestre 
2015 exp. 001/04 

PAMASA   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

20/07/15 ALTRES Resolució peça incidental exp. 
Exprop. CM-72 Finca 16 

APARSUME, SL 4716 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

20/07/15 ALTRES Resolució peça incidental 
separada exp. Exprop CM-72 
Finca 11 

APARSUME, SL 18202 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 

22/07/15 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

Relació de factures ref. 
79/45300/2015062300 

JURAT PROVINCIAL 
D'EXPROPIACIONS IB 

361 
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MOBILITAT 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

23/07/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures ref. 
79/45300/2015061500  

ENDESA ENERGIA, 
SAU 

29093,53 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

27/07/15 ALTRES Abonament factura 49ª 
certificació expedient 
contractació 33/10 

UTE CONSERVACIO 
INTEGRAL MA-13 

170607,04 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

27/07/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Millora i remodelació accessos a 
centre comercial Coll d'En 
Rabassa Ma-19 exp. 208/2013c 

CARREFOUR 
PROPERTY ESPAÑA, 
SLU 

  

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

27/07/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Col·locació de pancartes fires de 
Llucmajor 2015 exp. 647/2015 

AJ. LLUCMAJOR   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

28/07/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures ref. 
79/45300/2015061200 

ENDESA ENERGIA, SA 
UNIPERSONAL 

34827,33 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

31/07/15 COMPENSACIÓ 
HORES 
FORMACIÓ 

Compensació hores de formació 
Sr. M.A.F.V. 

Funció Publica   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

31/07/15 COMPENSACIÓ 
HORES 
FORMACIÓ 

Compensació hores de formació 
Sr. J.A.P.R. 

Funció Pública   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

03/08/15 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

Relació de factures ref. 
79/45300/2015022500 

ENDESA ENERGIA XXI, 
SL 

533,22 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

03/08/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures ref. 
79/45300/20150613 

ENDESA ENERGIA, SA 
UNIPERSONAL 

10925,46 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

03/08/15 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

Relació de factures ref. 
79/45300/20150619 

AJUNTAMENT 
MARRATXÍ 

170,8 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

03/08/15 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

Relació de factures ref. 
79/45300/20150604 

VIABAL MANTENIMENT 
I CONSERVACIÓ, SA 

398,01 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

03/08/15 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

Relació de factures ref. 
79/45300/20150619 

. 1266,77 
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DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

03/08/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures ref. 
79/45300/20150606 

ENDESA ENERGIA, SA 
UNIPERSONAL 

7074,01 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

04/08/15 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

Factura núm. 400840507  CANON ESPAÑA, SA 274,63 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

05/08/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Projecte instal·lació d'antena per 
subministrament de gas natural a 
la Ma-3470 exp. 581/2015 

REDEXIS GAS   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

05/08/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Instal·lació de cablejat a la Ma-1 
exp. 552/2015 

TELEFONICA DE 
ESPAÑA, SAU 

  

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

05/08/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Canvi de reixeta i col·locació de 
barrera a la Ma-2021 exp. 
579/2015 

Sr. G.C.R.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

05/08/15 AUTORITZACIÓ 
ESPECIAL DE 
CIRCULACIÓ 

Autorització especial de 
circulació ctra. Ma-1140 Ma-
1110 i Ma-1130 

CONTRATAS SOLLER, 
SL 

  

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

06/08/15 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

Aprovació preu just despesa 
finca 7 exp. CM-42 Add. 12 

EXPLOTACIONES 
AGRICOLAS RIBOT 
COSTA E HIJOS, SL 

78598 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

06/08/15 ALTRES Resolució peça incidental 
separada finca 18 exp. 
expropiacions CM-80 

Sr. J.C.M. 239,36 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

06/08/15 ALTRES Resolució a peça incidental 
separada finca 4 exp. 
expropiacions CM-72  

Sr. A.M.S. 2584,2 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

06/08/15 ALTRES Resolució a peça incidental 
relativa a finca 44 exp. 
expropiacions CM-72 

CLH, SA 586,6 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

06/08/15 ALTRES Resolució a peça incidental 
separada finca 1 exp. 
expropiacions CM-72 

CLH, SA 50814,3 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

06/08/15 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

Relació de factures ref. 
79/45300/20150708 

TOPOSISTEMAS, SL 742,46 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

06/08/15 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

Devolució fiança definitiva exp. 
contractació 04/13 

REFOART, SL 4502,56 
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DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

06/08/15 ALTRES Prorroga exp. contractació ref. 
15/2014 

OBRASCON HUARTE 
LAIN, SA (OHL) 

  

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

07/08/15 ALTRES Fiscalització prèvia Informe-
proposta a peça incidental finca 
12 exp. CM-72 

.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

10/08/15 APROVAR 
EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ 

Adjudicació contracte exp. 
13/2015 

OBRAS Y 
PAVIMENTACIONES 
MAN, SA 

7180 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

10/08/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Projecte instal·lacions xarxa de 
distribució de gas natural al Port 
d'Andratx ctra. Ma-1 Ma-1020 i 
Ma-1022 

REDEXIS GAS   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

10/08/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Gasoducte transport secundari a 
Son Pacs Ma-1110 exp. 
516/2015b 

REDEXIS GAS   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

13/08/15 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

Requeriment pagament 
despeses publicació BOIB  exp. 
Contrac.13/2015 

OBRAS Y 
PAVIMENTACIONES 
MAN, SA 

214,28 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

14/08/15 APROVAR 
EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ 

Inici expedient de contractació 
ref. 17/2015 

.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

11/08/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Instal·lació de mirall a la Ma-
1041 exp. 546/2015 

FACSA   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

11/08/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Reparació de coberta a la Ma-10 
exp. 668/2015 

Sra. N.W.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

11/08/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Reteular i reparar façana a la 
Ma-13 exp. 599/2015 

Sr. M.P.G.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

11/08/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Tancament finca Sr. M.J.V.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

11/08/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Tancament de finca amb pals i 
reixeta Ma-5012 exp. 615/2015 

INVERSIONES 
CALDERON, SL 

  

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

11/08/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Portell d'accés amb barreres i 
tancament amb pals i reixeta a la 
Ma-3412 exp. 451/2015 

Sra. J.M.P.   
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DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

11/08/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Substitució de pals telefònics a la 
Ma-13 exp. 638/2015 

TELEFONICA DE 
ESPAÑA, SAU 

  

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

12/08/15 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

Aprovació preu fixat i ADO 
despesa finca 28 
condicionament Ma-12 Artà - 
Port d'Alcúdia Add. 15 Exp. 93 

Sr. A.G.G. 1981,99 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

12/08/15 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

Aprovació preu fixat i ADO 
despesa finca 162.1 Millora Ma-
5020 Llucmajor - Porreres 

GLR RURAL 
PORRERES, SLU 

1694,46 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

12/08/15 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

Aprovació preu fixat i ADO 
despesa finca 37 Variant de Llubi 
Add. 44 exp. CM-29 

Sr. A.T..P. 6183,21 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

12/08/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Col·locació de reixeta damunt 
paret a la Ma-3220 exp. 
667/2015 

Sr. P.R.B.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

12/08/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Col·locar barrera i reparar 
esboldrecs a la Ma-5012 exp. 
636/2015 

MATIAS ARROM 
BIBILONI, SA 

  

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

12/08/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Connexió  a la xarxa de reg a la 
Ma-5012 exp. 683/2015 

MATIAS ARROM 
BIBILONI, SA 

  

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

12/08/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Tancament de finca amb pals i 
reixeta a la Ma-6012 exp. 
2/2011C 

Sr. J.X.M.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

28/07/15 AUTORITZACIÓ 
ESPECIAL DE 
CIRCULACIÓ 

Autorització especial de 
circulació per la Ma-3323 exp. 
560/2015-b 

MATIAS ARROM 
BIBILONI, SL 

  

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

31/07/15 AUTORITZACIÓ 
ESPECIAL DE 
CIRCULACIÓ 

Autorització especial de 
circulació per la ctra. Ma-1110 i 
Ma-1130 exp. 675/2015 

CONTRATAS SOLLER, 
SL 

  

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

20/07/15 ALTRES Abonament factura 30ª 
certificació exp. Contrac 38/11 

ROIG, SA - 
ELECTRONIC TRAFIC, 
SA 

19937,5 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

20/07/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

1ª factura servei assistència 
tècnica exp. contrac. 
8/2015/F/5/02 

ANETO 
CONSULTORES, SL 

14232,01 
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DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

20/07/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

21ª I 22ª factures exp. 
contractació 13/2012/F/1/03 

UTE GRUSAMAR - UAP 
2100 

227332,66 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

20/07/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

abonament factura 38ª 
certificació exp. contrac. 26/11 

UTE IMESAPI - ROIG, 
SA 

7344,57 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

20/07/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 8ª certificació 
exp. contrac. 3/13 

UTE MAN, SA - 
TORRESCAMARA - 
ESTEL - SIQUIER 

5036,01 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

20/07/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 66ª 
certificació exp. Contrac 14/09 

CONSTRUCCIONES 
LLULL SASTRE, SA 

120169,71 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

20/07/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 50ª 
certificació exp. Contrac. 35/10 

ELECTROHIDRAULICA 
MANACOR, SA 

20723,46 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

20/07/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

reconeixement obligació 24ª 
factura exp. Contrac 
12/2012/F/1/02 

ANETO 
CONSULTORES, SL 

7830,31 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

20/07/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 49ª 
certificació exp. Contrac 32/10 

EIX PONENT-LLEVANT 1137726,6 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

22/07/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 66ª 
certificació exp. Contrac. 18/09 

AGLOMERADOS 
MALLORCA, SA 

225943,02 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

22/07/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

23ª factura contracte de servei 
exp. 13/2012/F/1/03 

UTE GRUSAMAR - UAP 
2100, SL 

227332,66 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

20/07/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 66ª 
certificació exp. contrac. 20/09 

MELCHOR MASCARO, 
SA 

91067,92 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

24/07/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

4ª factura contracte menor de 
servei ref. 15M00455 

AZIMUT, SL 10073,25 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

28/07/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 3ª i darrera 
certificació exp. contrac. 34/14 

MATIAS ARROM 
BIBILONI, SL 

11185,89 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

28/07/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament fac. 4ª certificació 
exp. contractació 24/14 

GEOTALUD, SL 60985,26 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

28/07/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura  1ª 
certificació exp. Contrac. 04/15 

COEXA, SA 433081,03 



 311 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

28/07/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament fact. exp. 
contractació 16/14 

AGLOMSA 88238,92 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

29/07/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament de factura 1ª 
certificació exp. Contrac. 01/15 

AMER E HIJOS, SA 115940,48 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

31/07/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 2ª certificació 
exp. Contrac 29/14 

ACSA 49513,09 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

31/07/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 66ª 
certificació exp. Contrac. 16/09 

OBRAS Y 
PAVIMENTACIONES 
MAN, SA 

100428,97 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

31/07/15 ALTRES Justificació bestreta caixa fixa 
compte justificatiu J/2015/165 

. 2683,15 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

20/07/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 66ª 
certificació exp. contrac. 15/09 

CONSTRUCCIONES 
LLULL SASTRE, SA 

132421,03 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

05/08/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 67ª 
certificació exp. contrac. 14/09 

CONSTRUCCIONES 
LLULL SASTRE, SA 

116656,79 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

26/08/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 5ª certificació 
exp. Contrac. 24/14 

GEOTALUD, SL 39195,32 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

26/08/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 1ª certificació 
exp. contrac. 3/15  

MATIAS ARROM 
BIBILONI, SL 

847220,05 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

27/08/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 3º certificació 
exp. contrac. 27/14 

ACSA, SA 64340,01 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

04/08/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 4ª certificació 
exp. contrac 28/14 

ELSAMEX, SA 74730,34 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

05/08/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 6ª certificació 
exp. contrac. 25/14 

ACSA OBRAS E 
INFRAESTRUCTURAS, 
SA 

179864,2 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

07/08/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 67ª 
certificació exp. contrac. 17/09 

CONSTRUCCIONES Y 
PAVIMENTACIONES 
SIQUIER, SA 

96498,94 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

07/08/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 67ª 
certificació exp. contrac. 16/09 

OBRAS Y 
PAVIMENTACIONES 
MAN, SA 

79823,34 



 312 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

07/08/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 48ª 
certificació exp. contrac. 32/10 

UTE EIX PONENT-
LLEVANT 

195826,75 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

07/08/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 5ª certificació 
exp. contrac. 28/14 

ELSAMEX, SA 68395,02 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

07/08/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 50ª 
certificació exp. contrac. 32/10 

UTE EIX PONENT-
LLEVANT 

252555,62 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

11/08/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 51ª 
certificació exp. contrac. 35/10 

ELECTROHIDRAULICA 
MANACOR, SA 

12378,43 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

11/08/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Proposta resolució 
reconeixement exp. contrac. 
15M01755 

SOLUTIONA, SL 24945,48 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

11/08/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 67ª 
certificació exp. contrac. 13/09 

COMASA 62419,25 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

11/08/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 9ª certificació 
exp. contrac. 3/13 

UTE MAN, SA - 
TORRESCAMARA, SA - 
ESTEL INGENIERIA, SA 
- SIQUIER, SA 

2061,77 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

12/08/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 39ª 
certificació exp. contrac. 26/11 

UTE IMESAPI, SA - 
ROIG, SA 

8558,21 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

13/08/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per construcció habitatge 
unifamiliar aïllat a la Ma-2130 
exp. 562/2015 

Sr. G.LL.T.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

13/08/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per tancament de finca 
amb pals i reixeta a la Ma-3220 
exp. 545/2015 

Sra. M.E.S.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

13/08/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís `per instal·lació de fletxa 
indicadora agroturisme Son 
Gener a la Ma-4030 exp. 
588/2015 

AJ. SON SERVERA   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

13/08/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per encauçament del 
torrent Son Durí a la Ma-6030 
exp. 566/2015 

MIRADOR D'ES 
TRENC, SL 
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DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

13/08/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís legalització, ampliació i 
reforma habitatge a la Ma-6015 
exp. 596/2015 

Sr. D.K.R.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

14/08/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per instal·lació de fletxes 
indicadores a la Ma-3011 exp. 
697/2015 

HOTEL SON XOTANO   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

14/08/15 ALTRES Provisió constrenyiment i 
requeriment pagament recàrrec 
executiu AJ. CAMPOS  

AJ. CAMPOS 11,71 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

14/08/15 ALTRES Resolució provisió 
constrenyiment i requeriment 
pagament recàrrec executiu AJ. 
MARRATXI 

AJ. MARRATXI 13,61 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

14/08/15 ALTRES Resolució provisió 
constrenyiment i requeriment 
pagament recàrrec executiu AJ. 
PALMA 

AJ. PALMA 143,96 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

14/08/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per condicionament 
d'accés a la Ma-19 exp. 
674/2015 

CIRCUIT LLUCMAJOR, 
SL 

  

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

14/08/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per instal·lació de fletxes 
indicadores a la Ma-3334 exp. 
631/2015 

Sr. J.D.S.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

14/08/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per instal·lació de dues 
fletxes indicadores del CEPAD a 
la Ma-3011 exp. 593/2015 

FUNDACIÓ NATURA 
PARC 

  

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

14/08/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per instal·lació de viga 
damunt columnes a la Ma-3200 
exp. 510/2015 

Sr. A.O.A.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

14/08/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per instal·lació de fletxa 
indicadora d'agroturisme SON 
MARI a la Ma-12 exp. 613/2015 

Sr. A.P.LL.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

04/08/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 67ª 
certificació exp. contrac. 15/09 

CONSTRUCCIONES 
LLABRES FELIU, SLU 

113164,5 
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DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

14/08/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per canalització cablejat 
a la Ma-1020 exp. 663/2015 

TELEFONICA DE 
ESPAÑA, SAU 

  

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

14/08/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per xarxa elèctrica 
soterreta BT a la Ma-4021 exp. 
483/2015 

Sr. G.D.S.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

14/08/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per instal·lació de 
pancarta informativa FESTES 
REI EN JAUME 2015 a la Ma-1 
exp. 704/2015 

AJUNTAMENT CALVIA   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

14/08/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per instal·lació pancarta 
informativa a la Ma-1 exp. 
716/2015 

AJUNTAMENT CALVIA   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

14/08/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per tancament de finca 
amb paret seca a la Ma-3513 
exp. 665/2015 

Sr. F.L.R.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

14/08/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per obertura de nou 
accés a la Ma-3020 exp. 
573/2015 

Sr. M.V.D.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

26/08/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per tancament de finca 
amb pals i reixeta a la Ma-6012 
exp. 701/2015 

Sra. M.S.D.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

26/08/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per línia elèctrica de MT 
s'Estanyol ctres. Ma-6014 Ma-
6015 i Ma-6021 exp. 693/2015 

AJUNTAMENT 
LLUCMAJOR 

  

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

26/08/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per legalització 
d'ampliació i canvi d'ús Habitatge 
a la Ma-6100 exp. 670/2015 

Sra. F.G.B.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

26/08/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per creuament per 
canonada d'aigua potable a la 
Ma-1140 exp. 629/2015 

Sr. J.H.S.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

16/08/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per instal·lació de mirall a 
la Ma-1120 exp. 473/2015 

Sr. A.C.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

26/08/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures núm. 
79/45300/2015071300 

. 1119,05 
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DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

26/08/15 INICI 
PROCEDIMENT 
ADMINISTRATIU 

Incoació procediment 
sancionador en matèria de ctres. 
al Sr. A.B.A. exp. ES 10/2015 

.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

26/08/15 REQUERIMENT 
SUBSANACIÓ 
ERRADES 

Requeriment subsanació 
procediment exp. RP 25/2015 

.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

26/08/15 REQUERIMENT 
SUBSANACIÓ 
ERRADES 

Requeriment esmena recurs 
alçada en relació a exp. 1/2015 
SJA Ctres. 

MALLA,SA   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

26/08/15 REQUERIMENT 
SUBSANACIÓ 
ERRADES 

Requeriment esmena 
subsanació recurs alçada en 
relació procediment ref. ES 
7/2014 

MALLA,SA   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

26/08/15 CONTRACTE 
MENOR 

Adjudicació contracte menor exp. 
15M02255 

REFOART, SL 17787,45 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

26/08/15 CONTRACTE 
MENOR 

Inici exp. contractació ref. 
18/2015 

.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

26/08/15 CONTRACTE 
MENOR 

Inici exp. contrac. 19/2015 .   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

26/08/15 IMPOSAR 
OBLIGACIÓ 
ABONAR DANYS 

Resolució que estima reclamació 
patrimonial exp. RP 14/2014 

Sr. M.A.B. 2003,64 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

26/08/15 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

Desestimació sol·licitud 
procediment ref. RP 15/2014 

Sra. C.P.P.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

26/08/15 REQUERIMENT 
SUBSANACIÓ 
ERRADES 

Esmena sol·licitud d'iniciació 
procediment ref. RP 27/2015 

Sr. P.C.G.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

26/08/15 INICI 
PROCEDIMENT 
ADMINISTRATIU 

Inici exp. de danys ref. DA 
11/2015 

AXA SEGUROS E 
INVERSIONES 

315,96 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

26/08/15 INICI 
PROCEDIMENT 
ADMINISTRATIU 

Inici exp. de danys ref. DA 
04/2015 

ALLIANZ 1288,29 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 

26/08/15 COMPENSACIÓ 
HORES 
FORMACIÓ 

Compensació hores de formació 
Sra. M.C.B. 

Sra. M.C.B.   
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MOBILITAT 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

26/08/15 AUTORITZACIÓ 
ESPECIAL DE 
CIRCULACIÓ 

Autorització especial de 
circulació per la Ma-1032 exp. 
748/2015 

GRUAS POL, SA   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

26/08/15 AUTORITZACIÓ 
ESPECIAL DE 
CIRCULACIÓ 

Pròrroga autorització especial de 
circulació per Ma-1044 i Ma-
1045 exp. 450/2015-b 

MELCHOR MASCARO, 
SA 

  

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

27/08/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures ref. 
79/45300/20150718 

. 1857,66 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

27/08/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures ref. 
79/45300/20150717 

. 144,77 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

27/08/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures ref. 
79/45300/2015071000 

. 169,76 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

27/08/15 COMPENSACIÓ 
HORES 
FORMACIÓ 

Compensació hores formació 
Sra. C.M.C. 

Sra. C.M.C.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

27/08/15 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

Adjudicació contracte obres exp. 
12/2015 

GIVASA, SA 12802,03 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

28/08/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures ref. 
79/45300/2015070400 

NEUMATICS 
BINISSALEM, SL 

483,13 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

28/08/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures ref. 
79/45300/2015070300 

EMAYA, SA 1434,87 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

28/08/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures ref. 
79/45300/2015071400 

SOLRED, SA 9110,84 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

31/08/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Factura núm. FM 205821 relació 
ref. 79/45300/2015062700 

LA HERRAMIENTA 
BALEAR, SA 

1643,13 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

31/08/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures ref. 
79/45300/2015072400 

. 2334,41 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

31/08/15 ALTRES Resolució peça incidental finca 1 
exp. CM-79 

Sra. M.C.M.R. 6512,46 
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DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

31/08/15 ALTRES Resolució peça incidental 
relativa a finca 2 exp. CM-79 

Sra. M.M.M.R. 10052,73 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

31/08/15 ALTRES Resolució referent a expropiació 
finca 58 exp. CM-29 

CLEAN MARKET, SL 2840,92 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

31/08/15 AUTORITZACIÓ 
ASSISTÈNCIA 
CURSOS 

Curs en línia programa CLIP W 
on-line nivell intermig 

Sr. P.B.G. 217,8 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

01/09/15 APROVAR 
EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ 

Aprovació exp. contrac. 16/2015 . 5066,06 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

01/09/15 APROVAR 
EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ 

Aprovació exp. contrac. 17/2015 . 199577,3 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

01/09/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació e factures ref. 
79/45300/20150720 

DAVA, SA 2239,43 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

01/09/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures ref. 
79/45300/20150722 

. 2011,26 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

01/09/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Aprovació preu just finca 59 exp. 
Exprop. C-23 

Sr. J.J.S. 1327,71 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

01/09/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 10ª 
certificació exp. contrac. 3/13 

UTE MAN, SA - 
TORRESCAMARA Y 
CIA DE OBRAS - 
ESTEL INGENIERIA, SA 
- SIQUIER , SA 

4123,57 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

01/09/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament tarifa tractament 
residus de construcció i 
demolició obres contracte exp. 
10/2012/F/0/03 

UTE FCC 
CONSTRUCCION, SA - 
AMER E HIJOS, SA 

17393361,59 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

01/09/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament de la tarifa de 
tractament de residus de 
construcció i demolició contracte 
exp. 10/2012 

UTE FCC - AMER E 
HIJOS 

17393361,59 
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DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

01/09/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament de la tarifa de 
tractament de residus de 
construcció i demolició exp. 
Contrac. 8/2012/F/0/01 

UTE FCC - AMER E 
HIJOS, SA 

11784688,52 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

01/09/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament de la tarifa de 
tractament dels residus de 
construcció i demolició exp. 
contrac. 9/2012/F/0/02 

UTE DRAGADOS, SA - 
MELCHOR MASCARO, 
SAU 

26868942,46 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

01/09/15 ARXIU 
EXPEDIENT 

Arxiu exp. responsabilitat 
patrimonial ref. SJA ctres. RP 
17/2015 

MAPFRE FAMILIAR, SA   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

01/09/15 DESESTIMAR 
RECURS 

Desestimar recurs reposició en 
relació al procediment ref. RP 
29/2013 

Sra. M.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

01/09/15 DESESTIMAR 
RECURS 

Desestimació recurs potestatiu 
de reposició en relació a 
procediment ref. RP 2/2013-LS 

Sr. V.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

02/09/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures ref. 
79/45300/20150729 

DISTRIBUIDORA 
ROTGER, SL 

71,14 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

02/09/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures ref. 
79/45300/20150726 

. 2371,24 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

02/09/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures ref. 
79/45300/2015071900 

DAVA, SA 302,9 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

03/09/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Aprovació preu fixat pel Jurat 
Exprop. exp. CM-29 finca 46 
Add. 47 

Sr. J.P.G. 2486,48 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

03/09/15 REQUERIMENT 
SUBSANACIÓ 
ERRADES 

Esmena sol·licitud inici exp. 
responsabilitat RP 28/2015 

Sra. F.C.T.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

03/09/15 REQUERIMENT 
SUBSANACIÓ 
ERRADES 

Rectificació resolució exp. 
responsabilitat patrimonial ref. 
RP 11/2014 

.   
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DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

03/09/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Aprovació preu just finca 79 Add. 
48 exp. CM-29 

Sr. J.A.S.F. 28535,53 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

03/09/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Aprovació preu just finca 27-A 
Add. 32 exp. CM-32 

Sr. M.R.S. 0,42 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

03/09/15 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per instal·lació de cartells 
OCTOBER FEST PALMA 2015 a 
la Ma-1 i Ma-19 exp. 768/2015 

FUNDACIO TURISME 
PALMA 365 

  

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

03/09/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Aprovació preu just pel Jurat 
provincial finca 26 exp. C-27 

Sra. F.A.S. 8737,24 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

03/09/15 IMPOSAR 
OBLIGACIÓ 
ABONAR DANYS 

Imposició d'abonar danys 
procediment ref. DA 09/2015 

CASER, SA 1561,05 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCT
URES I 
MOBILITAT 

03/09/15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament tarifa de tractament 
dels residus de construcció i 
demolició obres exp. 25/2014 

ACSA, OBRAS E 
INFRAESTRUCTURAS, 
SA 

1370,11 

 


