
 1 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL DE 
MALLORCA 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 19/2015 
Caràcter: ordinària  
Data: 10 de desembre de 2015 
Hora: de 9.11 h a 13.31 h 
Lloc: sala de plens 
 
HI ASSISTEIXEN: 
 

Hble. Sr. president: Miquel Ensenyat Riutort. 

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

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

Secretari general: Sr. Jeroni Miquel Mas Rigo. 
Interventora general: Sra. Elena Montejo Fuentes. 
 
S’incorpora en el punt 14 la Sra. Soler Torres 
 
ORDRE DEL DIA 
 
PRESIDÈNCIA 
 

I) PART RESOLUTIVA 

PRESIDÈNCIA 

1. Aprovació acta anterior (12-11-2015) 

2. Declaracions Institucionals 

3.  Decrets a ratificar 

a) Decret del president del Consell Insular de Mallorca pel qual es designen els 
representants del Consell Insular de Mallorca en el Comité  Tècnic Permanent del 
Consell de la Mineria. 
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b) Decret del president del Consell Insular de Mallorca pel qual es designa el 
representant del Consell Insular de Mallorca al Consell Social de la Universitat de 
les Illes Balears (UIB) 

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

a) Decret per disposar el cessament de funcions d’un alt càrrec. 
 
b) Decret del president del Consell de Mallorca pel qual es nomena la 

vicepresidenta segona de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials. 
 
5. Donar compte de l’informe d’Intervenció núm. 3T/2015 de compliment de les 
obligacions trimestrals, corresponents al tercer trimestre de 2015, de submnistrament 
d’informació de la Llei 2/2012 LOEPFS, desenvolupada per l’ordre HAP/2015/2012. 
 
DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 
 
6. Modificació parcial de la clàusula 1 referida a l’objecte del conveni subscrit pel 
consell de Mallorca i el Bisbat de Mallorca el 15 de juny de 2015 per a la catalogació 
dels fons de la biblioteca diocesana. 
 
7. Proposta d’acord per aprovar la declaració com a  bé d’interès cultural del cap 
d’August velat (exp. 369/2014) 
 
DEPARTAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PRESIDÈNCIA 
 
8. Proposta d’acord d’aprovació, autorització i disposició d’una segona subvenció del 
Consell de Mallorca a la Fundació Universitat empresa de les Illes Balears per l’any 
2015. 
 
9. Proposta d’acord de discrepància amb la intervenció general i d’aprovació  del 
reconeixement extrajudicial de crèdits del Departament de Participació Ciutadana i 
Presidència (Gabinet de Comunicació), factures any 2014 incloses a la F/2015/7. import 
total 24.304,96 €.  
 
10. Proposta d’acord de discrepància amb la Intervenció General i d’aprovació del 
reconeixement extrajudicial de crèdits del Departament de Participacio Ciutadana i 
Presidència (Gabinet de Comunicació). Factures any 2015 incloses a la F/2015/25. 
Import Total: 1.524,61 €. 
 
11. Proposta d’acord de discrepància amb la Intervenció General i d’aprovació del 
reconeixement extrajudicial de crèdits del Departament de Participacio Ciutadana i 
Presidència (Gabinet de Comunicació). Factures any 2015 incloses a la F/2015/21. 
Import Total: 88.741,52 €. 
 
 
DEPARTAMENT DE TERRITORI I INFRAESTRUCTURES 
 



 3 

12. Proposta d’aprovació del conveni de delegació de competències del municipi d’Artà 
en el Consell Insular de Mallorca. (Agència Disciplina Urbanística). 
 
13. Proposta d’aprovació del conveni de delegació de competències del municipi de 
Felanitx en el Consell Insular de Mallorca. (Agència Disciplina Urbanística) 
 
14. Proposta d’acord per l’execució de les sentències del tribunal suprem de dies 23 i 24 
de juny de 2015, recaigudes als recursos de cassació números 3117/2013, 2182/2014 i 
2256/2014, amb relació als contenciosos interposats contra la correcció d’errada 
material de l’aprovació definitiva de la modificació número 2 del pla territorial insular 
de Mallorca. 
 
15. Proposta de rectificació de l'acord el ple, de data 8 d'octubre de 2015, relatiu a 
l'aprovació de les tarifes aplicables l'any 2016 als servei d'inspecció tècnica de vehicles 
per l'entitat concessionària del servei.  
 
DEPARTAMENT DE DESENVOLUPAMENT LOCAL 
 
16. Aprovació inicial d’un Pla Especial d’ajudes 2015-2016 a les Corporacions Locals 
de Mallorca de población inferior o igual a 20.000 habitants per a obres i serveis 
mínims obligatoris. 
 

II) PART DE CONTROL 

17. Decrets i resolucions per donar-ne compte 

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

 
b)Relació de les resolucions de les modificacions de crèdits 

 

MOCIONS IMPULSORES O DE TRÀMIT I DE CARÀCTER IDEOLÒGIC  

 
18. Moció que presenta el grup de consellers del Partit Popular sobre concerts de 
menors. 
 
19. Moció que presenta el grup de consellers del Partit Popular sobre Betlem solidari. 
 
20. Moció que presenta el grup de consellers del Partit Popular sobre el compliment del 
codi de bon govern i transperència del Consell de Mallorca.  
 
21. Moció que presenta el grup de consellers del Partit Popular per el manteniment de la 
configuración de la sala de plens de la seu del Consell de Mallorca, Palau Reial, 1 de 
Palma. 
 
22. Moció que presenta el Grupo Ciudadanos (Partido para la Ciudadania) del Consell 
de Mallorca, sol·licitant la contractació inmediata dels grups de gegants i capsgrossos. 
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23. Moció que presenta el Grupo Ciudadanos (Partido para la Ciudadania) del Consell 
de Mallorca, perquè posi en coneixement del Ple els locals i naus que té llogades aquest 
Consell, així com el seu cost desglossat. 
 
24. Moció que presenta el Grupo Ciudadanos (Partido para la Ciudadania) del Consell 
de Mallorca solicitando teleasistencia para las personas sordas. 
 
25. Moció que presenta el Grupo Ciudadanos (Partido para la Ciudadania) del Consell 
de Mallorca, recordant el carácter tradicional del Betlem vivent dels jardins de La 
Misericòrdia i la necessitat de presercar-ho. 
 
26. Moció que presenta El Pi-Proposta per les Illes Balears del Consell de Mallorca 
sobre la creació de la filmoteca de Mallorca. 
 
27. Moció que presenta El Pi-Proposta per les Illes Balears del Consell de Mallorca 
sobre imposts. 
 
 
INTERPEL·LACIONS 
 
28. Interpel·lació que presenta el Sr. Antoni Serra a la Sra. Sandra Espeja 
“Funcionament de la Conselleria de Medi Ambient del Consell de Mallorca”. 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
29. Pregunta que formula la Sra. Catalina Cirer al Sr. Jesús Juan Jurado (criteris 
nomenament membres “Comissió seguiment Pacte Ciutadà per una Mallorca lliure de 
violències masclistes”. 
 
30. Pregunta que formula la Sra. Catalina Cirer a la Sra. Margalida Puigserver (llista 
espera plaça residencial) 
 
31. Pregunta que formula la Sra. Catalina Cirer al Sr. Jesús Juan Jurado (carnet 
descomptes persones majors). 
 
32. Pregunta que formula la Sra. Margalida Roig al Sr. Cosme Bonet (quantitats 
ingresades per la CAIB i saldo comptes bancàries) 
 
33. Pregunta que formula el Sr. Mauricio Roviera al Sr. Miquel Ensenyat (asistencia al 
tricentenario de la creación de la Capitanía General de Baleares) 
 
34. Pregunta que formula la Sra. Catalina Sera al conseller de Presidència (actuaciones 
en referencia a los quitamiedos) 
 
35. Pregunta que formula el Sr. Antoni Amengual a l’Hble. Sr. Conseller (assignació 
pressupostària compra  Sindicat Felanitx). 
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III)DESPATX EXTRAORDINARI 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

I) PART RESOLUTIVA 

PRESIDÈNCIA 

 
PUNT 1. APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (12-11-2015) 

Sotmesa l’acta a votació, s’aprova per unanimitat. 

 

PUNT 2. DECLARACIONS INSTITUCIONALS 

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL RELATIVA A LA PARTICIPACIÓ EN ELS 
ACTES COMMEMORATIUS DEL PRIMER CENTENARI DEL VOL DE 
SALVADOR HEDILLA. 
 

La Sra. SERRA (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) llegeix la declaració 
institucional següent: 

“DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DEL CONSELL DE MALLORCA RELATIVA A 
LA PARTICIPACIÓ EN ELS ACTES COMMEMORATIUS DEL PRIMER 
CENTENARI DEL VOL DE SALVADOR HEDILLA. 

El proper dia 2 de juliol es compliran cent anys del vol que va realitzar el pilot Salvador 
Hedilla entre Barcelona i Palma, el primer que es realitzava entre la península i 
Mallorca. L’aterratge d’Hedilla a la possessió de Son Sunyer va ser un esdeveniment 
social de primer ordre, i una gesta extraordinària, donats els precaris mitjans (l’Hedilla 
II era un avió monoplà construït de forma artesanal en fusta i tela i propulsat per un 
motor de 110 HP) i les condicions atmosfèriques adverses amb què es va trobar el pilot 
durant pràcticament tota la travessia. 

Des d’aquell primer vol, la nostra ciutat ha canviat tremendament, i aquest canvi ha 
vingut, en gran manera, de la mà de l’aviació. Ningú no pot posar en dubte que el 
transport aeri ha contribuït, de forma excepcional, al desenvolupament de la indústria 
turística, motor de la nostra economia; ni tampoc l’important paper que ha exercit 
l’aviació com a instrument per rompre les barreres que imposa la insularitat. 

La importància del sector aeronàutic queda reflectida en aquestes impressionants xifres: 
el nostre aeroport va ser el dotzè més transitat d’Europa, amb un total de 23.115.499 
passatgers, 172.628 operacions i 11.516 tones de mercaderies transportades l’any 2014. 

Amb motiu de la celebració del primer centenari del vol de Salvador Hedilla, la 
Fundació Aeronàutica Mallorquina ha iniciat l’organització d’una sèrie d’activitats de 
caràcter sociocultural (exhibicions aèries, exposicions, concerts, conferències, 
concursos fotogràfics, etc.). 

Per tot això, el Ple del Consell de Mallorca col·laborarà de forma activa, juntament amb 
la Fundació Aeronàutica Mallorquina, en l’organització dels actes commemoratius del 
centenari del primer vol a Mallorca realitzat pel pilot Salvador Hedilla, facilitant l’ús 
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d’espais públics de titularitat del Consell en els quals es desenvolupin les diferents 
activitats culturals i educatives, així com els mitjans personals i tècnics necessaris per 
garantir l’èxit de la commemoració i la seguretat de les persones que assisteixin als 
diferents actes. 

A aquest efecte, el Consell de Mallorca nomenarà un responsable del centenari qui, 
juntament amb el comissari del centenari i els representants dels restants organismes 
públics i privats que participin en l’organització dels actes commemoratius, 
confeccionarà el programa definitiu i col·laborarà en la potenciació i supervisió de les 
accions culturals i educatives que s’hagin de dur a terme.” 

 

PUNT 3.  DECRETS A RATIFICAR 

El Sr. PASTOR (El Pi-Proposta per les Illes) demana si encara queden molts 
nomenaments pendents de fer-se. 

El Sr. PRESIDENT li explica que el Consell de Mallorca té representació en molts 
d’organismes i els nomenaments es fan quan aquests organismes es constitueixen, que 
no és al ritme que marca el Consell de Mallorca sinó els mateixos organismes i, per tant, 
aquests nomenaments depenen de factors externs en moltes ocasions. 

 

a) DECRET DEL PRESIDENT DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA PEL 
QUAL ES DESIGNEN ELS REPRESENTANTS DEL CONSELL INSULAR DE 
MALLORCA EN EL COMITÉ  TÈCNIC PERMANENT DEL CONSELL DE LA 
MINERIA. 

1. L’article 4.2 d) del Decret 6/2015, de 20 de febrer, pel qual es regula la composició, 
les funcions i el règim intern del Consell de la Mineria de les Illes Balears i es crea el 
Comitè Tècnic Permanent estableix que el Comitè Tècnic Permanent està compost per 
personal tècnic qualificat que, entre d’altres, ha de ser representant del consell insular 
afectat pel cas concret de què es tracti. 

2. El dia 19 de novembre de 2015 la secretària general de la Conselleria de Treball, 
Comerç ha sol·licitat que, al més aviat possible, es comuniqui les persones, titular i 
suplent, que han de representar el Consell Insular de Mallorca en el Comitè Tècnic 
Permanent del Consell de la Mineria. 

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 
competència del Ple, els quals hauran de ser ratificats per aquest en la primera sessió 
que farà. 

Per tot això, resolc: 

1. Proposar perquè representin el Consell Insular de Mallorca en el Comitè Tècnic 
Permanent del Consell de la Mineria, quan afecti l’illa de Mallorca, el Sr. José Manuel 
Gómez González, TAG del Servei d’Ordenació del Territori, titular, i el Sr. Joan Carles 
Fuster Guasch, cap del Servei d’Ordenació del Territori, suplent. 

2. Comunicar-ho a les persones interessades, a la Secretaria Tècnica de Territori i 
Infraestructures i a la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria. 
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3. Donar-ne compte al Ple en la primera sessió que tengui lloc, per a la seva ratificació. 

 

Sotmès el decret a votació, es ratifica per devuit vots a favor (PSOE, MÉS per Mallorca 
i Podem Mallorca), cap vot en contra i catorze abstencions (PP, El Pi-Proposta per les 
Illes i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía). 

 

b) DECRET DEL PRESIDENT DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA PEL 
QUAL ES DESIGNA EL REPRESENTANT DEL CONSELL INSULAR DE 
MALLORCA AL CONSELL SOCIAL DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES 
BALEARS (UIB) 

L’article 7.2 de la Llei 2/2003, de 20 de març d’organització institucional del sistema 
universitari de les Illes Balears (BOIB núm. 42, de 29 de març de 2003) disposa que en 
el Consell Social de la Universitat de les Illes Balears hi haurà un representant designat 
pel Consell Insular de Mallorca. 

L’article 8.1 de la Llei 2/2003, de 20 de març d’organització institucional del sistema 
universitari de les Illes Balears (BOIB núm. 42, de 29 de març de 2003) estableix que el 
nomenament dels membres del Consell Social de la Universitat que s’esmenten a 
l’article 7.2 es du a terme per acord del Govern de les Illes Balears, a proposta de la 
conselleria competent en matèria d’universitats. 

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 
competència del Ple, els quals hauran de ser ratificats per aquest en la primera sessió 
que farà. 

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

 

1. Proposar que es disposi el cessament del Sr. Román Pinya Homs com a 
representant del Consell Insular de Mallorca al Consell Social de la Universitat 
de les Illes Balears i agrair-li els serveis prestats. 

2. Proposar que es designi el Sr. Joan Llobera Cànaves representant del Consell 
Insular de Mallorca al Consell Social de la Universitat de les Illes Balears. 

3. Notificar-ho a les persones interessades i a la Conselleria d’Educació, Cultura i 
Universitats del Govern de les Illes Balears. 

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

 

Sotmès el decret a votació, es ratifica per devuit vots a favor (PSOE, MÉS per 
Mallorca i Podem Mallorca), cap vot en contra i catorze abstencions (PP, El Pi-
Proposta per les Illes i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía). 

 

PUNT 4.  PRESA DE CONEIXEMENT DE LES MESURES ORGANITZATIVES 
ADOPTADES PER LA PRESIDÈNCIA:  
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a) DECRET PER DISPOSAR EL CESSAMENT DE FUNCIONS D’UN ALT 
CÀRREC. 
 

Fets 

Aquesta Presidència, mitjançant el decret dictat dia 6 de juliol de 2015, va resoldre crear 
els departaments en què va quedar estructurat el Consell de Mallorca i en va determinar 
les atribucions bàsiques. 

Així mateix, mitjançant decret de dia 6 de juliol de 2013, va establir l’estructura interna 
dels departaments que integren el govern del Consell de Mallorca. 

Fonaments 

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. A més, la presidenta 
del Consell pot designar lliurement les persones que han d’ocupar els càrrecs de 
directors insulars i secretaris tècnics d’acord amb criteris de competència i experiència 
professionals. 

En l'article 30 del Reglament orgànic del Consell de Mallorca (ROCM), aprovat pel Ple dia 2 de 
juliol de 2001 (BOIB núm. 102, de 25 d'agost), es disposa que correspon a la Presidència 
nomenar i separar els directors insulars i els secretaris tècnics. 

En l’art. 31.2 c) del ROCM s’estableix que correspon als consellers executius i a les 
conselleres executives proposar el nomenament i el cessament dels alts càrrecs que 
depenen del seu departament. 

La consellera executiva de Medi Ambient ha fet la proposta corresponent. 

Per tant, resolc: 

1. Disposar el cessament del senyor Cristian Ruiz Altaba en l’exercici de les funcions de 
director insular de Medi Ambient. 

2. Notificar aquesta resolució a la persona interessada i publicar-ne el contingut en el 
Butlletí Oficial de les Illes Balears, que comença a vigir en la data de publicació.  

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

 

La Corporació en resta assabentada. 
 
b) DECRET DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE MALLORCA PEL QUAL 
ES NOMENA LA VICEPRESIDENTA SEGONA DE L’INSTITUT MALLORQUÍ 
D’AFERS SOCIALS. 
 

L’article 8.2 dels Estatuts de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) estableix que 
els vicepresidents o vicepresidentes de l’IMAS seran nomenats per la Presidència del 
Consell de Mallorca, a proposta de la Presidència de l’IMAS. 



 9 

La presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials ha fet una proposta de nomenament 
de la vicepresidenta segona d'aquest organisme autònom.  

 

Per tant, resolc: 

1. Nomenar la Sra. Apol·lònia Miralles Xamena vicepresidenta segona de l’Institut 
Mallorquí d’Afers Socials. 

2. Notificar aquesta resolució a la persona interessada i publicar-ne el contingut en el 
Butlletí Oficial de les Illes. 

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

 

La Corporació en resta assabentada. 
 
 
PUNT 5. DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ NÚM. 3T/2015 
DE COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS TRIMESTRALS, 
CORRESPONENTS AL TERCER TRIMESTRE DE 2015, DE 
SUBMNISTRAMENT D’INFORMACIÓ DE LA LLEI 2/2012 LOEPFS, 
DESENVOLUPADA PER L’ORDRE HAP/2015/2012. 
 
Es dóna compte del següent informe de la Sra. Interventora : 
 

I. NORMATIVA APLICABLE 

• Llei  7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 

• Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la 
llei reguladora de les hisendes locals ( en endavant RDL 2/2004 ). 

• RDL 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol 
sisè de la llei  39/1988. 

• Ordre EHA 3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels 
pressuposts de les entitats locals. 

• Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera. 

• Ordre HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d’informació previstes en la llei orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 

II. ANTECEDENTS DE FET 

Atès que la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera, en endavant LOEPSF, regula el principi de transparència 
com a base del funcionament de les administracions públiques, per la qual cosa,  
resulta clau la rendició de comptes i el control de la gestió pública per contribuir a 
generar confiança en el correcte funcionament del sector públic. 
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La importància d’aquest principi, ha dut al legislador a establir en l’article 6 de la 
LOEPSF, l’obligació de les administracions públiques de subministrar tota la 
informació necessària per al compliment de les disposicions de l’esmentada llei i de 
les normes i acords que s’adoptin en el seu desenvolupament i garantir la coherència 
de les normes i procediments comptables, així com la integritat dels sistemes de 
recopilació i tractament de dades. 

Vist que el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques ha dut a terme el 
desenvolupament reglamentari de l’article 6 de la LOEPSF mitjançant l’Ordre 
HAP/2105/2012, de 1 de octubre, i que en l’article 16 d’aquesta Ordre es recullen  
les obligacions trimestrals de subministrament d’informació de les corporacions 
locals. 

Vist que els articles 14 i 16 de l’Ordre HAP/2105/2012, de 1 de octubre, que 
determinen les obligacions mensuals i trimestrals de subministrament d’informació 
de les comunitats autònomes i les corporacions locals, van entrar en vigor l’1 de 
gener de 2013, de conformitat amb la disposició transitòria única de l’Ordre. 

Atès, finalment, que l’article 4 de la referida Ordre HAP 2105/2012 imposa la 
centralització del compliment de l’obligació de remissió i recepció d’informació de 
les corporacions locals a la intervenció local o unitat que exerceixi les seves 
funcions. 

Per tots els fets i els fonaments de dret abans relacionats, emeto el següent  

 

INFORME: 

PRIMER.- Compliment de l’obligació de remissió d’informació 

De conformitat amb el que disposa  l’article 4 de la Llei 2/2012, LOEPSF, 
desenvolupat per l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, concretament als seus 
articles 4 i 16, aquesta intervenció ha complert l’obligació de trametre  la informació 
trimestral corresponent al SEGON trimestre de  2015, en temps i forma,  dia 
30/07/2015 i ha bolcat la totalitat de la informació requerida pel Ministeri d’Hisenda 
i Administracions Públiques mitjançant la plataforma telemàtica habilitada en 
l’Oficina Virtual de les Entitats Locals 
https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Trimestrales/  

SEGON.- Justificació de l’informe i del seu coneixement per part del Ple de la 
corporació.  

Per subministrar la informació requerida corresponent al SEGON trimestre de 2015, 
encara que la normativa no exigeix de manera específica l’elaboració d’un informe, 
aquesta intervenció el considera necessari perquè resumeix la informació bolcada, 
els principals criteris d’estimació seguits i recull les conclusions quant a les 
previsions de compliment o incompliment al tancament de l’exercici pressupostari 
dels objectius d’estabilitat pressupostària i del deute públic. 

Cal destacar que la pròpia plataforma telemàtica habilitada per bolcar la informació 
recull en l’apartat 4 “Tancament de l’informe d’avaluació i signatura”, la necessitat 
de donar trasllat al Ple de la corporació, del resultat de l’informe d’avaluació. El 
capítol IV de la LOEPSF regula les mesures preventives, correctives i coercitives 
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que el Govern, a proposta del Ministeri podria imposar a les entitats locals, quan 
s’apreciés un risc d’incompliment dels objectius d’estabilitat pressupostària, de 
deute públic o de la regla de despesa al tancament de l’exercici, i les limitacions 
pressupostàries futures que això generaria.   

D’altra banda, també el Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, de 
desenvolupament de la Llei 18/2001, d’estabilitat pressupostària, estableix a l’article 
16.2 l’obligació d’emetre informe d’intervenció de compliment de l’objectiu 
d’estabilitat i de donar compte al Ple en els supòsits dels expedients de modificació 
de crèdits. En l’actualitat, després de l’entrada en vigor de la LOEPSF i l’Ordre 
ministerial de desenvolupament sobre les obligacions de subministrament 
d’informació HAP2105/2012, la Subdirecció General d’Estudis i Finançament de les 
Entitats Locals, en resposta a una consulta de Cosital Network  va emetre 
contestació en el sentit que tant la verificació del compliment dels objectius 
d’estabilitat com de la regla de despesa, no és requisit previ necessari per a 
l’aprovació dels expedients de modificació de crèdits sinó que el que  procedeix és 
l’actualització trimestral de l’informe d’intervenció de compliment dels objectius a 
què se refereix l’Ordre HAP2105/2012. 

Per tant, el present informe trimestral de compliment o incompliment dels objectius 
d’estabilitat pressupostària, del deute públic i de valoració de la regla de despesa, a 
què es refereix l’Ordre HAP2105/2012 ve a substituir els informes que s’emetien 
abans de l’aprovació dels expedients de  modificació de crèdits en aplicació del que 
disposa l’esmentat article 16.2 del Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre. 

S’ha de tenir en compte que, d’acord amb els càlculs que s’inclouen en aquest 
informe trimestral, en el supòsit que no es compleixin els objectius, s’ha d’elaborar 
preceptivament un pla econòmic financer, perquè el Ple conegui l’incompliment. 

Per tot l’anterior, aquesta intervenció considera necessari donar trasllat a la 
presidenta del present informe perquè l’elevi al Ple de la corporació per al seu 
coneixement i efectes oportuns. 

TERCER.- Contingut de la informació 

La  informació que s’ha subministrat per complir l’obligació de remissió és la que 
recull l’article 16 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’ 1 de octubre, que es materialitza en 
els formularis que ha dissenyat la Subdirecció General d’Estudis i Finançament de 
les Entitats Locals, complimentats mitjançant l’Oficina Virtual abans citada i en 
relació a totes les institucions que el Ministeri ha sectoritzat a la corporació i que 
són les següents: 

- Consell Insular de Mallorca. 
- Institut Mallorquí d’Afers Socials. 
- Institut de l’Esport Hípic de Mallorca. 
- Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca. 
- Ràdio i Televisió de Mallorca, SAU. 
- Consorci de la Serra de Tramuntana. 
- Consorci TIC Mallorca. 
- Consorci Eurolocal Mallorca. 
- Fundació Teatre Principal. 
- Fundació Casa Museu Llorenç Villalonga, Pare Ginard i Blai Bonet. 
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- Fundació ACA (Àrea de Creació Acústica). 
- Fons Mallorquí de Solidaritat. 

 

A l’annex I, s’adjunta còpia impresa dels formularis tramesos, els quals es relacionen 
a continuació:   

1. Comunicació trimestral de dades individualitzades per entitats:

Dades pressupostàries:

Resum classificació econòmica

Desglossament ingressos corrents

Desglossament ingressos de capital i financers

Desglossament despeses corrents

Desglossament despeses de capital i financeres

Calendari i pressupost de tresoreria

Romanent de Tresoreria

Deute viu i meritació mensual previst en el pròxim trimestre

Perfil de meritació del deute en els pròxims 10 anys

Dotació de plantilles i retribucions

Annexos informació (formularis requerits per la IGAE)

Ajusts Informe d'Evaluació per a relacionar ingressos/despeses amb normes SEC

A1 Interessos i rendiments meritats durant l'exercici (despeses)

A5 Fluxos interns

Mesures de racionalització  

 

 

2. Ajusts SEC aplicables al grup d'entitats de la Corporació

2.1 Ajusts per operacions internes entre entitats

3. Informe d'avaluació grup

3.0 Dades generals de l'informe d'avaluació

3.1 Validació dades informe avaluació / aixecar validació

3.2 Resum anàlisi estabilitat pptaria i valoració del compliment regla de la despesa

3.4 Resum anàlisi deute públic

4. Tancament de l'informe d'avaluació i signatura.  
QUART.- Observacions  i explicació dels continguts:  

En relació a la  informació subministrada al MINHAP i, concretament, pel que fa a 
les previsions d’evolució de les ORN i dels DRN al tancament de l’exercici, els 
càlculs realitzats per acreditar el compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària 
i del deute públic de cada institució, s’ha efectuat aplicant el percentatge estimat del 
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grau d’execució per a l’exercici a l’import dels crèdits d’operacions no financeres 
(Cap. 1 a 7) del pressupost d’ingressos i de despeses. 

Aquest percentatge estimat del grau d’execució, és la mitjana aritmètica dels 
percentatges del grau d’execució, per capítols, dels crèdits per operacions no 
financeres del pressupost dels tres exercicis anteriors, una vegada eliminats els valors 
atípics. 

En el cas que la mitjana aritmètica anterior sigui menor a 1, implicarà una estimació 
dels DRN i les ORN inferior als crèdits inicials del pressupost per operacions no 
financeres. 

Ben al contrari, si la mitjana aritmètica esmentada és superior a 1, implicarà una 
estimació dels DRN i les ORN superior als crèdits inicials del pressupost per als 
capítols 1 a 7. 

III. CONCLUSIÓ DE L’INFORME D’AVALUACIÓ: 

Amb les dades d’execució pressupostària existents a 30 de setembre de 2015, i amb 
les estimacions i els càlculs realitzat d’acord amb aquestes, l’execució del pressupost 
consolidat de l’entitat local, dels seus organismes autònoms i de les entitats 
dependents que presten serveis o produeixen béns no finançats majoritàriament amb 
ingressos comercials, que s’inclouen en el pressupost general de l’exercici de 2015,   

1) Compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària, estimant-se una capacitat de 
finançament al tancament de l’exercici pressupostari de 50.439.160,36 €. 

2) Compleix l’objectiu de deute públic essent el capital viu de deute públic financer 
previst a 30/09/2015 de 124.180.697,18 €. 

 

La Corporació en resta assabentada. 

 
DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 
 
PUNT 6. MODIFICACIÓ PARCIAL DE LA CLÀUSULA 1 REFERIDA A 
L’OBJECTE DEL CONVENI SUBSCRIT PEL CONSELL DE MALLORCA I 
EL BISBAT DE MALLORCA EL 15 DE JUNY DE 2015 PER A LA 
CATALOGACIÓ DELS FONS DE LA BIBLIOTECA DIOCESANA. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident primer i conseller executiu de 
Cultura, Patrimoni i Esports que diu: 
 
Antecedents. 

 1. El dia 15 de juny de 2015 el Consell Insular de Mallorca va subscriure un conveni 
amb el Bisbat de Mallorca per a la catalogació dels fons de la Biblioteca Diocesana on 
en el punt 1r es detallava que les actuacions que es durien a terme serien: 

 

- Catalogació de 50 manuscrits i papers lul·lians 
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- Catalogació de 1.500 llibres de la secció de llibre nou (inclou els llibres adquirits 
per compra, o per donació, especialment de la Parròquia de San Josep Obrer). 

- Catalogació de 50 revistes noves 
 

2. Dia 30 de juliol (NRE 21578) el Bisbat va presentar el compte justificatiu on en la 
memòria explicativa de l’activitat realitzada s’explicava la modificació d’unes de les 
activitats previstes, concretament la “Catalogació de 50 manuscrits i papers lul·lians”, 
que en el seu lloc s’ha fet la “Catalogació de 280 obres que va escriure el beat Ramon 
Llull recollides en els 32 volums de l’edició especial”.  
 
3. Dia 6 d’octubre (NRE 27225) el director de la Biblioteca Diocesana de Mallorca va 
presentar un escrit complementari. 
 
4.- Dia 21 d’octubre el cap de secció de Biblioteques ha presentat un informe tècnic i el 
23 d’octubre el va presentar la cap del servei jurídic i administratiu de Cultura. 
 

5.- Dia 18 de novembre la Intervenció General ho va fiscalitzar de conformitat. 

 

Fonaments de dret 

 

1. El conveni subscrit pel Consell Insular de Mallorca i el Bisbat de Mallorca el 15 de 
juny de 2015 on en el punt 8è dedicat a la “Modificació del projecte” s’accepten 
aquestes sempre que no alterin substancialment la naturalesa i els objectius de la 
subvenció i no afecti els drets de tercers. 
 
2.- L’article 17,3 l) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
3.- L’article 86,1 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 
reglament de la LGS. 
 
4.- Base 24,1 de les Bases d’execució del Pressupost del 2015. 
 
En virtut de tot el que s'ha exposat, s’eleva al Ple del Consell de Mallorca després que la 
Comissió Informativa General i de Comptes l’hagi aprovat, el següent 

Acord 

1. Acceptar la justificació presentada de la modificació de l’objecte de la subvenció, 
recollit en el punt 1r del conveni subscrit entre el Consell de Mallorca i el Bisbat de 
Mallorca NIF R0700002I el 15 de juny de 2015, per donar suport a la catalogació dels 
fons de la Biblioteca Diocesana, de manera que la feina d’una de les tasques 
relacionades consistent en “Catalogació de 50 manuscrits i papers lul·lians”  es veurà 
substituïda per la “catalogació de les 280 obres que va escriure el beat Ramon Llull 
recollides en els 32 volums de l’edició especial, còpies que formen una part de la nova 
edició de l’Òpera Omnia de Ramon Llull signatures GF 21-GF 53 (total: 33 unitats) i 
manuscrits lul·lians: signatures SS 45-SS 66 (total: 18 còdexs o unitats), ja que el canvi 
parcial en objecte del conveni és una modificació que no altera substancialment la 
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naturalesa i els objectius de la subvenció i no suposa danys a drets de tercers, tot plegat 
en base a l’informe tècnic de dia 21 d’octubre de 2015 i l’informe jurídic de dia 23 
d’octubre els quals com a motivació s’adjunten a aquest acord. 

 

2. Notificar aquest acord al Bisbat de Mallorca i a la Intervenció General. 
 
 
Contra aquesta resolució que exhaureix la via administrativa es poden interposar, 
alternativament, els recursos següents: 
 
Directament el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenció Administratiu 
de Palma, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent de la notificació 
del present acord. 
 
El recurs de reposició potestatiu davant l'òrgan que ha dictat aquesta resolució en el 
termini d'un mes, comptador a partir del dia següent de la notificació de la present 
resolució. Contra la desestimació expressa del recurs de reposició podrà interposar-se el 
recurs contenciós administratiu davant l’òrgan jurisdiccional esmentat, en el termini de 
dos mesos, comptadors a partir del dia següent de la notificació de la desestimació del 
recurs de reposició.  
 
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) comenta que es tracta d’acceptar 
la justificació presentada relativa a la modificació de l’objecte de la subvenció recollida en el conveni 
subscrit entre el Consell de Mallorca i el Bisbat de Mallorca per tal d’adaptar l’objecte del conveni a les 
activitats realitzades a les quals, d’aquesta manera, es donaria cobertura ja que també persegueixen els 
objectius bàsics i fonamentals del conveni esmentat. 

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

 
PUNT 7. PROPOSTA D’ACORD PER APROVAR LA DECLARACIÓ COM A  
BÉ D’INTERÈS CULTURAL DEL CAP D’AUGUST VELAT (EXP. 369/2014) 
 
Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident primer i conseller executiu de 
Cultura, Patrimoni i Esports que diu: 
 
El Servei de Patrimoni Històric va iniciar d’ofici, d’acord amb l’article 7.1 de la Llei 
12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears (LPHIB), la 
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incoació de l’expedient de declaració de bé d’interès cultural  del cap d’August Velat 
localitzat a l’interior del Casal de Can Pueyo, cal marquès de Campofranco, carrer Can 
Pueyo núm. 4, del terme municipal de Palma.  
 
La CIPH a la sessió de dia 9 de setembre de 2014, va  acordar incoar l’expedient de 
declaració com a bé d’interès cultural a favor del cap d’August Velat segons la 
descripció literal de l’informe tècnic de dia 25 d’agost de 2014. 
 
Durant la tramitació del procediment de declaració establert a la Llei 12/1998, de 21 de 
desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears, es va sol·licitar l’informe preceptiu 
a la UIB, d’acord amb l’article 9 i 96 de la llei esmentada, , que l’ha remès al Consell de 
Mallorca el 28 de setembre de 2015 (registre d’entrada núm. 26275). 
 
S’ha donat el tràmit d’audiència als interessats pel termini de 15 dies hàbils i s’han 
presentat un escrit d’al· legacions el 15 d’octubre de 2015 per la Sra. Almudena de 
Padura y España.. 
 
El dia 3 de novembre de 2015 s’ha aprovat per la CIPH la proposta d’elevar al Ple 
desestimar les al·legacions presentades i aprovar la declaració de BIC del cap d’August 
Velat, localitzat a l’interior del Casal de Can Pueyo, cal marquès de Campofranco, 
carrer Can Pueyo núm. 4, del terme municipal de Palma, segons la descripció literal que 
figura descrita a l'informe tècnic de dia 25 d’agost 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: 

1.- Desestimar les al·legacions presentades per la Sra. Almudena de Padura i 
España (núm. Reg. Gen. 28115 de dia 15 d’octubre de 2015) de conformitat amb 
l’informe tècnic de dia de 21/10/2015 i amb l’informe jurídic de dia 28 d’octubre de 
2015. 

 
2.- Declarar com a Bé d’Interès Cultura el cap d’August Velat, localitzat a l’interior 
del Casal de Can Pueyo, cal marquès de Campofranco, carrer Can Pueyo núm. 4, del 
terme municipal de Palma, segons la descripció literal que figura descrita a l'informe 
tècnic de dia 25 d’agost de 2014, que s’adjunta i forma part integrant del present acord. 
La fitxa tècnica és la següent: 
 

Denominació: Cap d’August Velat             
Ubicació actual: Can Pueyo, Palma 
Procedència: Pol·lèntia, Alcúdia, Mallorca 
Cronologia: Finals s. I aC - inicis s. I dC 
Material: marbre esculpit 
Mides: 38,5 x 21 x 18 cm 
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Adscripció estilística: Època romana   
 

3.- 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.  
 
4.- Notificar aquesta resolució als interessats, a l’Ajuntament de Palma, a 
l’Ajuntament d’Alcúdia i al Govern de les Illes Balears. 

 
5.- 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, 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 l’expedient consisteix 
en la catalogació d’aquest bé. Recorda que es varen presentar al· legacions a la seva protecció; 
al· legacions que es varen desestimar a través de la Ponència Tècnica i la Comissió Insular de Patrimoni 
Històric. 

Ara l’acord a prendre consisteix en desestimar aquestes al· legacions presentades per la Sra. Almudena de 
Padura y España i declarar, com a bé d’interès cultural, el Cap d’August Velat localitzat a l’interior del 
Casal de Can Pueyo, cal marquès de Campofranco, al carrer de Can Pueyo, núm. 4 del terme municipal 
de Palma. 

El Sr. ROTGER (PP) anuncia el vot favorable del Partit Popular a aquesta proposta de resolució d’un 
expedient que s’inicià fa bastant de temps i, alhora, es congratula que aquesta declaració permeti la 
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protecció del Cap d’August Velat i anima l’equip de govern a dur a terme les gestions pertinents perquè 
aquest Cap d’August Velat pugui ser contemplat i gaudit per tots els amants de l’art i la cultura. 

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

 
DEPARTAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PRESIDÈNCIA 
 
PUNT 8. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ, AUTORITZACIÓ I 
DISPOSICIÓ D’UNA SEGONA 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 conseller executiu del Departament 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 
23 de novembre de 2015. 
Informe jurídic del cap de servei de la Secretària Tècnica del Departament de 
Participació Ciutadana i Presidència de 23 de novembre de 2015. 
Certificat de reserva de crèdit, número d’operació 220150026377. 
Informe de fiscalització prèvia d’Intervenció General número FS-098/15 BIS, de data 
24 de novembre 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. 
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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 
220150026377, pel motiu abans esmentat, quantitat que s’abonarà prèvia 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  



 20 

 
de l’activitat, la qual haurà de comptar amb la corresponent autorització de l’òrgan 
concedent 
 
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 13 de desembre 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: 
 
Declaració responsable del beneficiari de la subvenció, mitjançant el qual s’acrediti que 
les despeses relacionades corresponen sense cap dubte a l’activitat subvencionada. 
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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:  
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. 
 
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  
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Certificat de l’entitat bancària en què consti el número de xec, l’import i la identificació 
de qui el cobra i la data de cobrament (no és necessari presentar l’extracte del compte 
corrent si el certificat de l’entitat bancària inclou també la identificació del número de 
compte en què s’ha carregat el xec i el titular del compte, que ha de coincidir amb el 
beneficiari de l’ajuda).  
c) Pagament mitjançant pagarés, lletres de canvi o similars:  
Document acreditatiu del càrrec en compte de l’efecte mercantil i  
Extracte del compte on figuri el càrrec de l’efecte mercantil. Aquesta documentació es 
pot substituir per un certificat o document similar emès per l’entitat bancària que 
contengui: el titular i el número de compte en què s’ha carregat l’efecte mercantil, el 
lliurador i el lliurat de la lletra de canvi, el beneficiari, el concepte pel qual es fa l’efecte 
mercantil, l’import de la lletra de canvi i la data d’emissió de la lletra i del seu 
abonament per part del lliurat. 
 
d) Pagament mitjançant targeta de crèdit:  
 
Resguard del pagament amb targeta, i  
Extracte del compte on figuri el càrrec del pagament amb targeta. L’extracte del compte 
pot substituir-se per un certificat o títol similar de l’entitat bancària en què com a mínim 
consti el titular i el número del compte corrent en què es carrega el pagament de la 
targeta,  el beneficiari, el concepte pel qual es fa la transferència i l’import i data de 
l’operació.  
e) Pagament mitjançant domiciliació bancària:  
 
Notificació bancària del càrrec i extracte bancari on figuri el càrrec de la domiciliació. 
Aquesta documentació es pot substituir per un certificat o títol similar de l’entitat 
bancària en què consti el titular i número del compte corrent en què s’ha anotat el càrrec 
i l’ordenant del càrrec, el beneficiari, el concepte pel qual es fa el càrrec i l’import i data 
de l’operació. 
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 compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat 
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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) exposa que es tracta d’una 
segona subvenció que se li concedeix enguany a la FUEIB per import de 15.000 €, que se suma a la 
primera subvenció concedida, que també va ser de 15.000 €. 

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

 
PUNT 9. PROPOSTA D’ACORD DE DISCREPÀNCIA AMB LA 
INTERVENCIÓ GENERAL I D’APROVACIÓ  DEL RECONEIXEMENT 
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS DEL DEPARTAMENT DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I PRESIDÈNCIA (GABINET DE COMUNICACIÓ), FACTURES 
ANY 2014 INCLOSES A LA F/2015/7. IMPORT TOTAL 24.304,96 €.  
 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament de 
Participació Ciutadana i Presidència que diu: 
 
ANTECEDENTS: 
1. S'han presentat factures emeses l’any 2014, corresponents a despeses corrents de 
l’any 2014, referents a serveis prestats amb destí  al Gabinet de  Comunicació, adscrit al 
Departament de Participació Ciutadana i Presidència, que, si bé hi havia disponibilitat 
pressupostària,  no s’ha seguit el procediment legalment establert. 
 
2. S'han emès informes justificatius, informes jurídics i informe d'Intervenció General, 
número de referència REC 174.3/15, de data  25 de novembre de 2015, que figuren al 
corresponent expedient. 
 
3. El Departament de Participació Ciutadana i Presidència del Consell de Mallorca al 
qual està adscrit el Gabinet de Comunicació,  va iniciar l’expedient per a  l’aprovació 
d’un reconeixement extrajudicial de crèdits de despeses corresponents a l’exercici 



 24 

2014. En aquest sentit es va sotmetre  l’expedient a la fiscalització preceptiva prèvia de 
la Intervenció General i va ser fiscalitzat de disconformitat, posant de manifest, la 
següent deficiència essencial: que el crèdit no és adequat, ja que l’aplicació 
pressupostària del Departament de participació Ciutadana i Presidència no resulta ser 
adequada per pagar despesa de l’IMAS i que no s’ha seguit el procediment de 
discrepància que pertocava. 
 
4.-Atesa la diligència de planejament de discrepància a la Intervenció General  referent 
a l’esmentat reconeixement extrajudicial de crèdits, del secretari tècnic del Departament 
de Participació Ciutadana i Presidència de data 20 de novembre de 2015. 
 
5. És procedent el reconeixement de la despesa per tal d'evitar l'enriquiment injust que 
suposaria no pagar a tercers els drets adquirits davant la corporació i obligar als 
particulars a haver de recórrer davant els tribunals de justícia pel cobrament dels seus 
crèdits. 
 
6. El Departament de Participació Ciutadana i Presidència al qual està adscrit el 
Gabinet  de Comunicació, ha plantejat discrepància a la Intervenció General del Consell 
tal i com preveu l’article 217 de del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i la base 56 de les 
d’execució del Pressupost vigent i la Intervenció General ha considerat que persisteixen 
les objeccions de l’informe de disconformitat emès. 
 
7. D’acord amb la legislació vigent, correspon al Ple del Consell de Mallorca el 
reconeixement extrajudicial de crèdits, expedient que, amb caràcter previ, haurà de 
dictaminar la Comissió Informativa corresponent. 
 
8. D’acord amb les bases d’execució, correspon al conseller executiu d’Economia i 
Hisenda l’ordenació dels pagaments.  
 
Per tot això, propòs al Ple que adopti  el següent: 
 
A C O R D 
 
1r. Resoldre la discrepància plantejada entre el Departament de Participació Ciutadana i 
Presidència, al qual està adscrit el Gabinet de Comunicació,  i la Intervenció General, a 
favor del centre gestor, en relació a l’expedient d’aprovació del reconeixement 
extrajudicial de crèdits de despeses corresponents a l’exercici 2014 (Informe de 
fiscalització amb número de referència REC 174.3/15) 
 
2n. Aprovar el reconeixement extrajudicial del crèdits que se detalla a la relació 
adjunta,  F/2015/7,  d’un import de 20.086,74 euros i un import d’IVA de 4.218,22 
euros, que sumen l’import total de d’un import total de 24.304,96 euros. 
 
3r. Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions derivats de les factures de DI  7 SL 
(CIF: B-07649825) incloses a la relació adjunta, F/2015/7 que sumen  l’import total de 
24.304,96 euros, contretes pel Gabinet de Comunicació del Departament de 
Participació Ciutadana i Presidència. 
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4rt. Atesa l’existència de crèdit adequat i suficient al pressupost de l’exercici 2015, les 
despeses aprovades amb els codi de relació F/2015/7, d’un import total de 24.304,96 
euros, s’imputaran a l’ aplicació Publicitat i Propaganda. Gabinet de Premsa, 
00.92500.22602, i  RC corresponent 220150022642. 
 
5è. Proposar al conseller executiu d’Economia i Hisenda  l’ordenament del pagament 
de les factures incloses a la relació esmentada F/2015/7. 
 

El Sr. JURADO (conseller executiu de Participació Ciutadana i Presidència) explica conjuntament els 
punts núm. 9, 10 i 11. 

Es tracta d’uns reconeixements extrajudicials de crèdits del departament de Comunicació i són factures de 
l’anterior legislatura corresponents a l’IMAS i a l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca en concepte de 
propaganda i publicitat en diferents mitjans de comunicació. La suma de tots els REC ascendeix a 
114.000 €. 

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

 
PUNT 10. PROPOSTA D’ACORD DE DISCREPÀNCIA AMB LA 
INTERVENCIÓ GENERAL I D’APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT 
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS DEL DEPARTAMENT DE PARTICIPACIO 
CIUTADANA I PRESIDÈNCIA (GABINET DE COMUNICACIÓ). FACTURES 
ANY 2015 INCLOSES A LA F/2015/25. IMPORT TOTAL: 1.524,61 €. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament de 
Participació Ciutadana i Presidència que diu: 
 
ANTECEDENTS: 
 
1. S'han presentat factures emeses l’any 2015, corresponents a despeses corrents de l’any 
2015, referents a serveis prestats amb destí  al Gabinet de  Comunicació, adscrit al 
Departament de Participació Ciutadana i Presidència, que no s’ha seguit el procediment 
legalment establert. 
 
2. S'han emès informes justificatius, informes jurídics i informe d'Intervenció General, 
número de referència REC 204.2/15 de data 30 de novembre de 2015, que figuren al 
corresponent expedient. 
 
3. El Departament de Participació Ciutadana i Presidència del Consell de Mallorca al qual 
està adscrit el Gabinet de Comunicació,  va iniciar l’expedient per a  l’aprovació d’un 
reconeixement extrajudicial de crèdits de despeses corresponents a l’exercici 2015. En 
aquest sentit es va sotmetre  l’expedient a la fiscalització preceptiva prèvia de la Intervenció 
General i va ser fiscalitzat de disconformitat, posant de manifest, la següent deficiència 
essencial: que el crèdit no és adequat. 
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4.-Atesa la diligència de planejament de discrepància a la Intervenció General  referent a  
l’esmentat reconeixement extrajudicial de crèdits, del secretari tècnic del Departament de 
Participació Ciutadana i Presidència de data 26-11-2015. 
 
5. És procedent el reconeixement de la despesa per tal d'evitar l'enriquiment injust que 
suposaria no pagar a tercers els drets adquirits davant la corporació i obligar als particulars a 
haver de recórrer davant els tribunals de justícia pel cobrament dels seus crèdits. 
 
6. El Departament de Participació Ciutadana i Presidència al qual està adscrit el Gabinet  de 
Comunicació, ha plantejat discrepància a la Intervenció General del Consell tal i com preveu 
l’article 217 de del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i la base 56 de les d’execució del Pressupost 
vigent i la Intervenció General ha considerat que persisteixen les objeccions de l’informe de 
disconformitat emès. 
 
7.  D’acord amb la base 56.3, de les d’execució del Pressupost  2015 del Consell de 
Mallorca, correspondrà al Ple la resolució de discrepàncies  quan les objeccions formulades 
se basin en la insuficiència o inadequació de crèdit o es refereixin a obligacions de despeses 
de la seva competència. 
  
8. D’acord amb la legislació vigent, correspon al Ple del Consell de Mallorca el 
reconeixement extrajudicial de crèdits, expedient que, amb caràcter previ, haurà de 
dictaminar la Comissió Informativa corresponent. 
 
9. D’acord amb les bases d’execució, correspon al conseller executiu d’Economia i Hisenda 
l’ordenació dels pagaments.  
 
 
Per tot això, propòs al Ple que adopti  el següent: 
 
A C O R D 
 
1r. Resoldre la discrepància plantejada entre el Departament de Participació Ciutadana i 
Presidència, al qual està adscrit el Gabinet de Comunicació,  i la Intervenció General, a favor 
del centre gestor, en relació a l’expedient d’aprovació del reconeixement extrajudicial de 
crèdits de despeses corresponents a l’exercici 2015 (Informe de fiscalització amb número de 
referència REC 204.2/15) 
 
2n. Aprovar el reconeixement extrajudicial del crèdits que se detalla a la relació adjunta,  
F/2015/25,  d’un import de 1.260,00 euros i un import d’IVA de 264,61 euros, que sumen 
l’import total de 1.524,61 euros. 
 
3r. Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions derivats de les factures de DI  7 SL (CIF: 
B-07649825) incloses a la relació adjunta, F/2015/25 que sumen  l’import total de 1.524,61 
euros, contretes pel Gabinet de  Comunicació del Departament de Participació Ciutadana i 
Presidència. 
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4rt. Atesa l’existència de crèdit adequat i suficient al pressupost de l’exercici 2015, les 
despeses aprovades amb el codi de relació F/2015/25, d’un import total de 1.524,61 euros, 
s’imputaran a l’aplicació  pressupostària Publicitat i propaganda G. de Premsa i 
00.92500.22602 i RC corresponent 220150026382. 
 
5è. Proposar al conseller executiu d’Economia i Hisenda  l’ordenament del pagament de les 
factures incloses a la relació esmentada F/2015/25. 
 

S’ha tractat conjuntament amb el punt núm. 9. 

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

 
 
PUNT 11. PROPOSTA D’ACORD DE DISCREPÀNCIA AMB LA 
INTERVENCIÓ GENERAL I D’APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT 
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS DEL DEPARTAMENT DE PARTICIPACIO 
CIUTADANA I PRESIDÈNCIA (GABINET DE COMUNICACIÓ). FACTURES 
ANY 2015 INCLOSES A LA F/2015/21. IMPORT TOTAL: 88.741,52 €. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament de 
Participació Ciutadana i Presidència que diu: 
 
 
ANTECEDENTS:  
 
1. S'han presentat factures emeses l’any 2015, corresponents a despeses corrents de 
l’any 2015, referents a serveis prestats amb destí  al Gabinet de  Comunicació, adscrit al 
Departament de Participació Ciutadana i Presidència, que no s’ha seguit el procediment 
legalment establert. 
 
2. S'han emès informes justificatius, informes jurídics i informe d'Intervenció General, 
número de referència REC 176.2/15 de data 30 de novembre de 2015, que figuren al 
corresponent expedient. 
 
3. El Departament de Participació Ciutadana i Presidència del Consell de Mallorca al 
qual està adscrit el Gabinet de Comunicació,  va iniciar l’expedient per a  l’aprovació 
d’un reconeixement extrajudicial de crèdits de despeses corresponents a l’exercici 
2015. En aquest sentit es va sotmetre  l’expedient a la fiscalització preceptiva prèvia de 
la Intervenció General i va ser fiscalitzat de disconformitat, posant de manifest, les 
següents deficiències essencials: que el crèdit no és adequat, ja que l’aplicació 
pressupostària del Departament de participació Ciutadana i Presidència no resulta ser 
adequada per pagar despeses de l’IMAS, ni per pagar despeses del l’Institut de l’Esport 
Hípic de Mallorca i que no es va seguir el procediment de discrepància en l’expedient 
de contractació. 
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4.-Atesa la diligència de planejament de discrepància a la Intervenció General  referent 
a  l’esmentat reconeixement extrajudicial de crèdits, del secretari tècnic del 
Departament de Participació Ciutadana i Presidència de data 26-11-2015. 
 
5. És procedent el reconeixement de la despesa per tal d'evitar l'enriquiment injust que 
suposaria no pagar a tercers els drets adquirits davant la corporació i obligar als 
particulars a haver de recórrer davant els tribunals de justícia pel cobrament dels seus 
crèdits. 
 
6. El Departament de Participació Ciutadana i Presidència al qual està adscrit el 
Gabinet  de Comunicació, ha plantejat discrepància a la Intervenció General del Consell 
tal i com preveu l’article 217 de del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i la base 56 de les 
d’execució del Pressupost vigent i la Intervenció General ha considerat que persisteixen 
les objeccions de l’informe de disconformitat emès. 
 
7.  D’acord amb la base 56.3, de les d’execució del Pressupost  2015 del Consell de 
Mallorca, correspondrà al Ple la resolució de discrepàncies  quan les objeccions 
formulades se basin en la insuficiència o inadequació de crèdit o es refereixin a 
obligacions de despeses de la seva competència. 
 
8. D’acord amb la legislació vigent, correspon al Ple del Consell de Mallorca el 
reconeixement extrajudicial de crèdits, expedient que, amb caràcter previ, haurà de 
dictaminar la Comissió Informativa corresponent. 
 
9. D’acord amb les bases d’execució, correspon al conseller executiu d’Economia i 
Hisenda l’ordenació dels pagaments.  
 
Per tot això, propòs al Ple que adopti  el següent: 
A C O R D 
 
1r. Resoldre la discrepància plantejada entre el Departament de Participació Ciutadana i 
Presidència, al qual està adscrit el Gabinet de Comunicació,  i la Intervenció General, a 
favor del centre gestor, en relació a l’expedient d’aprovació del reconeixement 
extrajudicial de crèdits de despeses corresponents a l’exercici 2015 (Informe de 
fiscalització amb número de referència REC 176.2/15) 
 
2n. Aprovar el reconeixement extrajudicial del crèdits que se detalla a la relació 
adjunta,  F/2015/21,  d’un import de 73.340,09 euros i un import d’IVA de 15.401,43 
euros, que sumen l’import total de 88.741,52 euros. 
 
3r. Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions derivats de les factures de DI  7 SL 
(CIF: B-07649825) incloses a la relació adjunta, F/2015/21 que sumen  l’import total de 
88.741,52 euros, contretes pel Gabinet de  Comunicació del Departament de 
Participació Ciutadana i Presidència. 
 
4rt. Atesa l’existència de crèdit adequat i suficient al pressupost de l’exercici 2015, les 
despeses aprovades amb els codi de relació F/2015/21, d’un import total de 88.741,52 
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euros, s’imputaran a les aplicacions  pressupostàries i RC corresponents, que a 
continuació s’assenyalen: 
 
CODI RELACIÓ APLICACIÓ 

PRESSUPOSTÀRIA 
IMPORTS RC 

00.92500.22602          84.361,02 € 220150022644  
       F/2015/21 

00.94310.22602            4.380,50 € 220150022645 
               IMPORT TOTAL IVA INCLÒS          88.741,52 €  

 
5è. Proposar al conseller executiu d’Economia i Hisenda l’ordenament del pagament de 
les factures incloses a la relació esmentada F/2015/21. 
 

S’ha tractat conjuntament amb el punt núm. 9 

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

 
 
DEPARTAMENT DE TERRITORI I INFRAESTRUCTURES 
 
PUNT 12. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE DELEGACIÓ DE 
COMPETÈNCIES DEL MUNICIPI D’ARTÀ EN EL CONSELL INSULAR DE 
MALLORCA. (AGÈNCIA DISCIPLINA URBANÍSTICA). 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament  de 
Territori i Infraestructures que diu: 
 
Atesa la iniciació del procediment per a la signatura del conveni de delegació de 
competències del municipi d’Artà relatives a inspecció, supervisió, sanció i restabliment 
de la legalitat urbanística, en el Consell Insular de Mallorca, el qual les exercirà 
mitjançant l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca 
 
Atès l’acord pres pel plenari de l’Ajuntament d’Artà de data 27 de juliol de 2015, per a 
la signatura del conveni de delegació de competències municipals relatives a inspecció, 
supervisió, sanció i restabliment de la legalitat urbanística en el Consell de Mallorca, el 
qual les exercirà mitjançant l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial 
de Mallorca 
 
Atès l’informe favorable emès pel Consell de Direcció de l’Agència de protecció de la 
legalitat urbanística i territorial de Mallorca, en sessió celebrada en data 30 d’octubre de 
2015, a l’aprovació pel Ple del Consell Insular de Mallorca, del conveni de delegació de 
competències municipals del municipi d’Artà, en favor del Consell Insular de Mallorca, 
la Consellera Executiva de Territori i Infraestructures eleva al Ple del Consell Insular de 
Mallorca la següent  
 

PROPOSTA D’ACORD 
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1r.- Aprovar el contingut del conveni de delegació de competències del municipi d’Artà 
relatives a inspecció, supervisió, sanció i restabliment de la legalitat urbanística, en el 
Consell Insular de Mallorca, el qual les exercirà mitjançant l’Agència de protecció de la 
legalitat urbanística i territorial de Mallorca, que figura com a annex. 
 
2n.- Comunicar el present acord a l’Ajuntament d’Artà. 
 
3r.- Publicar, un cop signat per les dues parts, el text del conveni en el Butlletí Oficial 
de les Illes Balears, fent constar que entrarà en vigor a l’endemà de tal publicació” 

 
 
PROPOSTA DE CONVENI DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES MUNICIPALS 
A L’AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA I 
TERRITORIAL DE MALLORCA. 
 
Palma, xx,  de xyz de 2015. 
 
REUNITS 
 
D’una banda, el Sr. Maties Morey Ripoll, director de l’Agència de protecció de la 
legalitat urbanística i territorial de Mallorca, que actua en nom i representació d’aquest 
organisme autònom del Consell de Mallorca, amb domicili al carrer General Riera, 113, 
de Palma, amb el núm. d’identificació fiscal S0700079G, en exercici de la competència 
atribuïda per l’article 19, lletra h) dels Estatuts de l’Agència, aprovats per acord del Ple 
del Consell de Mallorca de dia 10 de novembre de 2008 (BOIB núm. 160, de 
13/11/2008), i amb fonament en l’acord del Ple del Consell de Mallorca de dia xx de 
xyz de 2015. 
 
I d'altra part, el Sr. Bartomeu Gili Nadal, Batle d’Artà, que actua en nom i representació 
del municipi d’Artà, amb domicili a la Plaça de l’Ajuntament núm. 1, 07570, amb el 
número d’identificació fiscal P0700600J, amb fonament en l’acord de ple de 
l’Ajuntament d’Artà adoptat en sessió de 27 de juliol de 2015. 
 
EXPOSEN 
 
I.- Els Estatuts de l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de 
Mallorca foren aprovats per l’acord del Ple del Consell de Mallorca de dia 10 de 
novembre de 2008, publicat en el BOIB núm. 160, de 13 de novembre del mateix any. 
 
D’acord amb el seu article primer, L’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i 
Territorial de Mallorca és un organisme autònom, de caràcter administratiu, dotat de 
personalitat jurídica, patrimoni i pressuposts propis, amb capacitat d’actuació en el 
compliment de les seves funcions, per al desenvolupament, per part de l’administració 
del Consell de Mallorca, de les tasques d’inspecció, restauració de la legalitat i sanció 
en matèria d’urbanisme i litoral, així com de totes les altres competències que li 
assignen els seus Estatuts. 
 



 31 

L’article 7, per la seva banda, disposa que, de conformitat amb els articles 58 i 64.1 in 

fine de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes 
Balears, els municipis de l’Illa de Mallorca podran delegar les competències 
d’inspecció, supervisió, sanció i restabliment de la legalitat urbanística en el Consell de 
Mallorca, el qual les exercirà mitjançant l’Agència de protecció de la legalitat 
urbanística i territorial de Mallorca, en els termes i condicions establerts en els seus 
Estatuts i en els corresponents convenis de delegació. 
 
II.- L’Ajuntament d’Artà té atribuïdes competències en matèria de disciplina urbanística 
en virtut del que disposen els articles 29.2.c) de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, 
municipal i de règim local de les Illes Balears, i 25.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local. 
 
L’avandita Llei 7/1985, en el seu article 10, determina que l’Administració local i les 
restants Administracions públiques ajustaran les seves relacions recíproques als deures 
d’informació mútua, col·laboració, coordinació i respecte als àmbits competencials 
respectius; i que procedirà la coordinació de les competències de les entitats locals entre 
sí i, especialment, amb les de les restants Administracions públiques, quan les activitats 
o els serveis locals transcendeixin l’interès propi de les corresponents entitats, 
incideixin o condicionin rellevantment els de les dites Administracions o siguin 
concurrents o complementaris dels d’aquestes. 
 
Per un altre costat, el Text refós de les disposicions vigents en matèria de règim local, 
aprovat pel Decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, en el seu article 69, estableix que 
les competències compartides o concurrents podran ser exercides conjuntament per 
l’Administració de l’Estat o de la Comunitat Autònoma i la Local, mitjançant la 
constitució d’ens instrumentals de caràcter públic o privat. 
 
III.- En virtut del que expressa l’article 70.1 de l’Estatut d’autonomia de les Illes 
Balears, en la redacció donada per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, són 
competències pròpies dels consells insulars les matèries d’urbanisme i habitabilitat. A la 
vegada, amb fonament en els articles 6.2 i 8.1, lletra k), darrer incís, de la Llei 8/2000, 
de 27 d’octubre, de consells insulars, i tal com concreta l’article 49.2 del  Reglament 
orgànic del Consell de Mallorca, el Ple d’aquest podrà acordar l’establiment d’entitats 
descentralitzades, amb personalitat jurídica pròpia, quan així ho aconselli la necessitat 
d’una millor eficàcia en la gestió, la seva complexitat, l’agilització dels procediments, 
l’expectativa d’augmentar o de millorar el finançament o la conveniència d’obtenir un 
major grau de participació ciutadana en l’activitat de prestació de serveis. 
 
Conformement amb l’article 3.3 dels Estatuts de l’Agència, és funció d’aquesta 
l’exercici de les competències d’inspecció, supervisió, sanció i restabliment de la 
legalitat urbanística que els municipis voluntàriament li deleguin, en les condicions que  
es determinin en els corresponents convenis de delegació. 
 
En aquest sentit, l’article 8.2 disposa que tal delegació produirà necessàriament 
l’atribució a l’Agència de les competències d’inspecció, sanció i restabliment de la 
legalitat urbanística que corresponguin al municipi, en els supòsits d’obres executades 
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sense llicència o ordre d’execució o sense ajustar-se a les seves condicions, segons 
s’estableixi en el corresponent conveni. 
 
IV.- El present conveni de delegació ha tengut la prèvia aprovació del Ple de 
l’Ajuntament de Artà, mitjançant acord de data 27 de juliol de 2015, amb el vot 
favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, de 
conformitat amb els articles 94.3.h) de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i 
de règim local de les Illes Balears, i 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases de règim local. 
 
Igualment, i previ informe preceptiu del Consell de Direcció de l’Agència de data xx de 
xyz de 2015, aquest conveni ha estat aprovat pel Ple del Consell de Mallorca, 
mitjançant acord de data xx de xyz de 2015, adoptat amb el vot favorable de la majoria 
absoluta del nombre legal de membres de la corporació, en atenció al que disposa 
l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985 abans esmentat. 
 
Les parts es reconeixen, per la representació amb què actuen, la capacitat suficient per 
formalitzar aquest conveni, per la qual cosa, i atesos tots els anteriors antecedents, 
convenen les següents 
 
ESTIPULACIONS 
 
Primera.- Delegació de competències 
 
1.- L’Ajuntament d’Artà delega en el Consell de Mallorca, per al seu exercici 
mitjançant l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca, les 
competències municipals d’inspecció, sanció i restabliment de la legalitat urbanística, en 
relació amb les obres, usos del sòl i actuacions que es desenvolupin sense llicència o 
ordre d’execució o sense ajustar-se a les seves condicions en les diferents categories de 
sòl rústic del seu terme municipal. 
 
2.- La delegació de competències s'entén efectuada sense perjudici que per part de 
l'Ajuntament es puguin adoptar a sòl rústic protegit les mesures cautelars prèvies a 
l'inici de l'expedient previstes en l'article 150.1 de la Llei 2/2014, de 25 de març, 
d'ordenació i ús del sòl (LOUS), així com en l'article 416.5 del Reglament general de la 
LOUS 
 
3.- Aquesta delegació de competències no inclou la de les potestats sancionadora i de 
restitució de la legalitat urbanística relatives als procediments ja incoats per 
l’Ajuntament i que es trobassin en tramitació en el moment de l’entrada en vigor del 
present conveni, ni respecte a infraccions ja denunciades davant l’Ajuntament, que 
seran exercides per la corporació municipal. 
 
4.- La resolució dels recursos administratius i de les sol·licituds de revisió d’ofici contra 
els actes dictats per l’Agència en exercici de les competències municipals delegades 
correspondrà als òrgans competents d’aquesta. En canvi, correspondrà als òrgans de 
l’Ajuntament tant respecte als actes adoptats abans de l’entrada en vigor d’aquest 
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conveni, com en relació amb els dictats amb posterioritat a aquesta data dins 
d’expedients que aleshores es trobassin en tramitació. 
 
5.- La delegació de competències podrà ser revocada en qualsevol moment mitjançant 
acord del Ple de l’Ajuntament adoptat per majoria absoluta del nombre legal de 
membres de la corporació. La revocació serà efectiva un cop comunicada al Consell de 
Direcció de l’Agència i publicada per aquesta en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. 
 
Segona.- Condicions financeres 
 
1.- L’Ajuntament no haurà d’abonar cap aportació econòmica al Consell de Mallorca 
pel cost de l’exercici de les competències delegades. 
 
2.-L’Ajuntament rebrà el finançament de l’Agència per dur a terme les inversions 
oportunes per a la conservació i millora de la qualitat socioambiental i paisatgística. 
Aquest finançament provindrà del fons de l’Agència creat a partir dels excedents dels 
seus ingressos respecte de les seves necessitats de manteniment, d’acord amb allò 
establert a l’article 25.3 dels estatuts.  
 
3.-El finançament de les inversions a què es refereix l’apartat anterior serà acordat pel 
Consell de Direcció de l’Agència, prèvia sol·licitud dels municipis. Els criteris de 
distribució dels recursos del fons incorporaran la proporcionalitat de despeses i 
ingressos generats en relació a cada municipi per les actuacions de l’Agència. 
 
 
Tercera.- Obligacions assumides per l’Ajuntament 
 
1.- L’Ajuntament assumeix en tot cas les següents obligacions: 
 
a) Prestar la cooperació i assistència activa que l’Agència pogués sol· licitar per a 
l’eficaç compliment de les seves competències. 
b) Facilitar al personal de l’Agència tota la informació, documentació i ajuda 
material que hagin de menester per a l’adequat compliment de les seves 
funcions. 
c) Complir la resta de condicions i compromisos assumits en aquest conveni de 
delegació. 
 
2.- Més concretament, l’Ajuntament es compromet a: 
 
a) Prestar l’auxili de la policia local per facilitar les inspeccions, per vigilar l’eficàcia de 
les ordres de suspensió d’obres, per identificar als responsables de les infraccions, i per 
assistir a l’execució per part de l’Agència de les ordres de restitució de la legalitat 
urbanística infringida. 
 
b) Trametre a l’Agència les denúncies i tota l’altra documentació que es rebi a 
l’Ajuntament en relació amb les infraccions objecte de delegació. 
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c) En els casos en què sigui presentada una denúncia per infracció urbanística a 
l’Ajuntament, efectuar amb els seus propis mitjans una acta d’inspecció i 
trametre-la a l’Agència juntament amb aquella. 
 
d) Comunicar a l’Agència les sol·licituds de llicències de legalització formulades en 
relació amb les infraccions objecte de delegació, així com el resultat dels expedients a 
què donassin lloc, i les incidències en la seva tramitació. 
 
Quarta.- Obligacions assumides per l’Agència 
 
El Consell de Mallorca, a través de l’Agència, assumeix les següents obligacions: 
 
a) Tramitar i resoldre els expedients incoats amb motiu de la delegació  de 
competències, així com els recursos administratius i jurisdiccionals que se’n derivassin, 
i executar els actes administratius a què donassin lloc. 
 
b) Comunicar a l’Ajuntament els actes d’inici i de resolució dels expedients 
tramitats a causa de la delegació de competències. 
 
c) Exercir la funció inspectora dins l’àmbit de la delegació de competències. 
 
d) Prestar assessorament jurídic i tècnic a l’Ajuntament respecte a les sol·licituds de 
llicències de legalització formulades com a conseqüència de les infraccions objecte de 
delegació. 
 
e) Trametre a l’Ajuntament la memòria anual de la gestió de l’Agència. 
 
Cinquena.- Vigència del conveni 
 
Aquest conveni entrarà en vigor a l’endemà de la seva publicació per part de l’Agència 
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i el seu termini de vigència serà indefinit. 
 
Sisena.- Resolució del conveni 
 
1.- Seran causes de resolució del present conveni: 
 
a) La revocació de la delegació per part de l’Ajuntament, tal com recull el punt 4 de 
l’estipulació primera. 
 
b) La revocació de la delegació per part del Consell de Mallorca, per incompliment greu 
i reiterat de les obligacions assumides per l’Ajuntament en la estipulació tercera. En 
aquest cas, es requerirà acord del Ple del Consell de Mallorca, a proposta de la 
Presidència de l’Agència, un cop escoltat el Consell de Direcció, i prèvia audiència de 
l’administració municipal afectada. 
 
c) Per mutu acord de les parts. 
 
2.- Un cop resolt el conveni, es procedirà, en el seu cas, a la corresponent liquidació.  
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En cap cas això afectarà a les obligacions contretes amb l’Agència, ni a la competència 
per a la tramitació i resolució dels procediments de reposició de la legalitat urbanística i 
sancionadors iniciats abans de la revocació de la delegació. 
 
Setena.- Interpretació i aplicació del conveni 
 
Les controvèrsies que poguessin sorgir en la interpretació i aplicació del present conveni 
seran resoltes pel Consell de Direcció de l’Agència, tal com preveu l’article 9.2 dels 
seus Estatuts. 
 
I, en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest conveni, per triplicat i a un sol 
efecte, en el lloc i la data assenyalades a l’encapçalament. 
 
El Director de l’Agència de   El batle de l’Ajuntament d’Artà 
protecció de la legalitat urbanística 
i territorial de Mallorca 
 
 
 
 
Maties Morey Ripoll      Bartomeu Gili Nadal 
 
 

La Sra. GARRIDO (consellera executiva de Territori i Infraestructures) explica conjuntament els punts 
núm. 12 i 13. 

Fa constar que es tracta de dos acords que han passat pels respectius plens municipals on s’han aprovat 
els convenis que avui se sotmeten a aprovació al Consell de Mallorca i que també han passat pel Consell 
de Direcció de l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística de Mallorca, que també els ha donat el 
seu suport. 

Una vegada que el Ple del Consell de Mallorca aprovi els convenis, aquests se signaran amb els respectius 
ajuntaments, després se publicaran al BOIB i, a partir d’aquest moment, l’Agència de Protecció de la 
Legalitat Urbanística de Mallorca assumirà les competències en sòl rústic d’aquests dos municipis. 

El Sr. AMENGUAL (El Pi-Proposta per les Illes) comenta que al seu Grup li agradaria que l’Agència de 
Protecció de la Legalitat Urbanística de Mallorca compti amb els mitjans necessaris per al seu 
funcionament. 

Avui s’aprova d’adhesió de dos municipis importants (Artà i Felanitx) que han decidit que sigui el 
Consell de Mallorca que s’encarregui de les inspeccions relatives a sòl rústic però voldria que no 
s’entengués que la disciplina urbanística l’assumeix el Consell de Mallorca perquè els ajuntaments no la 
volen exercir. 

També li agradaria saber què passarà amb els tècnics i empleats públics (zeladors, arquitectes, 
aparelladors, etc.) d’aquests municipis que, fins ara, es dedicaven a aquestes feines. 

Per concloure la intervenció, anuncia que el seu Grup votarà a favor dels dos punts. 

La Sra. GARRIDO confirma que la intenció és que l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística de 
Mallorca continuï creixent i, de fet, ja s’han iniciat les converses amb altres municipis i, de moment, pot 
anunciar que Sóller s’ho està pensant, Manacor està pendent de parlar-ne amb el batle i ho faran en breu, 
Capdepera i Mancor de la Vall ja han manifestat la seva intenció d’adherir-s’hi. 

La idea és que l’adhesió de municipis no obeeixi al fet que els municipis no vulgui exercir la disciplina 
urbanística o que vulguin emprar els seus mitjans per a altres tasques administratives sinó que sigui 
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perquè, en realitat, volen fer disciplina urbanística i fer-la d’acord amb l’esperit amb què va néixer 
l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística de Mallorca, que va néixer com un instrument al servei 
dels ajuntaments i de la disciplina urbanística. 

A principis de 2016 tenen la intenció d’escometre un nou objectiu que és modificar els estatuts de 
l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística de Mallorca per tal que l’adhesió del municipis no 
sigui vista com un problema sinó com una oportunitat per a tots els municipis. 

Pel que fa al personal d’aquests dos ajuntaments que fan tasques de disciplina urbanística, diu que no hi 
ha cap funcionari que estigui adscrit únicament a tasques de disciplina urbanística en sòl rústic sinó que 
ho fan a nivell genèric i continuaran desenvolupant les seves tasques i pensa que tota la tramitació 
urbanística municipal se’n veurà afavorida atès que aquest personal tendrà una tasca menys a haver de fer. 

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

 
PUNT 13. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE DELEGACIÓ DE 
COMPETÈNCIES DEL MUNICIPI DE FELANITX EN EL CONSELL 
INSULAR DE MALLORCA. (AGÈNCIA DISCIPLINA URBANÍSTICA) 
 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament  de 
Territori i Infraestructures que diu: 
 
Atesa la iniciació del procediment per a la signatura del conveni de delegació de 
competències del municipi de Felanitx relatives a inspecció, supervisió, sanció i 
restabliment de la legalitat urbanística, en el Consell Insular de Mallorca, el qual les 
exercirà mitjançant l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de 
Mallorca 
 
Atès l’acord pres pel plenari de l’Ajuntament de Felanitx de data 10 d’agost de 2015, 
per a la signatura del conveni de delegació de competències municipals relatives a 
inspecció, supervisió, sanció i restabliment de la legalitat urbanística en el Consell de 
Mallorca, el qual les exercirà mitjançant l’Agència de protecció de la legalitat 
urbanística i territorial de Mallorca 
 
Atès l’informe favorable emès pel Consell de Direcció de l’Agència de protecció de la 
legalitat urbanística i territorial de Mallorca, en sessió celebrada en data 30 d’octubre de 
2015, a l’aprovació pel Ple del Consell Insular de Mallorca, del conveni de delegació de 
competències municipals del municipi de Felanitx, en favor del Consell Insular de 
Mallorca, la Consellera Executiva de Territori i Infraestructures eleva al Ple del Consell 
Insular de Mallorca la següent  
 
 

PROPOSTA D’ACORD 

 
 
“1r.- Aprovar el contingut del conveni de delegació de competències del municipi de 
Felanitx relatives a inspecció, supervisió, sanció i restabliment de la legalitat 
urbanística, en el Consell Insular de Mallorca, el qual les exercirà mitjançant l’Agència 
de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca, que figura com a annex. 
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2n.- Comunicar el present acord a l’Ajuntament de Felanitx. 
 
3r.- Publicar, un cop signat per les dues parts, el text del conveni en el Butlletí Oficial 
de les Illes Balears, fent constar que entrarà en vigor a l’endemà de tal publicació” 

 
PROPOSTA DE CONVENI DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES 
MUNICIPALS A L’AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT 
URBANÍSTICA I TERRITORIAL DE MALLORCA. 
 
Palma, xx,  de xyz de 2015. 
 
REUNITS 
 
D’una banda, el Sr. Maties Morey Ripoll, director de l’Agència de protecció de la 
legalitat urbanística i territorial de Mallorca, que actua en nom i representació d’aquest 
organisme autònom del Consell de Mallorca, amb domicili al carrer General Riera, 113, 
de Palma, amb el núm. d’identificació fiscal S0700079G, en exercici de la competència 
atribuïda per l’article 19, lletra h) dels Estatuts de l’Agència, aprovats per acord del Ple 
del Consell de Mallorca de dia 10 de novembre de 2008 (BOIB núm. 160, de 
13/11/2008), i amb fonament en l’acord del Ple del Consell de Mallorca de dia xx de 
xyz de 2015. 
 
I d'altra part, el Sr. Joan Xamena Galmés, Batle de Felanitx, que actua en nom i 
representació del municipi de Felanitx, amb domicili a la Plaça de la Constitució, 1, 
07200, amb el número d’identificació fiscal P0702200G, amb fonament en l’acord de 
ple de l’Ajuntament de Felanitx en sessió de 10 d’agost de 2015. 
 
EXPOSEN 
 
I.- Els Estatuts de l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de 
Mallorca foren aprovats per l’acord del Ple del Consell de Mallorca de dia 10 de 
novembre de 2008, publicat en el BOIB núm. 160, de 13 de novembre del mateix any. 
 
D’acord amb el seu article primer, L’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i 
Territorial de Mallorca és un organisme autònom, de caràcter administratiu, dotat de 
personalitat jurídica, patrimoni i pressuposts propis, amb capacitat d’actuació en el 
compliment de les seves funcions, per al desenvolupament, per part de l’administració 
del Consell de Mallorca, de les tasques d’inspecció, restauració de la legalitat i sanció 
en matèria d’urbanisme i litoral, així com de totes les altres competències que li 
assignen els seus Estatuts. 
 
L’article 7, per la seva banda, disposa que, de conformitat amb els articles 58 i 64.1 in 

fine de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes 
Balears, els municipis de l’Illa de Mallorca podran delegar les competències 
d’inspecció, supervisió, sanció i restabliment de la legalitat urbanística en el Consell de 
Mallorca, el qual les exercirà mitjançant l’Agència de protecció de la legalitat 
urbanística i territorial de Mallorca, en els termes i condicions establerts en els seus 
Estatuts i en els corresponents convenis de delegació. 
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II.- L’Ajuntament de Felanitx té atribuïdes competències en matèria de disciplina 
urbanística en virtut del que disposen els articles 29.2.c) de la Llei 20/2006, de 15 de 
desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, i 25.2.d) de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
 
L’avandita Llei 7/1985, en el seu article 10, determina que l’Administració local i les 
restants Administracions públiques ajustaran les seves relacions recíproques als deures 
d’informació mútua, col·laboració, coordinació i respecte als àmbits competencials 
respectius; i que procedirà la coordinació de les competències de les entitats locals entre 
sí i, especialment, amb les de les restants Administracions públiques, quan les activitats 
o els serveis locals transcendeixin l’interès propi de les corresponents entitats, 
incideixin o condicionin rellevantment els de les dites Administracions o siguin 
concurrents o complementaris dels d’aquestes. 
 
Per un altre costat, el Text refós de les disposicions vigents en matèria de règim local, 
aprovat pel Decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, en el seu article 69, estableix que 
les competències compartides o concurrents podran ser exercides conjuntament per 
l’Administració de l’Estat o de la Comunitat Autònoma i la Local, mitjançant la 
constitució d’ens instrumentals de caràcter públic o privat. 
 
III.- En virtut del que expressa l’article 70.1 de l’Estatut d’autonomia de les Illes 
Balears, en la redacció donada per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, són 
competències pròpies dels consells insulars les matèries d’urbanisme i habitabilitat. A la 
vegada, amb fonament en els articles 6.2 i 8.1, lletra k), darrer incís, de la Llei 8/2000, 
de 27 d’octubre, de consells insulars, i tal com concreta l’article 49.2 del  Reglament 
orgànic del Consell de Mallorca, el Ple d’aquest podrà acordar l’establiment d’entitats 
descentralitzades, amb personalitat jurídica pròpia, quan així ho aconselli la necessitat 
d’una millor eficàcia en la gestió, la seva complexitat, l’agilització dels procediments, 
l’expectativa d’augmentar o de millorar el finançament o la conveniència d’obtenir un 
major grau de participació ciutadana en l’activitat de prestació de serveis. 
 
Conformement amb l’article 3.3 dels Estatuts de l’Agència, és funció d’aquesta 
l’exercici de les competències d’inspecció, supervisió, sanció i restabliment de la 
legalitat urbanística que els municipis voluntàriament li deleguin, en les condicions que  
es determinin en els corresponents convenis de delegació. 
 
En aquest sentit, l’article 8.2 disposa que tal delegació produirà necessàriament 
l’atribució a l’Agència de les competències d’inspecció, sanció i restabliment de la 
legalitat urbanística que corresponguin al municipi, en els supòsits d’obres executades 
sense llicència o ordre d’execució o sense ajustar-se a les seves condicions, segons 
s’estableixi en el corresponent conveni. 
 
IV.- El present conveni de delegació ha tengut la prèvia aprovació del Ple de 
l’Ajuntament de Felanitx, mitjançant acord de data 10 d’agost de 2015, amb el vot 
favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, de 
conformitat amb els articles 94.3.h) de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i 
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de règim local de les Illes Balears, i 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases de règim local. 
 
Igualment, i previ informe preceptiu del Consell de Direcció de l’Agència de data xx de 
xyz de 2015, aquest conveni ha estat aprovat pel Ple del Consell de Mallorca, 
mitjançant acord de data xx de xyz de 2015, adoptat amb el vot favorable de la majoria 
absoluta del nombre legal de membres de la corporació, en atenció al que disposa 
l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985 abans esmentat. 
 
Les parts es reconeixen, per la representació amb què actuen, la capacitat suficient per 
formalitzar aquest conveni, per la qual cosa, i atesos tots els anteriors antecedents, 
convenen les següents 
 
ESTIPULACIONS 
 
Primera.- Delegació de competències 
 
1.- L’Ajuntament de Felanitx delega en el Consell de Mallorca, per al seu exercici 
mitjançant l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca, les 
competències municipals d’inspecció, sanció i restabliment de la legalitat urbanística, en 
relació amb les obres, usos del sòl i actuacions que es desenvolupin sense llicència o 
ordre d’execució o sense ajustar-se a les seves condicions en les diferents categories de 
sòl rústic del seu terme municipal. 
 
2.- La delegació de competències s'entén efectuada sense perjudici que per part de 
l'Ajuntament es puguin adoptar a sòl rústic protegit les mesures cautelars prèvies a 
l'inici de l'expedient previstes en l'article 150.1 de la Llei 2/2014, de 25 de març, 
d'ordenació i ús del sòl (LOUS), així com en l'article 416.5 del Reglament general de la 
LOUS 
 
3.- Aquesta delegació de competències no inclou la de les potestats sancionadora i de 
restitució de la legalitat urbanística relatives als procediments ja incoats per 
l’Ajuntament i que es trobassin en tramitació en el moment de l’entrada en vigor del 
present conveni, ni respecte a infraccions ja denunciades davant l’Ajuntament, que 
seran exercides per la corporació municipal. 
 
4.- La resolució dels recursos administratius i de les sol·licituds de revisió d’ofici contra 
els actes dictats per l’Agència en exercici de les competències municipals delegades 
correspondrà als òrgans competents d’aquesta. En canvi, correspondrà als òrgans de 
l’Ajuntament tant respecte als actes adoptats abans de l’entrada en vigor d’aquest 
conveni, com en relació amb els dictats amb posterioritat a aquesta data dins 
d’expedients que aleshores es trobassin en tramitació. 
 
5.- La delegació de competències podrà ser revocada en qualsevol moment mitjançant 
acord del Ple de l’Ajuntament adoptat per majoria absoluta del nombre legal de 
membres de la corporació. La revocació serà efectiva un cop comunicada al Consell de 
Direcció de l’Agència i publicada per aquesta en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. 
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Segona.- Condicions financeres 
 
1.- L’Ajuntament no haurà d’abonar cap aportació econòmica al Consell de Mallorca 
pel cost de l’exercici de les competències delegades. 
 
2.-L’Ajuntament rebrà el finançament de l’Agència per dur a terme les inversions 
oportunes per a la conservació i millora de la qualitat socioambiental i paisatgística. 
Aquest finançament provindrà del fons de l’Agència creat a partir dels excedents dels 
seus ingressos respecte de les seves necessitats de manteniment, d’acord amb allò 
establert a l’article 25.3 dels estatuts.  
 
3.-El finançament de les inversions a què es refereix l’apartat anterior serà acordat pel 
Consell de Direcció de l’Agència, prèvia sol·licitud dels municipis. Els criteris de 
distribució dels recursos del fons incorporaran la proporcionalitat de despeses i 
ingressos generats en relació a cada municipi per les actuacions de l’Agència. 
 
 
Tercera.- Obligacions assumides per l’Ajuntament 
 
1.- L’Ajuntament assumeix en tot cas les següents obligacions: 
 
 a) Prestar la cooperació i assistència activa que l’Agència pogués sol·licitar per a 
l’eficaç compliment de les seves competències. 
b)    Facilitar al personal de l’Agència tota la informació, documentació i ajuda material 
que hagin de menester per a l’adequat compliment de les seves funcions. 
c) Complir la resta de condicions i compromisos assumits en aquest conveni de 
delegació. 
 
2.- Més concretament, l’Ajuntament es compromet a: 
 
a) Prestar l’auxili de la policia local per facilitar les inspeccions, per vigilar l’eficàcia de 
les ordres de suspensió d’obres, per identificar als responsables de les infraccions, i per 
assistir a l’execució per part de l’Agència de les ordres de restitució de la legalitat 
urbanística infringida. 
 
b) Trametre a l’Agència les denúncies i tota l’altra documentació que es rebi a 
l’Ajuntament en relació amb les infraccions objecte de delegació. 
 
c) En els casos en què sigui presentada una denúncia per infracció urbanística a 
l’Ajuntament, efectuar amb els seus propis mitjans una acta d’inspecció i trametre-la a 
l’Agència juntament amb aquella. 
 
d) Comunicar a l’Agència les sol·licituds de llicències de legalització formulades en 
relació amb les infraccions objecte de delegació, així com el resultat dels expedients a 
què donassin lloc, i les incidències en la seva tramitació. 
 
Quarta.- Obligacions assumides per l’Agència 
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El Consell de Mallorca, a través de l’Agència, assumeix les següents obligacions: 
 
a) Tramitar i resoldre els expedients incoats amb motiu de la delegació  de 
competències, així com els recursos administratius i jurisdiccionals que se’n derivassin, 
i executar els actes administratius a què donassin lloc. 
 
b) Comunicar a l’Ajuntament els actes d’inici i de resolució dels expedients 
tramitats a causa de la delegació de competències. 
 
c) Exercir la funció inspectora dins l’àmbit de la delegació de competències. 
 
d) Prestar assessorament jurídic i tècnic a l’Ajuntament respecte a les sol·licituds de 
llicències de legalització formulades com a conseqüència de les infraccions objecte de 
delegació. 
 
e) Trametre a l’Ajuntament la memòria anual de la gestió de l’Agència. 
 
Cinquena.- Vigència del conveni 
 
Aquest conveni entrarà en vigor a l’endemà de la seva publicació per part de l’Agència 
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i el seu termini de vigència serà indefinit. 
 
Sisena.- Resolució del conveni 
 
1.- Seran causes de resolució del present conveni: 
 
a) La revocació de la delegació per part de l’Ajuntament, tal com recull el punt 4 de 
l’estipulació primera. 
 
b) La revocació de la delegació per part del Consell de Mallorca, per incompliment greu 
i reiterat de les obligacions assumides per l’Ajuntament en la estipulació tercera. En 
aquest cas, es requerirà acord del Ple del Consell de Mallorca, a proposta de la 
Presidència de l’Agència, un cop escoltat el Consell de Direcció, i prèvia audiència de 
l’administració municipal afectada. 
 
c) Per mutu acord de les parts. 
 
2.- Un cop resolt el conveni, es procedirà, en el seu cas, a la corresponent liquidació.  
 
En cap cas això afectarà a les obligacions contretes amb l’Agència, ni a la competència 
per a la tramitació i resolució dels procediments de reposició de la legalitat urbanística i 
sancionadors iniciats abans de la revocació de la delegació. 
 
Setena.- Interpretació i aplicació del conveni 
 
Les controvèrsies que poguessin sorgir en la interpretació i aplicació del present conveni 
seran resoltes pel Consell de Direcció de l’Agència, tal com preveu l’article 9.2 dels 
seus Estatuts. 
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I, en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest conveni, per triplicat i a un sol 
efecte, en el lloc i la data assenyalades a l’encapçalament. 
 
El Director de l’Agència de        El batle de l’Ajuntament de Felanitx 
protecció de la legalitat urbanística 
i territorial de Mallorca 
 
 
 
 
Maties Morey Ripoll         Joan Xamena Galmés 
 

S’ha tractat conjuntament amb el punt núm. 12. 

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

 
 
PUNT 14. PROPOSTA D’ACORD PER L’EXECUCIÓ DE LES SENTÈNCIES 
DEL TRIBUNAL SUPREM DE DIES 23 I 24 DE JUNY DE 2015, RECAIGUDES 
ALS RECURSOS DE CASSACIÓ NÚMEROS 3117/2013, 2182/2014 I 2256/2014, 
AMB RELACIÓ ALS CONTENCIOSOS INTERPOSATS CONTRA LA 
CORRECCIÓ D’ERRADA MATERIAL DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA DE 
LA MODIFICACIÓ NÚMERO 2 DEL PLA TERRITORIAL INSULAR DE 
MALLORCA. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament  de 
Territori i Infraestructures que diu: 
 
Vista la part dispositiva de la sentència del Tribunal Suprem de dia 23 de juny de 2015, 
recaiguda al recurs de cassació número 3117/2013, interposat pel Consell de Mallorca i 
essent part recorreguda l’entitat mercantil ZARPIMI, SA, i de les sentències de dia 24 
de juny de 2015, recaigudes als recursos de cassació números 2182/2014 i 2256/2014, 
interposats pel Consell de Mallorca i essent part recorreguda respectivament el Grup de 
consellers de PSM-Iniciativa Verds-Entesa i el Grup de consellers del Partido Socialista 
Obrero Español (PSOE-PSIB). 

Vist que les tres sentències del Tribunal Suprem confirmen la resolució de les 
sentències del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears números 296/2012, 
256/2012 i 224/2012, respectivament en què, amb idèntic pronunciament, es desestimen 
els recursos de cassació interposats pel Consell i es confirmen les resolucions 
d’instància. 

Vist que les sentencies confirmades anul·laren la correcció d’errada material tramitada 
amb relació a la Modificació número 2 del Pla territorial insular de Mallorca, on es 
considerava que al quadre de creixements de la Norma 6 del PTIM relatives al municipi 
de Campos a la columna “Ha ART/R-D”, havia de figurar la xifra de 21 hectàrees, en 
comptes de les 2 hectàrees consignades a l’esmentada modificació. 
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Vista la tramesa de les sentències que obliguen a executar les mateixes en els seus 
estrictes termes i a prendre en consideració el fet que queda confirmat que el creixement 
que ha de figurar al quadre esmentat de la Norma 6 del PTIM és de 2 hectàrees a la 
columna “HA ART/R-D” pel municipi de Campos. 

D’acord amb les competències assignades al Departament de Territori i Infraestructures 
per part del vigent Decret d’organització del Consell Insular de Mallorca, i tot 
considerant que pertoca al Ple, com a òrgan autor de l’acte administratiu impugnat, 
l’execució de les referides sentències, s’eleva la següent proposta d’ 

ACORD 

1. Executar en els seus estrictes termes, la sentència del Tribunal Suprem de dia 23 de 
juny de 2015, recaiguda al recurs de cassació número 3117/2013, interposat pel Consell 
de Mallorca i essent part recorreguda l’entitat mercantil ZARPIMI, SA, i les sentències 
de dia 24 de juny de 2015, recaigudes als recursos de cassació números 2182/2014 i 
2256/2014, interposats pel Consell de Mallorca i essent part recorreguda respectivament 
el Grup de consellers de PSM-Iniciativa Verds-Entesa i el Grup de consellers del 
Partido Socialista Obrero Español (PSOE-PSIB). 

2. Publicar aquests acords al Butlletí Oficial de les Illes Balears, als efectes prevists a la 
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa, i 
als efectes de donar publicitat a la confirmació de la dada de 2 hectàrees que queda 
fixada a la Norma 6 del Pla territorial insular de Mallorca pel que fa a la columna de 
creixement “Ha ART/R-D” del municipi de Campos. 

3. Notificar aquests acords a la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior 
de Justícia de les Illes Balear, pel conducte de l’Assessoria Jurídica del Consell Insular 
de Mallorca, als efectes oportuns prevists a la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora 
de la Jurisdicció contenciosa administrativa. 

 

La Sra. GARRIDO (consellera executiva de Territori i Infraestructures) explica que aquest punt és per 
donar compliment a tres sentències del Tribunal Suprem però també a tres sentències del Tribunal 
Superior de Justícia de les Illes Balears. 

Les sis sentències li diuen al Consell de Mallorca, de manera clara, que no es pot intentar variar la 
voluntat de la majoria del Ple del Consell de Mallorca de la sessió del mes de gener de 2011 mitjançant 
una correcció d’errades.  

Si en realitat el que es volia fer era variar aquella voluntat, s’havia d’iniciar el procediment adequat que 
era la modificació del Pla Territorial de Mallorca començant per una aprovació inicial, passant per 
informació ambiental, exposició pública per fer-hi al· legacions i, finalment, arribar a una aprovació 
definitiva. De fet, si s’hagués triat aquest procediment, faria temps que s’haurien inclòs, de manera legal i 
correcta, 19 ha al municipi de Campos. 

La fórmula de fer-ho a través d’una correcció d’errades ha creat una gran inseguretat jurídica en el 
municipi de Campos, als promotors que pensaven que en resultarien beneficiats i, al cap i a la fi, ha servit 
per fer renou. 

A més a més, això li provoca al Consell de Mallorca una despesa econòmica perquè les sis sentències el 
condemnen a pagar les costes que són de més de 10.000 € de la taxació de costes de les sentències del 
Tribunal Suprem i encara estan a l’espera de la taxació de costes de les sentències del Tribunal Superior 
de Justícia de les Illes Balears. 



 44 

Segurament seran més de 20.000 € de costes per un tema que tothom va advertir, tant la societat com els 
partits polítics de l’oposició, que no se continuàs amb aquell procés. 

En aquest cas, el Consell de Mallorca va iniciar un procediment de correcció d’errades del Pla Territorial 
Mallorca per esmenar vàries errades que hi havia a l’expedient. Unes s’havia de corregir a proposta dels 
tècnics (eren unes errades de planimetria) i una altra, la més important, referida a sa Ràpita i que 
incrementava 19 ha de creixement al municipi de Campos, aquesta darrera iniciada a instàncies de 
l’Ajuntament de Campos i del propietari dels terrenys. 

Aquesta correcció instada per l’Ajuntament de Campos i pel propietari dels terrenys va arribar 15 mesos 
després de la publicació en el BOIB de la modificació núm. 2 del Pla Territorial de Mallorca. 

Esdevé un poc difícil de creure que el promotor dels terrenys i el mateix Ajuntament de Campos, que 
havien fet al· legacions a la modificació núm. 2 del PTM dient que s’hi havia de tenir en compte una 
sentència sobre Son Durí, esperassin 15 mesos per llegir l’acord de Ple i l’anunci del BOIB i detectar que 
hi havia una errada en el sentit que el PTM deia 2 ha i havia de dir 21 ha. 

Aquell acord que va prendre el Consell de Mallorca en el mes d’abril de 2012 s’ha de situar en un context 
temporal en què, a cada Consell de Govern, el Sr. Delgado i el Sr. Bauzá sortien amb un interès 
autonòmic distint, uns interessos autonòmics que només tenien a veure amb projectes que presentaven 
problemes i que no eren més que purament especulatius. Aleshores el Consell de Mallorca va tornar a fer 
d’escolà del Sr. Bauzá i li va fer la feina bruta modificant el Pla Territorial de Mallorca. 

Malgrat que les sentències siguin en contra del Consell de Mallorca, se’n senten satisfets perquè els 
grups, que aleshores estaven a l’oposició, varen advertir que aquella correcció d’errades no s’havia de fer 
així sinó de la manera correcta i, a la fi, el resultat ha estat que la justícia els ha donat la raó. 

Ara, a partir de la publicació de l’acord que prenguin avui, el Pla Territorial de Mallorca tornarà a recollir 
2 ha de creixement, destinades a reserva o dotació, al municipi de Campos i 19 ha de creixement no 
vinculat al municipi de Campos, en lloc de 21 ha i 19 ha com deia fins ara el PTM. 

El Sr. APESTEGUIA (MÉS per Mallorca) comenta que, en parlar d’aquesta modificació del Pla 
Territorial de Mallorca, voldria tornar devers 4.000 anys enrere en el temps fins al Codi d’Hammurabi 
perquè va ser quan la civilització sumèria va decidir posar les seves lleis per escrit. Això era per donar 
seguretat jurídica als ciutadans i no permetre que els governants fessin el que volguessin en qualsevol 
moment. 

Quant al fet que ara els ocupa, el Partit Popular, a instàncies de l’Ajuntament de Campos i del promotor, 
va decidir que allà on deia “2”, havia de “21” perquè sinó no els hi cabia un hotel i, en lloc de seguir el 
procediment establert per la llei, varen optar per fer-ho per la porta de darrere i això es coneix com 
“urbanisme a la carta”. 

Tot això va ser advertit per un seguit d’associacions, per l’oposició i, fins i tot, per afectats, la qual cosa 
va conduir a la interposició de tres recursos contenciosos per part dels partits de l’oposició (MÉS per 
Mallorca i PSOE) i d’una empresa que en resultava afectada. 

La conseqüència han estat sis sentències negatives (no devien anar massa desencaminats els partits de 
l’oposició) que han causat, a part d’una pèrdua de temps i donar una mala imatge del Consell de 
Mallorca, haver de pagar, de moment, 12.000 € en costes i a l’espera de conèixer les costes de tres 
contenciosos, que encara no han estat taxades. 

El seu Grup es congratula pel resultat que significa tornar a la seguretat jurídica i a la decència tot i que 
lamenta haver de pagar aquestes costes i la imatge que se va donar, en aquell moment, del Consell de 
Mallorca. 

Finalment li demana al Partit Popular, si encara li queda decència, que demani perdó al ciutadà per haver 
fet això, que li causarà un greuge econòmic així com una mala imatge i, si encara li queda dignitat, que 
voti a favor del compliment d’aquestes sentències. 

La Sra. SERVERA (PSOE) intervé per, en certa manera, ratificar des del Grup Socialista les paraules que 
s’han dit en les dues intervencions prèvies i assenyala que creu que no cal tornar a explicar tota la història 
judicial d’aquesta procés perquè pensa que tothom la té clara. 

Ara bé, sí que vol recordar que els dos acords del Ple amb relació a aquest assumpte únicament es varen 
aprovar amb els vots del Partit Popular ja que tots els partits de l’oposició hi varen votar en contra. 
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Fins i tot es va advertir, quan el Consell de Mallorca es plantejar interposar recurs de cassació –així 
consta en l’acta del Ple–, que no s’interposàs aquell recurs perquè suposava una despesa innecessària; que 
no s’intentàs modificar, per altres vies que no fos la via legal, el Pla Territorial de Mallorca i que no es 
perdés més temps ni doblers amb aquest assumpte donat que les sentències en primera instància ja 
condemnaven aquesta institució al pagament de costes i segurament les sentències del Tribunal Suprem 
anirien en el mateix sentit. 

Així ha estat. S’ha condemnat el Consell de Mallorca al pagament de les costes però, malgrat això, el 
Grup Socialista se sent satisfet per les sentències del Tribunal Suprem que no fan més que confirmar que 
no es podia modificar el Pla Territorial de Mallorca de la manera que havien pretès els que governaven, 
en aquell moment, la institució, és a dir, via correcció d’errades materials per tal de permetre la 
construcció d’un hotel de cinc estrelles a sa Ràpita i, ara, aquestes sentències corroboren la protecció de 
l’entorn de sa Ràpita davant la construcció d’aquell macrohotel. 

Davant l’obligació d’acatar les sentències judicials, evidentment el Grup Socialista hi votarà a favor i li 
demana als grups de l’oposició que, si no hi voten a favor, almanco s’hi abstenguin ja que insisteix que la 
proposta que es duu a Ple és l’execució d’una ordre judicial amb independència de quin sigui el seu 
contingut. 

El Sr. ROVIRA (PP) exposa que les coses no són així com les relata la Sra. Garrido perquè no és cert que 
des del Govern de les Illes Balears, ni el Sr. Bauzá ni ningú, no varen demanar que fessin una correcció 
d’errades per modificar o corregir el Pla Territorial de Mallorca. 

Aquest tema va sorgir arran d’una sol· licitud de l’Ajuntament de Campos i dels promotors, que havien 
anat a l’Ajuntament de Campos per desenvolupar aquelles 19 ha, i es varen trobar una discrepància entre 
allò que dibuixava el PTM i recollia en el seu text i allò que deia el quadre d’hectàrees inclòs en el PTM. 

Pel que fa al motiu de fer servir aquest sistema per dur a terme la correcció, diu que va ser perquè els 
tècnics de Territori, els que varen redactar la modificació núm. 2 del PTM, varen dir que era una errada i 
ho digueren per escrit. 

De fet, a l’equip de govern d’aleshores, li era ben igual corregir l’errada d’una manera o d’una altra, però 
ho feren així perquè, per escrit, els tècnics digueren que així s’havia de fer. Això no només ho digueren 
els tècnics de Territori sinó que també ho digueren els tècnics del Servei Jurídic d’Urbanisme –també per 
escrit– i també ho digué l’Assessoria Jurídica del Consell de Mallorca però, en aquest cas, no per escrit 
sinó de paraula en una reunió amb tots els tècnics al despatx de Presidència. 

Allò que varen dir els tècnics d’Ordenació del Territori, els tècnics del Servei Jurídic d’Urbanisme i els 
tècnics d’Assessoria Jurídica del Consell de Mallorca a l’hora de presentar els recursos davant el Tribunal 
Suprem, va ser allò que va fer l’equip de govern. 

Si bé ara es demostra que el procediment estava equivocat, recalca que l’equip de govern just va fer allò 
que els varen indicar els tècnics que s’havia de fer. Així doncs, vol deixar clar que no varen utilitzar un 
procediment en contra de l’opinió tècnica sinó que s’utilitzà el procediment que assenyalaren els tècnics i, 
a més a més, eren els mateixos tècnics havien participat en la modificació núm. 2 del Pla Territorial de 
Mallorca l’any 2011. 

Tot seguit recorda que la inseguretat jurídica no la crea la correcció d’errades sinó que la crea una errada 
en la modificació núm. 2 del Pla Territorial de Mallorca, la qual varen intentar corregir d’una forma que, 
al final, no ha estat ben vista pels tribunals però així ho feren per indicació dels tècnics que abans ha 
esmentat. El que no hauria estat normal és que ho fessin d’una altra forma ignorant les indicacions dels 
tècnics per escrit quant a la manera en què s’havia de procedir. 

Per concloure la intervenció, anuncia que el Partit Popular no votarà en contra d’aquest punt, s’hi 
abstendrà. 

La Sra. GARRIDO comenta que no pot provar que des del Govern de les Illes Balears els diguessin que 
tramitassin aquesta correcció d’errades i aclareix que allò que ha dit és que, dins un context temporal, 
l’any 2012, cada divendres se’n duien una nova i desgraciada sorpresa: cada divendres, el Consell de 
Govern aprovava un interès autonòmic. 

En el mes de març de 2012, el Sr. Delgado i el Sr. Bauzá varen aprovar l’interès autonòmic de l’hotel de 
Son Durí a sa Ràpita i, curiosament, de manera quasi simultània, l’Ajuntament de Campos li va dir al 
Consell de Mallorca que havia comès un error i que allà on diu “2 ha”, havia de dir “19 ha” i el govern 
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del PP posà en marxa, immediatament, el procediment i en el mes d’abril de 2012 varen dur al Ple 
l’expedient d’aprovació de correcció d’errades del Pla Territorial de Mallorca. 

El Sr. Rovira argumenta que el procés triat va ser a proposta tècnica, cosa que no posa en dubte perquè 
precisament el procés triat a proposta dels tècnics incloïa altres coses que sí eren errades que havien 
detectat els tècnics –errades en la planimetria– i, aprofitant l’avinentesa, hi inclogueren el tema de sa 
Ràpita o, almanco, això el que pensa en veure el context temporal en què s’inicia tot aquest procediment i 
la manera de fer-lo. 

En dret, una correcció d’errades es refereix a una errada de fet, material o aritmètica però aquesta errada 
no estava inclosa en cap d’aquests supòsits ja que el Tribunal Suprem, expressament, diu: “La tesis de la 

administración, concretada en que se trata de error material por omisión de operación aritmética, no 

combina bien con la circunstancia de que la memoria de la modificación núm. 2 de Plan Territorial 

Insular contenga una específica justificación del resultado alcanzado en la controvertida tabla 6”, és a 
dir, les 2 ha i no les 21 ha. 

La proposta que el govern del PP va dur Ple venia acompanyada d’informes que feien operacions 
intel· lectuals per arribar a la conclusió que estaven davant d’una errada material, aritmètica o de fet però 
no era una errada de fet sinó de dret i precisament això ha provocat la nul·litat d’aquell acord de Ple. 

Reitera que l’oposició havia advertit que no era correcte el procediment i el Partit Populat, que tenia la 
responsabilitat de govern, seguint el principi de prudència i per tal de preservar la seguretat jurídica, 
hauria d’haver aplicat el procediment que menys problemes pogués ocasionar. 

De fet, si varen organitzar una reunió amb tots els tècnics i amb la presidenta del Consell de Mallorca, va 
ser perquè els preocupava el tema. Si haguessin vist molt clar el procediment, no haurien fet una reunió 
amb Assessoria Jurídica, els altres tècnics, el conseller executiu d’Urbanisme i Territori més la presidenta 
de la institució per veure si el procediment que triaven era el correcte. 

Si haguessin aplicat el principi de prudència en aquell moment, ara el municipi de Campos tendria les 19 
ha ja que la passada legislatura el PP tenia una majoria absoluta que els permetia poder-ho fer tot però, tot 
i tenir aquesta majoria absoluta, varen triar el procediment que no era l’adequat. 

En el fons, pensa que la intenció real del Sr. Rovira era que sa Ràpita no tengués aquestes 19 ha ja que, si 
hagués fet la modificació del Pla Territorial de Mallorca, les hauria tengudes però, en canvi, va triar el 
procés que sabia que no podria fructificar. 

Crida l’atenció que haguessin de fer un informe de 38 pàgines per justificar que estaven davant una errada 
material. Llavors hi havia un altre informe, presentat davant els tribunals, era de més de 50 pàgines per tal 
de justificar igualment que era una errada material. Ambdós informes, només per la seva grandària, 
denoten que no era una errada material. 

Malgrat tot això, li ha d’agrair al Sr. Rovira que triàs aquest procés perquè ha aconseguit que sa Ràpita 
avui no tengui aquestes 19 hectàrees. 

El Sr. ROVIRA no accepta la interpretació que en fa la Sra. Garrido i nega que s’aprofitàs una correcció 
d’errades per incloure-hi el tema de sa Ràpita. 

Reitera que el Consell de Mallorca, a petició de l’Ajuntament de Campos, inicià la correcció de les 
errades i els tècnics de la casa varen dir que el procediment que s’havia de seguir era el de correcció 
d’errades, com així consta per escrit. 

Quant al comentari sobre la grandària dels informes, diu que no hi pot dir res perquè no els va fer ell. Ell 
just va fer allò que li varen indicar tots els tècnics de la casa i espera que la Sra. Garrido segueixi també 
els procediments que li indiquin els tècnics en lloc de, per prudència, fer el contrari del que diguin els 
tècnics, que són les persones preparades i amb la responsabilitat d’elaborar els informes. 

Certament s’ha comprovat que els tècnics no varen encertar o es varen equivocar a l’hora de determinar 
què s’havia de fer però, en tot cas, el govern va fer allò que deien els tècnics i, per tant, la responsabilitat 
del PP consisteix en haver fet les coses així com li digueren que s’havien de fer. 

Encara que les sentències fan palès que va ser un error, té la consciència tranquil· la d’haver fet les coses 
tal i com s’havien de fer. No ho feren malament a posta ni en contra del criteri tècnic sinó que, seguiren 
les indicacions tècniques per tal de corregir un error. 
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Pel que fa la resta de la intervenció de la Sra. Garrido, pensa que no ho hauria d’haver dit perquè són 
paraules un tant desafortunades ja que no ha de fer segons quines interpretacions que no són certes i ja era 
suficient amb l’explicació donada en el sentit que sempre varen seguir el criteri dels tècnics en la forma 
d’actuar i, fins i tot, a l’hora d’interposar els recursos. 

La Sra. GARRIDO no pensa que sigui una sorpresa per al Sr. Rovira tot el que ha comentat abans perquè 
són les seves impressions, que les hi ha comentades en diverses ocasions. 

Reconeix que els informes tècnics varen indicar que aquest era el procediment a seguir però considera 
que el Sr. Rovira hi hagués pogut aplicar un principi de prudència. Això mateix amb el punt següent que 
no és una correcció d’errada però ho podria haver estat. Li ha demanat als tècnics com ho havien de 
plantejar, si correcció d’errades o modificació de l’acord, i els tècnics han dit que s’havia de fer una 
modificació de l’acord. 

Si en aquell moment el Sr. Rovira no ho veia clar, per prudència i per seguretat jurídica, hauria d’haver 
optat per triar el procediment adequat per molt que els tècnics li diguessin una altra cosa donat que una 
correcció d’errades també es pot fer via modificació puntual, ja que els dos procediments no són 
incompatibles. 

Per acabar, li retreu que doni la culpa als tècnics i adverteix que els polítics han d’assumir les seves 
responsabilitats quan toca i, en aquests casos, la culpa sempre és política i no dels tècnics. 

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

 
PUNT 15. PROPOSTA DE RECTIFICACIÓ DE L'ACORD EL PLE, DE DATA 8 
D'OCTUBRE DE 2015, RELATIU A L'APROVACIÓ DE LES TARIFES 
APLICABLES L'ANY 2016 ALS SERVEI D'INSPECCIÓ TÈCNICA DE 
VEHICLES 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: 

Antecedents 

1.- El Ple del Consell de Mallorca, en sessió de data 8 d’octubre de 2015, va acordar 
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.  Aquest 
acord es va publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 163, de data 5 de 
novembre de 2015.  

2.- S’ha detectat una errada material a la fórmula del servei núm. 10 de la inspecció 
tècnica de vehicles. 

Fonaments 

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 
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PROPOSTA D’ACORD 

Rectificar l’acord del Ple del Consell de Mallorca, adoptat en data 8 d’octubre de 2015, 
degut a que s’ha detectat una errada material a la fórmula del servei núm. 10 de la 
inspecció tècnica de vehicles, i que restarà de la manera següent:  

<<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 = 54,57€+ (n-1) x 5,47€] 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. 

• 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. 
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• 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) demana disculpes per l’error 
comès a l’hora d’aprovar les tarifes d’ITV i ara duen a Ple una proposta de correcció de l’errada. 

Les operacions aritmètiques que s’havien fet i el resultat de la tarifa són exactament els mateixos però un 
dels enunciats de càlcul no era correcte, s’havia emprat el de la tarifa de 2014, i per esmenar aquest error 
ho fan via modificació. 

El Sr. PASTOR (El Pi-Proposta per les Illes) anuncia que el seu Grup no hi votarà en contra perquè és 
evident que és una proposta de tràmit però, donat que d’entrada el seu Grup no està d’acord amb les 
tarifes que pensen que són abusives, aleshores s’hi abstendran. 

Aprofitar per assenyalar que li agradaria que s’iniciassin les reunions que s’havien promès per tal de 
veure si seria factible recuperar la concessió o bé, que quan aquesta acabi, la gestioni directament el 
Consell de Mallorca perquè tots els mallorquins i mallorquines gaudeixin d’unes tarifes més baixes. 

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). 
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DEPARTAMENT DE DESENVOLUPAMENT LOCAL 
 
PUNT 16. APROVACIÓ INICIAL D’UN PLA ESPECIAL D’AJUDES 2015-2016 
A LES CORPORACIONS LOCALS DE MALLORCA DE POBLACIÓN 
INFERIOR O IGUAL A 20.000 HABITANTS PER A OBRES I SERVEIS 
MÍNIMS OBLIGATORIS. 
 
Es dóna compte de la següent propopsta del conseller executiu del Departament de 
Desenvolupament Local que diu: 

 

PROPOSTA D’ACORD 

 
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. 
 

Mitjançant acord del Ple del Consell de Mallorca de dia 8 d’octubre de 2015 es varen 
assignar les  ajudes del Pla Especial als diferents projectes d’obra presentats pels 
ajuntaments. 
 
Aquest acord del Ple de dia 8 d’octubre d’assignació es va modificar  en el Ple que va 
tenir lloc el dia 12 de novembre, ja que es va estimar un requeriment interposat per 
l’Ajuntament de Porreres, ja que els pressuposts de les obres que es varen aprovar  en el 
Ple de dia 8 d’octubre eren incorrectes i es va tenir que modificar els pressuposts de  
dues obres de les quatre presentades per l’Ajuntament de Porreres i suprimir el punt 5 
de l’acord de dia 8 d’octubre de 2015. 
 
No totes les ajudes concedides al Pla especial  es varen poder assignar als Ajuntaments, 
per la qual cosa es fa necessari que aquests Ajuntaments que no varen obtenir la totalitat 
de l’ajuda puguin  obtenir-la amb la seva totalitat.  
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A aquest Pla Especial just poden acollir-se els ajuntaments i les entitats locals menors 
de Mallorca de població inferior o igual a 20.000 habitants que no hagin obtingut la 
totalitat de l’ajuda aprovada en el Pla Especial d’ajudes abans esmentat del Consell de 
Mallorca.  
 
Les actuacions que han de obtenir l’ajuda són obres d’inversió de l’article 26 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, d’un import igual o 
superior a 10.000,00 euros, IVA inclòs. 
 
Es destina la quantitat de dos-cents vint-i–sis mil dos-cents setanta set euros amb quinze  
cèntims (226.277,15 €) amb càrrec a la partida pressupostària 65.94310.76202, del 
pressupost de 2015 per a la realització d’aquest Pla  especial. 

 
L’ajuda es determinarà de la forma següent: 
 
Tots els ajuntaments obtindran el 100 % del projecte o projectes que presentin, fins a un 
màxim per ajuntament igual a la diferència entre l’ajuda proposada al Pla Especial 
d’ajudes 2015-2016 aprovat per acord del Ple de dia 12 de febrer de 2015 (BOIB núm. 
36, de dia 14 de març de 2015) del Departament de Cooperació Local del Consell de 
Mallorca i l’ajuda concedida per a tots els projectes presentats al Pla Especial 
mitjançant acord del Ple del Consell de Mallorca de dia 8 d’octubre de 2015 i 12 de 
novembre de 2015.  
 
En primer lloc se subvencionarà el projecte de major quantia i la resta s’aplicarà al 
següent o següents projectes. 
 
Per tot això, el Conseller Executiu de Desenvolupament Local fa al Consell Executiu 
del Consell de Mallorca la següent proposta d' 
 

A C O R D 
 
1.- 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 per a 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.  
 
2.- Aprovar inicialment el règim de concertació del Pla Especial per als anys 2015 i 
2016 que s’adjunta a aquest acord com Annex I i disposar  per a aquest règim la 
normativa específica aplicable pel que fa referència a l’atorgament i execució de les 
ajudes que es derivin d’aquest Pla Especial.  
 
3.- A aquest Pla Especial just poden acollir-se els ajuntaments i les entitats locals 
menors de Mallorca de població inferior o igual a 20.000 habitants que no hagin 
obtingut la totalitat de l’ajuda aprovada en el Pla Especial d’ajudes 2015-2016. 
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 Les actuacions que han de obtenir l’ajuda són obres d’inversió de l’article 26 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, d’un import igual o 
superior a 10.000,00 euros, IVA inclòs. 
 
4.- Aprovar inicialment la proposta de distribució de les ajudes d’aquest Pla especial. 
Els Ajuntaments i entitats locals menors de Mallorca que es podran acollir a aquest Pla 
especial  i les ajudes  que s’obtindran son els següents: 
 
 
Ajuntament CIF Ajuda 
Andratx P-0700500B 58.500,00 
Montüiri P-0703800C 55.044,87 
Puigpunyent P-0704500H 100.000,00 
Santa Maria del Camí P-0705600E 12.732,28 
  226.277,15 
 
 
5.- Autoritzar una despesa per import de dos-cents vint-i–sis mil dos-cents setanta set 
euros amb quinze cèntims(226.277,15 €) amb càrrec a la partida pressupostària 
65.94310.76202, del pressupost de 2015 per a la concessió de subvencions d’aquesta 
convocatòria. 

 
6.-  Sotmetre a exposició pública aquest Pla Especial per un termini de deu dies hàbils 
mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB). Durant aquest 
termini es podran presentar a aquest Pla les al·legacions i les reclamacions que es 
considerin oportunes. Si no es presenten al·legacions ni reclamacions en aquest termini, 
aquest Pla Especial s’entendrà aprovat definitivament. 

 
7.1- Amb càrrec a aquesta ajuda es podran presentar un o diferents projectes, però el 
màxim subvencionable per a cada municipi seran les quantitats que es fan constar a 
l’apartat 4 d’aquest acord. Una vegada presentat el projecte o projectes per part dels 
ajuntaments, el Ple del Consell de Mallorca aprovarà el destí de l’ajuda. En primer lloc 
se subvencionarà el projecte de major quantia i la resta s’aplicarà al següent o següents 
projectes. Si el projecte o la suma de tots els projectes presentats és d’import inferior a 
l’ajuda concedida, aquesta es reduirà automàticament a l’import de les actuacions 
presentades. 
 
7.2.- Aprovat definitivament aquest Pla Especial, l’ajuntament interessat ha de presentar 
la següent documentació: 
 
-Dos exemplars en paper del projecte o projectes tècnics amb el contingut que es fa 
constar al punt 6 de l’annex I (Règim de concertació). 
 
-Declaració responsable amb relació al règim de concertació de les ajudes del Pla 
Especial (Annex II). 
 
Per a cada projecte que es presenti: 
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-Certificat de la possessió i disposició real i plena dels terrenys necessaris per a 
l’execució de l’obra o servei (Annex IV). 
 
-Informe acreditatiu de l’adaptació de l’obra al corresponent planejament urbanístic    
vigent (Annex V). 
 
-Certificat de viabilitat del projecte per part del tècnic municipal (Annex VI). 
 
-Declaració jurada del tècnic redactor del projecte de no estar sotmès en cap causa 
d’incompatibilitat amb l’administració actuant (Annex VII). 
 
7.3.- El termini per presentar cada projecte amb el contingut que es fa constar a l’annex 
I i els documents que figuren a l’apartat anterior (Annex II; Annex IV; Annex V; Annex 
VI; i Annex VII) d’aquest acord serà de 20 dies hàbils comptadors des del dia següent al 
de la recepció de la notificació de l’acord d’aprovació definitiva del Pla Especial a cada 
ajuntament subvencionat.  
 
7.4.- Si la presentació del projecte o projectes i de tota la documentació annexa  no 
reuneix els requisits establerts en aquest Pla Especial, o en el cas que es consideri 
necessari sol·licitar a l’ajuntament interessat aclariment o ampliació d’informació sobre 
qualsevol extrem relacionat amb el Pla Especial, el Departament de Desenvolupament 
Local requerirà a l’interessat perquè ho esmeni en el termini improrrogable de deu dies 
hàbils. 
 
7.5.- La presentació correcta del projecte o projectes i dels corresponents documents de 
l’apartat 7.2 d’aquest acord en el termini abans esmentat, o en fase de subsanació de 
deficiències, s’entendrà com acceptació de l’ajuda, i, en cas contrari, la no presentació 
en aquest termini, o en fase de subsanació de deficiències, s’entendrà com a renúncia de 
l’ajuda concedida o pèrdua del dret a l’ajuda concedida, si es tracta de la no presentació 
o de la presentació amb deficiències de l’Annex II. 
 
7.6.- Tots els projectes que es presentin han de ser d’un import igual o superior a deu 
mil euros (10.000,00 €), IVA inclòs, i se n’han de presentar dos exemplars en paper de 
cada un. 
 
8.- Aplicar aquestes ajudes en una quantia màxima de de dos-cents vint-i–sis mil dos-
cents setanta set euros amb quinze cèntims(226.277,15 €)  amb càrrec a la partida 
pressupostària 65.94310.76202 del pressupost de despeses de 2015 (referència: 
22015012744) 
 
9.- Aprovar els models normalitzats següents: 
 
-Declaració responsable amb relació al règim de concertació de les ajudes del Pla 
Especial (Annex II) 
-Declaració responsable amb relació a les normes del Pla Especial en fase de justificació 
de despeses (Annex III). 
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-Certificat de possessió i disposició real i plena dels terrenys necessaris per a l’execució 
de l’obra o servei (Annex IV). 
-Informe acreditatiu de l’adaptació de l’obra al corresponent planejament urbanístic 
vigent (Annex V). 
-Certificat de viabilitat del projecte per part del tècnic municipal (Annex VI). 
-Declaració jurada del tècnic redactor del projecte de no estar sotmès en cap causa 
d’incompatibilitat amb l’administració actuant (Annex VII). 
-Certificat d’adjudicació de l’obra (Annex VIII). 
-Certificació d’obra (Annex IX). 
-Certificat final d’obra (Annex X). 
-Acta de recepció (Annex XI). 
-Liquidació d’obra contractada (Annex XII). 
 

10.- Els ajuntaments i entitats locals menors beneficiaris de les ajudes estaran obligats a: 
 

10.1.1.- Adjudicar les obres i la resta d’actuacions subvencionades i comunicar-
ho al Consell de Mallorca fins a dia 30 de març de 2016, havent de presentar el 
corresponent certificat d’adjudicació de cada una de les obres (Annex VIII). I a acabar-
les i justificar les despeses al Consell fins a dia 30 de juny de 2016.  

 
Per a la justificació de cada execució parcial de l’obra s’ha de presentar la 

següent documentació: 
 
-Model oficial de certificació d’obra (Annex IX) degudament emplenat, i signat 

pel contractista i pel director (o directors) de l’obra, amb les firmes degudament 
identificades. 
 

-Relació valorada dels treballs duts a terme signada pel director (o directors) de 
l’obra amb les firmes degudament identificades. 

 
-Factura original de l’empresa que hagi fet les actuacions objecte de subvenció. 

No es pot emplenar la factura sobre una fotocòpia del model original de factura que 
empri l’empresa; el logotip i la resta de dades de l’empresa han de figurar amb la 
tipologia original. 
 
En lloc de la factura original també es pot trametre una fotocòpia de la mateixa, la qual 
ha d’estar acarada pel secretari de la Corporació i s’ha d’acreditar, bé en el cos de la 
factura fotocopiada per mitjà d’una diligència signada per l’esmentat funcionari, bé a 
través d’un certificat expedit pel mateix funcionari, que la factura no s’ha emprat ni 
s’emprarà com a justificant per al cobrament d’una altra ajuda. 
 
La factura haurà d’estar aprovada per part de l’òrgan competent de l’ajuntament: 
Aquesta aprovació podrà acreditar-se bé per mitjà d’una diligència del secretari de la 
Corporació en el cos de la factura, bé per un certificat expedit pel funcionari esmentat. 
 

S’acceptaran com a justificants les factures independentment del seu pagament, però les 
factures s’han d’abonar al contractista per part de l’ajuntament beneficiari de l’ajuda en 
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el termini de 30 dies hàbils comptadors des del dia que s’hagin rebut els pagaments 
parcials (o total) de l’ajuda per part del Consell de Mallorca. En cas contrari, si no es 
paga en aquest termini, aquest incompliment serà causa de reintegrament de l’ajuda. 
L’ajuntament està obligat a remetre al Consell de Mallorca en el termini de 15 dies 
hàbils comptadors a partir del dia següent del pagament al contractista el document 
comptable justificatiu d’aquest abonament.  

 
En el cas que es tracti de la darrera execució parcial de l’obra, o de la primera i única, a 
més de la documentació abans esmentada s’ha de presentar: 

 
a) Una memòria d’actuació justificativa del compliment de les condicions 

imposades a la concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i 
dels resultats obtinguts. 
 

b) Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades. 
 
c) Una relació detallada d’altres ingressos o subvencions que, si s’escau, hagin 

finançat l’activitat amb indicació de l’import i la seva procedència. 
 

d) Declaració responsable del fet que els treballs realitzats i facturats objecte de 
l’ajuda han estat realitzats de conformitat als preus de mercat. (Annex III) 
 

e) Declaració responsable mitjançant la qual s’acrediti que les despeses  
corresponen sense cap dubte a l’activitat objecte de subvenció. (Annex III) 
 

f) Declaració responsable mitjançant la qual s’acrediti que l’ajuntament no 
recupera ni compensa l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA). (Annex III) 

   

g) Certificat final d'obra signat pel director de la mateixa (Annex X). En el cas 
que el projecte inicial estigui visat pel corresponent col·legi professional, s’ha de 
presentar el certificat igualment visat. 

 
h) Acta de recepció de l'obra (Annex XI) signada conjuntament pel director, el 

contractista, un facultatiu tècnic en representació de la Corporació Local i un 
representant del Consell de Mallorca. A aquest efecte, la Corporació Local, amb una 
antelació mínima de tres dies hàbils, comunicarà al Consell de Mallorca el dia i l'hora 
prevista per a la recepció de les obres i també la de la seva inauguració oficial. 

 
i) Liquidació definitiva de l'obra on es faran constar les subvencions concedides 

d'altres institucions per a la seva execució. (Annex XII). 
 
j) Plànols que recullin l’estat final de l’obra en format .dwg, .shp, .dgn, .dxf, en 

suport digital.  
 

En el cas d’adjudicar millores o que es facin modificacions al projecte o projectes 
presentats, s’ha d’aportar en el transcurs de les obres la documentació tècnica adient 
que les descrigui. 
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El període durant el qual el beneficiari ha de destinar el bé al fi concret per al qual 
s’ha concedit la subvenció és de 20 anys. L’incompliment d’aquesta obligació de 
destí serà causa de reintegrament de la subvenció. En el cas de béns inscriptibles en 
un registre públic, aquesta circumstància s’ha de fer constar en l’escriptura, així com 
l’import de la subvenció concedida, i aquests aspectes han de ser objecte d’inscripció 
en el registre públic corresponent. 

 

10.1.2.- En tot cas, amb la finalitat de comprovar que es mantenen les circumstàncies 
legalment fixades per al cobrament de la subvenció, abans de fer-s’hi efectiu el 
pagament per part del Consell s’haurà de presentar, a requeriment del mateix 
Consell, la següent documentació per a totes les actuacions objecte de subvenció: 

 
a) Certificat del secretari municipal que l’ajuntament es troba al corrent en el 

compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
 
b) D’ofici, a petició del Departament de Desenvolupament Local, la Tresoreria 

emetrà informe acreditatiu d’estar al corrent d’obligacions tributàries amb el Consell de 
Mallorca de cadascun dels beneficiaris de les subvencions. 

 
10.1.3.- La subvenció s’atorgarà per un import cert. En el cas que la quantia 

justificada sigui inferior a la concedida l’import a subvencionar s’ha d’ajustar amb el 
finalment justificat. 

 
10. 2.- Fer constar el patrocini del Departament de Desenvolupament Local del 

Consell de Mallorca en les actuacions. En especial, a col·locar en un lloc visible de 
l’obra a l’acte d’inauguració de la mateixa una placa de ferro amb lletres de llautó amb 
la llegenda i les mides que indiqui el Consell de Mallorca. Durant tota l’execució de les 
obres, les entitats locals beneficiàries de les subvencions tendran l'obligació d'adoptar 
les mesures pertinents perquè el contractista adjudicatari d'una obra col·loqui un cartell, 
a peu d'obra, en un lloc visible des de la via pública, on s'indicarà l'organisme o 
organismes que ajuden en l’execució del projecte. El contractista es farà càrrec sempre 
del cost del cartell i del de la seva col·locació. L'esmentat cartell tendrà les 
característiques que determini el Consell de Mallorca en el seu moment.   
 

10.3.- Comunicar al Departament de Desenvolupament Local del Consell de 
Mallorca, en qualsevol moment, l’obtenció de subvencions o ajudes per a la mateixa 
finalitat i no consignades en la sol·licitud. 

 
 
10.4.- Les previstes a l’article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 

de subvencions, i la resta de normes concordants. 
 

10.5.- La resta d’obligacions que es preveuen en l’article 10 del vigent 
Reglament de subvencions i ajudes econòmiques del Consell de Mallorca (BOIB núm. 
132, de dia 3 de novembre de 2001). 
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11.- Les ampliacions dels terminis establerts en aquest Pla Especial es regirà pel que 
disposa l’article 49 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. En tot cas, les 
sol·licituds d’ampliació de terminis han de tenir entrada oficial al Consell de Mallorca 
amb una antelació mínima de cinquanta (50) dies naturals a la data de la seva 
finalització. S’autoritza el Conseller executiu de Cooperació Local per a la resolució de 
les peticions d’ampliacions de terminis. Aquestes ampliacions de terminis, ni la 
subsanació de deficiències, no podran ser posteriors a dia 31 de desembre de 2016. 

 
12.- Comunicar individualment el contingut d’aquest acord definitiu juntament amb la 
proposta d’ajuda que li correspongui a cada ajuntament. 
 
13.- En el BOIB es publicarà l’acord d’aprovació inicial del Pla Especial així com, amb 
caràcter definitiu, la relació total de les ajudes atorgades, amb expressió de la 
convocatòria, partida pressupostària, beneficiari, quantia i finalitat de l’ajuda. 
 

El Sr. FONT (conseller executiu de Desenvolupament Local) explica que és un pla especial que 
complementa un altre pla anterior, que ja està resolt, en què 4 ajuntaments, per diverses circumstàncies, 
no varen poder completar la quantitat que el pla 2015-2016 els havia assignat. 

Ara obren aquesta nova convocatòria per tal que puguin presentar projectes els ajuntaments que 
parcialment quedaren fora de l’anterior convocatòria i amb el límit màxim de la quantitat que tenien 
prevista però que no se’ls va arribar a assignar. 

El Sr. PASTOR (El Pi-Proposta per les Illes) mostra el seu acord amb la voluntat del Sr. Font però pensa 
que el procediment no és el més correcte a seguir per una administració pública que diu que vol ser 
transparent. 

No es tracta només d’obrir una convocatòria d’ajudes per a ajuntaments sinó que ja duen les propostes 
d’acord de les ajudes que s’han d’assignar a aquests ajuntaments. 

Recorda que, en la primera reunió que va tenir a l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca, va passar 
quelcom que no es podia imaginar que pogués passar. S’hi va aprovar obrir una línia d’ajudes per al Gran 
Premi de Mallorca, però era per donar els premis al que havien guanyat feia 3 o 4 mesos. 

Pensa que no poden fer servir un procediment, que en teoria és transparent i públic, per fer unes 
subvencions nominatives. Considera que han d’existir altres fórmules o procediments, més transparents, 
com podrien ser els convenis directes, les subvencions directes, la modificació de pressupost, etc., per 
donar les ajudes a aquests ajuntaments per les raons que siguin i El Pi-Proposta per les Illes hi estarà 
totalment d’acord. 

En canvi, fer-ho d’aquesta manera els fa pensar que tots els procediments que obri la casa puguin ser 
iguals, és a dir, que s’obrin línies d’ajudes que ja tenguin destinataris i sàpiguen la quantia que els han 
d’assignar. No és bo per al Consell de Mallorca que es posi en dubte que en totes les línies d’ajudes ja se 
sàpiga la quantia que s’assignarà a cada ajuntament, entitat o persona. 

Per això, el seu Grup sol· licita que aquesta proposta es retiri i, en cas de voler donar unes ajudes 
concretes, pels motius que siguin, a uns determinats ajuntaments, doncs que ho facin a través d’una 
proposta directa però no accepta que se faci mitjançant aquest sistema de convocatòria perquè creu que és 
un error. 

El Sr. ROVIRA (PP) manifesta que coincideix en tot amb els arguments exposats pel Sr. Pastor. 

A continuació comenta que poden estar d’acord o no amb la filosofia d’aquest punt però no hi està 
perquè, en primer lloc, s’està premiant aquells que s’han equivocat. Tothom vol que tots els ajuntaments 
tengui accés a ajudes però aquesta convocatòria està premiant els 4 ajuntaments que ho feren malament i 
són ajuntaments de tots els colors polítics. 
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Demana si, a partir d’ara, el costum serà aquest, és a dir, que tant si els ajuntaments ho fan bé com si ho 
fan malament, tanmateix acabaran rebent la subvenció i això no els pareix correcte. 

En segon lloc, l’aparença de l’acord és absolutament lamentable. Afirma que no és possible que amb els 
punts núm. 1, 2 i 3 s’estigui iniciant la convocatòria d’un pla especial, en teoria lliure, perquè s’hi 
presentin els ajuntaments que reuneixin uns determinats requisits però, per altra banda, no s’hagi tengut la 
prudència de deixar, per a un altre ple, la quantitat concreta amb què s’ajudarà als ajuntaments que 
presentin projectes. 

Recalca que no entén com és possible que el mateix acord s’hagi inclòs la convocatòria i l’adjudicació. 
Sembla que hagin parlat amb els ajuntaments per saber si mantenen els projectes i les quanties que 
presentaren a la primera convocatòria.  

Qualifica de lamentable i poc seriós que s’hagi inclòs el punt 4t en aquest mateix acord i, per això, també 
sol· licita la retirada d’aquest punt de l’ordre del dia per tal refer-lo així com toca, acomplint els terminis 
pertinents amb independència que això impliqui allargar el procés i, si és necessari convocar algun ple 
extraordinari per aprovar-ho, no hi ha problema, poden comptar amb el Partit Popular. 

A més a més, alguns dels ajuntaments que perderen la subvenció va ser per errors procedimentals però 
altres la perderen per autèntics errors de projectes i, per això, planteja si presentaran altres projectes fent-
los quadrar amb la quantia que ja tenien assignada o si bé ja han corregit les errades de projecte o 
urbanístiques que varen impedir l’adjudicació en el seu moment. 

Reitera els arguments exposats i anuncia que el Partit Popular, tot i que està d’acord, en part, amb la seva 
filosofia, no pot votar a favor d’un acord que consideren que no està ben fet i, per això, en demana la 
retirada i que es torni a refer. 

El Sr. FONT comenta que pot entendre perfectament la intervenció del Sr. Pastor perquè, al cap i a la fi, 
dóna la seva opinió sobre una forma de donar subvencions als ajuntaments a través d’un pla especial. 

En canvi, no pot entendre de cap manera el plantejament del Sr. Rovira perquè el pla especial el va 
dissenyar el Partit Popular la legislatura passada, un pla que ja assignava unes quantitats màximes als 
ajuntaments. 

Ara, aquest pla especial que complementa l’anterior, únicament es limita a tornar a assignar les quantitats 
que no s’assignaren a uns determinats ajuntaments però la proposta no resol res perquè wla ajuntaments 
poden, perfectament, no presentar cap projecte o presentar el projecte que vulguin perquè tenen aquesta 
quantitat màxima assignada. 

Remarca que aquesta convocatòria no és més que un complement al pla especial que va fer el Partit 
Popular. Quedaren unes quantitats pendents d’assignar a 4 ajuntaments i ara els donen una segona 
oportunitat perquè aquests ajuntaments puguin presentar projectes pels imports que no varen ser 
assignats. 

Tot i això, pot acceptar la crítica en el sentit que potser no és la millor manera de donar subvencions però 
insisteix a dir que és un pla especial que ja varen trobar fet i afegeix que és una manera que va bé als 
ajuntaments perquè saben que tenen una quantitat màxima assignada i presenten projectes, d’acord amb 
allò que determina la mateixa convocatòria, i llavors, si els projectes s’ajusten a les bases de la 
convocatòria, el Consell de Mallorca resoldrà fins a l’import màxim de subvenció establert. 

Fa notar també que els ajuntaments poden decidir quins projectes volen fer i saber amb quins recursos 
compten per tirar endavant els projectes. No obstant això, d’aquest tema encara n’han de parlar més a un 
altre ple en tractar de la quantitat que tenen assignada per a 2016 per als ajuntaments. 

Assevera que no retirarà aquest punt perquè la prioritat, per davant del Consell de Mallorca, són els 
ajuntaments i hi ha 4 ajuntaments per als quals el Consell de Mallorca té un recursos i volen que els 
puguin gaudir. Ja basta amb les vegades que no es poden resoldre els problemes que tenen els 
ajuntaments per justificar o tramitar les subvencions.  

Quan no n’hi ha d’altra, no queda més remei que no donar la subvenció però, quan existeix un camí, 
considera que l’han de seguir i, sobretot, perquè l’equip de govern vol mirar, en primer lloc, pels 
ajuntaments i, en segon lloc, també pels ajuntaments. 

El Sr. PASTOR fa constar que no li han convençut les explicacions del Sr. Font, encara que no posa en 
dubte la seva bona intenció però reitera que no li sembla bé el procediment i creu que el Consell de 
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Mallorca hauria de ser més estricte i, sobretot, vigilar més els procediments que, en teoria, són oberts i 
transparents i en els quals pot participar tothom però en aquest cas li estan dient als ajuntaments quina és 
la quantia màxima, sense saber quin és el criteri que l’estableix. 

Insisteix a plantejar per què a un ajuntament com Puigpunyent se li assignen 100.000 € exactes i a un altre 
ajuntament com Montuïri li assignen 55.084,87 €. Com a mínim, ho haguessin pogut un poc més 
dissimulat i no serveix l’argument que són ajudes per als ajuntaments atès que els ajuntaments tenen les 
seves obligacions. 

En aquest sentit recorda que, com a batle de Manacor, li va tocar posar-li un contenciós al Consell de 
Mallorca perquè no volia pagar-li una subvenció i el va guanyar. En aquesta ocasió el Consell de 
Mallorca no va tenir cap reparament per deixar de donar-li una subvenció a l’Ajuntament de Manacor i no 
va treure cap convocatòria especial perquè s’hi pogués acollir. 

Fa constar que existeixen altres fórmules per fer-ho, com també hi havia altres fórmules per pagar els 
premis del Gran Premi que s’havia celebrat tres mesos abans i no fer una convocatòria a posta. 

No està bé transformar un procediment que és transparent –i que és el que s’ha de seguir– per convertir-lo 
en una altra cosa. S’equivoquen amb les formes encara que la voluntat sigui bona. 

Finalment li dóna l’enhorabona al Sr. Font per tenir en compte aquests ajuntaments que s’han quedat 
sense aquests recursos, encara que hagi estat per no haver fet les coses ben fetes, però potser alguns d’ells 
no tenen els recursos suficients per presentar els projectes així com toca, dins termini i en la forma 
escaient, i, en aquest sentit, li sembla bé que tenguin un marge per esmenar.  

En canvi, segurament altres ajuntaments han incorregut en errades que, d’acord amb el potencial de 
l’ajuntament, serien més discutibles però, tot i això, no veu necessari entrar a debatre aquest extrem. En 
qualsevol cas, creu que s’han de repensar si el procediment és correcte o no i si hi hauria altres solucions 
a les quals el seu Grup podria donar suport. De moment, no votaran en contra d’aquest punt sinó que s’hi 
abstendran. 

El Sr. ROVIRA aclareix que el Partit Popular va fer un pla especial dirigit a tots els ajuntaments fixant 
unes quantitats màximes. Ara, per contra, s’estan repartint unes quantitats a dit i que no són, ni tan sols, 
les màximes sinó les que se deixaren de cobrar pels errors dels ajuntaments i aquest no és procediment 
adequat per corregir el fet que 4 ajuntaments no es poguessin acollir al pla especial. 

Ni tan sols la filosofia de la proposta, encara que hi hagi inclosos ajuntaments governats pel Partit 
Popular, no és al 100% correcta. Qui ho ha fet malament, ho ha fet malament i si hi ha possibilitat 
d’arreglar-ho fent-ho bé, doncs endavant, però creu que s’està prenent un acord incorrecte, un acord que 
no està ben fet. 

A part d’això, resulta bastant incorrecte que en el mateix acord d’inici del procediment s’adjudiquin les 
quantitat, ajustades al cèntim, quan encara els ajuntaments no han presentat els projectes. 

Reitera que és un error i considera que s’hauria de tornar a començar el procediment per fer-lo com toca i 
així sí que comptaria amb el suport del Partit Popular malgrat no estiguin d’acord, al 100%, amb la seva 
filosofia però, així com ho fan, el seu Grup no hi votar a favor de cap manera perquè pensen que és un 
acord que no està ben fet. 

El Sr. FONT li comenta al Sr. Rovira que aquesta convocatòria únicament completa allò que va fer el 
Partit Popular, que ja va assignar una quantitat màxima per ajuntament, segons criteris de població, i 
aleshores el seu Grup, MÉS per Mallorca, li va donar suport. 

Aquestes quantitats són les mateixes que li corresponien a cada un dels ajuntaments que, per diferents 
motius, no els varen poder assignar un projecte concret. Sembla que vulguin fer un muntanya d’un tema 
que no és tan complicat. La proposta compta amb els informes favorables d’Intervenció General i no té 
cap problema. 

Entén que el PP, des de l’oposició, hagi de fer marcatge però no que critiqui un sistema que el mateix PP 
havia implantat i que va comptar amb el suport de MÉS per Mallorca però ara el critiquen quan no és més 
que una continuació del sistema i un complement a un dèficit que pot tenir el sistema o a un problema que 
hi pogués haver, en un moment donat, atès que va coincidir amb un període d’eleccions. 

Per acabar, reitera que no entén, de cap manera, el posicionament del Sr. Rovira però, en canvi, sí que pot 
entendre el del Sr. Pastor. 
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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 17. DECRETS I RESOLUCIONS PER DONAR-NE COMPTE 

a) RELACIÓ DE DECRETS I RESOLUCIONS ADOPTATS DES DE LA DARRERA 
SESSIÓ PLENÀRIA. 

S’ajunta com annex la relació de decrets 
 
 
b) RELACIÓ DE LES RESOLUCIONS DE LES MODIFICACIONS DE CRÈDITS 

 

RESOLUCIONS 
CONSELLERS 

    

DEPARTAMENT DATA 
RESOLUCIÓ 

TEMA COMENTARI DESTINATARI IMPORT 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I HISENDA 

05/11/15 MODIFICACIÓ DE 
CRÈDITS 

RESOLUCIÓ APROVACIÓ 
EXPEDIENT NÚM.20 DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL 
PRESSUPOST  DE CONSELL DE 
MALLORCA 2015 (GC01/2015) 

CONSELL DE 
MALLORCA 

850.000,00 

 

 

 

MOCIONS IMPULSORES O DE TRÀMIT I DE CARÀCTER IDEOLÒGIC  

 
PUNT 18. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DE CONSELLERS DEL 
PARTIT POPULAR SOBRE CONCERTS DE MENORS. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
El passat 10 d’abril el Govern de les Illes Balears va aprovar el Decret 18/2015, que és 
un decret innovador i pioner al nostre país, que fa possible que les entitats socials 
puguin concertar amb les administracions la prestació de serveis a les persones 
vulnerables. 
 
Aquest és un Decret conseqüència de la modificació de la llei 4/2009 d’11 de juny de 
Serveis socials de les Illes Balears que el Parlament de les Illes Balears va aprovar per 
unanimitat el mes de desembre de 2013 a petició de les entitats que treballen a l’àmbit 
dels serveis socials de Balears i després d’haver-hi fet molta feina durant més d’un any, 
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per tal de fer possible la demanda de garantir l’estabilitat tant dels usuaris com de les 
entitats de serveis socials. 
 
Així ho varen valorar totes les entitats i com exemple tenim el guardó que la ONCE, a 
través dels “Premios Solidarios ONCE Illes Balears 2015” va atorgar en la categoria de 
l’administració pública a la Conselleria de Família i Serveis Socials indicant que el 
motiu bàsic va ser “els canvis normatius fonamentals per a l’estabilitat dels serveis 
gestionats per entitats sense ànim de lucre, que garanteixen l’estabilitat dels serveis 
socials tant dels usuaris com de les famílies”  
 
Al Consell de Mallorca hi ha moltes entitats que tenen concertades les places a través de 
l’Imas però no les entitats de menors que es vinculen amb L’administració a través de 
contractes que acaben el proper 31 de gener de 2016. 
 
Per tot això, es proposa al ple del Consell de Mallorca l’adopció dels següents 

 
Acords 

 
1.- El Consell de Mallorca acorda dur a terme tota la tramitació administrativa 
corresponent per tal de fer possible que les entitats de menors amb contractes amb 
l’Imas puguin passar a tenir places concertades. 
 
2.- El Consell de Mallorca acorda que els nous concerts no perjudiquin econòmicament 
a les entitats. 
 
3.- El Consell de Mallorca acorda fer tot el possible perquè les entitats de menors no 
estiguin sense cobertura jurídica a partir del 31 de gener de 2016. 
 
 

La Sra. CIRER (PP) explica que la moció fa referència a un conjunt important d’entitats dins l’àrea de 
serveis socials i que són les que s’encarregaren de la gran majoria de menors tutelats per l’IMAS. 

El motiu de presentar aquesta moció és que la regulació d’aquestes entitats amb l’Administració és a 
través d’uns contractes que vencen dia 31 de gener. Des de l’inici d’aquests contractes i la seva 
finalització han passat una sèrie de fets com va ser, durant el mes d’abril de 2015, la modificació de la 
Llei de serveis socials i la posterior aprovació del Decret 18/2015, de 10 d’abril, que desenvolupa part de 
la modificació de la llei esmentada que possibilita que les entitats del tercer sector –en aquest cas, les de 
menors–, en lloc d’estar vinculades amb l’Administració a través de contractes, puguin exercir les seves 
responsabilitat a través de concerts. 

Aquesta era una modificació que havia estat sol· licitada, de forma insistent, per part de totes les entitats i 
tant des del Govern de les Illes Balears com des de la Intervenció General del Consell de Mallorca s’hi va 
fer feina durant molt de temps i tot va culminar gairebé a finals de la passada legislatura. 

Fa avinent que les entitats varen fer un reconeixement exprés al Govern de les Illes Balears per haver 
estat capaç d’impulsar aquesta modificació, la qual va ser aprovada per unanimitat al Parlament de les 
Illes Balears. 

Ara, quan els contractes estan a punt de vèncer i donat que les entitats demanaven, molt abans de la 
modificació de la llei, poder arribar a concerts, les entitats volen aquests concerts i, si no és possible, 
almanco tenir garantit que tendran un contracte en vigor quan expiri la seva relació contractual amb 
l’Administració, és a dir, dia 31 de gener de 2016. 
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La Sra. Miralles li ha fet arribar un escrit mitjançant el qual sol· licita que es retiri aquesta moció i dóna 
per suposades una sèrie de coses. En aquest sentit, explica que no els acusa de no haver-hi fet la feina 
però, així i tot, no té clar que les entitats tenguin els plecs enllestit d’hora per tal de concertar o bé 
contractar els serveis dia 31 de gener. 

Per això, el Grup Popular ha presentat aquesta moció. Ara bé, si l’equip de govern li confirma que ja han 
fet la feina, aleshores la moció servirà per reforçar les gestions i procediments que ja s’hagin fet i, per 
tant, no entén per què l’ha de retirar o per què hi han de votar en contra. 

Reitera que si la Sra. Miralles li assegura que tot està a punt, la moció just reforçarà la feina feta per 
l’IMAS. Ara bé, si li pot garantir que dia 31 de gener hi haurà en vigor nous concerts –o bé nous 
contractes–, gustosament retirarà la moció però necessita comptar amb aquesta garantia. 

La Sra. SERRA (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) manifesta que li agradaria que li aclarissin aquest 
punt a fi de decidir si hi votaran a favor o bé s’hi abstendran. 

La Sra. MIRALLES (vicepresidenta 2a de l’IMAS) assegura que li sorprèn la intervenció de la Sra. Cirer 
perquè ben segur que, si s’ha llegit el Decret 18/2015, sap com funciona el procediment i que és 
impossible que tot estigui fet abans de vèncer els contractes vigents. 

Per poder-ho tenir tot llest en el mes de gener de 2016 era necessari que, el passat mes de juny, l’anterior 
equip de govern hagués donat l’oportunitat a les entitats perquè s’apuntassin al procediment de concerts 
perquè cal que, sis mesos abans, hi hagi hagut una disposició administrativa aprovada al respecte. 

Això no se va fer el passat mes de juny i ara és impossible engegar els concerts donat que no està feta la 
feina administrativa prèvia que estableix la normativa. Així doncs, el Partit Popular no va fer els tràmits 
administratius per donar compliment a la normativa però, en canvi, sí que en demana resultats. 

L’actual equip de govern, des del moment d’arribar a la institució, va començar a fer la cartera de serveis 
que no estava feta tot i que s’havia de fer des de l’any 2009, quan es va aprovar la Llei de serveis socials 
i, una vegada conclosa la cartera de serveis es podran acreditar els centres d’acord amb la normativa. 

El Partit Popular va comptar amb 4 anys per fer tots aquests procediments però ara s’han trobat que no 
estan fets i han hagut de començar a fer-los i, per això, no pot entendre, de cap manera, que presentin 
aquesta moció i menys així com està plantejada atès que és culpa de l’anterior equip de govern que no es 
puguin començar els concerts a principis de 2016. 

Afirma que la moció parteix de premisses falses o poc clares, és a dir, que es basa en supòsit que no són 
reals perquè demana que el Consell de Mallorca es comprometi a fer coses que ja està fent. 

Puntualitza que els concerts de discapacitats o en matèria de dependència es poden prorrogar però, en el 
cas de menors, es tractaria de concerts nous ja que fins ara eren contractacions públiques i, per això, no és 
possible prorrogar els concerts donat que no n’hi havia i, abans de fer els concerts nous, s’han d’adaptar a 
la normativa nova, és a dir, al Decret abans citat però no estan fets els processos administratius que fan 
falta per dur-ho endavant i, per això, havia demanat la retirada de la moció. 

La Sra. SERRA li demana a la Sra. Miralles si pot entendre que, durant el 2016, no quedarà desatès el 
servei. 

La Sra. MIRALLES li confirma que el servei no quedarà desatès. 

La Sra. CIRER manifesta que el Partit Popular va tenir 4 anys per fer feina en moltes coses però no va 
tenir 4 anys per fer feina en concerts de menors perquè la Llei de serveis socials es va modificar el mes de 
desembre de 2013 i el Decret que la desenvolupa és de 10 d’abril de 2015 i, per tant, l’actual equip de 
govern ha tengut molt més temps per fer-hi feina que no l’anterior govern, que just va comptar amb un 
mes i mig perquè després hi havia unes eleccions el resultat de les quals feia previsible que el PP no 
governaria.  

En canvi, el nou equip de govern ha comptat amb 5 mesos i 10 dies de desembre per fer-hi feina i 
elaborar catàlegs i concerts. Repeteix que la Sra. Miralles ha tengut molt més temps per fer-hi feina i 
aprofita per donar-li l’enhorabona perquè ja és vicepresidenta 2a de l’IMAS a partir d’avui, malgrat que 
hi ha signat durant els mesos passats. 

Assegura que desconeix la raó per la qual no els va bé concertar amb les entitats de menors i posaran en 
marxa contractes. Matisa que aquesta idea no respon a un caprici seu sinó al fet que una gran quantitat 
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d’entitats de menors contacten amb el PP per dir-li que no poden més amb els representants de 
l’Administració. 

De fet, els havien comunicat que els nous plecs sortirien en el mes de novembre, que ja ha passat, i potser 
ara sortiran a mitjans desembre o gener. Per això, la seva pregunta és, deixant de banda els concerts, si 
tenen els plecs a punt per poder contractar el servei i que dia 1 de febrer de 2016 entrin en vigor els nous 
contractes de menors. 

Posa de manifest que renuncia al tema del concerts, que és la base de la moció perquè són les 
reclamacions de les entitats de menors, i just vol tenir garantia que els plecs estan en marxa i, per tant, dia 
1 de febrer de 2016 les entitats de menors tendran un contracte en vigor que evitarà que s’hagin de dur 
factures a REC i demorar-ne els pagaments. 

Fa palès que aquesta situació li genera, a aquestes entitats, inseguretat jurídica i inseguretat econòmica i, 
per això, insisteix a saber si li poden assegurar que els plecs estan en marxa i que dia 1 de febrer de 2016 
entraran en vigor els nous contractes. Quan ho sàpiga, ja prendrà una decisió o una altra respecte de la 
moció. 

La Sra. MIRALLES remarca que hi ha un procediment legal que el PP no va fer però que la llei ja els 
obligava a tenir una cartera de serveis per poder fer uns reglaments. Si això hagués estat fet, ara haguessin 
pogut avançar molt més. 

A més a més, tot d’una d’entrar a vigir el Decret 18/2015, s’hauria d’haver aprovat una disposició 
administrativa perquè s’hi poguessin apuntar les entitats, però no ho varen fer. Si el nou equip de govern 
hagués aprovat aquesta disposició administrativa el passat mes de juliol, encara s’havien d’esperar 6 
mesos i, per tant, era impossible tenir els concerts llests abans de vèncer els contractes dia 31 de gener de 
2016. 

Aprofita per aclarir, per altra banda, que mai no ha signat com a vicepresidenta 2a de l’IMAS fins ara que 
hi ha estat nomenada. 

Quant als plecs dels nous contractes, diu que ja estan a Intervenció General i assegura que no hi haurà cap 
al· lot que romangui fora cobertura. Tots els menors tendran un centre dia 1 de febrer de 2016, tal i com 
estan ara i únicament hi ha hagut un poc de retard perquè els plecs s’han hagut d’adaptar a la nova Llei 
del menor que es va publicar el passat mes d’agost. 

Remarca que tot els nins estaran coberts, tot continuarà com fins ara. Hi havia contractes administratius i 
així seguiran durant tot el 2016 ja que els concerts no es podran fer fins l’any 2017. 

La Sra. CIRER assenyala que està convençuda que els nins estaran coberts ja que les entitats de menors 
són tan responsables que, encara que no tenguin contracte, no trauran cap nin al carrer. 

Per això, vol garantia que les entitats estaran cobertes, és a dir, si tendran un contracte en vigor dia 1 de 
febrer de 2016. 

La Sra. MIRALLES li respon afirmativament. 

Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per nou vots a favor (PP), devuit vots en 
contra (PSOE, MÉS per Mallorca i Podem Mallorca) i cinc abstencions (El Pi-Proposta 
per les Illes i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía). 

 
Es troba absenta la Sra. Salom Coll. 
 
 
PUNT 19. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DE CONSELLERS DEL 
PARTIT POPULAR SOBRE BETLEM SOLIDARI. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
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Des de l’any 2002  i amb un tall de quatre anys entre els anys 2007 i 2011 el Consell de 
Mallorca ha participat de forma activa amb diverses associacions de tota Mallorca en la 
formació d’un betlem solidari i que recull els oficis, costums i tradicions de Mallorca. 

La participació per part d’associacions, gent gran, joves actors, corals, grups de ball de 
bot i el cor del Teatre Principal, era important; aproximadament col·laboraven de 300 a 
350 persones i estaven representats els oficis més significatius de la nostra terra: mestres 
d’aixa, margers etc.  

Ha estat considerat com l’únic Betlem vivent d’aquestes característiques i descobria a 
nins i adults els aspectes més mallorquins i típics de les nostres illes a més d’englobar 
tota la activitat del Consell Insular en un sol acte. 

Era visitat per més de 10.000 persones i tenia un caràcter solidari, fent una recollida 
d’aliments pels més necessitats. A més a més d’una molt bona oportunitat per “fer 
ciutat”. 

Les notícies aparegudes en els mitjans de comunicació el passat 18 de novembre, 
anunciaven que el Consell aquest any no pensa organitzar aquest tradicional Betlem, 

 

Per tot això, es proposa al ple del Consell de Mallorca l’adopció del següent 

 

ACORD 

 

1.- Que es mantingui el tradicional Betlem Vivent de la Misericòrdia com una 
representació de les nostres tradicions i costums. 

2.- Que es respecti la participació de les diferents i plurals entitats que conformen el 
teixit associatiu de la nostra illa. 

3.- Que continuï amb el mateix caràcter solidari de les edicions anteriors  

 

Es debat conjuntament amb el punt 25. 

La Sra. SERRA (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) puntualitza respecte a la moció que, per presses, 
el text que varen presentar era un esborrany que estava ple d’errors. 

Tot i que està satisfeta que l’hagin llegida fil per randa, li sap greu que, en lloc d’advertir-los-en, 
procedissin d’una altra manera ja que, quan volen el suport del seu Grup, aleshores sí que els avisen i 
remarca que s’ha tractat d’una errada humana i no d’un atemptat contra la llengua catalana. 

Una vegada dit això, comenta que no hi ha dubte que una de les tradicions de les festes de Nadal és que 
milers de ciutadans amb els seus fills se passegin per veure els diferents betlems que hi ha a Ciutat. 

A la Misericòrdia fa un parell d’anys que s’organitza un betlem vivent però enguany no hi serà i pensa 
que és una llàstima que es llevi ja que també tenia un caire social (s’hi recollien aliments) i hi actuaven 
dues corals, la qual cosa feia que fos un betlem entranyable.  

Per tot això, el Grup Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía al Consell de Mallorca proposa que s’acordi 
que se subvencioni el betlem vivent dels jardins de la Misericòrdia tal i com s’ha fet anys enrere i que si 
enguany, per presses o per temes econòmics, no s’hi ha pogut fer, doncs que se’n prevegi una reserva per 
a l’any que ve. 
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La Sra. CATALÀ (PP) relata que, des de l’any 2002, el Consell de Mallorca ha participat, de forma 
activa, en la creació d’aquest betlem a la Misericòrdia amb l’excepció del període de govern del Pacte de 
Progrés de 2007 a 2011. 

Això era possible gràcies a la feina conjunta amb diverses associacions de tot Mallorca creant un betlem 
solidari que, a més a més, plasmava els oficis, costums i tradicions de Mallorca. 

Aquesta participació era molt important. Hi participaven associacions de gent gran, de joves actors, de 
corals, de grups de ball de bot i, fins i tot, el cor del Teatre Principal. S’ha de fer palès, igualment, que hi 
col· laboraren normalment entre 300 i 350 persones i s’hi representaven els oficis més significatius de la 
nostra terra. 

A més a més, s’ha de recordar que va ser considerat com un dels únics betlems vivents d’aquestes 
característiques descobrint, tant a nins com a adults, els aspectes més mallorquins i típics de les nostres 
illes i, alhora, englobava totes les activitats del Consell de Mallorca en un sol acte. 

El betlem vivent era visitat, aproximadament, per entre 10.000 i 15.000 persones i no s’ha oblidar mai que 
tenia un caràcter solidari atès que s’hi feia una recollida d’aliments per als més necessitats i era una molt 
bona oportunitat, tant per als palmesans com per als foravilers, per fer ciutat. 

Davant les notícies aparegudes en premsa on s’anunciava que el Consell de Mallorca enguany no tenia 
intenció d’organitzar aquest tradicional betlem vivent, el Grup Popular proposa que el Ple del Consell de 
Mallorca adopti els acords següents: 

1r. Que es mantengui el tradicional betlem vivent de la Misericòrdia com una representació de les nostres 
tradicions i costums. 

2n. Que es respecti la participació de les diferents i plurals entitats que conformen el teixit associatiu de la 
nostra illa. 

3r. Que es continuï amb el mateix caràcter solidari de les edicions anteriors.  

El Sr. PASTOR (El Pi-Proposta per les Illes) fa notar que, en primer lloc, voldria sentir l’explicació del 
govern sobre per què ha decidit no fer el betlem vivent i, en base als arguments que doni el govern, el seu 
Grup s’hi posicionarà tot i que posa de manifesta que està d’acord amb l’esperit de les mocions. 

Assenyala igualment que fa costat a les primeres paraules de la Sra. Serra perquè és cert que, quan el 
govern ha de menester qualque cosa, es posa en contacte amb l’oposició i pensa que aquesta col· laboració 
hi ha de ser sempre i evitar segons quins enfrontaments per donar una bona imatge de la institució. 

Per acabar, reitera que vol sentir les explicacions del govern per saber quins són els motius pels quals ha 
decidit no fer el betlem vivent i aprofita per fer palès que és quelcom que està arrelat i forma part de la 
nostra cultura i de l’encant i la màgia d’aquestes festes. És cert que moltes altres administracions no fan 
un betlem vivent però fan altre tipus de representacions i insisteix a saber per quin motiu el Consell de 
Mallorca no el fa enguany. 

El Sr. JURADO (conseller executiu de Participació Ciutadana i Presidència) comença la intervenció 
dirigint-se a la Sra. Serra. 

Li diu que suposa que el seu comentari es referia a la publicació en premsa del text de la moció i li 
observa que les mocions són públiques i que l’equip de govern no ha passat el text sinó que la premsa hi 
pot accedir directament. Amb això vol dir que no hi hagut cap mala intenció ni res per l’estil i aprofita per 
constatar que li sap greu que s’hagi poguda sentir ofesa per aquest tema i reitera que no estat intenció del 
govern que aquest document arribàs a la premsa. 

Quant al tema que s’està tractant, assegura que no estan en contra dels betlems i, conseqüentment, del 
betlem vivent de la Misericòrdia, és a dir, que no és una qüestió ideològica.  

Assevera que, de fet, estan absolutament compromesos amb l’associacionisme de Mallorca i amb la 
promoció sociocultural. Tant és així que, durant el decurs de l’any que ve, crearan una línia nova d’ajudes 
per promoure l’associacionisme, però no específicament el de la gent gran, sinó tota la resta perquè 
pensen que també fan una activitat de promoció sociocultural prou important com per ser reconeguda pel 
Consell de Mallorca. 

Recalca que, en aquest sentit, considera que no es pot qüestionar, en cap moment, el suport del govern del 
Consell de Mallorca a l’associacionisme ni a la promoció sociocultural. 



 66 

Una vegada aclarit aquest extrem, explica que el motiu per no fer enguany aquest betlem vivent és 
bàsicament que costa 20.000 € més IVA per un horabaixa. Pensen que és un cost molt elevat per una 
activitat com aquesta que, de fet, puja un 12% en comparació amb l’edició anterior. 

A part d’això, el projecte és poc precís i no especifica cap desglossament de les despeses sinó que 
simplement detalla tota una sèrie de conceptes (han de dur animals, muntar paradetes, etc.) i finalment 
indica un preu final més IVA. 

Davant aquesta poca concreció i aquest projecte tan fluix, l’equip de govern ha considerat que no és 
adequat dur a terme aquest contracte menor i pensen que el betlem es podria haver plantejat d’una altra 
manera. 

Reitera que no estan en contra de muntar un betlem i assegura que si els haguessin presentat un projecte 
d’un betlem vivent adequat, amb un desglossament adient i amb uns costs ajustats, ben segur que 
n’haguessin parlat i, de fet, si algú ho vol plantejar per a l’any que ve, el Consell de Mallorca li cedirà els 
terrenys sense cap problema. 

Refusa que se’n puguin cercar explicacions basades en hipotètiques ideologies en contra del betlem ja 
que, per exemple, a la Misericòrdia s’ha muntant un betlem i se n’ha muntat un altre a l’entrada de 
l’edifici de Palau Reial. 

Insisteix a puntualitzar que el motiu ha estat que els ha semblat un mal projecte que estava totalment 
sobredimensionat en el seu cost i, per això, han decidit no dur-lo a terme enguany.  

La Sra. SERRA assenyala que el seu Grup considera que les coses s’han de lluitar un poc més. 

Si bé pot entendre que s’hagi presentat un pressupost que no estigui gens especificat, tal vegada 
s’haguessin pogut reunir amb altres entitats que organitzin escenificacions d’aquest tipus demanant-los un 
pressupost més detallat. 

Una altra opció era, donat que s’ha presentat un projecte poc desglossat, parlar-ne amb l’entitat que ha 
presentat el projecte i demanar-li un desglossament de les despeses per veure en què podien estalviar. 

Reitera que amb negociacions es poden fer les coses però ara ja no hi són a temps perquè queda poc per a 
les festes i ja no el poden fer. Remarca que, segons el seu parer, no hi hagut una lluita suficient i més en 
tractar-se d’un tema molt arrelat entre la ciutadania. 

La Sra. CATALÀ diu que se li ha confirmat que el motiu de no dur a terme el betlem vivent és el seu cost 
però, de totes maneres, li consta que els organitzadors han fet propostes serioses per reduir-ne 
considerablement el cost i fer viable aquesta iniciativa però sembla que l’equip de govern no els ha 
escoltat. 

En premsa s’indica que l’import el volen destinar a accions socials i adverteix que aquest betlem era 
també una acció social perquè era un betlem solidari. Considera que no els han d’enganar perquè s’ha 
demostrat i ha quedat reflectit el poc augment del pressupost de serveis socials per a 2016. 

Continua pensant que els motius semblen una excusa per tapar la intenció de no donar suport a cap 
iniciativa de caire religiós malgrat que aquest betlem va més enllà d’una qüestió purament religiosa i que, 
a més a més, enllaça amb la cultura i les tradicions perquè és un recull dels nostres oficis artesans. 

Lamenta que s’estigui jugant amb la il· lusió de les 15.000 persones que el visitaven (nins, nines i grans) i 
que hi descobrien l’inici del Nadal. 

Observa que l’equip de govern no té intenció de donar suport a la nostra cultura i les nostres tradicions ja 
que la seva postura, al respecte d’aquest tema, considera que ha estat un poc passiva i les explicacions 
sonen a excusa i únicament els pot demanar que, per favor, s’ho repensin. 

El Sr. PASTOR mostra el seu acord amb les explicacions del Sr. Jurado i recalca que 20.000 € és, 
evidentment, un cost massa elevat però s’ha de tenir en compte que, quan la finalitat és social, hi ha 
entitats que demanen la col· laboració del Consell de Mallorca per fer curses o altres esdeveniments i que 
costa més l’organització de l’activitat que els doblers que s’hi puguin recaptar. 

Per això, posa de manifest que el betlem vivent té al darrere una finalitat social i de sensibilització de la 
gent i, malgrat que el seu cost fos més elevat que allò que s’hi pugui recaptar, val la pena fer-ho perquè 
serveix perquè la gent hi participi. 
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Finalment indica que, segons la seva opinió, el govern hagués pogut cercar alternatives per tal que aquest 
betlem s’hagués pogut organitzar i, sabent que el visitaven unes 15.000 persones, observa que és una 
quantitat prou significativa com perquè el govern hi cerqui solucions alternatives com, per exemple, la 
participació activa de membres del govern, com el Sr. Jurado, representant alguns personatges del betlem. 

El Sr. JURADO seguint la broma del Sr. Pastor, diu que segons quin personatge sí que el podria fer però 
n’hi ha d’altres per als quals ja no té edat. 

Pel que fa a l’exposició de la Sra. Català, nega que l’equip de govern estigui en contra de les 
manifestacions religioses ni contra dels betlems perquè, com ha dit abans, a la Misericòrdia s’ha muntat 
un betlem que es pot visitar i que enguany ha estat adaptat perquè hi puguin accedir persones amb 
discapacitats o amb mobilitat reduïda. 

Fins i tot, a l’entrada de la seu del Consell de Mallorca també està muntant un betlem i el mateix president 
de la institució ha participat en el muntatge. Tot això fa palès que no és una qüestió d’estar en contra de 
manifestacions religioses. 

En realitat és una qüestió de projecte i de cost i, d’acord amb el suggeriment de la Sra. Serra, de cara a 
l’any que ve estudiaran poder organitzar un betlem vivent a la Misericòrdia sempre que el projecte sigui 
adequat, seriós, ben desglossat i s’entengui a on van els doblers. 

En el cas d’enguany, han considerat que el preu era molt elevat i pensen que podria haver-s’hi muntat un 
betlem més econòmic. De fet, a molts de pobles organitzen betlems vivents i ben segur que no tenen 
aquest cost, encara que no siguin exactament iguals. 

Reitera que, en aquest cas, s’ha decidit no dur-lo a terme perquè pensen que el projecte no era prou bo ni 
tenia uns costos adequats però això no significa que l’any que ve no se pugui fer un betlem vivent a la 
Misericòrdia sempre que el projecte s’ajusti a uns paràmetres més adequats. 

El Sr. PRESIDENT intervé per afegir que tant Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía com Partit Popular 
poden organitzar el betlem, suggeriment que deixa damunt la taula perquè sigui tengut en compte i 
aprofita per oferir la col· laboració de l’equip de govern. 

Certament enguany ja s’hi ha arribat tard però recorda que uns dels betlems més antics de Mallorca és de 
la Sang, que és propietat del Consell de Mallorca, i per tant no és una qüestió de desinterès de l’equip de 
govern. 

La Sra. SERRA fa constar que recull el guant del Sr. President i s’ofereix per ajudar, l’any que ve, en 
l’organització del betlem vivent i aprofita per mostrar la seva satisfacció pel fet que els tenguin en compte 
per a qualque cosa. 

Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per onze 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). 

 
Es troba absenta la Sra. Salom Coll. 
 
 
PUNT 20. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DE CONSELLERS DEL 
PARTIT POPULAR SOBRE EL COMPLIMENT DEL CODI DE BON GOVERN 
I TRANSPERÈNCIA DEL CONSELL DE MALLORCA.  
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Per acord del ple de dia 11 de juliol de 2013, es va aprovar el codi ètic de bon govern i 
transparència del Consell de Mallorca. 
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Tal com es diu a la seva introducció, “amb les previsions d’aquest codi es pretén que els 
ciutadans tenguin accés a una informació actualitzada sobre els diferents àmbits 
d’actuació administrativa del Consell de Mallorca, de forma que puguin tenir lliure 
accés a una informació veraç, completa i transparent sobre com es gestiona el conjunt 
d’aquesta administració, amb la finalitat de crear un clima de confiança entre la societat 
i el Consell de Mallorca.”  

 
A més afegeix que “mitjançant aquest Codi se cerca que les actuacions dels servidors 
públics es regeixin pels principis d’eficàcia, imparcialitat, austeritat i responsabilitat; 
s’incrementa la transparència d’aquesta institució i es garanteix l’accés a la informació 
per part de la ciutadania.” 
  
A l’article segon del Codi Ètic, s’estableix la obligació de publicar a la web del Consell 
dades relacionades amb els membres de l’equip de govern, els representants polítics, els 
alts càrrecs i el personal de confiança, com són la relació de càrrecs de confiança i les 
seves les despeses de publicitat, protocol i representació, les compatibilitats concedides 
als membres corporatius, els alts càrrecs i el personal eventual, les agendes 
institucionals i l’ús dels cotxes oficials, o els registres de regals i de viatges. 
 
Així mateix, a l’article sisè del mateix text es recull la Comissió de transparència que té 
com a una de les seves atribucions fer el seguiment del compliment d’aquest Codi de 
bon govern per part de la institució. I Amb aquesta finalitat, aquesta comissió 
semestralment ha d’elevar un informe al Ple. 
 
A manera d’exemple, a data d’avui les darreres dades publicades relatives a l’ús de 
cotxes oficials són de l’agost d’aquest any i darreres despeses de publicitat, protocol i 
representació publicades són les del període 2010-2014. 
 
 Vist l’incompliment reiterat de les publicacions de dades actualitzades sobre els 
temes relacionats a l’article segon i el retard en la convocatòria de la Comissió de 
transparència. 
 
 
Per tot això, es proposa al ple del Consell de Mallorca l’adopció dels següents 
 
ACORD 
 
PRIMER.- Els partits amb representació en el Consell de Mallorca es ratifiquen en la 
vigència del Codi de Bon Govern i transparència aprovat per unanimitat a la passada 
legislatura. 
 
SEGÓN.- Que s'emplenin a la pàgina web les dades actualitzades que recull l’article 
segon del Codi de Bon Govern i transparència. 
 
TERCER.- Que es convoqui urgentment la Comissió de transparència en el termes 
establerts a l’article sisè del Codi de Bon Govern i transparència. 
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El Sr. ROVIRA (PP) recorda que la passada legislatura el Consell de Mallorca, de manera pionera i per 
acord de tots els partits polítics, va posar en marxa un Codi de Bon Govern i Transparència que havia de 
servir per donar a llum a tot el que feia aquesta administració i, sobretot, amb relació a tot el que s’hi feia 
amb els doblers públics, sous i patrimoni dels càrrecs públics així com donar informació d’usos de 
mitjans públics (cotxes oficials i fons del Consell de Mallorca). 

Aquest Codi de Bon Govern i Transparència, que fou un exemple per a altres administracions, es va 
elaborar per donar llum a una institució que en èpoques anteriors havia patit molts escàndols arran de 
sentències que afectaven antics càrrecs del Consell de Mallorca i, per això, creu que se li ha de donar 
continuïtat i s’hi ha de seguir treballant. 

Per aquest motiu i després de tant de mesos des del canvi de govern, al PP li preocupa que no s’utilitzi 
aquest Codi de Bon Govern i Transparència amb l’eficiència que caldria. 

No dubta que els partits que conformen l’equip de govern vulguin continuar fent-lo servir ni que el Codi 
de Bon Govern i Transparència no es pugui millorar o corregir-hi algunes coses. Tampoc no dubta que 
finalment s’aconseguirà que les dades s’actualitzin ni que algun dia, a la fi, la Comissió de Transparència 
s’arribarà a convocar. 

A pesar de no dubtar de tots aquests extrems, s’ha arribat al mes de desembre i la Comissió de 
Transparència no ha estat convocada –almanco el Partit Popular no ha estat convocat–, les dades 
continuen sense estar actualitzades i, per això, pensa que era necessari fer un toc d’atenció al Ple del 
Consell de Mallorca perquè, si bé no tota la informació publicada en la pàgina web durant la passada 
legislatura es feia de la manera més àgil que ha estat desitjable, sí que s’intentava que hi hagués una certa 
agilitat. 

De fet, s’intentava que cada mes es publicassin les dades sobre els usos dels cotxes oficials així com que 
tota la informació sobre viatges oficials i els seus costos estigués actualitzada. 

Ja s’hi havia aconseguit una certa periodicitat a l’hora de publicar la informació i un cert automatisme en 
el seu funcionament però, ara, sobtadament, ha deixat de ser automàtic, de ser eficaç i d’estar 
actualitzades les dades a la pàgina web. 

Aquesta demora arriba fins al punt que, per conèixer els usos dels cotxes oficials, ha hagut de demanar la 
informació per escrit quan ja feia més de dos anys que no passava que no se disposàs d’aquesta 
informació. 

Fins i tot ara, en el mes de desembre, les dades de novembre encara no estan publicades. Les dades 
d’agost, setembre i octubre les ha demanades per escrit perquè no constaven en la pàgina web i ara hauran 
de demanar també les dades corresponents a novembre perquè ja no confia que les publiquin 
puntualment. 

No entén quins problemes hi pugui haver per no publicar aquesta informació en la pàgina web com 
tampoc no entén quins problemes hi pugui haver per convocar les comissions.  

Al respecte retreu que ja no es convoqui la Comissió de Residus i, simplement, els convoquen a reunions 
informatives per explicar-los els temes que han d’anar a Ple o els temes interessants en matèria de residus 
però existeix una Comissió de Residus que no la convoquen i no en saben els motius. 

Tampoc no es convoca la Comissió de Transparència. No l’han convocada en 5 mesos i no entén el 
perquè i, a més a més, ho ha demanat per escrit i continuen sense convocar-la. 

Per això, planteja si és qüestió que l’equip de govern no hi creu, no sap com fer-ho i no vol donar la 
informació, tot i que es nega a creure que sigui que no vulguin donar la informació perquè, tanmateix, 
l’hauran d’acabar donant i, de fet, ja l’han donada per escrit. 

A mode d’exemple comenta que, com a portaveu del PP, està preocupat perquè la passada legislatura, 
quan s’empraven els cotxes oficials, havien de donar la informació puntualment perquè, si no ho feien, els 
renyaven. Ara, en canvi, pot ser estan donant la informació però no l’estan publicant en la web. 

De fet, han observat que s’ha convertit en una moda utilitzar els cotxes d’empresa, per part dels càrrecs 
del Consell de Mallorca, per fer els seus desplaçaments. Aquest ús de cotxes d’empresa per als 
desplaçaments dels càrrecs de l’equip de govern no només no es publica en la pàgina web sinó que 
tampoc no n’informen en la documentació que el seu Grup havia sol· licitat. 
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Aquest assumpte és un tema que, segons el seu parer, s’ha de discutir en el si de la Comissió de 
Transparència perquè sembla que, per quedar bé davant la ciutadania fent veure que s’utilitzen poc els 
cotxes oficials, s’estan emprant els cotxes d’empresa sense fer cap registre d’aquest ús que, al cap i a la fi, 
té un cost superior al dels cotxes oficials perquè els xofers no surten ja que els cotxes estan aturats mentre 
que els cotxes d’empresa, en lloc d’utilitzar-los els funcionaris, els utilitzen els polítics. 

Remarca que això ho vol discutir en la Comissió de Transparència i si els cotxes d’empresa els han de 
continuar utilitzant els polítics, doncs aleshores vol que se’n registri l’ús. Tot això que comenta ara al Ple, 
no ha tengut oportunitat de dir-ho en la Comissió de Transparència perquè el Sr. Jurado no l’ha volguda 
convocar. 

Afegeix que no acceptarà l’excusa de dir que s’estan repensant la manera de millorar la transparència i, 
fins que no ho hagin decidit, no convocaran la Comissió de Transparència i tampoc no li val l’excusa de 
dir que l’ha convocaran ara pel fet que ho posat de manifest al Ple ja que l’havien d’haver convocada fa 4 
mesos, quan ho va demanar per escrit o, almanco, abans de la celebració d’aquest Ple. 

Adverteix que, segons la seva opinió, val la pena que s’aprovi aquesta moció perquè així l’equip de 
govern es manifestarà a favor de la vigència de Codi de Bon Govern i Transparència, amb independència 
que el puguin millorar, i servirà perquè actualitzin la publicació de dades –cosa que no està fent ara– i, 
finalment, perquè convoquin la Comissió de Transparència. 

Fa avinent que no criticarà que hagin decidit utilitzar, de manera ordinària, els cotxes d’empresa però sí 
que vol tenir la informació de com s’utilitzen i que els ciutadans sàpiguen que no s’estan usant els cotxes 
oficials però sí els cotxes d’empresa i que també sàpiguen que al pressupost de 2016 hi ha moltes partides 
destinades a la compra de nous cotxes. 

Per acabar, diu que li agradaria saber si la institució ha de comprar més cotxes perquè els utilitzin els 
funcionaris –com s’havia fet fins ara– o si compren cotxes perquè no basten perquè també els utilitzen els 
polítics, tema que voldria discutir en la Comissió de Transparència. 

El Sr. JURADO (conseller executiu de Participació Ciutadana i Presidència) assenyala que no tenen cap 
problema a l’hora d’acceptar el primer punt d’acord de la moció i afegeix que els grups polítics que no 
formaven part del Consell de Mallorca quan es va redactar el Codi de Bon Govern i Transparència no 
creu que tenguin cap inconvenient per ratificar-lo. 

Pel que fa al segon punt d’acord de la moció, reconeix que no estan publicades totes les dades però 
assegura que no és perquè hi hagi cap mala intenció ni cap deixadesa de funcions sinó que existeix una 
explicació. 

Són dues les raons de no estar publicades totes les dades. La primera és que ara hi ha un dèficit de 
personal (tenen personal de baixa per maternitat) i la introducció de dades s’estan fent més lentament. La 
segona raó és que està duent a terme una reestructuració de totes les àrees quant al tema de la 
transparència ja que, fins ara, les responsabilitats estaven dividides en diferents departaments però pensen 
que les haurien d’unificar perquè, entrant centralitzades, seran més eficients i aquest procés requereix 
d’un cert temps. 

Aquest procés passa per arreglar la pàgina web i introduir-hi moltíssimes dades. S’hi està treballant i és 
cert que s’ha acumulat molt de retard però no pot acceptar que el Sr. Rovira cregui que vulguin ocultar 
informació perquè, de fet, ha formulat unes preguntes per escrit i han estat contestades. 

Reconeix que les dades sol· licitades pel Sr. Rovira no estaven publicades en la web però, una vegada 
haver-ho consultat, li han dit que la informació s’anirà publicant a mesura que vagin picant les dades i 
assegura que, així doncs, la informació corresponent al mes de novembre, sobre l’ús dels cotxes, estarà 
publicada d’aquí a uns dies. 

Quant a la referència als cotxes d’empresa, diu que no entén el motiu de les insinuacions del Sr. Rovira 
perquè precisament volen proposar l’elaboració d’un reglament sobre l’ús dels cotxes oficials, reglament 
que no existeix actualment. 

Pel que fa al tercer punt d’acord de la moció, fa constar que li sap greu que no hagi rebut la convocatòria 
de la Comissió de Transparència, que està convocada per al dia 17 d’aquest mes de desembre. És a dir, 
que no és que no la vulguin convocar sinó que el Sr. Rovira no l’ha rebuda encara perquè potser encara 
s’està tramitant a la Secretaria General del Consell de Mallorca. 
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Assegura que fa alguns dies que va donar l’ordre de convocar la Comissió de Transparència i, si no ha 
estat tramitada, doncs revisarà a veure què ha passat però, en qualsevol cas, està previst que se celebri el 
dia 17 de desembre. 

En el si de la Comissió de Transparència, el Sr. Rovira podrà exposar tot allò que consideri oportú i 
plantejar les preguntes que vulgui, que li seran contestades o bé s’hi podrà arribar a acords però, en 
qualsevol cas, creu que la seva intervenció està un poc fora de to. 

El Sr. ROVIRA lamenta que el Sr. Jurado hagi entès que la seva intervenció estava fora de to perquè no 
era la seva intenció. 

Tot seguit indica que el Partit Popular ha denunciat, en repetides ocasions, que les dades no estan 
publicades en la pàgina web i també ho han demanat per escrit així com la convocatòria de la Comissió de 
Transparència i no ha estat convocada. 

No dubta que el Sr. Jurado hagi donat l’ordre de convocar-la però la realitat és que no ha estat convocada 
i, a més a més, recorda que, per escrit, li havien dit que no feien comptes convocar-la fins que no 
tenguessin clars els canvis que hi volien fer. 

En aquest sentit assegura que li és igual els canvis que hi vulguin fer ja que l’obligació de l’equip de 
govern és convocar la Comissió de Transparència i, com a mínim, fer-ho quan ho demani l’oposició. 

Refusa que sigui fer una intervenció fora de to el fet d’exigir allò a què l’oposició té dret perquè, si 
l’equip de govern no publica puntualment la informació per les raons que siguin, l’oposició té dret a saber 
per què no ho fa i a conèixer la informació atès que no li poden dir a la ciutadania que la informació no es 
publica perquè hi ha una persona de baixa. 

L’obligació de l’equip de govern és posar-hi remei de qualque manera i, com a mínim, convocar la 
Comissió de Transparència per informar l’oposició de la situació perquè no és de rebut haver-ho de 
tractar a un Ple i és lamentable haver-se vist obligats a presentar una moció per obtenir aquestes 
explicacions i ho és pel fet que l’equip de govern no ha estat capaç d’agilitar els tràmits o, almanco, 
convocar la Comissió de Transparència per donar-los les explicacions oportunes. 

Opina que aquest assumpte no s’ha de discutir al Ple, en públic, quan tots els grups polítics del Consell de 
Mallorca tenen clar que la transparència ha de funcionar perquè s’hi juguen la imatge de la institució. 

Reitera els arguments exposats que són els que han fet que s’hagi presentat aquesta moció atès que no 
obtenen la informació que pensa que ha de tenir tant l’oposició com la ciutadania. 

No obstant això, afirma que pot entendre que algunes dades es retardin però no pot entendre un retard de 
cinc mesos ja que, si bé ara falta la informació corresponent al mes de novembre, fa un mes faltava tota la 
informació però, en canvi, sí que hi havia algunes dades publicades sobre viatges com, per exemple, del 
president del Consell de Mallorca i, en canvi, dels consellers no hi havia pràcticament cap informació. 

Fa constar que no entén perquè algunes coses es publiquen i d’altres no. Potser és un problema 
d’organització i, per això, suggereix que primer s’organitzin per aconseguir les dades i les publiquin al 
més aviat possible i, sobretot, que convoquin la Comissió de Transparència. 

El Sr. JURADO reitera que les dades no és que no estigui publicades sinó que les van publicant 
gradualment. De fet, el Sr. Rovira ha reconegut que fa un mes faltava tota la informació i ara just falta la 
del mes de novembre, però en uns dies estarà publicada. 

Fa constar que és cert que falta informació sobre els consellers perquè no tothom ha aportat tota la 
informació –i s’està referint a membres de tots els grups polítics– i, per això, cal instar els consellers a ser 
diligents en aquest tema. 

Amb relació al comentari sobre l’organització, puntualitza que estan intentant modernitzar l’apartat 
d’informació i transparència d’una manera millor perquè, com tothom sap, quan es presenten les dades 
que s’han de publicar, de vegades, es presenten duplicades com, per exemple, la declaració de béns que 
l’han d’entregar dues vegades i això no és eficient. 

Tampoc no és fàcil canviar la metodologia i, per fer-ho, s’ha de fer un replantejament i canviar tota una 
sèrie de departaments i tots aquests canvis requereixen de temps de feina, cosa que estan fent o, com va 
dir en una ocasió el Sr. Aznar, “estamos trabajando en ello.” 
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Quant a la Comissió de Transparència, indica que potser encara no n’estigui tramitada la convocatòria 
però no s’ha de preocupar perquè es reunirà el proper 17 de desembre i el Sr. Rovira s’hi podrà queixar de 
tot el que s’hagi de queixar. 

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

 
 
Es troba absenta la Sra. Salom Coll. 
 
 
PUNT 21. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DE CONSELLERS DEL 
PARTIT POPULAR PER EL MANTENIMENT DE LA CONFIGURACIÓN DE 
LA SALA DE PLENS DE LA SEU DEL CONSELL DE MALLORCA, PALAU 
REIAL, 1 DE PALMA. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

El Ple del Consell de Mallorca, en sessió de dia 11 d’abril de 2013, adoptà l’acord de 
declaració de Be d’interès Cultural, amb categoria de monument, a favor de l’edifici de 
l’antiga Diputació Provincial, seu del Consell de Mallorca, Carrer Palau Reial, 1 de 
Palma. 
 
L’acord, entre altres extrems, estableix la vinculació a la protecció com a Be d’interès 
Cultural els bens mobles lligats a la construcció de l’edifici i als seus valors, sobre la 
base de la unitat de l’edifici neogòtic.  
 
Això no obstant, no vol dir que actualment no hagi al seu interior altres elements 
mobles que són gestionats com a Fons d’art amb els instruments adequats per part de la 
institució.  
 
L’informe estableix que els bens mobles que no formin part del disseny original de 
l’edifici es tindrà que conservar seguint les recomanacions de l´inventari oficial de bens 
mobles i davant qualsevol projecte de canvi d’ubicació hauran d’obtenir-ne els informes 
vinculants preceptius.. I, en tot cas, s’haurà de seguir els criteris que assenyala la Llei 
12/98, del Patrimoni Històric de les Illes Balears. 
Per tot això, es proposa al ple del Consell de Mallorca l’adopció del següent 

ACORD 

1.- Acord de mantenir la configuració de la Sala de Plens de la seu del Consell de 
Mallorca, ajustant-se als informes tècnics que serviren de base a la declaració de Bé 
d’interès Cultural, en la categoria de monument 
 
 

El Sr. ROTGER (PP) recorda que el Ple del Consell de Mallorca, dia 11 d’abril de 2013, va adoptar 
l’acord de declaració de bé d’interès cultural (BIC), en categoria de monument, d’aquest edifici de Palau 
Reial. 

L’acord estableix, entre d’altres coses, la vinculació a la declaració de BIC dels béns mobles lligats a la 
construcció de l’edifici pel seu valor i en base a la unitat del neogòtic d’aquest edifici. 
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Això no obstant, no vol dir que no s’hi hagin afegit, al seu interior, altres béns mobles que són gestionats 
com a fons d’art, amb els instruments adequats per part de la institució. 

Aquesta moció, en aplicació del principi de prudència, pretén que hi hagi una declaració institucional, per 
tranquil· litat de tots, en el sentit de mantenir la Sala de Plens del Consell de Mallorca ajustant-se a allò 
que diuen els informes tècnics de la declaració de BIC, que serveixen de base a la declaració esmentada 
en categoria de monument i, en definitiva, l’objectiu de la moció és mantenir la configuració d’aquesta 
Sala de Plens conforme al que estipulen els informes tècnics, que haurien de ser vinculants i preceptius. 

El Sr. AMENGUAL (El Pi-Proposta per les Illes) anuncia que el seu Grup votarà a favor de la moció atès 
que entenen que mantenir la configuració de la Sala de Plens de la seu del Consell de Mallorca, ajustant-
se als informes tècnics que serviren de base a la declaració de bé d’interès cultural, en la categoria de 
monument, és quelcom que els sembla correcte i adient. 

Tot i això, adverteix que votar a favor de la moció no implica tancar la porta al fet que s’hi pugui fer 
qualque modificació sempre que compti amb els informes tècnics favorables de Patrimoni. 

Fa notar que, segons el seu parer, és una moció preventiva donat que s’han vist certs moviments en altres 
institucions i, per concloure, reitera el sentit del vot del seu Grup i que és sense tancar la porta a possibles 
modificacions sempre acompanyades dels corresponents informes tècnics. 

El Sr. PRESIDENT intervé per demanar-li al Sr. Rotger de què passa pensa exactament. 

Exposa que la moció queda molt bé i que resulta evident que tots actuaran d’acord amb els informes 
tècnics i, especialment, referint-se a una qüestió tan sensible com és la protecció del patrimoni. 

Quant a la referència a la configuració de la Sala de Plens, planteja si això vol dir que no es poden canviar 
d’ubicació els quadres dels presidents anteriors o si s’hi han de penjar els que falten. Per exemple, fa poc 
més d’un any hi va haver una modificació consistent en penjar-hi un nou quadre (el retrat de Rafel Nadal) 
i també no fa gaire temps s’hi va instal· lar el bust del rei Felip VI, bust que segurament no rebrà la 
declaració de BIC. 

Insisteix en què s’aclareixi quin és el motiu real de la moció i demana si respon al fet que l’Ajuntament de 
Palma va fer retirar el Sant Crist que presidia la sala de plens de Cort. Resulta obvi que la moció pot tenir 
molts matisos i, per tant, haurien de saber exactament de què parlen. 

Tot seguit li proposa al Sr. Rotger que deixi la moció damunt la taula per tal de parlar-ne a nivell de Junta 
de Portaveus. 

Posa d’exemple que, si s’haguessin de penjar els quadres de les persones que han presidit la institució 
d’ençà que es va restaurar el Consell de Mallorca, el problema seria que no hi cabrien. A més a més, 
també hi ha penjats quadres de fills il· lustres però no tots els que tenen aquesta declaració de fill il· lustre 
estan penjats a la Sala, perquè no hi caben. 

Si la raó de presentar la moció és que el Partit Popular passa pena de què puguin moure el Sant Crist, els 
assegura que hi poden estar tranquil perquè no fan comptes moure’l i, a més a més, retirar la pintura 
suposaria un perill per a la mateixa obra. 

Reitera que per aquest aspecte poden estar tranquils i, respecte a altres aspectes de la Sala de Plens, és 
qüestió de parlar-ne i cercar altres alternatives com, per exemple, que els quadres dels presidents de la 
institució s’ubicassin en una altra sala de l’edifici. 

Per tots aquests motius, li suggereix, una altra vegada, al Sr. Rotger que deixi la moció damunt la taula a 
fi de poder-ne discutir en el si de la Junta de Portaveus i esbrinar exactament de què parlen, tenint en 
compte que encara falten per penjar quadres de fills il· lustres i que, precisament per tractar-se d’un 
element declarat BIC, han d’anar molt alerta a no fer-hi una tafarra.  

El Sr. ROTGER observa que la moció està redactada, estrictament, en base als informes tècnics que varen 
servir de base de la declaració de BIC. 

Així i tot, resulta evident que una institució és viva i una sala de plens reflecteix la situació política 
institucional del moment però sempre hi ha uns elements bàsics, lligats a la construcció de l’edifici, que 
no es poden moure sinó es modifica la declaració de BIC. 
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La moció no té per objectiu fomentar aquest debat –el PP està disposat a asseure’s i parlar-ne– sinó que fa 
palès que, per fer alguna modificació en la Sala de Plens, han d’intervenir els tècnics i que els seus 
informes són vinculants, com així determinen els informes que serviren de base de la declaració de BIC. 

Pensa que tots poden estar d’acord que podran reunir-se, quan el president els convoqui, per parlar sobre 
si els quadres dels presidents han d’estar penjats o no en aquesta Sala, sempre comptant amb els informes 
tècnics corresponents, i afegeix que no passa pena que el Sant Crist sigui retirat perquè forma part de la 
construcció i està lligat a l’estructura de l’edifici, però observa que també s’hi va incorporar el quadre de 
Mossèn Alcover, que és fill il· lustre però que abans no estava en la Sala de Plens. 

Per tant, tots aquests elements que no formen part de la declaració de BIC però sí que formen part del 
fons d’art, sí que poden ser objecte de debat i incloure’ls en l’actualització del missatge que la institució 
vol donar de modernitat però, això sí, sempre fer-ho dins un ordre i respectant el que determinen els 
informes que són vinculants. 

En definitiva, considera que el president, amb la seva intervenció, ja li dóna suport a aquesta moció atès 
que proposa que es reuneixin, amb calma i amb els informes que marquin el criteri pertinent a seguir, per 
tal de dur a terme, si s’escau, una modificació dels fons d’arts d’aquesta Sala de Plens. 

Finalment fa constar que el Partit Popular sent l’obligació de mantenir la moció, la qual cosa no vol dir 
que s’allunyin de les paraules i aportacions del Sr. President en absolutament res. 

Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per tretze vots a favor (PP, El Pi-Proposta per 
les Illes i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía), setze vots en contra (PSOE, MÉS per 
Mallorca i Podem Mallorca) i cap abstenció. 

 
Es troben absents la Sra. Salom Coll, Sra. Roig Catany, Sr. Font Massot i Sra. Palomino 
Sánchez. 
 
 
PUNT 22. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUPO CIUDADANOS (PARTIDO 
PARA LA CIUDADANIA) DEL CONSELL DE MALLORCA, SOL·LICITANT 
LA CONTRACTACIÓ INMEDIATA DELS GRUPS DE GEGANTS I 
CAPSGROSSOS. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
Hem sabut que es grups de gegants i capsgrossos  estan sense contracte des des mes de 
setembre de 2015, aquest és un altre clar exemple de sa falta d'interès  d'aquest pacte per 
sa nostra cultura i tradicions. 
 
Per tot això des des grup Ciutadans del Consell presentam debat es següent 
 
                                                              ACORD 
 
1-Sol·licitam en aquest Consell,  que se renovi  immediatament es contracte a ses 
agrupacions de gegants i capsgrossos. 
 
 

La Sra. SERRA (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) explica que els gegants a Mallorca, vestits de reis 
o de pagesos, de moros o de cristians i fins i tot, a la moda de cada temporada i sempre rivalitzant a veure 
qui els treu més fastuosos o més alts, s’han fet indispensables en les festes de la nostra ciutat i als pobles 
de Mallorca. 
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Fa uns anys, el Consell de Mallorca, en l’intent de tornar a tots els mallorquins els símbols que mai no 
havien d’haver perdut, tengué l’encert de construir uns nous gegants que donassin rellevància i alegria a 
les celebracions cíviques. 

Un dels elements més importants de la nostra cultural popular i tradicional són els gegants del Consell de 
Mallorca. El cos de geganters del Consell de Mallorca començà l’any 1987. 

Han sabut que els grups de gegants i capgrossos estan sense contracte des del mes de setembre de 2015. 
Aquest és un clar exemple de la manca d’interès del Pacte de Govern per la nostra cultura i tradicions. 

Per tot això, des del Grup Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía del Consell de Mallorca sol· liciten que es 
renovi el contracte amb les agrupacions de gegants i capgrossos. 

El Sr. PASTOR (El Pi-Proposta per les Illes) fa constar que no li queda molt clar si la moció es refereix 
als gegants del Consell de Mallorca o als gegants de tots els municipis de Mallorca. 

En tot cas pensa que, amb tot el que sigui promoció de la nostra cultura i les nostres tradicions, han 
d’estar d’acord però repeteix que no sap molt bé a què fa referència la moció ni tan sols no li queda clar 
que hi hagi d’haver contracte. 

La majoria d’ajuntaments tenen colles geganters i normalment el que fan és rebre una subvenció 
nominativa o ajudes per les sortides que fan, tant siguin als pobles de Mallorca com a península. 

Així doncs, suggereix que l’acord consisteixi en donar la possibilitat de continuar subvencionant o ajudes 
les colles geganteres de tots els pobles incloent-hi, evidentment, els gegants de la casa. 

Quant al fet que hagin de tenir contracte o no, diu que hi ha altres fórmules que segurament són més àgils 
i convenients que els contractes perquè tampoc no se sap, per endavant, les sortides que se faran ni les 
activitats en què participaran i, per acabar, reitera la petició d’aclariment sobre a què fa referència la 
moció. 

La Sra. CIRER (PP) exposa que tot i que puguin estar d’acord amb la filosofia de la moció, és a dir, que 
hi ha unes persones que han acabat la relació contractual amb la casa i, per continuar amb aquestes 
tasques, és necessari que s’hi faci qualque cosa, però no estan massa d’acord amb la redacció del primer 
punt d’acord perquè al Consell de Mallorca sí que hi ha gegants però no capgrossos. 

Els capgrossos són de l’Ajuntament de Palma i també n’hi ha a altres pobles però al Consell de Mallorca 
tenen una sèrie de gegants i el contracte que hi havia no es renovar perquè ja tenia una durada de 2 anys i 
era improrrogable. 

Per tant, suggereix que la proposta d’acord es redacti d’una altra manera com, per exemple, seria: 
“Sol·licitar al Consell de Mallorca que es convoqui un nou concurs per tal de contractar la colla de 
gegants”, referint-se als gegants que són propietat del Consell de Mallorca ja que aquells que són 
propietats dels distints ajuntaments, són els mateixos ajuntaments que han de determinar com 
s’organitzen. 

A més a més, s’hi han de diferenciar dues parts importants. Una és la dels costs de manteniment de 
vestuaris i desperfectes dels gegants així com els costs de les sortides que impliquen que hi hagi una altra 
part important que és el transport dels gegants. 

Així doncs, hi ha una sèrie de costs que les persones que se’n responsabilitzen han de tenir la certesa de 
poder cobrir amb una assegurança i això ho ha de determinar el Consell de Mallorca amb els mitjans que 
consideri més adequats. 

Per això, no sap sí és més adient sol· licitar que se’n convoqui un nou concurs –si els responsable del 
Consell de Mallorca consideren que la forma jurídica ha de ser un contracte menor– per tal de contractar 
la colla de geganters. 

Per acabar comenta que, tot i entendre la filosofia de la moció, no es pot aprovar, segons el seu parer, la 
moció en els termes en què està redactada. 

El Sr. JURADO (conseller executiu de Participació Ciutadana i Presidència) manifesta que, com ha dit la 
Sra. Cirer, el contracte era improrrogable donat que s’hi havien fet totes les pròrrogues que permet la llei. 
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El problema que se’ls va plantejar era que el contracte acabava 3 dies abans de la Diada de Mallorca i, 
quan va entrar el nou equip de govern, encara no s’havien iniciat les tasques per implementar un nou 
contracte. 

Aleshores, es varen trobar aquest problema amb l’afegitó que aquests contractes són bastant complexos 
perquè hi intervenen molts de factors distints (manteniment, transport, etc.) i la solució del moment, 
davant la celebració imminent de la Diada de Mallorca, va ser optar per un contracte menor per cobrir el 
període de negociació del nou contracte. 

Això significa que no és cert que els geganters estiguin sense contracte sinó que estan amb un altre 
contracte, que cobreix aquest període que ha explicat abans, ja que s’han de fer unes quantes sortides del 
gegants –ja se n’han fetes un parell– i, per tant, en cap moment s’han de deixat de cobrir els geganters a 
nivell contractual i s’està treballant per fer un contracte que millori l’anterior, tant per la durada com per 
una millor cobertura de la feina dels geganters, però és una tasca lenta que s’ha de negociar entre el 
Consell de Mallorca i els geganters. 

Assegura que aquestes negociacions s’estan duent a terme des de fa temps i, a més a més, s’està fent feina 
de valent per donar-li continuïtat, la qual cosa denota que no hi ha cap manca d’interès –com deia la Sra. 
Serra– per la nostra cultura i les nostres tradicions sinó més aviat tot el contrari. 

En aquest sentit, recalca que l’equip de govern del Consell de Mallorca està a favor de la nostra cultura i 
les nostres tradicions i, amb aquesta finalitat, estan fent feina perquè aquest contracte sigui efectiu. 

Per altra banda, mostra la seva satisfacció pel fet que Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía estimi i es 
mogui per protegir aquests costums que són tan arrelats a les terres d’àmbit de parla catalana: els gegants 
i els capgrossos que, per cert, a Mallorca es diuen gegants i caparrots.  

Per concloure, diu que li sap greu no poder estar d’acord amb aquesta moció perquè és impossible fer 
aquesta contractació immediatament, a part que és un tema que s’està negociant des de fa temps. 

La Sra. SERRA comenta, en resposta al plantejament del Sr. Pastor, que la moció es refereix als gegants 
del Consell de Mallorca i no als dels pobles que són competència de cada ajuntament. 

A continuació diu que la informació que li havia arribat era que no hi havia cap contracte ni que tampoc 
no se’n negociava cap de nou però, atès que el Sr. Jurado ha dit que el tema ja està contemplat i donat que 
el seu Grup vol que continuï aquesta tradició, no té cap objecció per retirar la moció. 

De fet, vol tornar a parlar amb la gent que l’havia informada per contrastar les dades i, fins que no compti 
amb la informació correcta, retira la moció.  

El Sr. JURADO li agraeix a la Sra. Serra que retiri la moció i es compromet a passar-li tota la informació 
sobre l’estat de tramitació d’aquest contracte, tant pel que fa als contractes anteriors com allò que s’està 
negociant ara, perquè comprovi que efectivament s’hi està fent feina. 

A mode anecdòtic, comenta que la primera reunió que va tenir després de prendre possessió del càrrec va 
ser amb els geganters donat que finalitzava el contracte que hi havia i ja des d’aquell moment hi 
començaren a fer feina i, un altre exemple del seu interès per l’assumpte, és que la directora insular de 
Relacions Institucionals ha estat gegantera, la qual cosa significa que coneix el tema de primera mà i s’hi 
ha implicat personalment a fi d’aconseguir un contracte adequat perquè aquesta tradició continuï 
endavant. 

Es retira. 

 
PUNT 23. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUPO CIUDADANOS (PARTIDO 
PARA LA CIUDADANIA) DEL CONSELL DE MALLORCA, PERQUÈ POSI 
EN CONEIXEMENT DEL PLE ELS LOCALS I NAUS QUE TÉ LLOGADES 
AQUEST CONSELL, AIXÍ COM EL SEU COST DESGLOSSAT. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
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En aquests moments el Consell està pagant quantitats molt elevades pes lloguer de 
locals o naus que s'utilisen com a magatzem etc. Això suposa una gran despesa per 
aquesta institució. 
Vàrem suposar que aquest govern faria qualque cosa sobre aquest tema. Vist que no i 
que causa unes despeses evitables els sol·licitam una explicació i s'estudi immediat de 
s'optimisació des costs que suposen aquests lloguers. 
 
Per tot això des des grup Ciutadans del Consell presentam a debat es següent 
 
                                                                     ACORD 
 
1- Que es govern mostri en aquest Ple es llistat d'edificis, naus i locals que aquest 
Consell té en règim de lloguer. 
 
2- Que se faci un estudi d'aquestes despeses i sa possibilitat d'optimisar-los, eliminant 
qualcuns i reagrupant es materials que estan depositats en ells. 
 
3- Si fos convenient passar a sa compra de qualcun d'aquests poguent  així reduir ses 
despeses i ampliar es patrimoni. 
 

El Sr. PONS (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) explica que el seu Grup, el passat 20 d’octubre, va 
presentar un escrit dirigit a la Direcció Insular de Patrimoni mitjançant el qual sol· licitaven informació 
sobre els immobles que són propietat del Consell de Mallorca així com quins immobles té llogats i no 
només el Consell de Mallorca sinó també els organismes autònoms que en depenen. 

Fa notar que als nous partits amb representació al Consell de Mallorca els falta molta informació respecte 
a totes aquestes qüestions i, donat que la petició abans esmentada, no ha estat contestada exceptuant una 
explicació dient que la documentació era molt extensa, es veuen obligats a sol· licitar aquesta informació 
al Ple a través d’aquesta moció. 

Assenyala, per altra banda, que a ell, que és nou en l’Administració Pública, li costa entendre que no hi 
hagi major publicitat de les coses que són de tots. Desconeix quin n’és el funcionament, si hi ha un 
inventari d’immobles, etc., però, en tot cas, li sorprèn haver-ho demanat per escrit i no poder tenir accés a 
la informació. 

Li consta que hi ha immobles que estan en règim de lloguer per part del Consell de Mallorca (magatzems, 
etc.) i volen saber quina és la situació patrimonial del Consell de Mallorca (i els organismes dependents) a 
fi de poder formular propostes amb vista a reduir despeses de lloguers, etc. 

No obstant això, en primer lloc voldria que li fos facilitada la informació i, en segon lloc, que se faci un 
estudi de les despeses que hi ha –si és possible– per intentar optimitzar els recursos amb què compta la 
institució i així intentar rebaixar la despesa pública. 

Finalment indica, pel que fa al primer punt de la moció, que la Junta de Portaveus li varen dir que no li 
podien facilitar aquesta informació però, almanco, li agradaria que li facilitin un inventari d’immobles i 
de despeses de lloguers. 

El Sr. PASTOR (El Pi-Proposta per les Illes) manifesta que, segons el seu parer, aquest debat hauria de 
formar part més d’una interpel· lació que no d’una moció però, donat que estan a favor de què se faciliti 
tota la informació a l’oposició, el seu Grup estaria a favor del primer punt d’acord i, en funció de les 
explicacions de l’equip de govern, se pronunciaran sobre el tercer punt. 

De moment, el seu Grup s’hi abstendrà perquè pensen que aquest debat és més propi d’una interpel· lació 
que no d’una moció. 

El Sr. ROVIRA (PP) anuncia que el seu Grup hi votarà a favor malgrat que pensen que potser no és la 
forma més adequada de presentar la proposta però, en el fons, estan d’acord amb què s’estudiï i es faci 
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feina per mirar d’optimitzar, de la millor manera possibles, els immobles que compra o lloga el Consell 
de Mallorca. 

La Sra. PALOMINO (consellera executiva de Modernització i Funció Pública) fa constar, en primer lloc, 
que li sorprèn que la moció s’hagi exposat de manera diferent a com s’ha presentat per escrit. 

Quant a l’escrit presentat dia 20 d’octubre, sobre el patrimoni del Consell de Mallorca, explica que va ser 
adreçat al Servei de Patrimoni, dependent de Cultura, i no al departament que gestiona el patrimoni propi 
del Consell de Mallorca. 

Aquest escrit va ser contestat posant a disposició de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía tota la 
documentació necessària. És cert que existeix un inventari d’immobles però en la petició no només 
demanaven l’inventari d’immobles sinó que també demanaven, fins i tot, els tiquets de benzina. 

Per recopilar tota aquesta documentació seria necessari haver-hi de dedicar una o dues persones (tècnics o 
auxiliars) durant un temps aproximat de sis mesos i, per això, ha posat a disposició de Ciudadanos-Partido 
de la Ciudadanía tota la documentació perquè la puguin consultar donat que el seu Departament té uns 
recursos limitats i són necessaris per gestionar el dia a dia i, a més a més, per poder acomplir els objectius 
que s’han plantejat. 

Per altra banda, també li sorprèn la moció perquè, en els pressuposts que varen passar per Ple fa un parell 
de setmanes, s’adjuntava una relació, per departaments, dels immobles que hi ha llogats, amb la previsió 
de costs i el pressupost corresponent, que és continuista al de l’equip de govern anterior. 

A més a més, si miren els pressuposts també veuran que hi ha partides destinades a la compra o 
construcció de dues naus amb l’objectiu de disminuir les despeses de lloguers. 

Un altre aspecte sorprenent de la moció és que s’hi proposi l’increment del patrimoni del Consell de 
Mallorca quan el mateix Grup Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía votà en contra de la rehabilitació i 
conservació de part del patrimoni d’aquesta institució. 

El Sr. PONS puntualitza que no ha dit que s’hagin de comprar més immobles, només ha suggerit que es 
podria fer si fos convenient, és a dir, que s’estudiï quina és l’alternativa més oportuna. 

A continuació reconeix que, en demanar la informació dels immobles, també varen sol· licitar altres coses 
tot i que han considerat que la moció l’havien de centrar en les despeses en concepte de lloguers. 

En qualsevol cas, voldria que la pròxima resposta a una petició del seu Grup no sigui que “hi ha massa 
documentació” perquè creu que no demanen massa, només un inventari de béns, al qual pensa que hauria 
de tenir accés qualsevol ciutadà. 

La Sra. PALOMINO li diu al Sr. Pons que seria desitjable que concretassin més les preguntes que 
formulen per escrit. 

La petició constava de 5 punts que demanaven, per exemple, les despeses de benzina i haver de recopilar 
aquesta informació de tots els departaments és una feina exagerada perquè no està tot centralitzat. 

Evidentment, no tenen cap impediment per facilitar-los tota la informació que requereixin però, si això 
representa haver-hi de posar, a la seva disposició, una persona durant mesos, considera que no és correcte 
i, per això, varen posar la informació a la seva disposició i, en canvi, si concreten més les preguntes, no hi 
haurà cap inconvenient per respondre-les. 

El Sr. PRESIDENT li sol· licita al Sr. Pons que confirmi si retira el primer punt de la moció i, donat que li 
respon afirmativament, anuncia que se sotmeten a votació els punts 2 i 3 de la moció. 

Es retira el punt 1r de la moció. 

Sotmesos els punts núm. 2 i 3 de la proposta a votació, es rebutgen per nou vots a favor 
(PP i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía), desset vots en contra (PSOE, MÉS per 
Mallorca i Podem Mallorca) i tres abstencions (El Pi-Proposta per les Illes). 

 
Es troben absents: la Sra. Salom Coll, el Sr. Serra Comas, el Sr. Ferrer Riera i el Sr. 
Jurado Seguí. 
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PUNT 24. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUPO CIUDADANOS (PARTIDO 
PARA LA CIUDADANIA) DEL CONSELL DE MALLORCA SOLICITANDO 
TELEASISTENCIA PARA LAS PERSONAS SORDAS. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
Las personas mayores sordas tienen una dificultad añadida al solicitar Teleasistencia. Se 
les dice que debido a su sordera no pueden contestar a las llamadas y que cuando la 
operadora quiere ponerse en contacto con ellos no tiene forma de saber lo que necesitan. 
Envían una ambulancia y  a la que esta acude al domicilio y no es por una emergencia  
ya no quiere volver a ese domicilio. 
Hay métodos que no son meramente acústicos para ponerse en contacto con las 
personas sordas y reconocer cuál es su necesidad. 
Tanto para cambiar la forma de comunicación como si una ambulancia se tiene que 
acercar a casa de un anciano sordo por un motivo menor hay que poner voluntad y 
empatía. 
 
Por todo ello desde el grupo Ciudadanos del Consell presentamos a debate el siguiente. 
 
ACUERDO 
1 –Se estudie la fórmula más conveniente para poder atender con teleasistencia a las 
personas mayores sordas. 
2- Mientras se encuentra la fórmula adecuada para cubrir esta necesidad  que estas 
personas puedan recibir este servicio a pesar de los inconvenientes que supone para los 
teleoperadores identificar el tipo de emergencia. 
3- Que las ambulancias asistan a este tipo de llamadas a pesar de las molestias que les 
pueda suponer.                              
 

La Sra. SERRA (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) exposa que les persones majors sordes tenen una 
dificultat afegida a l’hora de sol· licitar teleassistència. Se’ls diu que, per mor de la seva sordesa, no poden 
contestar les cridades telefòniques i, quan l’operadora vol posar-se en contacte amb ells, no té forma de 
saber què necessiten i hi envien una ambulància però, quan l’ambulància acudeix al domicili i comprova 
que no es tracta d’una emergència, ja no hi vol tornar. 

Hi ha mètodes, que no són merament acústics, per posar-se en contacte amb les persones sordes i 
reconèixer quines són les seves necessitats. Tant per canviar la forma de comunicació com per si una 
ambulància d’anar a un domicili d’un ancià sord, hi ha d’haver voluntat i empatia. 

Per tot això, el Grup Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía del Consell de Mallorca proposa l’adopció de 
l’acord següent: 

1r. Que s’estudiï la forma més convenient per poder atendre, amb teleassistència, les persones majors 
sordes. 

2n. Que mentre no es trobi la fórmula adequada per cobrir aquesta necessitat, que aquestes persones pugui 
rebre el servei malgrat els inconvenients que suposi, per als teleoperadors, identificar el tipus 
d’emergència. 

3r. Que les ambulàncies assisteixin a aquest tipus de telefonades, a pesar de les molèsties que els puguin 
ocasionar. 
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El Sr. PASTOR (El Pi-Proposta per les Illes) manifesta que el seu Grup està totalment d’acord amb 
l’exposició de la Sra. Serra per estudiar les formes de prestar teleassistència a les persones sordes però 
considera que encara s’ha d’anar un poc més enllà. 

En aquest sentit exposa que aquesta institució hauria de demostrat la sensibilitat que tenen el Consell 
Insular d’Eivissa i el Consell Insular de Menorca subvencionant o col· laborant, en aquest cas, amb la 
teleassistència individual a totes les persones dependents de Mallorca.  

Eivissa i Menorca ho fan. Mallorca no ho fa i ho han de fer els ajuntaments o els particulars quan resulta 
que la teleassistència és un servei bàsic per a la independència de les persones majors que tenen un grau 
de dependència perquè els permet poder estar dins ca seva amb una certa seguretat per a les famílies i per 
a elles mateixes. 

Així doncs, creu que s’hauria de mirar quin és el recurs més adient per a aquestes persones (si és la 
teleassistència o un altre recurs) que són dependents però amb un grau major que altres persones i, encara 
amb més motiu, és oportú actuar-hi. 

Aprofita per fer una esmena in voce a la moció per tal d’afegir-hi un punt que sigui perquè el Consell de 
Mallorca demostri la seva sensibilitat amb les persones assistides i subvencioni la teleassistència, tal i 
com fan els altres consells insulars. 

La Sra. CIRER (PP) comenta que el seu Grup també està d’acord amb el que ha exposat la Sra. Serra i 
amb la idea que s’expressa en la moció però dubta que el Ple del Consell de Mallorca sigui el fòrum 
adequat per plantejar aquest tema i, per això, s’hi abstendran. 

Quant al plantejament del Sr. Pastor sobre la teleassistència, explica que la definició de la teleassistència 
és un recurs inclòs en el catàleg de serveis oferts per la Llei de dependència i, per tant, el seu finançament 
ha de provenir d’un altre estament que no sigui pròpiament el Consell de Mallorca. 

A més a més, les partides de PPB que es distribueixen mitjançant convenis amb els ajuntaments, 
permeten que els ajuntaments puguin fer ús d’aquestes partides per sufragar, si ho creuen convenient, el 
servei de teleassistència dels municipis. 

De fet, hi ha municipis que ofereixen el servei de forma gratuïta i el financen amb partides de PPB, altres 
municipis fan pagar un tant als usuaris i d’altres que fan servir el PPB per a altres coses. En qualsevol cas, 
sí que hi ha partides pressupostàries del Consell de Mallorca per a aquest concepte però, això sí, se deixa 
autonomia als ajuntaments perquè facin ús de les quantitats que els corresponen així com considerin més 
oportú. 

Observa igualment que la teleassistència no se presta a través d’un servei propi ni del Govern de les Illes 
Balears ni de l’IMAS sinó que la presten empreses i la majoritària és Creu Roja. 

Des de fa anys, hi ha empreses amb plataformes tecnològiques que han fet estudis per prestar 
teleassistència de manera que no sigui del mode convencional. Per exemple, Smartcom, teleasistencia 

para persones con problemas de comunicación ja va posar en marxa una plataforma per posar aquest 
servei en funcionament. 

Per altra banda, també existeix un projecte finançat pel Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç (Proyecto 

Telpes) amb la intervenció de Creu Roja, que és prestadora del servei des de fa més de 20 anys i, per tant, 
l’entitat amb més experiència. Aquest projecte implementa un sistema específic de prestació de 
teleassistència per a persones sordes. 

El Grup Popular està a favor de la plena integració del col· lectiu de persones sordes,tant les que ho són de 
naixement com les que hagin adquirit una sordesa en l’edat adulta i necessitin teleassistència, però s’hi 
abstendran perquè entenen que el marc de presa de decisions no és el Consell de Mallorca. 

El Sr. DE JUAN (vicepresident 1r de l’IMAS) anuncia, en primer lloc, que hi votaran en contra, però en 
positiu, i el motiu és que sí que se presta el servei de teleassistència a persones sordes (sobretot referint-se 
a persones majors amb sordesa) i és cert que la prestació d’aquest servei presenta unes dificultats 
afegides. 

Per altra banda, s’ha de tenir en compte el factor competencial i el Consell de Mallorca no és el fòrum 
indicat per parlar-ne atès que les teleassistències són serveis comunitaris bàsics que depenen de cada 
ajuntament. De fet, els ajuntaments tenen contractada la teleassistència amb diferents empreses 
operadores o entitats com Creu Roja. 
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En tot cas, d’acord amb l’exposició d’arguments de la Sra. Serra, es pot deduir que és tracta més d’un 
problema de gestió que no de la mateixa prestació del servei, és a dir, que s’ha elevat a rang de moció el 
que podria ser una queixa del servei, que es podria tractar d’una altra manera. 

La teleassistència, com deia la Sra. Cirer, és una competència municipal i la presten els 53 ajuntaments de 
Mallorca. Així doncs, caldria identificar quins són els ajuntaments on el servei no està funcionant així 
com hauria de funcionar. 

Fa palès, també, que quan es concedeix el servei de teleassistència a persones majors amb problemes de 
sordesa, s’ha de treballar el cas i existeixen moltes formes de fer-ho. A molts ajuntaments s’elaboren 
llistes de familiars o veïns que estan a prop, s’hi apliquen altres tecnologies (els telèfons van amb llums), 
WhatsApp, etc. També moltes operadores estan introduint la videotrucada en substitució de la cridada 
telefònica. 

Pel que fa al tema del finançament, assegura que el servei s’està finançant a través de les partides de PPB. 
El Pla de Prestacions Bàsiques inclou partides per a la teleassistència i hi ha ajuntament que les hi fan 
servir i d’altres que no. 

La teleassistència està inclosa en el catàleg de servei de la Llei de dependència i cal tenir en compte que 
no és un servei que generi massa problemes a diferència d’altres serveis com l’ajuda a domicili. 

Amb relació al tema de les ambulàncies, diu que és possible que hi hagi hagut algun problema de 
coordinació entre els serveis de teleassistència i d’ambulàncies, que és un servei que depèn del Govern de 
les Illes Balears. 

El Consell de Mallorca i, concretament, l’IMAS té competències a l’hora d’autoritzar i acreditar els 
serveis però la gestió diària del servei de teleassistència és municipal i està subcontractada amb diferents 
operadores. 

Per tots aquests motius, es veuen en l’obligació de votar en contra de moció ja que, en aprovar-la, el 
Consell de Mallorca hi hauria d’actuar i, en aquest cas, no és possible perquè no és un tema del seu àmbit 
competencial i més aviat s’hauria d’esbrinar en quin ajuntament no està funcionament bé la 
teleassistència i plantejar-ho davant el ple d’aquest ajuntament. 

La Sra. SERRA manifesta que no sap si aquest és el fòrum més adequat o no per plantejar el tema però sí 
que la intenció del seu Grup ha estat donar veu a aquestes persones que es troben desateses.  

Confirma que és coneixedora de casos de familiars d’amics que tenen, en el seu entorn familiar, persones 
majors sordes i els han volgut donar veu exposant aquesta problemàtica al Consell de Mallorca. 

Tot seguit agraeix la solidaritat del Grup El Pi-Proposta per les Illes per votar a favor d’aquesta moció i, 
per acabar, reitera que la seva intenció era donar veu a les persones que no se senten ateses així com 
tocaria que són, en aquest cas, els nostres majors que pateixen sordesa. 

El Sr. PASTOR li diu a la Sra. Serra que no se justifiqui perquè pensa que la moció sí que té sentit. Hi 
podran votar a favor o en contra però dir que hi votaran en contra en sentit positiu és un invent que no té 
cap sentit. O s’hi vota en contra, o s’hi vota a favor i, en aquest cas, seria a favor de les persones més 
vulnerables, les persones majors sordes. 

A continuació recorda que, fa pocs anys, qui pagava la teleassistència era la FEMP mitjançant una ajuda 
que donava als municipis però, de cop i volta, la FEMP va retirar aquesta ajuda. 

Aleshores, els consells insulars d’Eivissa i de Menorca, en solidaritat amb els ajuntaments, hi varen posar 
doblers per pagar aquesta ajuda per a la prestació del servei als usuaris. 

En canvi, com que el Consell de Mallorca no ho va fer, els ajuntaments de Mallorca varen haver 
d’assumir aquesta competència i varen haver de pagar, dels seus pressuposts, la teleassistència. 

No accepta l’argument que diu que està finançada amb el PPB perquè és clar hi està inclosa però hi ha 
casos de municipis que tota la quantia que reben de PPB se’n va cobrir la teleassistència. 

Remarca que actualment hi ha ajuntaments de Mallorca que paguen dels seus pressuposts la 
teleassistència mentre que a Eivissa i a Menorca la paguen els seus consells insulars i, en canvi, el Consell 
de Mallorca no és solidari amb els seus ciutadans. 
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És obvi que és un problema competencial però, si bé el Consell de Mallorca compta amb l’IMAS, el 
Govern de les Illes Balears compta amb la Conselleria de Serveis Socials que és el referent de tots els 
ciutadans i ciutadanes en matèria de polítiques socials i s’hauria d’acabar amb aquesta duplicitat de feines 
que fan ambdues administracions, la qual cosa no té cap sentit ni un. 

Fa avinent que ell, durant 4 anys, ha presentat esmenes al pressupost de la Comunitat Autònoma 
demanant que el Govern de les Illes Balears se fes càrrec de la teleassistència i, durant aquests 4 anys, els 
grups que avui conformen l’equip de govern del Consell de Mallorca, amb excepció de Podem Mallorca, 
votaven a favor d’aquelles esmenes perquè el Govern balear se fes càrrec de la teleassistència perquè no 
ho haguessin fer ni els consells insulars de Menorca i d’Eivissa ni els ajuntaments. 

Pensa que aquesta és una competència que hauria de ser del Govern de les Illes Balears però, en tot cas, si 
els consells de Menorca i d’Eivissa poden finançar la prestació del servei, creu que el Consell de Mallorca 
també ho hauria de fer. 

Per això, li proposa al Grup Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía si accepten que s’afegeixi un quart punt 
d’acord a la moció que demani que el Consell de Mallorca ajudi els ajuntaments a pagar la teleassistència 
als seus usuaris com ja fan els consells insulars d’Eivissa i de Menorca. 

La Sra. CIRER, amb relació al comentari del Sr. Pastor en el sentit d’estar a favor o contra de les persones 
més vulnerables, assenyala que està més d’acord amb el plantejament del Sr. De Juan quan diu que si 
prenen un acord, aquest acord els obliga a haver-hi d’actuar. 

La moció diu, concretament, que s’estudiï la fórmula més convenient per poder atendre, amb 
teleassistència, les persones majors sordes i això no ho pot acordar el Ple de Consell de Mallorca perquè 
és quelcom que ja està estudiat i fet. 

Podrien votar a favor de moció per donar la imatge que estan al costat de les persones més vulnerables 
però assegura que amb un vot favorable no farien cap passa per ajudar aquestes persones més vulnerables, 
les sordes que necessiten teleassistència. 

Tampoc no es poden comprometre a aprovar que “les ambulàncies assistiran a aquest tipus de telefonades 
a pesar de les molèsties que els puguin ocasionar” perquè això no depèn del Consell de Mallorca i no hi 
poden fer res. 

Tot seguit li diu al Sr. Pastor que no vol sortir del Ple del Consell de Mallorca amb la idea que amb 
l’abstenció en la votació d’aquesta moció paregui que els consellers del Partit Popular no siguin solidaris 
o no facin costat a les persones més vulnerables. 

De fet, assegura que els en fan però només s’han de comprometre amb aquells acords que possibilitin que 
se pugui actuar i, per això, refusa votar a favor d’una cosa per quedar bé quan se sap que aquesta votació 
no els compromet a res. 

Així doncs, la idea de la seva abstenció és que no voten en contra d’una proposta a favor d’un col·lectiu 
determinat però dient ben clar que no entenen que aquest sigui el marc competencial d’aquest tema ja que 
la teleassistència és una prestació de dependència i sí que és cert, com deia el Sr. Pastor, que el Govern de 
les Illes Balears hauria de fer front a aquesta prestació. 

Si, en puritat, la coneguda com a Llei Montoro s’aplicàs i no s’hagués anat ajornant o demorant la seva 
implantació, cap ajuntament no estaria legitimat per donar cap suport a la teleassistència i automàticament 
passaria tot a mans del Govern de les Illes Balears. 

Per tant, aquesta llei tan blasmada i que no agrada gens, aquí hauria anat molt bé perquè cap ajuntament 
no hauria hagut de pagar la teleassistència i l’hauria d’haver pagada tota el Govern de les Illes Balears. 

Finalment i cenyint-se a l’acord proposat per la moció, exposa que ja s’hi està actuant, que el Consell de 
Mallorca no és el marc competencial per actuar-hi i, per això, el Grup Popular s’hi abstendrà. 

El Sr. DE JUAN li diu a la Sra. Serra que seria més eficaç identificar els casos i plantejar les queixes als 
ajuntaments corresponents, és a dir, que més aviat s’hauria de plantejar com una queixa del servei o una 
petició de millora del servei dirigida a l’ajuntament afectat. 

No és qüestió que ara s’aprovi una moció dirigida a 53 ajuntaments quan n’hi ha molts en què la 
teleassistència funciona molt bé i, donat que el servei el presten distintes operadores, els ajuntaments 
poden decidir, si no estan contents amb el servei, canviar d’operadora. 
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En definitiva pensa que és qüestió d’identificar els casos i no de prendre un acord general però, al cap i a 
la fi, el que volem és que, com deia la Sra. Serra, aquestes persones estiguin ben ateses. 

Pel que fa als arguments del Sr. Pastor sobre el finançament del servei, diu que podrien agafar la dotació 
del PPB i signar un conveni exclusiu de teleassistència i així la subvencionarien com els consells insulars 
d’Eivissa i Menorca però, en el cas de Mallorca, el que fan és donar les ajudes de PPB als ajuntaments 
amb la flexibilitat que les puguin emprar com considerin més convenient. 

Segurament les ajudes de PPB no seran suficient però, a hores d’ara, no s’han rebut queixes sobre la 
teleassistència i, en canvi, si que hi ha altres serveis més estratègics que potser no estan funcionant com 
caldria. 

Amb relació a la intervenció de la Sra. Cirer comenta que les competències comunitàries bàsiques de 
serveis socials, d’acord amb el que estableix la Llei de serveis socials, està clar que són dels municipis. 

Recorda que el Grup Socialista no estava gaire d’acord amb la Llei Montoro i creu que el PP tampoc no 
hi estava massa d’acord i, per tant, centralitzar la teleassistència en el Govern de les Illes Balears tampoc 
no seria normal. 

En tot cas, si el problema és una manca de finançament, seria millor parlar-ne i veure quines són les 
carències encara que s’ha de tenir en compte que en les converses que mantenen amb els ajuntaments mai 
no s’ha plantejat el tema de la teleassistència com un problema greu i ha de quedar clar que la 
teleassistència és una competència municipal. 

La Sra. SERRA intervé per manifestar que el seu Grup accepta l’esmena in voce proposada pel Sr. Pastor 
per incloure en la moció un quart punt d’acord. 

El Sr. PRESIDENT anuncia que, aleshores, se sotmet a votació la moció inclosa l’esmena in voce del 
Grup El Pi-Proposta per les Illes. 

Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per cinc vots a favor (El Pi-Proposta per les 
Illes i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía), devuit vots en contra (PSOE, MÉS per 
Mallorca i Podem Mallorca) i set abstencions (PP). 

 
Es troben absents: la Sra. Salom Coll, el Sr. Serra Comas i  el Sr. Ferrer Riera. 
 
 
PUNT 25. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUPO CIUDADANOS (PARTIDO 
PARA LA CIUDADANIA) DEL CONSELL DE MALLORCA, RECORDANT EL 
CARÁCTER TRADICIONAL DEL BETLEM VIVENT DELS JARDINS DE LA 
MISERICÒRDIA I LA NECESSITAT DE PRESERCAR-HO. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
El Belén viviente de los jardines de la Misericordia este año sufre un revés.                        
Tras muchos años realizándose, a día de hoy, este Consell piensa retirarle la subvención 
sin pensar en las malas consecuencias que esta decisión supone para el ciudadano. 
Este Belén venia siendo visitado por muchísimas personas, escuelas, Familias, grupos 
de la 3ª Edad y múltiples visitantes turísticos.  
 
También les queremos recordar la vertiente solidaria de este belén que favorecía a 
asociaciones como Mallorca Sense Fam y Carítas. 
Uds. Lo exponen como un tema de recortes pero más bien parece un tema de 
persecución a nuestras tradiciones. 
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Sus propios partidos en las otras instituciones, por ejemplo, subvencionan Demonios  y 
Corre-fogs, podríamos decir que esto también es un tema de presupuestos. ¿Verdad? 
 
Por todo ello desde el Grupo Ciudadanos del Consell presentamos a debate el siguiente 
                                                       
ACUERDO 
 
1-  Que se subvencione el Belén Viviente de los Jardines de La Misericordia tal y como 
se ha venido haciendo año tras año. 
 
2-  Que este Consell respete las tradiciones y festividades arraigadas en nuestra cultura. 
 

S’ha debatut conjuntament amb el punt 19.  

Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per onze 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). 

 
Es troba absenta la Sra. Salom Coll. 
 
 
PUNT 26. MOCIÓ QUE PRESENTA EL PI-PROPOSTA PER LES ILLES 
BALEARS DEL CONSELL DE MALLORCA SOBRE LA CREACIÓ DE LA 
FILMOTECA DE MALLORCA. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
ANTECEDENTS 
 

Una Filmoteca ha de promoure la difusió de la cultura cinematogràfica, en especial la 
illenca, a través de projeccions de films clàssics de tots els temps i també de l'exploració 
de nous llenguatges contemporanis. Un altre dels seus objectius és la formació de nous 
públics cinematogràfics. Aquestes es diferencien de les de les sales comercials pel seu 
propòsit investigador, divulgatiu o docent i se centren en films que o bé no són 
d’actualitat o bé són d’interès minoritari. 

La Filmoteca ha de ser el principal referent per a la investigació fílmica a l’Illa de 
Mallorca. A més de tenir dipositats i catalogats els documents i arxius fílmics, comptar 
amb els mitjans que permeten als investigadors i al públic en general accedir a tots 
aquests fons –bibliogràfics, documentals, videogràfics i cinematogràfics- amb facilitat. 

L’objectiu principal de la Filmoteca és la recuperació, conservació, restauració, 
catalogació i difusió del patrimoni fílmic. 

Ja al 2012, el Sr. Gomez des del Govern Balear va parlar de la necessitat de crear aquest 
òrgan, però sembla ser que ningú hi ha tornat a pensar. 
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Hem de tenir clar que els temes econòmics, tan importants per a la población, no ens 
poden desviar dels altres temes que afecten el dia a dia i no oblidem que la cultura és la 
forma en que una población perviu al llarg de la història.  
 
Per això instam al Ple del Consell de Mallorca que prengui els següents acords: 
 
1. El Ple del Consell de Mallorca es compromet a crear la Filmoteca de Mallorca al 

llarg de 2016. 
2. El Ple del Consell de Mallorca insta al Govern de les Illes Balears a crear la 

Filmoteca de les Illes Balears.  
 

La Sra. MORA (El Pi-Proposta per les Illes) explica que l’objectiu principal de la filmoteca és la 
recuperació, conservació, restauració, catalogació i difusió del patrimoni fílmic. Ja l’any 2012 es va 
intentar però no s’hi ha tornat a pensar. 

S’ha de tenir clar que els temes econòmics tan importants per a la població no poden desviar l’atenció 
dels altres temes que afecten el dia a dia i no s’ha d’oblidar que la cultura és la forma en què una població 
perviu al llarg de la història. 

Crear la Filmoteca de Mallorca i de les Illes Balears permetrà que el sector audiovisual també es vegi 
reforçat, ja sigui a través de la Film Commission o en col·laboració amb ella, per tal de promocionar 
Mallorca com a plató. 

Tenir catalogat el patrimoni fílmic i ben conservat permetrà recuperar i difondre la nostra memòria 
audiovisual, la qual cosa, avui en dia, és molt complicat per a investigadors i estudiosos. 

La posada en marxa de la Filmoteca de Mallorca serviria per fer visible el cinema independent, el més 
invisible fins ara. El produït aquí es podria exhibir juntament amb clàssics i es donaria una alternativa als 
cinemes comercials i suplirien el que havia fet fins ara –i ja no ho fa– el Centre de Cultura de Sa Nostra. 

Per tant, els dos punts d’acord que proposen amb aquesta moció són: 

- Acordar que el Ple del Consell de Mallorca es comprometi a crear la Filmoteca de Mallorca al llarg del 
2016. 

- El Ple del Consell de Mallorca insta el Govern de les Illes Balears a crear la Filmoteca de les Illes 
Balears. 

El Sr. MIRALLES (conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports) comenta que, arran d’aquesta 
moció, voldria compartir amb la resta de membres del Ple una sèrie de consideracions. 

En aquest sentit relata que el Departament de Cultura, Patrimoni i Esports precisa d’iniciatives i idees 
però també de capacitat per posar en marxa projectes que tenen prevists com, per exemple, el Centre 
Internacional de Fotografia Toni Catany, les inversions al monestir de Bellpuig i, fins i tot, l’inici dels 
treballs a Sant Ferran així com també l’execució de la segona fase de les obres de millora de la 
Misericòrdia que, si bé es gestionaran des de Serveis Generals, tendran repercussió sobre la dinàmica del 
Departament. 

Queda demostrat que per a 2016 s’ha plantejat una bona càrrega de feina però, així i tot, entenen el sentit 
de la moció i creu que la majoria podria estar d’acord amb l’exposició de motius feta per la Sra. Mora pel 
que fa a posar en valor el nostre sector audiovisual, ja sigui a través de la Mallorca Film Commission o 
des del paper important que hauria de desenvolupar la televisió autonòmica IB3. 

Per tant, atesa la limitació de recursos i de capacitat que tenen per posar en marxa iniciatives concretes i, 
tenint en compte la tasca que ve desenvolupant l’Arxiu del So i de la Imatge del Consell de Mallorca que 
abasta molts dels objectius que es proposen en aquesta moció (localitzar, recuperar, conservar i difondre 
el nostre patrimoni fotogràfic, audiovisual i fonogràfic), proposa una transacció als punts d’acord de la 
moció per tal de recollir el seu esperit i també allò que estableix la Llei 5/2013, audiovisual de les Illes 
Balears, que encomana la tasca de creació de la Filmoteca de les Illes Balears. 
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Així doncs, la proposta de transacció que li formula a la Sra. Mora consistiria en instar el Consell de 
Mallorca perquè impulsi conjuntament amb el Govern de les Illes Balears la creació de la Filmoteca de 
les Illes Balears així com es preveu en l’article 40 de la Llei 5/2013, d’1 d’octubre, audiovisual de les Illes 
Balears, aprofitant el treball realitzat per l’Arxiu del So i de la Imatge de Mallorca des de l’any 1999. 

Pensa que aquest acord s’assoliria l’objectiu pretès i s’aprofitaria la tasca feta per l’Arxiu del So i de la 
Imatge i, alhora, ajudarien el Govern de les Illes Balears a impulsar la creació de la Filmoteca de les Illes 
Balears ja que considera que una iniciativa així ha de superar l’àmbit de Mallorca i recollir el patrimoni 
filmogràfic i audiovisual de totes les illes. 

La Sra. MORA mostra el seu acord amb la transacció proposada però hi afegirà es comuniqui al sector 
l’existència de l’Arxiu i que en poden fer ús així com la iniciativa que durà a terme el Consell de 
Mallorca. 

El Sr. MIRALLES manifesta que, aleshores, s’hi podria afegir un segon punt per comunicar al sector 
audivisual tant l’existència de l’Arxiu del So i la Imatge com la iniciativa que vol emprendre el Consell 
de Mallorca per tal que el sector s’incorpori a aquest impuls que li volen donar. 

En conseqüència, la redacció definitiva de la transacció seria la següent: 

“1r. Instar el Consell de Mallorca perquè impulsi conjuntament amb el Govern de les Illes Balears la 
creació de la Filmoteca de les Illes Balears així com es preveu en l’article 40 de la Llei 5/2013, d’1 
d’octubre, audiovisual de les Illes Balears, aprofitant el treball realitzat per l’Arxiu del So i de la Imatge 
de Mallorca des de l’any 1999. 

2n. Comunicar aquesta iniciativa al sector audiovisual amb la intenció que s’incorpori a aquesta 
iniciativa.” 

Sotmesa la proposta a votació, amb la transacció que s’ha formulat, s’aprova per 
unanimitat. 

 
Es troben absents: la Sra. Salom Coll i  el Sr. Ferrer Riera. 
 
 
PUNT 27. MOCIÓ QUE PRESENTA EL PI-PROPOSTA PER LES ILLES 
BALEARS DEL CONSELL DE MALLORCA SOBRE IMPOSTS. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
ANTECEDENTS 
La pressió fiscal a la que estem sotmesos és un vertader entrebanc per a la recuperació 
econòmica i pel nostre desenvolupament com a societat, és fa necessari abaixar els 
imposts, insistirem a totes les institucions. 
 
El tipus impositius de les quotes a la de Seguretat Social, s’haurien de davallar tan per a 
les empreses com els treballadors, la qual cosa afavoriria la contractació i el consum. 
 
Al mateix hauríem d’aplicar sobre l'IRPF, IVA i imposts de societats també una 
disminució per afavorir la producció i el consum només així garantirem de forma ferma 
la senda de la recuperació.  
 
Les institucions haurien de promoure no la reducció, sinó eliminació de l'impost de 
successions entre familiars així com l'impost de donacions entre pares i fills, atès que 
entenem que aquests béns ja ha estat objecte d’altres tributacions i perjudiquen 
especialment a les petites i mitjanes empreses familiars.  
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També considerem que s’hauria de moderar significativament la càrrega impositiva per 
a l’adquisició de la primera habitatge. 
 
A més pujar també l’impost de Patrimoni així com taxes diverses sobre expediria de 
documents oficials no ajuda a que la classe mitja treballadora aixequi el cap.  
 
Per això instem al Ple del Consell de Mallorca que prengui els següents acords: 
 
1. El Ple del Consell de Mallorca insta al Govern Balear a la supressió de l’impost 
de donacions i successions.  
2. El Ple del Consell de Mallorca insta al Govern a moderar les seves pretensions 
en la pujada d’impostos que ofega la població. 
 
 

El Sr. PASTOR (El Pi-Proposta per les Illes) comença la intervenció fent constar que avui, vist l’ordre del 
dia del Ple, intuïa que seria una sessió gairebé buida de contingut amb excepció de les propostes 
formulades per l’oposició encara que moltes d’elles, com ha passat en altres ocasions, no serien 
aprovades. 

No obstant això, durant el transcurs del Ple ha canviat un poc d’opinió quan ha vist que al Sr. Jurado li 
agraden els betlems i encara més quan l’oposició li ha demanat que convoqui la Comissió de 
Transparència, emperò després, quan ha fet seva una cita del Sr. Aznar, ha pensat que el Sr. Jurado o és 
un infiltrat de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía o del Partit Popular. 

Tot seguit assenyala que creu que podrien arribar a un acord quant a aquesta moció i puntualitza que ho 
diu perquè, si bé en el simulacre de debat d’ahir no ho varen veure, en els altres debats sí que han vist les 
postures dels diferents partits, és a dir, que tots pareixen que volen baixar imposts.  

A l’hora de les eleccions, tots diuen que baixaran els imposts. En el debat d’ahir pogueren sentir que la 
portaveu del Partit Popular ho deia –no hi va anar el candidat– i també ho deia el Sr. Rivera i, per això, 
confia que avui també pensin així els membres del Ple. 

La pressió fiscal a què estan sotmesos els ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears i, en concret els de 
Mallorca, és molt feixuga i, sobretot, si la comparen amb la d’altres comunitats autònomes. En fer-ho, 
s’adonen que les Illes Balears són una de les comunitats autònomes que té la pressió fiscal més elevada. 

En la moció es fa referència a una sèrie d’imposts però, en realitat, podrien generalitzar. Els ciutadans de 
les Illes Balears pateixen avui l’aplicació d’un cànon de sanejament que podria dir que és salvatge: hi ha 
rebuts d’aigua de 500 i 600 euros cada mes. Llavors està l’IBI que cobren els ajuntaments, la recollida de 
fems, els guals permanents, etc. Són moltes les administracions que sotmeten els ciutadans de les Illes 
Balears a un gran pressió fiscal. 

El nou govern de les Illes Balears, que deia que no apujaria els imposts, la primera mesura important que 
ha pres ha estat, precisament, crear noves taxes i nous imposts. No és una bona mesura perquè no 
afavoreix gens la ciutadania ni la recuperació econòmica que sembla que es comença a veure. 

Quadrar els pressuposts augmentant els imposts ho sap fer quasi tothom. Si se compta amb més ingressos, 
serà més fàcil quadrar els pressuposts i, sobretot, ara que han vist que el Govern de l’Estat, a la fi, amolla 
allò que hauria d’haver amollat fa estona però que es veu que no s’havia reclamat i ara pareix que el 
Govern de les Illes Balears tendrà més ingressos encara. 

En aquest punt, li agradaria transmetre el que viu i sent al carrer. Quan a un ajuntament, l’equip de govern 
duia a aprovació unes taxes, encara que fos una congelació d’aquestes, l’oposició sempre reclamava una 
baixada d’imposts perquè els ciutadans no podien suportar-ne més. 

Ara, en canvi, arriba un nou govern i la primera mesura que pren és implementar més pressió fiscal. 
Aquesta és una cançó prou coneguda perquè no és la primera vegada que passa. Cada vegada que 
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governen partits d’esquerres, la primera cosa que fan és augmentar els imposts, cosa que no li agrada gens 
a El Pi-Proposta per les Illes perquè consideren que és una mesura que no és justa ja que entenen que 
l’únic motiu que tenen per fer-ho és la manca de finançament per part del Govern de l’Estat. 

A posta creu que els esforços haurien d’anar encaminats cap a un altre sistema de finançament de les 
comunitats autònomes i aprofita l’ocasió per fer notar que no ha sentit dir a cap líder (ni de Podemos, ni 
de Ciudadanos, ni del PP, ni del PSOE) que es comprometi a establir un nou sistema fiscal que equipari 
els ciutadans de les Illes Balears amb els d’altres comunitats com Navarra o el País Basc. 

Tal vegada seria un repte, si tornen venir els líders nacionals a les nostres illes, que es comprometin que 
els ciutadans de les Illes Balears puguin ser exactament com els de Navarra o del País Basc i, si fos així, 
El Pi-Proposta per les Illes segurament no hauria de presentar aquesta moció al Ple del Consell de 
Mallorca perquè probablement hi hauria recursos i no hi hauria tanta pressió fiscal per als ciutadans. 

Fa uns dies el Sr. Bonet, quan explicava els pressuposts de la institució, deia que, gràcies  a aquests 
pressuposts, els mallorquins i mallorquines comptarien amb més doblers per a serveis socials però no això 
no és gràcies a la gestió del Consell de Mallorca sinó gràcies a la pujada d’imposts que farà que 
s’incrementi el pressupost de la Comunitat Autònoma i, per tant, el Consell de Mallorca també tendrà més 
recursos. 

La solució sempre passar per apujar els imposts i creu que els governants haurien de ser un poc més 
imaginatius i cercar altres alternatives que no fossin incrementar la pressió fiscal. 

Per concloure, li diu al Sr. Jurado que no voldria que es prengués malament el comentari que li ha fet 
abans ja que ha estat en to de broma però, això sí, assegura que, quan ha fet la cita del Sr. Aznar, l’ha 
deixat descol·locat.  

El Sr. PONS (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) observa que entén que s’està en campanya electoral i 
està bé presentar aquest tipus de moció però considera que cal fer-ne una millor argumentació. 

La moció parla del tema del finançament però no diu res sobre què s’ha de fer amb les administracions i 
com es poden reduir i, si bé el Grup Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía està a favor d’abaixar els 
imposts, fa falta argumentar-ho un poc més. 

La Sra. RIBOT (Podem Mallorca) explica que, des de Podem Mallorca, pensen que els que més tenen han 
de contribuir més i això inclou també els imposts de donacions i successions però s’ha de dir que no tota 
la població es de veurà afectada per aquesta pujada d’imposts. 

La pujada de l’impost de successions i donacions només s’aplicarà a herències amb un cabal hereditari 
superior a 700.000 €, és a dir, que aquesta mesura només s’aplicarà a un 3,1%  dels declarants i, 
consegüentment, això vol dir que un 96,9% dels declarants no es veurà afectat per aquesta pujada. 

Això fa palès que la majoria dels declarants no se’n veuran afectats i, en definitiva, les pretensions de 
pujades d’imposts del Govern de les Illes Balears, pel que fa a donacions i successions, suposaran un 
canvi per al 3% de la població que més declara. 

Per a Podem Mallorca és necessari i de justícia social que contribueixin més els que més tenen i, per 
aquest motiu, el seu Grup votarà en contra d’aquesta moció. 

El Sr. APESTEGUIA (MÉS per Mallorca) opina que aquest és un debat prou important i el format de 
moció davant el Ple del Consell de Mallorca segurament no els permetrà aprofundir, tant com voldrien, en 
el debat de tots els factors que tenen relació amb la supressió d’un impost o d’un altre. 

Entén l’exposició d’arguments del Sr. Pastor però li preocupa la literalitat del text i no pel sentit del vot 
perquè MÉS per Mallorca té clar el seu model impositiu sinó per la imatge negativa que se’n dóna dels 
imposts en general. 

Comprèn que això pot resultar rendible en campanya electoral perquè a ningú no li és agradable haver de 
pagar imposts, cosa que es pot comprovar just sortint al carrer i demanant-ho a la gent. En canvi, si a 
aquesta mateixa gent se li demana si li agrada tenir els serveis públics que es garanteixen amb aquests 
imposts, ben segur que la resposta seria totalment diferent perquè tothom els vol tenir. 

El Sr. Pastor ha estat diputat al Parlament de les Illes Balears i sap com estan les arques de la Comunitat 
Autònoma i, si diu que no li agraden certs imposts, hauria de dir també quins serveis s’eliminarien quan 
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es deixin de recaptar els doblers que s’ingressen a través d’aquests imposts perquè, llevar ingressos però 
no eliminar despeses, equival a fer trampes jugant al solitari. 

Amb allò que sí coincideix amb el Sr. Pastor és que, al final, tot és degut al mal finançament de les Illes 
Balears. Confia que a partir de desembre hi hagi un nou escenari polític que permeti millorar 
substancialment el finançament de les Illes Balears equiparant-les a un sistema de concert econòmic com 
el de Navarra o País Basc que permeti mantenir els serveis públics sense augmentar l’esforç dels 
ciutadans però, mentre no es millori aquest finançament, han de jugar amb allò que tenen. 

Evidentment, no defensa l’existència de tots els imposts. N’hi ha alguns que els agraden més i d’altres 
que els agraden manco i, al darrere d’aquesta qüestió, hi ha un rerefons ideològic important. MÉS per 
Mallorca pensa que els imposts són, dins el sistema capitalista en què vivim, una manera de redistribuir la 
riquesa ja que els que més tenen aporten més per tal de mantenir els serveis públics i també per ajudar els 
sectors més desafavorits. 

En aquest cas concret, no s’està parlant d’imposts indirectes sinó que s’està fent referència dos imposts 
directes que impliquen que, qui més té, més aporta. Si la moció hagués proposat la baixada de l’IVA, el 
debat seria un altre perquè l’IVA és un impost que resulta discriminatori perquè no té cap tipus de 
progressivitat com tampoc no en tenen les taxes a què feia referència i, per tant, són imposts de naturalesa 
completament diferent. 

Certament la moció esmenta molts imposts i, a més a més, el Sr. Pastor, en la seva intervenció, encara ha 
fet referència a més imposts però, malgrat això, se centrarà en l’impost de donacions i successions que, al 
cap i a la fi, és aquell que es recull en els acords de la moció que han de votar. 

En aquest sentit diu que la Sra. Ribot ja ha comentat que la modificació que s’ha fet de l’impost de 
donacions i successions només afecta quan el cabal hereditari és superior a 700.000 € però, no és ben bé 
així, perquè s’hauria d’anar a xifres superiors ja que a la base imposable se li han de restar les reduccions 
les quals, per parentiu, són de 25.000 € i les reduccions per heretar un habitatge habitual són de 180.000 
€.  

Per tant, la realitat és que es comença a aplicar aquesta pujada d’impost a les herències que estan per 
damunt dels 905.000 € i, evidentment, aquest supòsit no afecta el gruix de la població sinó que afecta just 
el 3,1% dels declarants. 

Tenint en compte les dificultats econòmiques que té aquesta Comunitat Autònoma per mantenir els 
serveis bàsics i que l’única eina amb què compta, per ara, és la d’apujar imposts, considera que és adequat 
apujar els imposts a aquelles persones que tenen més poder adquisitiu tant en el cas de les herències com 
en els altres casos –encara que aquests no s’hagin de votar– i per això el seu Grup votarà en contra de la 
moció. 

El Sr. COLL (PSOE) fa notar que no negarà l’interès de la moció i que els debats ideològics sempre són 
interessants però, en qualsevol cas, creu que la seva responsabilitat és la de matisar. 

El Sr. Pastor no té l’obligació de matisar el seu missatge sobre la pujada d’imposts però ha d’entendre que 
l’equip de govern sí que ho ha de fer, tot i que probablement no el convencerà perquè té una postura molt 
clara al respecte però, així i tot, convé que se’n coneguin els detalls, que ja apuntaven tant la portaveu de 
Podem Mallorca com el portaveu de MÉS per Mallorca. 

Voldria començar amb dues obvietats. La primera és que el Govern de les Illes Balears té la necessitat de 
garantir la qualitat dels serveis públics de la seva competència entre les quals pot destacar la sanitat i 
l’educació, que són uns dels pilars fonamentals de l’estat del benestar i que necessàriament han d’estar 
ben finançats perquè, al cap i a la fi, l’estat del benestar és el patrimoni d’aquell que no té patrimoni. 

També és una obvietat que la despesa s’ha de correspondre amb els ingressos i només hi ha dos camins. 
Un és la recerca de fonts de finançament i l’altre és aplicar retallades als serveis públics però aquest 
darrer camí no és una opció que contempli el seu Grup. 

Llavors és quan s’han de mirar quins són els camins per incrementar els recursos. Un és l’increment de 
les inversions de l’Estat a la nostra Comunitat Autònoma i aprofita per recordar que la setmana passada es 
va reunir, després de 4 mesos, la Comissió Mixta que va tornar 322 M€ més, en 4 mesos, mentre que 
durant els 4 anys anteriors havia tornat 0 €, però aquest tema és objecte d’un altre debat. 
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La segona via per incrementar recursos, sota el punt de vista del seu Grup, és aplicar la progressivitat 
fiscal i això vol dir que pagui més qui tengui més, que és allò que ha previst el Govern de les Illes Balears 
per al pressupost de 2016 modificant 4 figures –que no creant-les– en diferents trams. 

Ja s’ha comentat el tram de l’impost de successions i que totes les quantitats que siguin inferiors a 
905.000 € es mantenen exactament igual, amb totes les bonificacions previstes fins ara com, per exemple, 
l’exempció en el cas d’habitatge habitual o la reducció del 95% de la base imposable en el cas de negocis 
familiars. 

Quant a l’impost de transmissions patrimonials, especifica que s’incrementa a partir d’1 M€ i afecta un 
2,6% de les operacions realitzades. També es manté la rebaixa impositiva per a rendes inferiors a 70.000 
€ i s’augmenta el tipus d’IRPF a partir dels 70.000 €, que afecta un 1,6% dels declarants de la Comunitat 
Autònoma i, així mateix, s’incrementen els tipus marginals de l’impost de patrimoni a partir d’1 M€ 
mentre que les quantitats inferiors n’estan exemptes. 

La resta d’imposts queden exactament igual com estaven i, per això, el seu Grup no comparteix que 
aquestes noves vies de finançament de serveis públics ofeguin la població perquè en realitat només 
afecten una part minoritària de la nostra societat alhora que suposen un gran benefici social per a la 
majoria de la societat perquè el que es recaptarà amb aquestes modificacions tributàries (que afecten a 
entre un 1,6% i un 3% de la població amb més recursos) són 52 M€. 

Com a reflexió final exposa que cercar noves vies de finançament permet incrementar un 28% el 
pressupost del SOIB, un 14% el de Serveis Socials i Cooperació, més d’un 6,5% el d’Educació i 
Universitats i un 6% el de Salut. 

La Sra. ROIG (PP) anuncia, en primer lloc, que el Partit Popular votarà a favor de la moció, puntualitzant 
que ho faran als dos punts d’acord tal i com han estat presentats. 

Tot seguit comenta que és curiós sentir que la Comunitat Autònoma apuja els imposts per garantir l’estat 
del benestar però que aquesta pujada no afectarà ningú. Resulta paradoxal i no entén que es faci una 
pujada d’imposts quan aquesta no ha d’afectar ningú. 

També demana que li expliquin com és possible que l’impost de donacions i successions –que només 
afectarà un 3% de la població– passarà d’una recaptació d’uns 70 M€ a una recaptació de 120 M€, és a 
dir, que tenen prevista –i així ho recull el pressupost– una recaptació de 50 M€ més per impost de 
successions i, al mateix temps, diuen que no afectarà a ningú. 

Aquest increment de 50 M€ només s’explica perquè tenguin prevista una taxa de mortalitat brutal per a 
l’any 2016 o, si no és així, serà perquè aquest impost en realitat afectarà moltes més de persones de les 
que els volen fer creure. 

S’hi ha de tenir en compte que, per exemple, a Mallorca si s’és fill únic i se rep una casa del pare i una de 
la mare i una finqueta, ja s’estarà dins el tram en què s’ha de pagar l’impost de successions però això no 
significa que es tracti d’una família rica sinó que és el cas de moltes famílies treballadores que no han 
amassat una gran fortuna però, en canvi, amb dues cases i una finqueta ja s’haurà de pagar l’impost de 
successions. 

En aquest cas que ha exposat, que és prou corrent en moltes famílies de Mallorca, no només s’haurà de 
pagar l’impost de successions sinó que també patiran una plusvàlua en l’impost de la renda que farà que 
hagin de tornar a tributar per renda, per patrimoni i per IBI. 

Entén el plantejament que, en un moment determinat, per garantir l’estat del benestar s’hagin d’apujar 
segons quins imposts però aquest impost concret, a què fa referència la moció, és un impost sagnant i 
afectarà moltes famílies perquè, encara que ho neguin, els números ho fan palès perquè, en veure al 
pressupost de la Comunitat Autònoma que passen d’una recaptació de 70 M€ a una recaptació de 120 M€, 
s’està reconeixent que afectarà a molta gent. 

Fa avinent que el tema dels imposts és un tema recurrent i que ho serà durant tota la legislatura i observa 
que quan se governa, es defensa una pujada d’imposts i, quan s’està en l’oposició, es diu que no és 
necessària la pujada d’imposts. 

Igualment reconeix que el Partit Popular ha apujat imposts, en moments determinats, però actualment, i 
sobretot a nivell nacional, els esforços han d’anar encaminats a créixer més i a crear llocs de feina. 
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L’any 2012 el Partit Popular va apujar els imposts però, de la mateixa manera, també ha fet la primera 
reforma de rebaixa fiscal que afecta els anys 2015 i 2016, reforma que afecta l’IRPF i l’impost de 
societats i creu que s’ha de seguir en aquesta línia, és a dir, una línia de rebaixa fiscal. 

Una vegada controlat el dèficit públic, els esforços s’han de centrar en el creixement i en crear llocs de 
feina per fer una societat en què els ciutadans puguin seguir consumint. 

Finalment reitera el suport del Partit Popular a la moció perquè consideren que no és moment per fer més 
pujades d’imposts però, sobretot, perquè consideren que l’impost de successions que ha aprovat la 
Comunitat Autònoma és totalment injust. 

El Sr. PASTOR agraeix, en primer lloc, el suport del Partit Popular a la moció. 

Tot seguit observa que no li sorprenen els arguments dels partits que conformen l’equip de govern atès 
que si al Parlament de les Illes Balears estan d’acord amb aquest impost, també hi estaran al Consell de 
Mallorca. 

Això no obstant amaguen, darrere aquestes xifres i percentatges, la realitat de moltes famílies de Mallorca 
ja que, de fet, moltes famílies de Mallorca, aquests mesos, han hagut de renunciar a les herències o n’han 
hagut de vendre una part per pagar l’impost de successions. 

Insisteix a dir que s’amaguen a darrere aquesta excusa que és falsa perquè l’impost afecta la majoria de 
ciutadans d’aquesta terra. Els valors cadastrals que s’aprovaren els anys 2005, 2006, 2007, 2008 i 2009 
fan que, per exemple, una casa de gent pagesa de tota la vida tengui un valor d’entre 300.000 € i 400.000 
€ i, fins i tot, 500.000 €, cases de gent treballadora que viu d’una pensió. 

Per comprovar-ho, basta que se passegin pels ajuntaments i sabran quins són els valors cadastrals, perquè 
no s’ho està inventant i no fa gràcia que a una persona, quan se li mor un familiar, a l’hora de pagar els 
imposts no ho pugui fer i, per fer-ho, hagi de vendre les propietats de tota la vida dels seus familiars. 

No es tracta que l’impost afecti un 1%, un 2% o un 3% de població sinó que consideren que és un impost 
totalment injust perquè afecta gent que durant tota la vida ha pagat els seus imposts de la finca i, a 
damunt, quan es moren, als hereus se n’hi fan pagar encara més. 

De fet, hi ha gent que deixa part de la seva herència perquè després els seus hereus puguin pagar els 
imposts. Molts de pares, persones majors i jubilats estalvien doblers perquè els seus fills puguin dur a 
terme la transmissió de les propietats. Aquesta és la realitat de la societat mallorquina. 

Pel que fa a la intervenció del Sr. Pons, assenyala que gairebé l’ha convençut quan li ha retret que li falten 
argument però, en canvi, li ha ofert una argumentació de devers 35 minuts. 

El Sr. Pons únicament li ha demanat què farà El Pi-Proposta per les Illes amb les administracions i, en 
aquest sentit, li diu que el seu Grup no és com Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, és a dir, que mai no 
els ha passat pel cap fer desaparèixer els ajuntaments de menys de 5.000 habitants. 

Pensa que el Sr. Pons, com a mallorquí, hauria d’estar empegueït de fer aquestes propostes i, de fet, quan 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía va a les fires, hauria de fer saber a la gent que fa aquestes propostes. 
No sap què li diria la gent de Petra si els diu que s’han de tornar a ajuntar amb Ariany o que pertanyeran a 
Manacor. 

Li torna a retreure que únicament es limiti a dir que El Pi-Proposta per les Illes no fa propostes concretes 
sobre les administracions i, al respecte, adverteix que el seu partit no és com Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía perquè ni s’inventen una llengua ni volen fer desaparèixer pobles de tot Espanya.  

Precisament la realitat mallorquina està configurada per molts de pobles que no arriben als 5.000 
habitants i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía se’ls volen carregar i són capaços de fer aquesta proposta 
per tal d’arribar a la presidència del Govern però, quan hi siguin, què faran? 

Tampoc no li accepta que li retregui que sempre s’estigui parlant del tema del finançament perquè és clar 
que n’han de parlar i hi han d’estar al damunt. Potser per això, a Catalunya no voten a Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía, tot i ser un partit català però ara semblen que estan a l’alça a Madrid 
precisament perquè van en contra de les autonomies que tenen problemes de finançament com és el cas de 
les Illes Balears. 

Aquí a les Illes Balears només es juguen 1 diputat o 2 i no fan segons quines propostes com un règim 
fiscal com el de Navarra o el del País Basc ni tampoc no han dit absolutament res sobre el finançament 
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d’aquesta Comunitat Autònoma, finançament que és un drama i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía 
s’hauria de llevar la careta i dir ben clar a la ciutadania que eliminaran els ajuntaments de menys de 5.000 
habitants, que s’inventen una llengua que denominen llengua balear. 

Tornant al tema dels imposts, li diu al Sr. Apesteguia que els seus arguments no són sòlids. La realitat de 
la gent de Mallorca és diferent. La gent que té més ja és la que paga més i faran que aquesta Comunitat 
Autònoma, pel que fa l’IRPF en segons quins trams, estigui just per davall tres comunitats (Catalunya, 
Andalusia i Astúries) que són les úniques que pagaran més que les Illes Balears. 

L’impost de patrimoni el tornen a apujar i, segons quins marginals, només estan a prop d’Extremadura 
mentre que la resta els tenen més baixos i el mateix passa amb tots els altres imposts. 

Si la seva política és apujar imposts, doncs cap problema. La facin, l’apliquin i l’expliquin als ciutadans 
però no vagin als debats dient que les properes mesures que faran, quan arribin al govern, seran abaixar 
els imposts ja que la realitat, quan governen, és completament diferent. 

A continuació li demana al Sr. Apestegui què va fer el seu partit quan la passada legislatura es va intentar 
implantar l’impost verd o l’impost a les empreses de cotxes de lloguer. El seu discurs, fa 2 anys, al 
Parlament de les Illes Balears era que els imposts són dolents, que la pressió fiscal és dolenta i rebutjaven 
els nous imposts. En canvi, ara governen i fan tot el contrari. 

En aquesta Comunitat Autònoma hi ha hagut moments que l’impost de transmissions i successions ha 
estat en el mínim legal però el primer Pacte de Progrés ja el va apujar i ara el tornen a apujar. 

Quan l’impost estava en el mínim legal, la gent no havia de pagar més que un mínim que era residual. 
Ara, si pensen que aquesta gent ha de pagar més, doncs li expliquin a les famílies que tenen un patrimoni 
de 700.000 € que consideren que són milionàries i poden pagar tot el que sigui. 

La realitat que coneix El Pi-Proposta per les Illes és molt diferent. Certament hi ha molta gent que no té la 
sort de tenir aquest patrimoni però no és veritat que l’impost afecti només un 3% de la població. 

El Sr. PONS li diu al Sr. Pastor que Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía és l’únic partit, a nivell 
nacional, que ha proposat eliminar el concert basc. La seva pretensió és que tots els territoris d’Espanya 
siguin iguals i cap altre partit no s’ha atrevit a dir-ho. 

Per altra banda li retreu que no hagi contestat al que li plantejat. Els imposts es creen per sufragar la 
despesa pública i si no es redueix l’estructura de l’Administració, com és possible abaixar els imposts. 

També nega que els arguments referits als ajuntaments i explica que el seu partit advoca per mancomunar 
serveis perquè hi ha coses que es poden fer amb manco estructura administrativa i d’una forma més 
eficient. 

Per tant, refusa que el Sr. Pastor s’inventi segons quins arguments perquè sap que van bé per aconseguir 
més vots a la Part Forana i els refusa perquè ningú no ha parlat del tema. 

El sistema actual no es pot mantenir, està totalment sobredimensionat i El Pi-Proposta per les Illes no 
aporta cap solució. Demagògia a part, vol deixar clar que l’únic partit que defensa la igualtat de tots els 
territoris és Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. 

La Sra. RIBOT intervé per aclarir que no ha dit, en cap moment, que aquest impost no afecti ningú. El 
que ha dit és que afectarà el 3,1% de la població, que són els més rics dels declarants i, encara que 
vulguin jugar amb les xifres, la realitat és que aquest 3,1% de població té molts recursos. 

El Sr. APESTEGUIA exposa que tot començant pel final, vol informar el Sr. Pons que els imposts van a 
més coses que just a l’Administració; van principalment als serveis públics. 

Recorda que li ha dit al Sr. Pastor que si proposa eliminar aquest impost, també hauria de dir què 
eliminarà per compensar la quantitat de doblers a què va destinat aquest impost. 

Tothom està d’acord amb eliminar imposts i nega que la prioritat del seu partit sigui crear imposts sinó 
mantenir els serveis públics i, per fer-ho, calen imposts i s’ha de mirar quins imposts els semblen millors i 
quins pitjors. 

El Sr. Pastor comentava que hi ha imposts progressius a les Illes Balears, cosa que ja sap però també n’hi 
ha de no progressius i, per això, li explicava que el seu Grup està d’acord amb els progressius però no 
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amb els no progressius. Per això, deia que si la moció versàs sobre l’IVA, el sentit de la seva intervenció 
seria distint perquè és un impost no progressiu. 

En qualsevol cas, aquest impost de què parlen ara, agradi més o agradi manco, és un impost progressiu i 
això vol dir que qui més té, més paga. 

Poden no creure que aquest impost afectarà només el 3,1% de la població però aquesta dada la recolza un 
informe de la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques, que s’adjunta al pressupost de la 
Comunitat Autònoma. Si no se’n fien, aleshores han de qüestionar qui l’hagi redactat. 

Aprofita també per informar que hi ha gent molt rica en aquesta terra i, en dir “rica”, no se refereix a gent 
que tengui una casa i una finqueta ja que hi ha gent que en té molt més. De fet, hi ha molt poca gent 
treballadora que tengui una casa i una finqueta d’1 M€. Tot i això, reconeix que hi ha certes zones allà on 
el valor cadastral del sòl és molt alt però no és habitual que els valors siguin tan alts. 

Recorda que havia començat la primera intervenció dient aquest debat s’havia de tenir amb més 
profunditat i que el format de moció al Ple del Consell de Mallorca no dóna peu a poder-hi aprofundir 
gaire. Segurament podrien discutir segons quins factors de l’impost de successions, però no ho poden fer 
al Ple del Consell de Mallorca. 

La moció proposa acordar la supressió de l’impost de successions i, d’entrada, li diu al Sr. Pastor que no 
li pareix correcte suprimir-lo perquè és un impost que grava la gent que té un patrimoni més important i 
aquesta gent ha de contribuir, en major mesura, a mantenir els serveis públics en tant que no es millori el 
sistema de finançament. 

El Sr. COLL puntualitza que, a 10 dies d’unes eleccions, hi ha missatges que s’han de contextualitzar 
però, això no obstant, hi ha coses que no es poden deixar passar, coses que no es poden acceptar de cap 
manera. 

Aquí hi ha dos debats. Un és de la supressió de l’impost de successions i donacions –que no el seu 
replantejament– i, per altra banda, l’increment de la recaptació de fons per la pressió fiscal del Govern de 
les Illes Balears. 

El Pi-Proposta per les Illes en presenta una proposta nova però aquest partit polític no era a les 
institucions durant la legislatura passada. Hi poden estar d’acord o no i, en aquest cas, el Grup Socialista 
no hi està d’acord perquè tenen una visió distinta de l’assumpte. 

En canvi, no entén que el PP digui ara que vol llevar l’impost de successions i donacions quan resulta 
que, en el mes d’octubre de l’any passat, el PP va fer una reforma fiscal –que va anunciar el Sr. Bauzá– 
que no eliminava l’impost de successions sinó que se’n reduïa el seu impacte, reducció que es manté 
actualment fins a la quantitat d’1 M€. 

Reitera que el PP sol· licita la supressió d’aquest impost just un any després d’haver anunciat, a so de 
bombo i platerets, una reforma fiscal i aquesta postura només pot respondre a dos motius. Un és la 
proximitat de les eleccions i l’altre és que el PP fa oposició al dictat d’El Pi-Proposta per les Illes i no sap 
quin dels dos motius li preocupa més. Per això, està desitjant que el PP celebri el seu congrés perquè 
s’aclareixin i poder saber si han de creure el PP de la passada legislatura o el PP d’aquesta legislatura. 

Per altra banda, afirma que mentre la manca de finançament no permeti cobrir les despeses bàsiques de 
les competències adquirides, mentre no és posin en marxa tots els mecanismes correctors prevists i 
mentre es continuï reben inversions per sota la mitjana de les comunitats autònomes, doncs qualque cosa 
s’hi haurà de fer. 

El Grup Socialista continua defensant el mateix que defensava durant la passada campanya electoral –i ho 
defensen en aquesta campanya també– i és que la millor opció consisteix en exigir un esforç de solidaritat 
a aquells que millor el poden assumir, és a dir, que pensen que aquelles persones que tenen patrimonis 
superiors a 1M€ poden assumir aquest esforç perfectament. 

El canvi de model de gestió és que s’han acabat les retallades socials i això vol dir que s’ha passat 
d’acomiadar mestres i personal sanitari a contractar-ne i, per exemple, s’han començat a obrir els centres 
de saluts els horabaixes, a combatre les llistes d’espera, a posar en marxa la renda social bàsica, a lluitar 
contra l’explotació laboral, a elaborar borses de contractació regular, a posar en marxa noves polítiques 
d’ocupació, etc., i quant abans s’assumeixi aquest canvi de model, serà millor per a tots. 
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La Sra. ROIG observa que, tot i que la moció l’ha presentada el Sr. Pastor, donades les al· lusions fetes per 
altres grups, es veu en l’obligació d’haver-los de contestar. 

En primer lloc s’adreça al Sr. Apesteguia i li diu que voldria que li donàs còpia de l’informe a què ha fet 
referència perquè li assegura que no creu que sigui possible que l’impost només afecti un 3% de la 
població ja que la previsió de recaptació passa de 74 M€ a més de 123 M€. Remarca que això no és 
possible i ho demostra la previsió de recaptació. 

Fa notar que el Sr. Pastor tampoc no creu que aquest impost afecti només el 3% de la població sinó a 
molta més gent perquè els valors cadastrals estan molt alts a molts de pobles de Mallorca. Refusa també 
que l’aplicació de l’impost sigui a partir d’1 M€ sinó que és a partir de 700.000 €, xifra que perfectament 
es pot assolir amb dues propietats. 

Insisteix a dir que l’impost afecta moltes famílies que tenen propietats heretades i que han de pagar 
l’impost de patrimoni, l’impost de successions, l’impost de la renda, l’IBI i són gent treballadora normal i 
no gran fortunes. 

A continuació es dirigeix al Sr. Coll i li comenta que té molt clar que la moció té dos punts d’acord 
(supressió de l’impost i moderació de la pressió fiscal) però li sorprèn la seva intervenció justificant que 
la Comunitat Autònoma apuja els imposts per mantenir l’estat del benestar. 

La sorpresa pels arguments prové de què la passada legislatura, que el PSOE estava a l’oposició, quan 
presentava mocions sobre imposts, se’ls explicava que eren acomplir uns objectius de dèficit i garantir 
l’estat del benestar. Aleshores el Grup Socialista deia que aquests arguments eren excuses i ara, avui, fan 
servir el mateix argument –garantir l’estat del benestar– per justificar la pujada d’imposts. 

Això demostra que no és el PP que canvia d’opinió sinó que és el Grup Socialista el que canvia de criteri 
en funció de la bancada on segui. Durant la passada legislatura reclamava la baixada de tots els imposts i 
ara, quan governa, la primera mesura que pren és apujar els imposts. 

Aquest impost diuen que només afecta a segons qui però també s’inventen una ecotaxa que diuen que 
només afectarà a segons qui. En realitat, si aquests imposts no han d’afectar pràcticament a ningú, no 
entén per què els posen en marxa. 

En mirar el pressupost del Govern de les Illes Balears, resulta que amb les pujades dels imposts de renda, 
patrimoni, successions i d’actes jurídics documentats fan comptes recaptar més de 160 M€ i, per tant, a 
qualcú deuen afectar aquestes pujades i no és just als que més tenen sinó també a la gent treballadora, que 
no és rica ni milionària perquè tenguin dues cases que els vénen d’herència. 

Fa constar igualment que, com ha dit el Sr. Pastor, hi ha molta gent que no pot acceptar l’herència pels 
costos que suposa i això en el cas de successió de pares a fills perquè, si han d’heretar els nebots, 
aleshores sí que ho han de vendre tot per pagar imposts. 

Per això, estan d’acord amb la supressió d’aquest impost, amb fer un esforç per reduir la pujada d’imposts 
i que, a nivell nacional, també s’han de prendre mesures per gaudir d’un sistema fiscal més eficient que 
doni suport al creixement econòmic i a la creació de llocs de feina i, per aquests motius, el seu Grup 
donarà suport a aquesta moció. 

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), devuit vots en contra (PSOE, MÉS 
per Mallorca i Podem Mallorca) i cap abstenció. 

 
Es troba absenta la Sra. Salom Coll 
 
INTERPEL·LACIONS 
 
PUNT 28. INTERPEL·LACIÓ QUE PRESENTA EL SR. ANTONI SERRA A LA 
SRA. SANDRA ESPEJA “FUNCIONAMENT DE LA CONSELLERIA DE MEDI 
AMBIENT DEL CONSELL DE MALLORCA”. 
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Es dóna compte de la següent interpel·lació: 
 
Antoni Serra Comas, com a conseller del Grup de Consellers del Partit Popular, d’acord 
amb el que preveu l’art. 75 del Reglament Orgànic, formula per al proper Ple ordinari al 
Hble. Sra. Da. Sandra Espeja Almajano consellera executiva de Medi Ambient, la 
següent INTERPEL·LACIÓ: 

 
FUNCIONAMENT DE AL CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT DEL CONSELL 
DE MALLORCA 

 

El Sr. SERRA (PP) comenta que, amb aquesta interpel· lació sobre el funcionament del Departament de 
Medi Ambient, pretenen evidenciar el seu mal funcionament i, per això, exposarà una sèrie d’arguments. 

Recorda que el Departament de Medi Ambient va prendre la decisió d’eliminar el servei de recollida 
selectiva als municipis sense tenir en compte que hi havia municipis petits que havien demanat el suport 
del Consell de Mallorca per tal de continuar amb la recollida selectiva. 

El Partit Popular considera que aquests ajuntaments petits havien de ser atesos en les seves demandes i 
l’única actuació del Departament de Medi Ambient ha consistit en contractar un equip de 8 persones (ja 
han estat contractats un jurista i un economista i estan pendents de contractar uns ambientòlegs) per 
ajudar aquests ajuntaments que no podran fer l’encomanda de recollida selectiva i planteja si aquest servei 
es prestarà només a aquests ajuntaments o si, pel contrari, en podran gaudir tots. 

Considera que els ajuntaments no necessiten més funcionaris que els ajudin perquè cada ajuntament té el 
seu secretari, el seu interventor i el seu tècnic ambiental i, de fet, també compten amb empreses 
d’assessorament que els ajuden i, per tant, el que s’està fent és duplicar les tasques amb una doble 
actuació de funcionaris en una mateixa feina que és competència dels ajuntaments. 

Això va en consonància amb l’aprovació del pressupost del Consell de Mallorca que recollia un 
increment de plantilla fixa del Consell de Mallorca, més alts càrrecs, més assessors per a estudis i més 
personal fora de la RLLT. Opina que creen totes aquestes places per col· locar persones afins o persones a 
les que deuen favors. 

Els ajuntaments més grossos així com els que formen part de la Mancomunitat del Raiguer i la 
Mancomunitat del Pla (ambdues sumen 25 ajuntaments) compten amb els seus equips tècnics i el que 
necessiten són ajudes econòmiques per a contenidors i per augmentar la recollida selectiva però el 
pressupost del Consell de Mallorca no hi preveu ni una sola partida. 

Per altra banda, hi ha una manca de convocatòria de la Mesa de Residus, cosa que el seu Grup va 
demanar, per escrit, dia 9 d’octubre però la Sra. Espeja n’ha fet cas omís i creu no vol convocar la Mesa 
de Residus per una qüestió de desconeixement. 

Fa notar que la Mesa de Residus està formada pels partits de l’oposició, funcionaris de la casa, la UIB, el 
Govern de les Illes Balears (Inspecció de Residus), entitats socials (per exemple, Deixalles), entitats 
ecologistes (GOB, Amics de la Terra, etc.), és a dir, que és una Mesa variada i transparent que no sap per 
què la Sra. Espeja no la vol convocar i reitera que creu que és per desconeixement dels temes del seu 
Departament. 

En la passada Junta de Portaveus es va dir que es duia a Ple, per despatx extraordinari, l’aprovació de la 
sentència relativa a MAC Insular sobre revisió de preus però, en demanar on eren els informes jurídics i 
tècnics, la Sra. Espeja no va saber què respondre i va demostrar que no coneixia el tema. 

La Mesa de Residus, que no ha estat convocada, havia d’informar sobre la taxa d’incineració i la recollida 
selectiva als municipis. Els ajuntaments necessiten saber si l’any que ve s’apujarà o no la tarifa perquè ja 
estan a punt d’aprovar les ordenances fiscals de 2016 i el Consell de Mallorca encara no s’hi ha 
pronunciat. 

També als membres de la Mesa de Residus els interessa saber quina és la posició de la Sra. Espeja, en 
quin estat es troben els contenciosos de MAC Insular, com està la tarifa de MAC Insular per a 2016, què 
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pensa fer amb el Pla Director Sectorial de Residus per a 2016, etc. L’àmbit consultiu de la Mesa de 
Residus permet que tothom hi pugui participar i, alhora, que n’estiguin informats. 

D’altra banda, també està pendent de convocar la Comissió de Seguiment del Pla de Vigilància 
Ambiental que és allà on s’exposen totes les dades ambientals de les concessionàries (MAC Insular i 
TIRME) a tota la societat civil i a tots els pobles de Mallorca.  

Aquesta Comissió de Seguiment no ha estat convocada i, per tant, desconeixen quins són els resultats de 
2014. La passada legislatura ja va passar que, des de l’any 2008 no l’havien convocada, i la va haver de 
convocar el Partit Popular. 

Tot i que és un tema en què no volia entrar, s’ha de tenir en compte el cessament del director insular de 
Medi Ambient. Segons la informació apareguda, sembla ser que respon a un incident amb una persona 
que treballa al Departament de Medi Ambient i adverteix que la informació es va fer pública per una 
filtració des del mateix Departament de Medi Ambient. 

A més a més, es tracta d’un cessament d’un càrrec públic i, per això, se’n demanaren explicacions però no 
han quedat clares les donades per la Sra. Espeja dient que era una pèrdua de confiança o dient simplement 
que volia contestar determinades preguntes. 

Amb aquestes explicacions no han quedat clars els motius del cessament i, com que es tracta d’una gestió 
pública, creu que és oportú demanar qui és el motiu pel qual han cessat el director insular de Medi 
Ambient: si és perquè no li queia bé, si és perquè hi ha malversació de cabals públics, si és perquè no 
s’han volgut pagar factures perquè eren incorrectes o potser és perquè la Sra. Espeja ha volgut col· locar 
els seus amics ambientòlegs i el director insular no hi va estar d’acord. 

La Sra. ESPEJA (consellera executiva de Medi Ambient) comenta, pel que fa a la recollida selectiva, que 
és un tema que ja varen explicar en un altre ple. Aleshores es va dir que l’encomanda existent no estava 
donant els resultats esperats i se’n volia fer una de nova emperò, dels 16 municipis que tenien encomanda 
la recollida selectiva, 10 varen dir que no hi volien continuar. 

Aquesta situació feia que no fos possible, tècnicament i econòmicament, fer una encomanda només per 
als 6 municipis que volien continuar i, per això, el que s’ha fet és donar-los tot el suport que era possible 
donar des del Consell de Mallorca ja que hi havia ajuntaments que necessitaven continuar amb una 
encomanda de recollida selectiva insularitzada. 

En conseqüència, ja s’han dedicat 7 dies a aquests ajuntaments per mantenir reunions directes, a nivell de 
territori mancomunat i en conjunt. Per exemple, el passat 3 de desembre es va celebrar la primera jornada 
tècnica dedicada als SIG (Sistemes Integrats de Gestió) allà on Ecovidrio va explicar quins són els models 
de recollida possibles, els contractes, els contenidors, els contractes entre el Consell de Mallorca i els SIG 
així com de la fórmula i tots els tràmits que han de seguir els ajuntaments. 

Tots els esforços es dedicaran als 16 municipis que tenien feta encomanda de recollida selectiva al 
Consell de Mallorca atès que la resta d’ajuntaments fan la recollida selectiva pel seu compte, que els està 
donant molts bons resultats i, per això, estan animant els altres ajuntaments a aconseguir aquests bons 
resultats. 

A continuació confirma que els ajuntaments sí que necessiten ajudes ja que n’hi ha que tenen tècnics però 
n’hi ha d’altres que no en tenen. A més a més, s’estan fent uns canvis en un espai de temps molt breu i, 
per això, els estan donant tot el suport que sigui necessari. 

El Sr. Serra, que la legislatura passada va treballar a la Direcció Insular de Residus, hauria de saber que 
els contenidors són gratuïts i els donen Ecoembes i Ecovidrio. A part d’això i amb el canvi en 
l’encomanda de recollida selectiva, el Consell de Mallorca farà una cessió d’ús de contenidors a tots els 
ajuntaments i, per tant, no quedaran sense contenidors. 

Respecte a la Mesa de Residus, recorda que en formaven part l’exconsellera executiva de Medi Ambient, 
Sra. Catalina Soler, i l’actual consellera executiva de Territori i Infraestructures, Sra. Mercedes Garrido, 
així com el Sr. Jeroni Mas, secretari general del Consell de Mallorca i el Sr. Nicolau Conti com a substitut 
del Sr. Mas. També hi havia representants del GOB, l’exconsellera electa de PSM-IniciativaVerds, Sra. 
Maria Magdalena Palou, representants d’Amics de la Terra, el Sr. Jeroni Salom com a conseller electe del 
Grup Popular, la Sra. Neus Lliteras, directora general de Medi Natural i Educació, la Sra. Elena Montejo, 
interventora general del Consell de Mallorca i també representants de Greenpeace i de la UIB. 
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Aquesta informació la dóna per fer palès que sap perfectament què és la Mesa de Residus, un òrgan que 
durant la legislatura passada es va reunir 16 vegades i que, si bé en 2013 va celebrar moltes reunions, 
també s’ha fer notar que entre 2014 i 2015 varen trigar gairebé un any a convocar-lo i, per tant, no 
accepta que ara li venguin amb tantes presses.  

Els temes que s’hi varen tractar són el Pla Director, anàlisi tècnica i econòmica de les modificacions dels 
contractes, servei públic de MAC Insular, revisió dels contractes de TIRME, bosses biodegradables, 
negociacions de MAC Insular, fórmula de revisió de tarifes, expedient de modificació i interpretació de 
contractes, sistemes de pagament previ de MAC Insular, al· legacions al Pla Director i tractament de 
residus a Menorca. 

Tot seguit reitera que sap perfectament què és la Mesa de Residus i assegura que la convocarà però quan 
tengui un ordre del dia clar i quan totes les coses estiguin ben concretades per tal de poder donar una 
informació decent amb la qual poder treballar i, per això, fa falta una mica de temps i, fins ara, han hagut 
de fer feina en altres moltes coses. 

A més a més, fan comptes incloure en la Mesa de Residus més gent com, per exemple, representants dels 
col· legis professionals, que ben segur que també estan interessats en parlar d’aquest tema. 

Respecte a la taxa, diu que han informat tots els ajuntaments –i també ho anunciat públicament– que 
romandrà congelada. Quant al Pla Director Sectorial recorda que, ja ha dit en vàries ocasions, que 
l’aturaran i començaran l’elaboració d’un nou Pla Director Sectorial. 

Sobre el Comitè Tècnic de Seguiment del Programa de Mesures i Vigilància Ambiental, que el Sr. Serra 
diu que no l’ha convocat, comenta que es va reunir fa dues setmanes i el que resta pendent de convocar és 
la Comissió de Residus no Perillosos, que es reunirà el mes de febrer perquè convé, a l’hora de convocar 
aquesta comissió, disposar de dades de l’any sencer i, per això, la comissió referida a l’any 2015 se farà el 
febrer i no era possible convocar-la els mesos d’octubre, novembre o desembre de 2015 atès que no 
disposaven de totes les dades de l’exercici. 

El Sr. SERRA assenyala que no s’ha explicat el cessament del director insular de Medi Ambient i li ha 
quedat clar que la manca de transparència i d’informació fa palès que s’hauran de formular preguntes 
concretes sobre el cessament d’aquest càrrec per saber si hi havia malversació de cabals públics, si hi 
havia factures que no eren correctes i no les va voler signar o si hi havia una acusació d’afavorir amics 
per fer feina al Departament de Medi Ambient a través de la borsa d’ambientòlegs. 

Remarca que ha fet unes preguntes concretes sobre aquest cessament però no han estat contestades i 
pensa que la ciutadania li ha de començar a llevar la carassa a Podem Mallorca perquè està fent servir, de 
forma burda, les institucions i està ignorant un acord de Ple amb relació a la convocatòria de la Mesa de 
Residus per, almanco, constituir-la i donar-hi la benvinguda als nous representats d’aquesta legislatura. 

Pel que fa al tema dels contenidors, nega que siguin gratuïts i només ho són els verds d’Ecovidrio, els 
iglús i els contenidors grossos de 120 l però la resta, els grocs i els petits de recollida selectiva, no són 
gratuïts i, per això, el PP havia proposat que es pressupostàs alguna partida per ajudar els municipis a 
comprar contenidors. 

De la mateixa manera que principis de legislatura se li va llevar el Servei de Caça al Departament de 
Medi Ambient, considera que el president del Consell de Mallorca n’hauria de fer un pensament i podria 
desfer directament el Departament de Medi Ambient. 

Puntualitza que diu això perquè, quant a la recollida selectiva, el Departament s’ha llevat el tema i ha 
contractat personal d’assessorament a ajuntaments, cosa que pot fer perfectament el Departament de 
Cooperació Local. 

Per altra banda, quant al tema de manteniment i seguiment de les concessions, adverteix que el 
Departament de Medi Ambient ha estat 3 mesos sense un inspector que fes el seguiment de la concessió 
de TIRME i això vol dir que la concessionària hagut pogut fer allò que hagi volgut donat que no hi havia 
un inspector del servei. 

Sobre el tema de MAC Insular, observa que fa uns dies se’n va convocar una reunió però sense saber 
quines sentències hi havia pendents i el punt que anava en l’ordre del dia per despatx extraordinari, al 
final el varen reiterar. 
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Quant a Medi Ambient, adverteix que fins que han començat a conèixer el tema i, una vegada que han 
començat a prendre’n confiança, l’hi han llevada a un dels seus càrrecs i, en definitiva, no han fet més que 
fer-se unes fotos (en vaixell visitant sa Dragonera, pels camins de la Serra, etc.). 

Per això, li proposa al president que traspassi les competències de Medi Ambient a la Sra. Garrido, donat 
que se’n cuida de temes referents a la serra de Tramuntana i s’ha llevat tota la feina relativa a les ajudes a 
particulars i a empreses i d’aquesta manera s’estalviarien el Departament de Medi Ambient, que és 
totalment inoperant. 

La Sra. ESPEJA comenta que, amb relació a la reunió amb els portaveus sobre MAC Insular, assegura 
que va explicar totes les sentències que hi havia en aquell moment i que l’assumpte concret, que s’havia 
de dur a Comissió Informativa, era per iniciar uns tràmits però, tenint en compte que l’oposició 
necessitava més informació i més temps, varen decidir ajornar-lo fins a 2016. 

Pel que fa al comentari sobre col· locar amics o amigues al seu Departament, observa que seria un poc 
delicat perquè els seus amics i amigues, companys de carrera, són a Barcelona. 

Sobre la borsa d’ambientòlegs, assenyala que haurien d’estar millor informats ja que s’hi han presentats 
uns recursos i actualment l’estan canviant per tal que sigui conformada per tècnics de residus. 

Respecte al tema del cessament del director insular, assegura que no hi ha res més a haver de dir. Els 
nomenaments d’alts càrrecs es fan per confiança i són cessats per manca de confiança. 

Tot seguit anuncia que aprofita l’avinentesa per dir que el seu partit (Podem Mallorca) està demostrant, 
amb les formes, que fa les coses d’una manera oberta i transparent i una manera de fer-ho és, per 
exemple, com s’anomenen els alts càrrecs que és mitjançant un procés obert a tots els candidats que hi 
vulguin participar i, a partir d’aquí, fan una selecció de currículums, entrevistes i, finalment, s’escull la 
persona més idònia per al càrrec. 

 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
PUNT 29. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. CATALINA CIRER AL SR. 
JESÚS JUAN JURADO (CRITERIS NOMENAMENT MEMBRES “COMISSIÓ 
SEGUIMENT PACTE CIUTADÀ PER UNA MALLORCA LLIURE DE 
VIOLÈNCIES MASCLISTES”. 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Quin criteri de participació han seguit per tal d’anomenar els membres de la Comissió 
de seguiment del “Pacte Ciutadà per una Mallorca lliure de violències masclistes” signat 
el passat 23 de novembre de 2015 ? 
 

La Sra. CIRER (PP) formula la pregunta en els seus termes. 

El Sr. JURADO (conseller executiu de Participació Ciutadana i Presidència) respon que sí s’han seguit 
criteris i que s’ha cercat, per una banda, que la composició fos paritària (6 dones i 6 homes) perquè és 
important deixar constància que no és una qüestió només de dones sinó que també hi ha molts homes que 
estan compromesos amb la lluita contra la violència masclista. 

Un altre criteri que s’ha fet servir és que siguin persones que disposin d’una àmplia formació en temes 
d’igualtat de gènere i també que tenguin un prestigi dins aquest camp. 

D’aquesta manera, es varen triar, per una banda, dones pioneres en polítiques públiques d’igualtat a les 
institucions i, per altra banda, homes professionals que tenguessin molts coneixements sobre temes 
relacionats amb gènere i violència masclista. També s’han triat alguns homes joves que poder servir com 
a model positiu per a les noves masculinitats i, així mateix, donar prestigi a l’àmbit de l’activisme i als 
estudis acadèmics relacionats amb els temes d’igualtat. 
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Per concloure, indica que aquests que ha explicat han estat els criteris que s’han seguit per escollir les 
persones però no ha duit la llista nominal perquè ja la varen facilitar als diferents grups quan se’n feren 
els nomenaments. 

 
PUNT 30. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. CATALINA CIRER A LA 
SRA. MARGALIDA PUIGSERVER (LLISTA ESPERA PLAÇA RESIDENCIAL) 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Quina és la situació de la llista d’espera de persones valorades per la llei de dependència 
que han sol·licitat una plaça residencial? 
 

La Sra. CIRER (PP) formula la pregunta en els seus termes. 

La Sra. PUIGSERVER (consellera executiva de Benestar i Drets Socials) diu que li sorprèn la pregunta 
perquè imagina que la Sra. Cirer sap que la gestió de la llista d’espera de la gent valorada la fa la Direcció 
General de Dependència del Govern de les Illes Balears. 

L’IMAS forma part de la xarxa de dependència i té contacte freqüent a la Direcció General esmentada i, 
per això, saben que tenen una llista d’espera d’unes 800 persones, la major part d’elles a Mallorca i, 
d’aquestes, la part més significativa són de Palma. 

Els que s’està fent des de la Direcció General de Dependència és treballar conjuntament amb els 
ajuntaments i consells insulars per millorar aquesta xarxa incrementant les prestacions d’ajudes a 
domicili, obrir nous centres de dia, etc., per fer que la llista d’espera sigui més àgil. 

El que es gestiona des de l’IMAS és la llista de reserva, que publiquen cada mes, i actualment hi tenen 
inscrites unes 100 persones per entrar, quan sigui possible, a diferents centres tant propis com concertats. 

En conseqüència, creu que la pregunta l’hauria de formular el Grup Parlamentari del Partit Popular a la 
consellera de Serveis Socials i Cooperació perquè els pugui explicar, amb més exactitud, el que s’hi està 
fent. 

 
PUNT 31. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. CATALINA CIRER AL SR. 
JESÚS JUAN JURADO (CARNET DESCOMPTES PERSONES MAJORS). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Per tal de complir l’objectiu marcat pel 2016 de crear un carnet per a que les persones 
majors puguin accedir a descomptes del 10% al 20%, podria indicar amb quins 
establiments, comerços, subministradors, serveis han tingut contacte i quants d’ells han 
vist amb bons ulls la proposta ? 
 

La Sra. CIRER (PP) formula la pregunta en els seus termes. 

El Sr. JURADO (conseller executiu de Participació Ciutadana i Presidència) matisa que, de moment, no 
s’ha acordat cap percentatge de descompte concret perquè és un tema que encara s’està gestant. 

Quant als contactes, diu que se n’han fets d’informals amb la Presidència de PIMECO, que es va mostrar 
prou interessada en la proposta però encara s’ha de programar una reunió formal per tal de tancar algun 
acord amb PIMECO i els seus associats.  

Així doncs, encara no hi ha res signat ni tan sols acabat de negociar. S’hi està treballant i just pot dir que 
és una iniciativa que ha estat ben rebuda i intentaran que sigui una realitat durant el 2016. 
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PUNT 32. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. MARGALIDA ROIG AL SR. 
COSME BONET (QUANTITATS INGRESADES PER LA CAIB I SALDO 
COMPTES BANCÀRIES) 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Quines són les quantitats ingressades a dia d’avui per la CAIB al Consell de Mallorca 
des del 1 de juliol de 2015 i quin és el saldo als contes bancaris del Consell de Mallorca 
a dia 1 de desembre de 2015? 
 

La Sra. ROIG (PP) formula la pregunta en els seus termes. 

El Sr. BONET (conseller executiu d’Economia i Hisenda) li agraeix a la Sra. Roig la seva preocupació 
per l’estat de les finances del Consell de Mallorca. 

Tot seguit contesta que la Comunitat Autònoma sí que ha anat complint amb les seves obligacions amb 
aquesta institució i, de fet, els ingressos de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, des d’1 de juliol 
de 2015 fins a data d’1 de desembre de 2015, ascendeixen a 85.010.980,63 €, xifra que equival a una 
mitjana mensual de més de 17 M€ i les existències que hi ha a tresoreria, a dia 1 de desembre de 2015, 
són de 97.143.370,54 €, informació que li facilitarà per escrit perquè li resulti més fàcil consultar-la. 

 
 
PUNT 33. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. MAURICIO ROVIERA AL SR. 
MIQUEL ENSENYAT (ASISTENCIA AL TRICENTENARIO DE LA 
CREACIÓN DE LA CAPITANÍA GENERAL DE BALEARES) 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
¿Por qué motivo no asistió el Presidente del Consell de Mallorca o algún cargo del 
equipo de Gobierno en su nombre y representación de la institución que preside al 
Tricentenario de la creación de la Capitanía General de Baleares? 
 

El Sr. ROVIRA (PP) formula la pregunta en els seus termes. 

El Sr. PRESIDENT comenta que el seu padrí deia que “si és més gran l’alegria de quan te’n vas, que el 
disgust de quan arribes, val més no anar-hi” i això és el que va passar. 

Al Ple del Consell de Mallorca es va dur una moció, durant la passada legislatura, sobre la celebració de 
tricentenari i observa que el que s’hi commemora és el final de la Guerra de Successió i la implantació del 
Decret de Nova Planta, que va suposar la creació de la Capitania General. 

Fa notar que, evidentment, la història sempre l’escriuen els que guanyen però també hi ha la història dels 
que perden. Per això, creu important mesurar què va suposar per a Mallorca i per al conjunt dels 
mallorquins, eivissencs i formenters (Menorca en queda exclosa perquè estava en mans dels anglesos) la 
implantació del Decret de Nova Planta i la creació de la Capitania General. 

El que això va suposar va ser, en primer lloc, la destrucció de totes les institucions pròpies que havien 
regit aquestes illes durant segles, entre d’altres, el Gran i General Consell, precursor d’aquesta institució. 
Era una sistema pseudodemocràtic perquè, almanco, el poder no queia en mans d’una persona, com sí va 
passar a partir d’aquell moment. 

Entenen que aquell va ser un episodi cabdal en la història de Mallorca i que no hi ha res a celebrar, com 
així li varen comunicar als responsables del tricentenari demanant-los, fins i tot, que aquests tipus d’actes 
no se celebrassin precisament per la transcendència política que tenen i, aleshores, la decisió que 
prengueren va ser la de no participar-hi. 
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PUNT 34. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. CATALINA SERRA AL 
CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (ACTUACIONES EN REFERENCIA A LOS 
QUITAMIEDOS) 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Conociendo la peligrosidad del tema para motoristas y el impacto visual que también 
tienen. 
¿Cuales son las actuaciones previstas por la Conselleria de Carreteras, enr eferencia a 
los llamados quitamiedos? 
 

La Sra. SERRA (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) formula la pregunta en els seus termes. 

La Sra. GARRIDO (consellera executiva de Territori i Infraestructures) manifesta, en primer lloc, que 
l’any 2007 es va signar un conveni entre el Consell de Mallorca, la Federació de Motoristes i una sèrie 
d’associacions que els agrupa. 

Aquest conveni deia que, en les actuacions que fes el Consell de Mallorca a les carreteres, s’instal· laria el 
sistema SPMM que és el sistema de segona barrera que tenen a baix les empares i que permet que, en cas 
que un motorista tengui un accident i topi amb les empares, no pateixi danys més greus com amputacions. 
Així doncs, aquest sistema és un benefici per als motoristes però també ho és per a la resta d’usuaris 
d’aquestes vies. 

Des de 2007, l’actuació constant del departament de Carreteres ha estat instal· lar aquest tipus de barrera 
en totes les actuacions noves que s’han fet a les carreteres a més d’anar canviant les barreres antigues en 
funció de les disponibilitats pressupostàries. 

L’única excepció és la serra de Tramuntana allà on les empares no s’instal· len sinó que s’hi col· loquen 
unes barreres dobles (metàl· lica i de fusta) o paretons depenent de l’espai on s’ubiquin. 

Per acabar, reitera que aquesta manera de procedir és una constant des de fa 2 legislatures i que aquesta 
legislatura també continuaran amb aquest tipus d’actuacions. 

 
PUNT 35. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. ANTONI AMENGUAL A 
L’HBLE. SR. CONSELLER (ASSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA COMPRA  
SINDICAT FELANITX). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Al llarg d’aquesta legislatura que acaba de començar, hem anat coneguent diverses 
informacions sobre la possible compra del Sindicat de Felanitx, una compra que 
s’hauria de fer gràcies a les inversions estatutàries que encara no s’han emprat i que 
estaven destinades a altres projectes. 
Ens podria dir quina és l’assignació pressupostària final que pensen destinar a la compra 
del Sindicat de Felanitx?  
 

El Sr. AMENGUAL (El Pi-Proposta per les Illes) formula la pregunta en els seus termes. 

El Sr. BONET (conseller executiu d’Economia i Hisenda) contesta que no hi ha una partida concreta al 
pressupost de 2016 perquè, com ja varen explicar en el debat de pressupost, la previsió és fer la compra 
amb doblers d’inversions estatutàries, doblers que té el Govern de les Illes Balears i que hi seran quan 
se’n signi el conveni amb un canvi d’objecte. 
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Tot i això i malgrat que el tema hagi sortit molt en premsa, assegura no li agrada parlar-ne perquè creu 
que no se n’ha de parlar gaire fins que l’assumpte no s’hagi concretat, encara que reconeix que, de 
vegades, és inevitable que s’especuli sobre aquest assumpte. 

La idea de comprar l’edifici del Sindicat no és nova. Distints equips de govern, de colors polítics 
diferents, han tengut la idea de recuperar aquest patrimoni (BIC) industrial importantíssim dins el 
municipi de Felanitx i per al conjunt de Mallorca. 

Ara s’ha vist l’oportunitat de poder fer aquesta compra quan dia 15 d’octubre de 2015 varen comprovar 
que el grau d’acompliment de les inversions estatutàries que tenia el Consell de Mallorca era de tan sols 
un 37,85%, és a dir, aproximadament 3 M€ d’un total de 8 M€. 

Això els va motivar per pensar en un canvi de destinació dels doblers ja que, en cas de no aconseguir cap 
altra pròrroga, es perdrien aquestes inversions estatutàries o, almanco, una bona part d’elles.  

Per tant, varen apurar al màxim decidint fer un únic gran projecte i d’aquí varen recuperar més de 2 M€ 
corresponents a inversions en rehabilitació de camins i reparació de refugis i albergs de la serra de 
Tramuntana que no s’havien pogut executar. També varen recuperar 1 M€ que anava destinat al castell de 
Santueri perquè el propietari ja havia acomplert amb les seves obligacions d’adequar-lo i, per tant, no era 
possible l’expropiació s’ha havia plantejat en el seu moment. 

Així mateix també varen recuperar 1,1 M€ d’inversió a Bellpuig, la qual creuen que podran afrontar amb 
mitjans propis i, finalment, recuperaren més 43.000 € procedents d’una altra inversió estatutària per a 
recuperació de valors paisatgístics en zones turístiques, que tampoc no s’executaria. 

La suma total de les quantitats recuperades és de 4.401.033,92 €, que és el muntant total amb què 
compten, si ho accepten les instàncies ministerials, per fer un canvi d’objecte del conveni i, per tant, seran 
els doblers que tendran per fer la inversió a l’edifici del Sindicat. 

Això no vol dir que s’inverteixi la suma total en la compra de l’immoble, ja que les valoracions que tenen, 
de moment i estant pendents de fer les valoracions pròpies, oscil· len entre 3,1 M€ i 3,4 M€. 

S’estudiarà la manera més adequada de procedir ja que la idea és comprar l’immoble pel seu valor real i 
la resta de doblers es destinaria, si fos possible, a obres urgents de consolidació de l’edifici. 

 
 

III)DESPATX EXTRAORDINARI 

 
PRIMER PUNT DESPATX EXTRAORDINARI. PROPOSTA D’ACORD PER A  
DEIXAR SENSE EFECTE L’ACORD ADOPTAT EL 12.02.2015 RELATIU A 
L’ADHESIÓ AL REIAL DECRET LLEI 17/2014. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu d’Economia i Hisenda:   
 

Atès l’informe-proposta de la Tresoreria de la Corporació de 26 de novembre de 2015, 
amb el conforme de la Intervenció General, que es transcriu a continuació: 

“El Ple del Consell de Mallorca, en sessió de 22 d’octubre de 2014, va acordar amb 
relació a les operacions d’endeutament subscrites en els termes del Reial decret llei 
4/2012, de 24 de febrer, relatiu al Fons per al fiançament del pagament a proveïdors: 

<<1r.- Refinançar les operacions de crèdit següents: 

I. Préstecs FFPP 

Banc 
 Capital viu a 1 de 
desembre de 2014 

 Durada 
residual 

 Tipus 
 Any de 

subscripció 
 Import inicial Finalitat 
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Caja Rural  1 198 510,79 €    7,49 Euribor 03 M + 3.84 2012  1 278 411,51 € RDL 4/2012 

Banco Popular  3 122 047,59 €    7,49 Euribor 03 M + 3.84 2012  3 330 184,09 € RDL 4/2012 

Banc Sabadell  1 475 297,33 €    7,49 Euribor 03 M + 3.84 2012  1 573 650,49 € RDL 4/2012 

Banco Santander  3 373 514,69 €    7,49 Euribor 03 M + 3.84 2012  3 598 415,65 € RDL 4/2012 

Banco Santander  1 699 236,17 €    7,49 Euribor 03 M + 3.84 2012  1 812 518,57 € RDL 4/2012 

Bankia  3 378 993,42 €    7,49 Euribor 03 M + 3.84 2012  3 604 259,64 € RDL 4/2012 

Bankinter  1 080 284,35 €    7,49 Euribor 03 M + 3.84 2012  1 152 303,31 € RDL 4/2012 

Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria 

 3 723 355,42 €    7,49 Euribor 03 M + 3.84 2012  3 971 579,12 € RDL 4/2012 

Banco Mare Nostrum  2 863 014,50 €    7,49 Euribor 03 M + 3.84 2012  3 053 882,12 € RDL 4/2012 

Banc Sabadell  1 379 765,01 €    7,49 Euribor 03 M + 3.84 2012  1 471 749,35 € RDL 4/2012 

La Caixa  3 382 880,63 €    7,49 Euribor 03 M + 3.84 2012  3 608 406,01 € RDL 4/2012 

   26 676 899,90 €        28 455 359,86 €   

 

(...) 

2n.- Concertar les operacions de crèdit de refinançament de les operacions assenyalades 
en l’apartat anterior a les entitats financeres i en les condicions següents:  

Entitat financera Import Finalitat Tipus Termini límit 

La Caixa 11.966.187,04 RDL 4/2012  Euribor 3M + 1,04%    7,49 29/05/2022 

Banco Sabadell 2.855.062,34 RDL 4/2012  Euribor 3M + 1,04%    7,49 29/05/2022 

Banco Santander  5.072.750,82 RDL 4/2012  Euribor 3M + 1,06%    7,49 29/05/2022 

BBVA 6.782.899,70 RDL 4/2012  Euribor 3M + 1,07%    7,49 29/05/2022 

  26 676 899,90 €        

 
*només les operacions afectades pel RDL 4/2012. 

 

De conformitat amb les clàusules de la negociació de les ofertes, la formalització dels 
contractes corresponents resta condicionat a l’autorització prèvia del Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques, sense que hi hagi dret a reclamació en contra de 
l’Administració en el supòsit que no s’autoritzi. 

D’acord amb l’article 3.1.b) del Reial decret llei 8/2014, les operacions d’endeutament 
no podran incorporar la garantia de la participació en tributs de l’Estat. 

3r.- En conseqüència, cancel·lar les operacions de préstec següents: 

(...) 

     II. Préstecs FFPP 

Préstecs a cancel·lar   Capital viu Finalitat Banc substitut Import 

Caja Rural    1 198 510,79 € RDL 4/2012 la Caixa  1 198 510,79 € 

Banco Popular    3 122 047,59 € RDL 4/2012 la Caixa  3 122 047,59 € 

Banc Sabadell    1 475 297,33 € RDL 4/2012 Banc Sabadell  1 475 297,33 € 

Banco Santander    3 373 514,69 € RDL 4/2012 Banco Santander  3 373 514,69 € 
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4t.- Sol·licitar l’autorització per a la formalització de les operacions del Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques, d’acord amb la Nota Informativa sobre el 

régimen legal aplicable a las operaciones de endeudamiento a largo plazo a concertar 

por las entidades locales en el ejercicio 2014 de la Subdirecció General de Relacions 
Financeres amb les Entitats Locals d’aquest Ministeri i l’article 3 del Reial Decret Llei 
8/2014, de 4 de juliol.  

(....) >> 

El Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques va autoritzar, mitjançant escrit de 
27 de gener de 2015, i en els termes de l’article 3.2 de la Llei 18/2014, l’operació de 
substitució anticipada dels préstecs, si bé assenyalava que, en termes de prudència 
financera, el Consell de Mallorca podia acollir-se, per tenir un efecte més beneficiós, a 
les mesures establertes en el Reial Decret Llei 17/2014. 

Així, el Ple del Consell de Mallorca, en sessió ordinària de 12 de febrer de 2015, va 
acordar adherir-se a les condicions financeres establertes pels préstecs FFPP a la 
disposició addicional setena del Real Decret Llei 17/2014. 

El mes de juliol de 2015 el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques va fitxar el 
tipus d’interès dels préstecs subscrits en els termes del Reial Decret Llei 4/2012 en un 
tipus fix fins a la finalització de la vida d’aquests del 1,311%.  

Aquest tipus d’interès està fora dels marges de prudència financera, i de mantenir 
aquestes operacions no podran ser objecte de futura substitució. 

El tipus d’interès definitivament establert per l’Estat és més perjudicial que les 
condicions d’adjudicació que s’adoptaren a l’Acord del Ple de 22 d’octubre de 2014. 

L’aplicació de l’acord del Ple inicialment adoptat implicaria un estalvi de 391.057,71 € 
en interessos. Dit estalvi d’interessos seria de 168.253,38 € de mantenir el mateix 
venciment a 2023, si bé la substitució dels préstecs implicarà una minoració de la vida 
d’aquests d’un any enfront a l’adhesió a la disposició addicional setena del Real Decret 
Llei 17/2014. 

Banco Santander    1 699 236,17 € RDL 4/2012 Banco Santander  1 699 236,17 € 

la Caixa  1 399 733,53 € 
Bankia    3 378 993,42 € RDL 4/2012 

BBVA  1 979 259,89 € 

Bankinter    1 080 284,35 € RDL 4/2012 BBVA  1 080 284,35 € 

BBVA    3 723 355,42 € RDL 4/2012 BBVA  3 723 355,42 € 

Banco Mare Nostrum    2 863 014,50 € RDL 4/2012 la Caixa  2 863 014,50 € 

Banc Sabadell    1 379 765,01 € RDL 4/2012 Banc Sabadell  1 379 765,01 € 

La Caixa    3 382 880,63 € RDL 4/2012 la Caixa  3 382 880,63 € 

    26 676 899,90 €      26 676 899,90 € 
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Així mateix i de conformitat a l’article 3.4 de la Llei 18/2014 quedarà sense vigència el 
pla d’ajust que es va aprovar per part del Ple de la Corporació per a la subscripció dels 
préstecs del Real Decret Llei 4/2012. 

Ara bé, l’autorització del Ministeri relativa a la possibilitat de substitució dels préstecs 
subscrits en els termes del Reial decret llei 4/2012 té una vigència fins el 31 de 
desembre de 2015 i un caràcter de màxims, és a dir, autoritza la substitució de 
l’operació per uns imports màxims, un termini màxim i uns tipus màxims d’interès. 

Cal considerar vigent l’autorització del Ministeri en els termes que ha estat autoritzada. 

Les entitats financeres han presentat escrits indicant que mantenen les condicions de 
l’adjudicació inicial. Si bé dues d’elles accepten condicions en terme de prudència 
financera. Actualment el tipus de prudència per aquesta operació es euribor trimestral 
més un marge de 0,7223%. 

Amb la finalitat de fer possible una futura substitució de les operacions en termes de 
prudència financera de conformitat amb allò establert a l’article 48.bis.4 del Reial decret 
legislatiu 2/2004, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, es proposa al conseller executiu d’Economia i Hisenda que elevi al Ple del 
Consell de Mallorca la proposta de deixar sense efecte l’Acord adoptat pel Ple el 12 de 
febrer de 2015 pel qual es va acordar adherir-se a les condicions financeres establertes 
pels préstecs FFPP a la disposició addicional setena del Reial Decret Llei 17/2014.  

Tenint en compte les recomanacions del Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques de data del present informe fetes arrel de la consulta plantejada per aquesta 
institució,  acceptar la modificació de les millors condicions financeres presentades i 
propostes per les entitats financeres per adaptar a prudència financeres les seves ofertes, 
i en concret de CAIXABANK SA i Banco de Sabadell.” 

En ús de les facultats que tenc conferides, propòs al Ple l’adopció del següent: 

ACORD 

1. Deixar sense efecte l’Acord del Ple del Consell de Mallorca de 12 de febrer de 2015 
pel qual es va acordar l’adhesió a les condicions financeres establertes pels préstecs 
FFPP a la disposició addicional setena del Reial decret llei 17/2014. 

2. Adaptar les condicions financeres de les entitats CAIXABANK SA i Banco de 
Sabadell SA, per ajustar-les a prudència financera, de conformitat a la recomanació del 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, quedant de la següent manera: 

Entitat financera Import Finalitat Tipus Termini límit 

La Caixa 11.966.187,04 RDL 4/2012 Euribor 3M + 0,722% 7,49 29/05/2022 

Banco Sabadell 2.855.062,34 RDL 4/2012 Euribor 3M + 0,722% 7,49 29/05/2022 

          

 
 

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

El Sr. BONET (conseller executiu d’Economia i Hisenda) explica que aquest acord té per objecte deixar 
sense efectes l’acord del Ple de dia 12 de febrer de 2015, de manera que quedi vigent l’acord del Ple del 
Consell de Mallorca de dia 22 d’octubre de 2014. 

La raó de fer-ho és que resulta més beneficiós per al Consell de Mallorca ja que li permet adaptar les 
condicions financeres de les entitats que s’hi han volgut adherir a condicions de prudència financera atès 
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que l’import establert per l’Estat el 2015 era més perjudicial que allò que s’havia acordat en el mes 
d’octubre de 2014. 

Al respecte diu que han rebut l’autorització del Ministeri d’Hisenda dia 2 de desembre de 2015 i, a 
continuació, s’han fet unes negociacions amb els bancs, la qual cosa ha provocat que el punt l’hagin hagut 
de dur per despatx extraordinari i no hagi pogut passar per Comissió Informativa. 

Els bancs que no s’han acollit a aquesta possibilitat saben que podran ser substituïts, posteriorment, a 
condicions de prudència i, per acabar, diu que l’aplicació de l’acord de 2014 implicarà que se passarà 
d’un estalvi de 391.057 € en interessos a un estalvi de més de 579.000 € i, per això, considera que és una 
operació prou beneficiosa per a les finances del Consell de Mallorca. 

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

 
Es troben absents la Sra. Salom Coll i la Sra. Soler Torres. 
 
 
SEGON PUNT DESPATX EXTRAORDINARI. ACORD DEL PLE DEL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA DE: 

- DESIGNACIÓ REPRESENTANTS DEL CONSELL INSULAR DE 
MALLORCA AL CONSELL ESCOLAR INSULAR DE MALLORCA 

- PROPOSTA DE NOMENAMENTS DE LA PRESIDÈNCIA I 
VICEPRESIDÈNCIA 

- NOMENAMENT DE LA SECRETÀRIA 
 
Es dóna compte de la següent proposta del vicepresient primer i conseller executiu de 
Cultura, Patrimoni i Esports: 
 
La Llei 9/1998, de 14 de desembre, modificada per la Llei 11/2000, de consells escolars 
de les Illes Balears, el text refós de les quals fou aprovat per Decret legislatiu 112/2001, 
de 7 de setembre, determina, en l’article 2, que els òrgans de consulta, participació i 
assessorament en la programació de l’ensenyament no universitari a les Illes Balears són 
el Consell Escolar de les Illes Balears, els consells escolars insulars i els consells 
escolars municipals. 
 
L’article 16 de la Llei de consells escolars preveu, entre d’altres, els aspectes que ha de 
configurar la composició dels consells escolars insulars. 
 
Per desenvolupar aquests elements i establir unes bases de funcionament dels òrgans de 
participació educativa, amb la finalitat d’optimitzar-ne les potencialitats, el Decret 
10/2003, de 14 de febrer, de regulació dels consells escolars insulars i dels consells 
escolars municipals de les Illes Balears en desplegà la normativa. 
 
L’article 2.3 e) del Decret preveu la representació en els consells escolars insulars, entre 
d’altres, dels consells insulars. 
 
Aquesta representació dels consells la preveu, també, l’article 6.3 e) del Reglament 
d’organització i funcionament del Consell Escolar de Mallorca (aprovat pel Ple del CIM 
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a l’efecte de control de legalitat, el dia 10 de novembre de 2008, BOIB 165 de 25-11-
2008): 
 

e) Cinc consellers en representació del Consell de Mallorca, que ha de proposar el 
Departament de Cultura i Patrimoni del CIM. Dues d’aquestes persones que 
representen al CIM es designen d’entre les personalitats de reconegut prestigi en 
l’àmbit educatiu de l’illa. Les altres tres es designen lliurement, a proposta del 
Departament de Cultura i Patrimoni del CIM. 

 
Així mateix, l’article 2.2 del Decret, i els articles 7.1, 11 i 12 del Reglament, preveuen 
que la Presidència i la Vicepresidència dels consells escolars insulars siguin nomenats 
pel Govern de les Illes Balears, a proposta del corresponent consell insular, d’entre els 
membres del consell escolar. 
 
Per tant, es fa necessari el nomenament dels cinc consellers del Consell Escolar de 
Mallorca, en representació del CIM, que ha de proposar el Departament de Cultura, 
Patrimoni i Esports del CIM (art. 6.3. e) del Reglament del Consell Escolar de 
Mallorca). 
 
Els consellers i les persones que en són suplents, si escau, els designa el Ple del Consell 
Insular de Mallorca, incloent-hi els membres que posteriorment hauran d’exercir els 
càrrecs de titular de la Presidència o de la Vicepresidència (art. 7.1 del Reglament). 
 
Segons l’article 7.2 del Reglament, tots els consellers tenen suplent, a excepció dels 
membres que designa el CIM d’entre les personalitats de reconegut prestigi en el món 
educatiu. 
 
Per altra part, la Conselleria d’Educació i Universitat  proposat al Consell de Mallorca 
el nomenament de la secretària del Consell Escolar de Mallorca, d’entre els funcionaris 
adscrits a l’administració educativa. La secretària ha de ser nomenada pel Ple del CIM. 
Tot això a l’empara de l’article 2.4 del Decret 10/2003, de 14 de febrer i 13.2 del 
Reglament del Consell Escolar de Mallorca. 
 
Correspon als consellers executius, segons l’article 31.e) del Reglament Orgànic del 
Consell de Mallorca, entre d’altres, preparar i proposar al Ple, a la Comissió de Govern, 
al Consell Executiu i a la Presidència del Consell l’adopció dels acords escaients 
respecte de les matèries atribuïdes al seu departament, i d’acord amb la competència de 
cada òrgan esmentat. 
 
Per tot això, en virtut de tot el que s’ha exposat, elevo al Ple del Consell Insular de 
Mallorca el següent  
 
ACORD 
 
1. Cessar als membres actuals nomenats per acord del Ple del Consell Insular de 
Mallorca en sessió de dia 12 de desembre de 2013. 
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2. Designar representants del Consell Insular de Mallorca en el Consell Escolar de 
Mallorca, les següents persones: 
 . Titular: Sra. Amanda Fernández Rubí 
 . Suplent: Sra. Catalina Bover Nicolau 
 
 . Titular: Sr. Joan Barceló Matas 
 . Suplent: Sr. Antoni Salas 
 
 . Titular: Sra. Margarita Plomer Fornés 
 . Suplent: Sra. Inmaculada Alcolecha Fuente 
 
3. Designar com a representants del Consell Insular de Mallorca, en el Consell Escolar 
de Mallorca, com a personalitats de reconegut prestigi en l’àmbit educatiu de l’illa, les 
següents persones: 
 . Titular: Sr.  Miquel Oliver Trobat 
  
 . Titular: Sra. Francisca Marí Escandell 
  
4. Proposar al Govern de les Illes Balears que nomeni president del Consell Escolar de 
Mallorca al Sr. Miquel Oliver Trobat i vicepresidenta  a la Sra. Francisca Marí 
Escandell. 
 
5. Nomenar la Sra. Silvia Martinez Perez atesa la proposta realitzada per la Conselleria 
d’Educació i Universitat, secretària del Consell Escolar de Mallorca. 
 
6. Notificar aquest acord a les persones interessades, a la Conselleria d’Educació i 
Universitat, Direcció General de Personal Docent i a la Secretaria General del CIM. 
 

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

El Sr. MIRALLES (conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports) explica que aquesta proposta 
d’acord és per tal de posar en marxa el Consell Escolar de Mallorca i puntualitza que és una proposta que 
complementa els recents nomenaments que se feren en la passada sessió de l’Assemblea de Batles i 
Batlesses de Mallorca, allà on 4 ajuntaments feren les seves propostes de nomenaments. 

Així mateix se li ha demanat a l’Ajuntament de Palma que faci també el seu nomenament i també a 
l’Assemblea de Batles i Batlesses de Mallorca es va proposar el nomenament de dos representants als 
consells escolars municipals. 

El reglament de funcionament del Ple del Consell de Mallorca també preveu que aquest òrgan nomeni 5 
representants al Consell Escolar de Mallorca. D’aquests representants, 3 han de ser titular –més els 3 
suplents corresponents– i 2 representats que han de ser persones de reconegut prestigi per ostentar la 
Presidència i la Vicepresidència del Consell Escolar de Mallorca. 

Alhora, també s’ha d’aprovar, a través de la proposta formulada per la Conselleria d’Educació i 
Universitats, el nomenament de la secretària del Consell Escolar de Mallorca. 

En concret, la proposta que s’ha elevat a Ple inclou el cessament dels membres actuals, nomenats per 
acord de Ple de data 12 de desembre de 2013, i designar els representants del Consell de Mallorca al 
Consell Escolar de Mallorca les persones següents:  

Titular: Sra. Amanda Fernández Rubí, suplent: Sra. Catalina Bover Nicolau; titular: Sr. Joan Barceló 
Matas, suplent: Sr. Antoni Salas; titular: Sra. Margalida Plomer Fornés, suplent: Sra. Inmaculada 
Alcolecha Fuente. 
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Així mateix designar com a representants del Consell de Mallorca al Consell Escolar de Mallorca, com a 
personalitats de reconegut prestigi en l’àmbit educatiu de illa, les persones següents:  

El Sr. Miquel Francesc Oliver Trobat, com a president, que és doctor en Pedagogia i professor titular de la 
UIB de l’àrea didàctica i organització escolar i director de l’Institut de Ciències de l’Educació. És a dir, 
que és una personal amb un perfil d’ampli coneixement en pedagogia aplicada, en psicologia de 
l’educació i en didàctica i organització escolar. 

La Sra. Francisca Marí Escandell, que és una persona que duu tota la vida dedicada a la direcció de 
centres escolars i té una àmplia experiència docent. Actualment està desenvolupant la seva funció a 
l’escola d’educació infantil “Gabriel Janer i Manila” de Marratxí i va ser la persona encarregada de posar 
en funcionament una escola que tenia els dies comptats per la baixa intensitat d’alumnes i, en canvi, avui 
és una escola d’educació primària amb tots els cursos i, per tant, el nomenament també implica fer un gest 
cap als professors i mestres d’educació primària dels nostres pobles perquè puguin aportar al Consell 
Escolar de Mallorca la seva visió del món educatiu. 

També s’anomena la Sra. Sílvia Martínez Pérez, com a secretària del Consell Escolar de Mallorca, atesa 
la proposta realitzada per la Conselleria d’Educació i Universitats i, finalment, s’ha de notificar el conjunt 
d’aquest acord a les persones interessades, a la Conselleria d’Educació i Universitats i a la Secretaria 
General del Consell de Mallorca. 

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

 
Es troben absents la Sra. Salom Coll i la Sra. Soler Torres. 
 
 
TERCER PUNT DESPATX EXTRAORDINARI. PROPOSTA CANVI DE 
REPRESENTANT DE CONSELL DE MALLORCA A DIFERENTS ÒRGANS 
DE GESTIÓ I PARTICIPACIÓ AMB MOTIU DE CANVI DEL DIRECTOR 
INSULAR DE MEDI AMBIENT. 
 
Es dóna compte de la següet proposta de la consellera executiu de Medi Ambient: 
 
 
Atès que el Sr. Cristian Ruiz Altaba consta com a representant del Consell de Mallorca 
en el següents òrgans de gestió i participació:  
 
 

- Autoritat de gestió del Parc natural de la península de Llevant i les reserves 
naturals de cap Farrutx i cap des Freu (com a suplent). 

- Comissió Balear de Medi Ambient de les Illes Balears (com a suplent). 
- Comissió de Bioseguretat (com a suplent). 
- Comissió de seguiment de la Reserva Marina de Llevant (com a suplent). 
- Comissió de seguiment del conveni entre l’Institut Balear de Sanejament 

(IBASAN) i el CIM relatiu al traspàs de la gestió dels fangs i a la cessió de 
l’ús de les plantes de compostatge ubicades a les depuradores de Sa Pobla, 
Felanitx i Ariany (com a suplent). 

- Consell Assessor de Flora i Fauna de les Illes Balears (com a suplent). 
- Consell Balear de l’Aigua (Administració hidràulica de les IB) (com a 

titular). 
- Consell Pesquer (com a suplent). 
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- Europarc España i Federació Europarc (com a titular). 
- Grup de treball del moscard tigre (com a titular). 
- Junta rectora administració hidràulica de les Illes Balears (com a titular). 
- Junta rectora del Parc Natural de Mondragó (com a titular). 
- Junta rectora del Parc Natural de s’Albufera de Mallorca (com a titular). 
- Junta rectora Parc Natural de la península de Llevant i les reserves naturals 

de Cap Farrutx i Cap des Freu (com a titular). 
- Junta rectora reserva natural s’Albufereta (com a titular). 
- Patronat Fundació Castell d’Alaró (com a suplent). 
- Patronat Fundació Jardí Botànic de Sóller (com a suplent). 
- Patronat Parc Nacional Marítim Terrestre de l’Arxipèlag de Cabrera (com a 

suplent). 
- Subcomité Xarxa Natura 2000 (com a titular). 
 
 

Atès que en el BOIB núm. 173, de 24 de novembre de 2015, es va publicar el cessament  
del senyor Cristian Ruiz Altaba en l’exercici de les funcions de director insular de Medi 
Ambient. 
 
Atès que en el BOIB núm. 178, de 5 de desembre de 2015, s’ha publicat el nomenament 
del senyor Josep Manchado Rojas com a director insular de Medi Ambient. 
 
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 al director insular de Medi Ambient, el senyor Josep Manchado Rojas, 
per a que representi al Consell de Mallorca en els següents òrgans de gestió i 
participació, en la condició de titular o suplent que s’assenyala a continuació: 

- Autoritat de gestió del Parc natural de la península de Llevant i les reserves 
naturals de cap Farrutx i cap des Freu (com a suplent). 

- Comissió Balear de Medi Ambient de les Illes Balears (com a suplent). 
- Comissió de Bioseguretat (com a suplent). 
- Comissió de seguiment de la Reserva Marina de Llevant (com a suplent). 
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- Comissió de seguiment del conveni entre l’Institut Balear de Sanejament 
(IBASAN) i el CIM relatiu al traspàs de la gestió dels fangs i a la cessió de 
l’ús de les plantes de compostatge ubicades a les depuradores de Sa Pobla, 
Felanitx i Ariany (com a suplent). 

- Consell Assessor de Flora i Fauna de les Illes Balears (com a suplent). 
- Consell Balear de l’Aigua (Administració hidràulica de les IB) (com a 

titular). 
- Consell Pesquer (com a suplent). 
- Europarc España i Federació Europarc (com a titular). 
- Grup de treball del moscard tigre (com a titular). 
- Junta rectora administració hidràulica de les Illes Balears (com a titular). 
- Junta rectora del Parc Natural de Mondragó (com a titular). 
- Junta rectora del Parc Natural de s’Albufera de Mallorca (com a titular). 
- Junta rectora Parc Natural de la península de Llevant i les reserves naturals 

de Cap Farrutx i Cap des Freu (com a titular). 
- Junta rectora reserva natural s’Albufereta (com a titular). 
- Patronat Fundació Castell d’Alaró (com a suplent). 
- Patronat Fundació Jardí Botànic de Sóller (com a suplent). 
- Patronat Parc Nacional Marítim Terrestre de l’Arxipèlag de Cabrera (com a 

suplent). 
- Subcomité Xarxa Natura 2000 (com a titular). 
 

2. Notificar-ho al Sr. Josep Manchado Rojas, director insular de Medi Ambient, i 
als organismes corresponents. 

 

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

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

 
Es troben absents la Sra. Salom Coll i la Sra. Soler Torres. 
 
 
QUART PUNT DESPATX EXTRAORDINARI. PROPOSTA CANVI DE 
REPRESENTANT DE CONSELL DE MALLORCA A DIFERENTS ÒRGANS 
DE GESTIÓ I PARTICIPACIÓ. 
 
Es dóna compte de la següet proposta de la consellera executiu de Medi Ambient: 
 
Atès que la Sra. Joana Maria Pastor Carbonell, consta com a representant del Consell de 
Mallorca en el següents òrgans de gestió i participació:  

 
- Comissió de seguiment del conveni entre l’Institut Balear de Sanejament 

(IBASAN) i el CIM relatiu al traspàs de la gestió dels fangs i a la cessió de 
l’ús de les plantes de compostatge ubicades a les depuradores de Sa Pobla, 
Felanitx i Ariany (com a suplent). 



 112 

- Comité tècnic del programa de mesures i vigilància ambiental de les 
infraestructures del Pla Director Sectorial per a la gestió dels residus de 
construccions, demolició, voluminosos i pneumàtics fora d’ús de Mallorca 
(com a suplent). 

 
Atès que, recentment, el senyor Pedro Torres Marí ha pres possessió del càrrec de cap 
de servei de Residus, del departament de Medi Ambient. 
 
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 al cap de Servei de Residus del departament de Medi Ambient, el senyor 
Pedro Torres Marí, per a que representi al Consell de Mallorca en els següents 
òrgans de gestió i participació, en la condició de titular o suplent que s’assenyala a 
continuació: 

- Comissió de seguiment del conveni entre l’Institut Balear de Sanejament 
(IBASAN) i el CIM relatiu al traspàs de la gestió dels fangs i a la cessió de 
l’ús de les plantes de compostatge ubicades a les depuradores de Sa Pobla, 
Felanitx i Ariany (com a suplent). 

- Comité tècnic del programa de mesures i vigilància ambiental de les 
infraestructures del Pla Director Sectorial per a la gestió dels residus de 
construccions, demolició, voluminosos i pneumàtics fora d’ús de Mallorca 
(com a suplent). 

 

2. Deixar sense efectes el nomenament de la Sra. Joana Maria Pastor Carbonell com 
a representant de CIM als següents òrgans de gestió i participació: 

- Comissió de seguiment del conveni entre l’Institut Balear de Sanejament 
(IBASAN) i el CIM relatiu al traspàs de la gestió dels fangs i a la cessió de 
l’ús de les plantes de compostatge ubicades a les depuradores de Sa Pobla, 
Felanitx i Ariany (com a suplent). 

- Comité tècnic del programa de mesures i vigilància ambiental de les 
infraestructures del Pla Director Sectorial per a la gestió dels residus de 
construccions, demolició, voluminosos i pneumàtics fora d’ús de Mallorca 
(com a suplent). 
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3. Notificar-ho al Sr. Pedro Torres Marí, a la Sra. Joana Maria Pastor Carbonell i als 
organismes corresponents. 

 

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

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

 
Es troben absents la Sra. Salom Coll i la Sra. Soler Torres. 
 
 

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari general, estenc aquesta acta  
amb plecs de paper números de A Nº 12457 a  A  Nº  12658. 

El secretari general              El president 
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DECRETS 
PRESIDÈNCIA 

     

DEPARTAMENT DATA 
DECRET 

TEMA COMENTARI DESTINATARI IMPORT 

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

6-11-15 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONT. 
ADMINISTRATIU NÚM.3 DE 
PALMA, P.A 224/15 

NÚM.D.95/15   

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

15-10-15 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT 
INSTRUCCIÓ NÚM.4 DE 
PALMA, DILIGÈNCIES 
PRÈVIES 1269/2015 

NÚM.D.85/15   

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

29-10-15 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT 
INSTRUCCIÓ NÚM.1 DE 
MANACOR, DILIGÈNCIES 
PRÈVIES 2763/2015 

NÚM.D.93/15   

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

26-10-15 COMPAREIXENÇA DAVANT LA 
SECCIÓENJUDICIAMENT 
DEPARTAMENT 1ER. DEL 
TRIBUNAL DE COMPTES 
DILIGÈNCIES A110/15-0 

NÚM.D.92/15   

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

22-10-15 COMPAREIXENÇA DAVANT LA SALA 
CONT.ADMINISTRATIVA 
DEL T. SUPERIOR DE 
JUSTÍCIA P.O 305/15 

NÚM.D.90/15   

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

22-10-15 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONT. 
ADMINISTRATIU NÚM.2 DE 
PALMA, P.A 264/2015 

NÚM.D.91/15   

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

22-10-15 COMPAREIXENÇA DAVANT LA SALA 
CONT.ADMINISTRATIVA 
DEL T.S JUSTICIA ILLES 
BALEARS, P.O 293/15 

NÚM.D.88/15   

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

22-10-15 COMPAREIXENÇA DAVANT LA SALA 
CONT.ADMINISTRATIVA 
DEL T.S.J ILLES BALEARS, 
PO 285/15  

NÚM.D.87/15   

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

6-11-15 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT 
CONT.ADMINISTRATIU 
NÚM.1 DE PALMA, PA 
252/15 

NÚM.D.94/15   

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

6-11-15 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT 
CONT.ADMINISTRATIU 
NÚM.1 DE PALMA, 
ACTUACIONS PO 123/2015 

NÚM.D.96/15   

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

12-11-15 COMPAREIXENÇA DAVANT LA SALA 
TERCERA DEL T. SUPREM, 
ACTUACIONS 616/2006 

NÚM.D.95/15   

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

22-10-15 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT 
INSTRUCCIÓ NÚM.4 DE 
PALMA, DILIGÈNCIES 
PRÈVIES 1701/2015 

NÚM.D.86/15   

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

22-10-15 PERSONACIÓ EXECUCIÓ HIPOTECÀRIA 
220/2015 DEL JUTJAT 
PRIMERA INSTÀNCIA 
NÚM.5 INCA 

NÚM.D.89/15   

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

12-11-15 EMPLAÇAMENT  DE LA SALA CONT. 
ADMINISTRATIVA DEL TSJ 
ILLES BALEARS 

NÚM.D.98/15   

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

19-11-15 CONCEDIR 
SUBVENCIÓ  

PER RESTAURAR TAFONA 
DE CONQUES DE 
PUIGPUNYENT, DINS EL 
PROGRAMA DE 
RESTAURACIÓ DEL 
PATRIMONI 
HISTORICOINDUSTRIAL 

SUBLATA 
CAUSA, SL 

64888,81 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

28-10-15 ELEVA  EL PERCENTATGE DE LA 
PARTIDA 
PRESSUPOSTÀRIA 
NÚM.20.33210.62840 
ANUALITATS 2016, 2017 I 
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2018 

ECONOMIA I 
HISENDA 

19-10-15 AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENT A UNES 
REUNIONS DE TREBALL 

COSME BONET 
BONET 

  

ECONOMIA I 
HISENDA 

6-11-15 PROPOSAR COM A REPRESENTANT 
DEL CIM EN LA SESSIÓ DE 
LA COMISSIÓ 
INTERINSULAR DE 
COMERÇ DIA 9 DE 
NOVEMBRE DE 105 

M.PAULA 
GINARD 
VILCHEZ 

  

MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

7-10-15 NOMENAMENT/PR
ESA DE 
POSSESSIÓ 

SECRETARI/A GRUP 
POLÍTIC 

MARIA COLL 
POU 

  

MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20-7-15 NOMENAMENT/PR
ESA DE 
POSSESSIÓ 

CAP DE PROGRAMES DE 
VICEPRESIDÈNCIA 

BARTOMEU 
AGUILAR JOFRE 

  

MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20-7-15 NOMENAMENT/PR
ESA DE 
POSSESSIÓ 

CAP DE COMUNICACIÓ EUGENIO 
ZUÑIGA SOLARI 

  

MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20-7-15 NOMENAMENT/PR
ESA DE 
POSSESSIÓ 

SECRETARI GRUP POLÍTIC JUAN RAFAEL 
ENCINAS 
BISQUERRA 

  

MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20-7-15 NOMENAMENT/PR
ESA DE 
POSSESSIÓ 

SECRETARI GRUP POLÍTIC ANTONI GOMILA 
BORRAS 

  

MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20-7-15 NOMENAMENT/PR
ESA DE 
POSSESSIÓ 

SECRETARIA GRUP 
POLÍTIC 

MARIA GIBERT 
VIVES 

  

MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20-7-15 NOMENAMENT/PR
ESA DE 
POSSESSIÓ 

CAP DE PROGRAMES DE 
PRESIDÈNCIA 

CATALINA 
SOCIES SALVA 

  

MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20-7-15 NOMENAMENT/PR
ESA DE 
POSSESSIÓ 

ASSESSORA GEMMA PURI 
PLANA 

  

MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20-7-15 NOMENAMENT/PR
ESA DE 
POSSESSIÓ 

RESPONSABLE AREES 
COMUNICACIÓ 

JAUME PALOU 
GARAU 

  

MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21-7-15 NOMENAMENT/PR
ESA DE 
POSSESSIÓ 

ASSESSOR MIQUEL 
ROMAGUERA 
SASTRE 

  

MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

5-11-15 ABONAMENT 
TRIENNIS 

ALTS CÀRRECS APOL.LÒNIA 
MIRALLES 
XAMENA 

  

MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30-10-15 ABONAMENT DIETES PER ASSISTÈNCIA 
A PLE I DESPLAÇAMENTS 

VEURE 
RELACIÓ 

9482,71 

MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23-10-15 CONVALIDACIÓ RESOLUCIÓ DATA 31 
JULIOL 2015, 
RECONEIXEMENT 
OBLIGACICÓ  

CANON ESPAÑA 
S.A 

639,69 

MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12-11-15 SOL.LICITUD COMPATIBILITAT 
ACTIVITATS PRIVADES 

ANTONIA 
OLIVER 
MARTÍNEZ 

  

MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12-11-15 SOL.LICITUD COMPATIBILITAT 
ACTIVITATS PRIVADES 

JAUME 
CARDELL 
PERELLÓ 

  

MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12-11-15 SOL.LICITUD COMPATIBILITAT 
ACTIVITATS PRIVADES 

GABRIEL 
ALOMAR 
GARAU 
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MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21-10-15 ABONAMENT  AJUDA ESCOLARITAT FRANCESC 
MIRALLES 
MASCARÓ 

  

MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30-10-15 AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENT A UNES 
REUNIONS DE TREBALL 

MARIA DEL 
CARMEN 
PALOMINO 
SÁNCHEZ 

  

MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

6-11-15 APROVACIÓ ACORD MESA GENERAL 
DE NEGOCIACIÓ 
CONJUNTA DEL PERSONAL 
FUNCIONARI I LABORAL 
SOBRE EL DIES 
ADDICIONALS DEL PERMÍS 
PER ASSUMPTES 
PARTICULARS I DE LES 
VACANCES 

    

SECRETARIA 
GENERAL 

29-10-15 ENCOMANA 
FUNCIONS 

SECRETÀRIA IMAS EN ELS 
CASOS ABSÈNCIA 
REGLAMENTÀRIA O 
MALALTIA 

ISABEL 
MORAGUES 
MARQUÈS 

  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

12-11-15 RESOLUCIÓ 
RECURS ALÇADA 

CONTRA RESOLUCIÓ DE 1 
JULIOL 2105 

ML.M.S   

TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

19-10-15 AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENTS A LA 
COMISSIÓ BILATERAL 
MIXTA DE PROGRAMACIÓ, 
SEGUIMENT I CONTROL 
DEL CONVENI DE 
COL.LABORACIÓ ENTRE EL 
MINISTERI DE FOMENT I EL 
CIM A MADRID DIA 20 
OCTUBRE 15 

MERCEDES 
GARRIDO 
RODRÍGUEZ 

  

 
 
 
 
RESOLUCIONS 
CONSELLERS 

     

DEPARTAMENT DATA 
DECRET 

TEMA COMENTARI DESTINATARI IMPORT 

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

19-10-15 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZAR ABONAMENT 
DESPESES EN CONCEPTE DE 
PROTESIS A VARIS 
EMPLEATS. 

VARIS 1465,95 

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

19-10-15 ALTRES DESESTIMAR ABONAMENT 
AJUDA  

MPM   

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

19-10-15 ALTRES DESESTIMAR ABONAMENT 
AJUDA PER TRACTAMENT 
D'ORTODÒNCIA 

FMP   

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

19-10-15 ALTRES DESESTIMAR ABONAMENT 
AJUDA PER TRACTAMENT 
ULLERES 

MIDF   

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

19-10-15 ALTRES DESESTIMAR ABONAMENT 
AJUDA ECONOMICA PER 
TRACTAMENT D'OPTICA 

CEP   
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2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

19-10-15 ALTRES DESESTIMAR ABONAMENT 
AJUDA ECONOMICA PER 
ULLERES 

MEM   

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

19-10-15 CONTRACTACIÓ 
PERSONAL LABORAL 

CONTRACTACIÓ PERSONAL 
LABORAL AMB CONTRACTE 
INTERINITAT PER 
SUBSTITUCIO, COM A 
PERSONAL DE NETEJA 

APM   

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

19-10-15 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZAR, DISPOSAR I 
RECONÈIXER DESPESA 
DERIVADA DE FRES 
Q/2015/2513 DE SERVEIS 
TECNICS.  

VARIS 484 

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

19-10-15 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZAR, DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
DERIVADES RELACIÓ FRES. 
Q/2015/2530 DE SERVEIS 
GENERALS.  

VARIS 335,26 

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

19-10-15 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZAR, DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
DERIVADES DE RELACIÓ 
FRES. Q/2015/2500 DE 
SERVEIS GENERALS DE LA 
MISERICORDIA 

VARIS 405,55 

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

19-10-15 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZAR, DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
DERIVADES DE FRES. 
RELACIÓ Q/2015/2507 DE 
SERVEIS GENERALS DE LA 
MISERICORDIA.  

VARIS 553,04 

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

15-10-15 RECONEIXEMENT 100% 
RETRIBUCIONS IT 

FINALITZACIÓ IT 100% 
COMPLEMENT. 

GMAB   

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

15-10-15 RECONEIXEMENT 100% 
RETRIBUCIONS IT 

INICI IT 100% COMPLEMENT ASG   

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

15-10-15 RECONEIXEMENT 100% 
RETRIBUCIONS IT 

INICI IT 100% COMPLEMENT SIGP   

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

20-10-15 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

APROVAR, AUTORITZAR, 
DISPOSAR I RECONÈIXER 
OBLIGACIONS DE LA RELACIÓ 
DE FRES. Q/2015/2522 

VARIS 1622,22 

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

16-10-15 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

APROVAR, AUTORITZAR, 
ADJUDICAR I DISPOSAR UNA 
DESPESA PER A L'OBRA DE 
REPARACIÓ DE LES 
COBERTES DE L'EDIFICI DE 
LA LLAR DE LA INFÀNCIA.  

INGEMAXTER, S.A. 9768,34 

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

20-10-15 INICIAR EXPEDIENT INICIAR EXPEDIENT PER A 
CONTRACTAR EL SERVEI DE 
NETEJA DELS EDIFICIS DEL 
CONSELL DE MALLORCA 

VARIS   

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

19-10-15 INICIAR EXPEDIENT INICIAR EXPEDIENT RELATIU 
A PRÒRROGA CONTRACTE 
DEL SERVEI DE 
MANTENIMENT DEL 
PROGRAMA DE GESTIÓ DE 
RRHH DEL CIM. 

CARLOS CASTILLA 
INGENIEROS, SA 

  

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

19-10-15 INICIAR EXPEDIENT INICIAR EXPEDIENT RELATIU 
A PRORROGA CONTRACTE 
PRIVAT ASSEGURANÇA RC 
PROFESSIONAL DE 
TREBALLADORS DELS 
SERVEIS TECNICS 
D'ARQUITECTURA DEL CIM 

ZURICH 
INSURANCE PLC, 
SUCURSAL EN 
ESPAÑA 
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2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

19-10-15 INICIAR EXPEDIENT INICIAR EXPEDIENT DE 
PRORROGA DE CONTRACTE 
PRIVAT D'ASSEGURANÇA 
DELS VEHICLES DEL CIM.  

BILBAO COMPAÑIA 
ANONIMA DE 
SEGUROS Y 
REASEGUROS.  

  

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

19-10-15 INICIAR EXPEDIENT INICIAR EXPEDIENT DE 
PRORROGA DE CONTRACTE 
PRIVAT D'ASSEGURANÇA DE 
DANYS DEL PATRIMONI DEL 
CIM.  

ZURICH 
INSURANCE PLC, 
SUCURSAL EN 
ESPAÑA 

  

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

19-10-15 ALTRES REBUTJAR FRA. V001879 
D'IMPORT 2.718,14 ¤ EN 
RELACIÓ AL SERVEI DE 
NETEJA FINCA RAIXA, CTRA. 
BUNYOLA 

KLUH LINAER 
ESPAÑA, S.L. 

  

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

20-10-15 ALTRES REBUTJAR FRA. 
0800008700180583P0Z501S037
5951 PER IMPORT DE 171,69 ¤ 
AMB OBJECTE, CONSUMO 
P1P1. 

ENDESA ENERGIA   

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

20-10-15 ALTRES REBUTJAR FRA. Nº A1085 PER 
IMPORT DE 713,59 ¤ AMB 
OBJECTE "LIJA ESMERIL 
STAR-ME G.100 

BENDIX SA   

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

20-10-15 ALTRES REBUTJAR FRA. Nº 2703030 
PER IMPORT DE 1.188,04¤ 
AMB OBJECTE "CANON 
STANDARD LABEL PEFC A4 80 
G 500 H.  

CANON ESPAÑA, 
SA 

  

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

20-10-15 COMISSIÓ DE SERVEIS ADJUDICAR COMISSIÓ 
SERVEIS VOLUNTARIA 

AAR   

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

19-10-15 ALTRES ATORGAR COMPLEMENTS DE 
PRODUCTIVITAT 

VARIS   

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

19-10-15 ALTRES ATORGAR UN COMPLEMENT 
DE PRODUCTIVITAT A 
TREBALLADORS 

VARIS   

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

19-10-15 ALTRES ATORGAR COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT A 
TREBALLADORS 

VARIS   

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

19-10-15 ALTRES ATORGAR UN COMPLEMENT 
DE PRODUCTIVITAT AL 
PERSONAL INDICAT A LA 
RELACIÓ 

VARIS   

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

19-10-15 ALTRES ATORGAR UN COMPLEMENT 
DE PRODUCTIVITAT 

VARIS   

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

19-10-15 ALTRES ATORGAR UN COMPLEMENT 
DE PRODUCTIVITAT 

VARIS   

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

19-10-15 ALTRES PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 
PER ATORGAR COMPLEMENT 
DE PRODUCTIVITAT AL 
PERSONAL DEL SERVEI DE 
BOMBERS PER REALITZAR 
TORNS DE 24H. MES DE JUNY 
2015 

VARIS   

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

19-10-15 ALTRES PROPOSTA DE RESOLUCIO 
PER ATORGAR 
COMPLEMENTS DE 
PRODUCTIVITAT AL 
PERSONAL DEL SERVEI DE 

VARIS   
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BOMBERS PER REALITZAR 
TORNS DE 24 H. DURANT MES 
DE MAIG 2015 

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

16-10-15 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

AUTORITZAR ABONAMENT DE 
LA DESPESA I INCLOURE A LA 
NOMINA 

JFZ 112,9 

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

16-10-15 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

CONCEDIR BECA, 
AUTORITZAR LA DESPESA I 
INCLOURE-LA EN NOMINA 

JRH 655,51 

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

16-10-15 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

CONCEDIR LA BECA, 
AUTORITZAR L'ABONAMENT I 
INCLOURE EN LA NOMIMA 

MPS 491,4 

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

16-10-15 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

CONCEDIR BECA, 
AUTORITZAR L'ABONAMENT I 
INCLOURE-LO EN NOMINA 

JJC 103,51 

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

16-10-15 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

CONCEDIR BECA, 
AUTORITZAR L'ABONAMENT I 
INCLOURE-LO EN LA NOMINA 

JTME 282,26 

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

16-10-15 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

CONCEDIR BECA, 
AUTORITZAR L'ABONAMENT I 
INCLOURE-LO EN LA NÒMINA 

GVF 112,9 

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

16-10-15 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

CONCEDIR BECA, 
AUTORITZAR ABONAMENT I 
INCLOURE-LO EN LA NOMINA 

MCER 103,51 

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

16-10-15 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

CONCEDIR BECA, 
AUTORITZAR L'ABONAMENT I 
INCLOURE-LO EN LA NOMINA 

JCRM 508,14 

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

16-10-15 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

CONCEDIR BECA, 
AUTORITZAR L'ABONAMENT I 
INCLOURE-LO EN LA NOMINA 

AMCC 338,76 

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

16-10-15 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

CONCEDIR BECA, 
AUTORITZAR L'ABONAMENT I 
INCLOURE-LO EN LA NOMINA 

JJRF 65,52 

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

16-10-15 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

CONCEDIR BECA, 
AUTORITZAR L'ABONAMENT I 
INCLOURE-LO EN LA NOMINA 

PCC 564,53 

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

16-10-15 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

CONCEDIR BECA, 
AUTORITZAR L'ABONAMENT I 
INCLOURE-LO EN LA NOMINA 

CGG 564,53 

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

16-10-15 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

CONCEDIR BECA, 
AUTORITZAR L'ABONAMENT I 
INCLOURE-LO EN LA NOMINA 

AMCC 112,9 

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

16-10-15 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

CONCEDIR BECA, 
AUTORITZAR L'ABONAMENT I 
INCLOURE-LO EN LA NOMINA 

JJRF 404,04 

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

16-10-15 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

CONCEDIR BECA, 
AUTORITZAR L'ABONAMENT I 
INCLOURE-LO EN LA NOMINA 

MPB 112,9 
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2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

16-10-15 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

CONCEDIR BECA, 
AUTORITZAR L'ABONAMENT I 
INCLOURE-LO EN LA NOMINA 

MMMG 632,84 

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

16-10-15 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

CONCEDIR BECA, 
AUTORITZAR L'ABONAMENT I 
INCLOURE-LO EN LA NOMINA 

YIGS 338,78 

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

16-10-15 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

CONCEDIR BECA, 
AUTORITZAR L'ABONAMENT I 
INCLOURE-LO EN LA NOMINA 

JSC 602,24 

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

16-10-15 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

CONCEDIR BECA, 
AUTORITZAR L'ABONAMENT I 
INCLOURE-LO EN LA NOMINA 

ACC 564,53 

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

16-10-15 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

CONCEDIR BECA, 
AUTORITZAR L'ABONAMENT I 
INCLOURE-LO EN LA NOMINA 

JGM 97,84 

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

16-10-15 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

CONCEDIR BECA, 
AUTORITZAR L'ABONAMENT I 
INCLOURE-LO EN LA NOMINA 

MPM 97,84 

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

16-10-15 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

CONCEDIR BECA, 
AUTORITZAR L'ABONAMENT I 
INCLOURE-LO EN LA NOMINA 

FCM 349,44 

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

16-10-15 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

CONCEDIR BECA, 
AUTORITZAR L'ABONAMENT I 
INCLOURE-LO EN LA NOMINA 

ALA 564,53 

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

16-10-15 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

CONCEDIR BECA, 
AUTORITZAR L'ABONAMENT I 
INCLOURE-LO EN LA NOMINA 

PMM 524,16 

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

16-10-15 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

CONCEDIR BECA, 
AUTORITZAR L'ABONAMENT I 
INCLOURE-LO EN LA NOMINA 

MMD 262,08 

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

16-10-15 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

CONCEDIR BECA, 
AUTORITZAR L'ABONAMENT I 
INCLOURE-LO EN LA NOMINA 

MPM 294,97 

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

16-10-15 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

CONCEDIR BECA, 
AUTORITZAR L'ABONAMENT I 
INCLOURE-LO EN LA NOMINA 

MPM 327,75 

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

16-10-15 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

CONCEDIR BECA, 
AUTORITZAR L'ABONAMENT I 
INCLOURE-LO EN LA NOMINA 

FSS 163,8 

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

16-10-15 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

CONCEDIR BECA, 
AUTORITZAR L'ABONAMENT I 
INCLOURE-LO EN LA NOMINA 

JMRP 564,53 

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

16-10-15 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

CONCEDIR BECA, 
AUTORITZAR L'ABONAMENT I 
INCLOURE-LO EN LA NOMINA 

JRS 112,9 

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

16-10-15 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

CONCEDIR BECA, 
AUTORITZAR L'ABONAMENT I 
INCLOURE-LO EN LA NOMINA 

MJMP 564,53 

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

16-10-15 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

CONCEDIR BECA, 
AUTORITZAR L'ABONAMENT I 
INCLOURE-LO EN LA NOMINA 

IMAR 564,53 
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2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

16-10-15 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

CONCEDIR BECA, 
AUTORITZAR L'ABONAMENT I 
INCLOURE-LO EN LA NOMINA 

CEF 141,15 

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

16-10-15 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

CONCEDIR BECA, 
AUTORITZAR L'ABONAMENT I 
INCLOURE-LO EN LA NOMINA 

CMRA 564,53 

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

16-10-15 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

CONCEDIR BECA, 
AUTORITZAR L'ABONAMENT I 
INCLOURE-LO EN LA NOMINA 

JCV 112,92 

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

16-10-15 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

CONCEDIR BECA, 
AUTORITZAR L'ABONAMENT I 
INCLOURE-LO EN LA NOMINA 

FABS 112,9 

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

16-10-15 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

CONCEDIR BECA, 
AUTORITZAR L'ABONAMENT I 
INCLOURE-LO EN LA NOMINA 

ALA 621,06 

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

16-10-15 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

CONCEDIR BECA, 
AUTORITZAR L'ABONAMENT I 
INCLOURE-LO EN LA NOMINA 

FASP 458,64 

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

16-10-15 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

CONCEDIR BECA, 
AUTORITZAR L'ABONAMENT I 
INCLOURE-LO EN LA NOMINA 

SAN 564,53 

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

16-10-15 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

CONCEDIR BECA, 
AUTORITZAR L'ABONAMENT I 
INCLOURE-LO EN LA NOMINA 

MABM 112,9 

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

16-10-15 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

CONCEDIR BECA, 
AUTORITZAR L'ABONAMENT I 
INCLOURE-LO EN LA NOMINA 

FCM 327,6 

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

16-10-15 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

CONCEDIR BECA, 
AUTORITZAR L'ABONAMENT I 
INCLOURE-LO EN LA NOMINA 

CNF 112,9 

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

16-10-15 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

CONCEDIR BECA, 
AUTORITZAR L'ABONAMENT I 
INCLOURE-LO EN LA NOMINA 

MSFR 112,9 

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

16-10-15 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

CONCEDIR BECA, 
AUTORITZAR L'ABONAMENT I 
INCLOURE-LO EN LA NOMINA 

PMM 564,53 

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

16-10-15 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

CONCEDIR BECA, 
AUTORITZAR L'ABONAMENT I 
INCLOURE-LO EN LA NOMINA 

FSS 112,9 

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

20-10-15 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

PRESA DE POSSESSIÓ AL 
LLOC DE TREBALL 

FBF   

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

21-10-15 NOMENAMENT 
PERSONAL EVENTUAL 

CONTRACTE D'INTERINITAT 
PER SUBSTITUCIÓ A PARTIR 
DIA 21/10/2015 FINS A LA 
REINCORPORACIÓ DEL 
TITULAR  

MPFS   

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

21-10-15 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TEMPS 
DE SERVEIS A EFECTES DEL 
COMPUT DE TRIENNIS 

JBC   

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

21-10-15 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TEMPS 
DE SERVEIS A EFECTES DEL 
COMPUT DE TRIENNIS 

JFMF   
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2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

21-10-15 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICAR PARCIAL 
RESOLUCIÓ D'INCLUSIO EN 
NOMINA D'AJUDES PER 
PROTESIS 

?   

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

21-10-15 ALTRES RECONEIXER DRET A 
PERCEBRE AJUDA PER 
ESCOLARITAT PER FILL 

FBF   

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

21-10-15 RECONEIXEMENT 100% 
RETRIBUCIONS IT 

FINALITZACIÓ IT 
COMPLEMENT 100% 

LAMU   

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

20-10-15 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI FMP   

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

20-10-15 REDUCCIÓ JORNADA 
LABORAL 

CONCEDIR LA REDUCCIÓ 
D'UNA HORA DE LA SEVA 
JORNADA 

ACT   

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

20-10-15 REDUCCIÓ JORNADA 
LABORAL 

CONCEDIR LA REDUCCIÓ 
D'UN 10% DE LA JORNADA 
DIARIA 

MSSG   

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

20-10-15 ALTRES RECONEIXER EL DRET A 
PERCEBRE L'AJUDA PER 
ESCOLARITAT AMB EFECTES 
01/11/2015 

ACT   

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

14-10-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXER OBLIGACIÓ 
DERIVADA FRA. 8000634, DE 
16 DE JUNY, RELATIVA A LA 
COMPRA DE 4 ORDINADORS 
PORTATILS 

VARIS 2802,36 

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

14-10-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXER OBLIGACIÓ 
DERIVADA DE FRA. 
300685292, DE 15 DE JUNY, 
CONTRACTACIÓ 
CENTRALITZADA DE 
SUBMINISTRAMENT COMPRA 
4 IMPRESORES 

VARIS 1695,45 

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

13-10-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIÓ  
DERIVADA FRA. 2015 197, DE 
30 DE JULIOL, DE 
MANTENIMENT GESTIÓ 
INCIDÈNCIES I INVENTARI 
INFORMATICA PER L'ANY 2015 

ESPIRAL 
MICROSISTEMAS, 
S.L. 

6306,52 

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

14-10-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DISPOSAR LA DESPESA I 
RECONÈIXER L'OBLIGACIÓ 
DERIVADA DE FRA. 419 DE 3 
D'AGOST EN CONCEPTE DE 
MANTENIMENT HARDWARE 
DEL PARC 
MICROINFORMATICA DEL 
CIM. MES DE JULIOL 

UP7 BALEAR, S.L. 2867,7 

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

14-10-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIÓ EN 
CONCEPTE DEL SERVEI DE 
TELECOMUNICACIONS DEL 
CIM.  LOTE, 1, MES D'ABRIL 
DE 2015 

VODAFONE ONO 
SAU 

18452,5 

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

14-10-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXER OBLIGACIÓ 
DERIVADA FRA. CE15-M-52 DE 
31 MAIG,  LOTE 1, SERVEI DE 
TELECOMUNICACIONS CIM,  
MES DE MAIG 2015 

VODAFONE ONO, 
SAU 

18452,52 

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

14-10-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIÓ 
DERIVADA FRA. CE15-M-56 DE 
30 DE JUNY, LOTE1, DEL 
SERVEI DE 
TELECOMUNICACIONS DEL 
CIM, MES DE JUNY 2015 

VODAFONE ONO, 
SAU 

18452,5 
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2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

14-10-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIÓ 
DERIVADA FRA. 28-G5Z0-
000105 DE 10/07/15, EN 
CONCEPTE DEL SERVEI DE 
TELECOMUNICACIONS DEL 
CIM, LOT 2, SERVEI DE 
TELEFONIA MOBIL.  

TELEFONICA 
MOVILES ESPAÑA, 
SAU 

6981,23 

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

20-10-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIÓ 
DERIVADA FRA. FRA0915-
00894, DE 1 DE SETEMBRE, 
DE MANTENIMENT WEBMAIL I 
AGENDA CORPORATIU MES 
AGOST 2015 

QUER SYSTEM 
INFORMATICA, S.L. 

450,99 

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

8-10-15 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

APROVAR, AUTORITZAR, 
DISPOSAR I RECONEIXER 
OBLIGACIONS RELACIÓ FRES  
Q2015/2489, EN CONCEPTE 
D'OBRES, SUBMINISTRAMENT 
O SERVEIS MENORS. 

VARIS 794,28 

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

14-10-15 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RESOLUCIÓ D'ADJUDICACIÓ 
DE LA CONTRACTACIÓ 
MENOR DE SERVEIS 
"MANTENIMENT SISTEMA DE 
GESTIÓ ECONÒMICA" 

AYTOS 
SOLUCIONES 
INFORMATICAS 
SLU 

21777,77 

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

27-10-15 COMISSIÓ DE SERVEIS RESOLDRE I ADJUDICAR LA 
COMISSIÓ DE SERVEIS DEL 
LLOC DE TREBALL DE CAP DE 
SERVEI TECNIC DE RESIDUS 
PEL DPT. DE MEDI AMBIENT 

PTM   

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

26-10-15 ALTRES EXECUTAR SANCIO 
IMPOSADA A ELR, ORDENAR 
DUR A TERME LES TRAMITS 
CORRESPONENTS I DONAR T 
RASLLAT D'AQUEST DECRET 
A  

ELR,  DPT. 
URBANISME I 
TERRITORI, 
SERVEI TÈCNIC 
DE RRHH, A 
INTERVENCIÓ I A 
LA SECCIÓ DE 
NOMINES I 
SEGURETAT 
SOCIAL 

  

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

26-10-15 ARXIU EXPEDIENT DECLARAR SOBRESEÏMENT 
EXPT. INCOAT A FCS, 
DISPOSAR L'ARXIU DEL 
EXPEDIENT I NOTIFICAR 
RESOLUCIÓ A 

FCS I A KLUH 
LINAER. 

  

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

27-10-15 COMISSIÓ DE SERVEIS CONVOCAR COBERTURA 
TEMPORAL, EN REGIM DE 
COMISSIÓ DE SERVEIS DE 
CARÀCTER TEMPORAL, DEL 
LLOC DE TREBALL DE 
SECRETARIA D'ORDENACIÓ 
DEL TERRITORI. FIXAR BASES 
I PUBLICAR RESOLUCIÓ. 

VARIS   

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

27-10-15 RETENCIONS DE 
NÒMINES 

RETENCIONS NOMINA MES 
D'OCTUBRE DE 2015 

VARIS   

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

27-10-15 APROVACIÓ NÒMINA APROVACIÓ NÒMINA MES 
D'OCTUBRE DE 2015 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
HISENDA 

  

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

28-10-15 ALTRES ENCARREGAR L'ACTIVITAT 
FORMATIVA "CURS DE 
RECUPERACIÓ ELEMENTS 
ARQUITECTÒNICS I 
ETNOLÒGICS DE PEDRA EN 
SEC: RESTAURACIÓ DE 
BARRAQUES.  

FUNDACIÓ 
LABORAL DE LA 
CONSTRUCCIÓ 

2600 
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2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

27-10-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DISPOSAR I RECONEIXER 
OBLIGACIONS A FAVOR DE 
KLUH LINAER AMB CARREC A 
FRA. V001875 

KLUH LINAER, SL. 22045,72 

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

27-10-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DISPOSAR I RECONEIXER 
OBLIGACIONS 
CORRESPONENT A FRA. 
CJ15-44 DE 30/09/2015, A 
FAVOR DE ROIG OBRES 
SERVEIS I MEDI AMBIENT 

ROIG OBRES 
SERVEIS I MEDI 
AMBIENT, SA 

4067,54 

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

28-10-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIÓ 
CORRESPONENT A FRES. 
2696223 I 2696450 DE 23 I 25 
DE SETEMBRE DE 2015. 

CANON ESPAÑA, 
SA 

1270,5 

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

28-10-15 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

APROVAR CONTRACTACIONS 
MENORS, AUTORITZAR, 
DISPOSAR I RECONEIXER 
L'OBLIGACIÓ DERIVADA DELS 
REBUTS INCLOSOS A LA 
RELACIO A/2015/2616. I 
PROPOSAR AL CONSELLER 
EXECUTIU D'ECONOMIA I 
HISENDA EL PAGAMENT 

VARIS 5673,35 

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

29-10-15 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

APROVAR CONTRACTACIONS 
MENORS, AUTORITZAR, 
DISPOSAR  I RECONEIXER 
OBLIGACIONS QUE FIGUREN 
EN LA RELACIÓ Q/2015/2605, I 
PROPOSAR AL CONSELLER 
D'ECONOMIA I HISENDA EL 
PAGAMENT ABANS DEL 16 DE 
NOVEMBRE.  

AGENCIA 
TRIBUTARIA ILLES 
BALEARS 

30971,9 

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

27-10-15 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

APROVAR CONTRACTACIONS 
MENORS, AUTORITZAR, 
DISPOSAR I RECONEIXER 
OBLIGACIONS QUE FIGUREN 
A LA RELACIÓ Q/2015/2609.  
PROPOSAR AL CONSELLER 
D'ECONOMIA I HISENDA EL 
SEU PAGAMENT ABANS DEL 
16 DE NOVEMBRE.  

AGENCIA 
TRIBUTARIA ILLES 
BALEARS 

19461,51 

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

28-10-15 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

APROVAR CONTRACTACIONS 
MENORS, AUTORITZAR, 
DISPOSAR I RECONEIXER LES 
OBLIGACIONS QUE FIGUREN 
A LA RELACIO Q/2015/2623.  

AGENCIA 
TRIBUTARIA ILLES 
BALEARES 

112328,54 

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

27-10-15 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

APROVAR CONTRACTACIONS 
MENORS, AUTORITZAR, 
DISPOSAR I RECONEIXER 
OBLIGACIONS QUE FIGUREN 
A LA RELACIÓ Q/2015/2615. A 

VISABREN 
SERVICIOS 
GENERALES, SL 

816,7 

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

23-10-15 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZAR, DISPOSAR I 
RECONEIXER OBLIGACIONS 
DERIVADES DE LA 
RECLAMACIÓ D'INTERESOS 
DE DEMORA PEL RETARD EN 
L'ABONAMENT DE LES 
FACTURES DEL SERVEI DE 
NETEJA DELS PARCS DE 
BOMBERS D'ALCUDIA, INCA I 
MANACOR 

CENTRE 
D'INTEGRACIÓ 
SOCIAL BALEAR 
CEO, S.L. 

1200,65 

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

15-10-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DISPOSAR I RECONEIXER 
OBLIGACIÓ CORRESPONENT 
A LA FACTURA CJ15-40 DE 
31/08/2015, DE SERVEI DE 
MANTENIMENT DELS JARDINS 
EXTERIOR I INTERIORS DE LA 
LLAR DE LA JUVENTUD I DE 
LA INFANCIA. 

ROIG OBRES 
SERVEIS I MEDI 
AMBIENT, S.A. 

3882,65 
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2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

15-10-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DISPOSAR I RECONEIXER 
OBLIGACIÓ DERIVADA DE LA 
FRA. V001616 DEL SERVEI DE 
NETEJA DELS EDIFICIS LLAR 
JOVENTUD I LLAR INFANCIA, 
DEL MES DE JULIOL DE 2015 

KLUH LINAER, SL 24145,31 

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

15-10-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DISPOSAR I RECONEIXER 
OBLIGACIÓ  CORRESPONENT 
A FRES. 
9993912527260743PZZ501N01
14937  

ENDESA ENERGIA, 
SAU 

18085,87 

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

16-10-15 ALTRES CLASSIFICACIÓ 
PROPOSICIONS I 
REQUERIMENT DE 
DOCUMENTACIÓ CONTRACTE 
SERVEI DE PREVENCIÓ DE 
RISCS LABORALS DEL CIM 

VARIS   

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

28-10-15 ALTRES ANUL·LAR OPERACIONS 
CORRESPONENTS A LA 
DESPESA AUTORITZADA DEL 
CONTRACTE DE 
SUBMINISTRAMENT DE 
VESTUARI PER AL PERSONAL 
D'HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA, DECLARAT DESERT.  
TORNAR ELS IMPORTS A LES 
APLICACIONS 
PRESSUPOSTARIES. 

?   

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

20-10-15 ALTRES CANVI DE RESPONSABLE DEL 
CONTRACTE DE LA FINCA DE 
RAIXA EN EL CONTRACTE 
DEL SERVEI DE NETEJA, A 
CAUSA DEL CANVI DE 
GOVERN. DESIGNAR COM A 
RESPONSABLE A DI  DE 
PRESIDENCIA 

MERL   

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

21-10-15 INICIAR EXPEDIENT INICIAR EXPEDIENT PER 
FORMALITZAR UN NOU 
CONVENI ENTRE EL CIM I 
L'AJ. CALVIA RELATIU A LA 
CESSIÓ D'ÚS TEMPORAL DE 
LES INSTAL·LACIONS 
ACTUALS DEL PARC DE 
BOMBERS DE CALVIA 

AJUNTAMENT DE 
CALVIA 

  

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

9-10-15 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZAR, DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIÓ 
DERIVADA FRES. INCLOSES A 
LA RELACIÓ Q/2015/2494 
RELATIVA A DESPESES DE 
SERVEIS GENERALS I 
PATRIMONI. I PROPOSAR-NE 
EL PAGAMENT.  

VARIS 7341,1 

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

19-10-15 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZAR, DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIÓ 
DERIVADA DE FRES. 
INCLOSES A LA RELACIÓ 
Q/2015/2549 RELATIVA A 
DESPESES DE SERVEIS 
GENERALS I PATRIMONI.  

VARIS 6188,41 

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

19-10-15 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA FIXA 

APROVAR EL COMPTE 
JUSTIFICATIU J/2015/206, 
REMETRE'L, JUNTAMENT AMB 
EL COMPROVANT ORIGINAL, 
A LA INTERVENCIÓ GENERAL 

INTERVENCIÓ 
GENERAL 

2352,09 

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

22-10-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXER OBLIGACIÓ 
CORRESPONENT A FRA. Nº 
841517134, DE 09/09/2015, 
PER CONTRACTACIÓ DE 
LLOGUER AMB OPCIÓ DE 
COMPRA D'UNA 
FOTOCOPIADORA.  

CANON ESPAÑA, 
S.A. 

166,58 
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2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

19-10-15 APROVAR PLA 
SEGURETAT I SALUT EN 
OBRES 

APROVAR PLA DE 
SEGURETAT I SALUT EN 
OBRES PER A LA 
CONSOLIDACIÓ 
ESTRUCTURAL A LA CAPELLA 
DE BETLEM DE JESUS I 
ESPAIS ANNEXOS. 

VARIS   

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

19-10-15 APROVAR PLA 
SEGURETAT I SALUT EN 
OBRES 

APROVAR PLA SEGURETAT I 
SALUT D L'OBRA PER AL NOU 
CENTRE DE PROCÉS DE 
DADES DEL CIM 

VARIS   

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

22-10-15 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

APROVAR, AUTORITZAR, 
DISPOSAR I RECONEIXER 
OBLIGACIÓ DERIVADA DE 
REBUTS INCLOSOS A LA 
RELACIÓ Q/2015/2560. 
RELATIUS A DESPESES DE 
SERVEIS GENERALS DE LA 
MISERICORDIA 

AJUNTAMENT DE 
PALMA 

47253,41 

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

22-10-15 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

APROVAR, AUTORITZAR, 
DISPOSAR I RECONÈIXER 
OBLIGACIÓ DERIVADA DEL 
REBUTS INCLOSOS A LA 
RELACIÓ Q/2015/2562 
RELATIUS A DESPESES DE 
SERVEIS GENERALS DE LA 
MISERICORIDA 

AJUNTAMENT DE 
PALMA 

340,75 

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

22-10-15 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

APROVAR, AUTORITZAR, 
DISPOSAR I RECONÈIXER 
OBLIGACIÓ DERIVADA DELS 
REBUTS INCLOSOS A LA 
RELACIÓ Q/2015/2561, 
RELATIVA A DESPESES DE 
SERVEIS GENERALS DE LA 
MISERICORDIA 

AJUNTAMENT DE 
PALMA 

48580,14 

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

21-10-15 AUTORITZACIÓ 
ASSISTÈNCIA CURSOS 

AUTORITZAR L'ASSISTENCIA  
A LA JORNADA DE 
REHABILITACIÓ I 
ARQUITECTURA SOSTENIBLE 
QUE S'HA DE CELEBRAR EL 
DIA 22 D'OCTUBRE DE 2015 
PER LA FUNDACIÓ 
AEDIFICAT. 

PBN   

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

21-10-15 AUTORITZACIÓ 
ASSISTÈNCIA CURSOS 

AUTORITZAR L'ASSISTÈNCIA 
A LA JORNADA DE 
REHABILITACIÓ I 
ARQUITECTURA SOSTENIBLE 
QUE S'HA DE CELEBRAR EL 
22/10/2015 PER LA FUNDACIÓ 
AEDIFICAT 

MTP   

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

22-10-15 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZAR, DISPOSAR, I 
RECONEIXER OBLIGACIO 
DERIVADA DELS REBUTS 
INCLOSOS A LA RELACIÓ 
Q/2015/2568 RELATIUS A 
SERVEIS GENERALS DE LA 
MISERICORDIA. 

AJUNTAMENT DE 
PALMA 

266,15 

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

28-10-15 INICIAR EXPEDIENT INICIAR EXPEDIENT PER A LA 
CONTRACTACIÓ DEL 
SUBMINISTRAMENT DE 2 
VEHICLES PER LA LA D.I. DE 
COOPERACIÓ LOCAL I CAÇA 
DEL DPT. DE 
DESENVOLUPAMENT LOCAL 

INTERVENCIÓ 
GENERAL DEL CIM 

  

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

28-10-15 ALTRES D'ADSCRIPCIÓ DEL VEHICLE 
CAMIÓ MERCEDES BENZ, 
MODEL 818, MATRICULA 0889 
GKV AL DPT. DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES.  

DPT. TERRITORI I 
INFRAESTRUCTUR
ES 
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2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

27-10-15 ALTRES CONVOCAR PROCEDIMENT 
SELECCIÓ MITJANÇANT 
CONVOCATORIA PUBLICA DE 
CONCURS, PER A COBRIR, 
AMB CARACTER 
D'INTERINITAT, PLACES 
VACANTS PER LA CATEGORIA 
DE TECNIC SUPERIOR 
AMBIENTOLEG DEL CIM 

VARIS   

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

29-10-15 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZAR, DISPOSAR I 
RECONEIXER OBLIGACIÓ 
DERIVADA DE LA RELACIÓ 
54/22110/20151007, 
CORRESPONENT A 
RECEPTES DISPENSADES AL 
PERSONAL DEL CIM EN EL 
MES D'AGOST 2015 

COL·LEGI OFICIAL 
DE 
FARMACEUTICS 
DE LES ILLES 
BALEARS 

2981,68 

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

29-10-15 PERMÍS PATERNITAT INICI PERMIS PATERNITAT, APA   

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

29-10-15 REDUCCIÓ JORNADA 
LABORAL 

REDUCCIÓ JORNADA DE 3 
HORES EN TORN DE TREBALL 
DE 24 HORES O UN TORN DE 
24 H CADA VUIT TORNS DE 
TREBALL EFECTIU DE 24 H. A 
PARTIR DE DIA 28/10/2015 

APA   

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

29-10-15 CONCESSIÓ AJUDA 
ECONÒMICA FAMÍLIES 
AMB MENORS 

RECONEIXER EL DRET A 
PERCEBRE L'AJUDA PER 
ESCOLARITAT 
CORRESPONENT AL SEU FILL 

APA   

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

30-10-15 REDUCCIÓ JORNADA 
LABORAL 

CONCEDIR LA REDUCCIÓ 
D'UN 50% DE LA SEVA 
JORNADA, A PARTIR DEL DIA 
03/11/2015 

JACA   

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

30-10-15 ALTRES DENEGAR EL DRET AL 
COMPLEMENT 
RETRIBUCIONS FINS AL 100% 
DURANT EL PERIODO DE 
BAIXA PER IT, PER HAVER 
PRESENTAT JUSTIFICANTS 
ACREDITATIUS FORA DEL 
TERMINI ESTABLERT 

JACS   

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

3-11-15 RECONEIXEMENT 100% 
RETRIBUCIONS IT 

FINALITZACIÓ IT 
COMPLEMENT 100% 

SIGP   

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

30-10-15 PRESA DE POSSESSIÓ PRESA DE POSSESSIÓ 
OCUPACIÓ TEMPORAL NO 
PERMANENT  

RRM   

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

30-10-15 PRORROGA 
INTERINITAT 

PRORROGAR LA PRESTACIÓ 
DE SERVEIS EN RÈGIM 
D'INTERINITAT A PARTIR DEL 
12 DE NOVEMBRE DE 2015 
FINS AL 30 DE JUNY DE 2016 

MSRH   

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

30-10-15 PRORROGA 
INTERINITAT 

PRORROGAR PRESTACIÓ DE 
SERVEIS EN RÈGIM 
D'INTERINITAT A PARTIR DEL 
12 DE NOVEMBRE DE 2015 AL 
30 DE JUNY DE 2016 

JN   

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

30-10-15 RECONEIXEMENT 100% 
RETRIBUCIONS IT 

INICI IT COMPLEMENT 100% 
AMB DATA 26/10/2015 

PBA   

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

30-10-15 RECONEIXEMENT 100% 
RETRIBUCIONS IT 

INICI  IT COMPLEMENT 100% 
AMB DATA 16/10/2015. DATA 
FINALITZACIÓ 20/10/2015 

MMRS   
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2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

30-10-15 RECONEIXEMENT 100% 
RETRIBUCIONS IT 

INICI IT COMPLEMENT 100%, 
AMB DATA 19/10/2015 

JFD   

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

30-10-15 RECONEIXEMENT 100% 
RETRIBUCIONS IT 

INICI IT COMPLEMENT 100% 
AMB DATA 18/10/2015 

JRCD   

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

30-10-15 RECONEIXEMENT 100% 
RETRIBUCIONS IT 

INICI IT COMPLEMENT 100 % 
AMB DATA 20/10/2015 

MLS   

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

30-10-15 RECONEIXEMENT 100% 
RETRIBUCIONS IT 

INICI IT COMPLEMENT 100 % 
AMB DATA 08/10/2015 

APP   

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

3-11-15 ABONAMENT CURSOS CONCEDIR INDEMNITZACIÓ 
PER COL·LABORAR EN 
ACTIVITAT FORMATIVA AL 
PERSONAL QUE HA IMPARTIT 
EL CURS DE  PLANS 
D'AUTOPROTECCIÓ, 
REALITZAT EL DIES 19, 20 I 21 
D'OCTUBRE DE 2015 

FFF 576 

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

3-11-15 ABONAMENT CURSOS CONCEDIR L'INDEMNITZACIÓ 
PER COL·LABORAR EN 
ACTIVITAT FORMATIVA AL 
PERSONAL QUE HA IMPARTIT 
EL CURS DE PLANS 
D'AUTOPROTECCIÓ, 
REALITZAT ELS DIES 19, 20 I 
21 D'OCTUBRE DE 2015 

APR 349 

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

3-11-15 ABONAMENT CURSOS CONCEDIR LA 
'INDEMNITZACIÓ PER  
COL·LABORAR EN ACTIVITAT 
FORMATIVA AL PERSONAL 
QUE HA IMPARTIT EL CURS 
DE PLANS 
D'AUTOPROTECCIÓ, 
REALITZAT EL DIES 19, 20 I 21 
D'OCTUBRE DE 2015 

JGL 349 

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

3-11-15 ABONAMENT CURSOS CONCEDIR INDEMNITZACIÓ 
PER COL·LABORAR EN 
ACTIVITAT FORMATIVA AL 
PERSONAL QUE HA IMPARTIT 
EL CURS RESCAT VERTICAL, 
REALITZAT ELS DIES 6, 7, 8 I 9 
D'OCTUBRE DE 2015 

FJRL 528 

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

3-11-15 ABONAMENT CURSOS CONCEDIR INDEMNITZACIÓ 
PER COL·LABORAR EN 
ACTIVITAT FORMATIVA AL 
PERSONAL QUE HA IMPARTIT 
EL CURS DE RESCAT 
VERTICAL, REALITZAT ELS 
DIES 6, 7, 8 I 9 D'OCTUBRE DE 
2015 

JSN 1728 

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

3-11-15 ABONAMENT CURSOS CONCEDIR INDEMNITZACIÓ 
PER COL·LABORAR EN 
ACTIVITAT FORMATIVA AL 
PERSONAL QUE HA IMPARTIT 
EL CURS D'ADMINISTRACIÓ 
ELECTRÒNICA REALITZAT 
DELS DIES 7 DE SETEMBRE 
AL 18 D'OCTUBRE DE 2015.  

JBV 1912 

2011-2015 
CONSELL DE 
MALLORCA 

3-11-15 ABONAMENT CURSOS CONCEDIR LA 
INDEMNITZACIÓ PER 
COL·LABORAR EN ACTIVITAT 
FORMATIVA PER IMPARTIR EL 
CURS D'ADMINISTRACIÓ 
ELECTRÒNICA DEL 7 DE 
SETEMBRE AL 18 D'OCTUBRE 

CRB 350 
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DE 2015 

CONSELL 
INSULAR DE 
MALLORCA 

21-10-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures amb 
referència núm. 
79/45300/2015091400 

? 410,41 

CONSELL 
INSULAR DE 
MALLORCA 

23-10-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures amb 
referència 
núm.79/45300/2015092000 

? 785,46 

CONSELL 
INSULAR DE 
MALLORCA 

23-10-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures amb 
referència 
núm.79/45300/2015091900 

? 2506,18 

CONSELL 
INSULAR DE 
MALLORCA 

16-10-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures amb 
referència 
núm.79/45300/2015090700 

? 442,55 

CONSELL 
INSULAR DE 
MALLORCA 

16-10-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures amb 
referència 
núm.79/45300/2015090400 

? 14,24 

CONSELL 
INSULAR DE 
MALLORCA 

16-10-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures amb 
referència 
núm.79/45300/2015062600 

? 3347,01 

CONSELL 
INSULAR DE 
MALLORCA 

13-10-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures amb 
referència 
núm.79/45300/2015082300 

? 289,4 

CONSELL 
INSULAR DE 
MALLORCA 

13-10-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures amb 
referència 
núm.79/45300/2015083100 

? 833,71 

CONSELL 
INSULAR DE 
MALLORCA 

13-10-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures amb 
referència 
núm.79/45300/2015082600 

? 2281,29 

CONSELL 
INSULAR DE 
MALLORCA 

21-10-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures amb 
referència 
núm.79/45300/2015091000 

? 2379 

CONSELL 
INSULAR DE 
MALLORCA 

21-10-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures amb 
referència 
núm.79/45300/2015091100 

? 2043,07 

CONSELL 
INSULAR DE 
MALLORCA 

21-10-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures amb 
referència 
núm.79/45300/2015090900 

? 687,88 

CONSELL 
INSULAR DE 
MALLORCA 

20-7-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
A FAVOR DE MELCHOR 
MASCARÓ, S.A., NET I FRESC, 
S.L. I HNOS. PALLICER PONS, 
S.A. UTE CORRESPONENT 
FRA. MAIG 2014. 

VARIS 18149,95 

CONSELL 
INSULAR DE 
MALLORCA 

10-9-15 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSIÓ EN NÒMINA DE 
DESPESES DE 
QUILOMETRATGE. 

VARIS 534,66 

CONSELL 
INSULAR DE 
MALLORCA 

13-10-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈXIER OBLIGACIÓ DE 
DESPESA A FAVOR DE 
ASSOCIACIÓ AMUNT DE LA 
SERRA. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

4688,75 
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CONSELL 
INSULAR DE 
MALLORCA 

14-10-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIÓ DE 
DESPESA A FAVOR DE 
AMADIP-ESMENT 
FUNDACIÓN. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

6525,53 

CONSELL 
INSULAR DE 
MALLORCA 

14-9-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DISPOSICIÓ I RECONÈIXER 
OBLIGACIÓ A FAVOR DE 
DYRECO PALMA, S.L. AMB 
RELACIÓ SUBMINISTRAMENT 
VESTUARI PERSONAL S. MEDI 
AMBIENT. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

2676,19 

CONSELL 
INSULAR DE 
MALLORCA 

16-9-15 APROVAR FACTURES 
ADO 

APROVAR FACTURES 
CORRESPONENTS A LA 
RELACIÓ Q/2015/2357. 

INTERVENCIO 
GRAL. 

1994,77 

CONSELL 
INSULAR DE 
MALLORCA 

29-9-15 APROVAR FACTURES 
ADO 

APROVAR FACTURES 
CORRESPONENTS A LA 
RELACIÓ Q/2015/2435. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

173,15 

CONSELL 
INSULAR DE 
MALLORCA 

5-10-15 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA 
CAIXA FIZA RELACIÓ 
COMPTABLE NÚM. J/2015/197. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

2500 

CONSELL 
INSULAR DE 
MALLORCA 

6-10-15 APROVAR FACTURES 
ADO 

APROVAR FACTURES 
CORRESPONENTS A LA 
RELACIÓ Q/2015/2478 
RELATIVA A DESPESES DE 
MEDI AMBIENT. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

109,48 

CONSELL 
INSULAR DE 
MALLORCA 

6-10-15 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA FIXA 

RESOLUCIÓ DE 
RECTIFICACIÓ JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA FIXA 
RELACIÓ COMPTABLE NÚM. 
J/2015/203. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

159,23 

CONSELL 
INSULAR DE 
MALLORCA 

6-10-15 APROVAR FACTURES 
ADO 

APROVAR COMPTES 
DESPESES RELACIÓ FRES. 
Q/2015/2472. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

1133,95 

CONSELL 
INSULAR DE 
MALLORCA 

6-10-15 APROVAR FACTURES 
ADO 

APROVAR COMPTES 
DESPESES RELACIÓ FRES. 
Q/2015/2474. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

752 

CONSELL 
INSULAR DE 
MALLORCA 

8-10-15 APROVAR FACTURES 
ADO 

APROVAR COMPTES 
DESPESES RELACIÓ FRES. 
Q/2015/2481. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

250,06 

CONSELL 
INSULAR DE 
MALLORCA 

8-10-15 APROVAR FACTURES 
ADO 

APROVAR COMPTES 
DESPESES RELACIÓ FRES. 
Q/2015/2483. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

363,11 

CONSELL 
INSULAR DE 
MALLORCA 

8-10-15 APROVAR FACTURES 
ADO 

APROVAR COMPTES 
DESPESES RELACIÓ FRES. 
Q/2015/2482. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

713,77 

CONSELL 
INSULAR DE 
MALLORCA 

8-10-15 APROVAR FACTURES 
ADO 

APROVAR FACTURES 
CORRESPONENTS A LA 
RELACIÓ Q/2015/2490 
RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS 
O SERVEIS AL CENTRE 
REFUGI: MULETA. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

3350,91 

CONSELL 
INSULAR DE 
MALLORCA 

8-10-15 APROVAR FACTURES 
ADO 

APROVAR FACTURES 
CORRESPONENTS A LA 
RELACIÓ Q/2015/2458 
RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS 
O SERVEIS AL PROGRAMA 
MEDI AMBIENT.. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

571,18 

CONSELL 
INSULAR DE 
MALLORCA 

8-10-15 APROVAR FACTURES 
ADO 

APROVAR COMPTES 
DESPESES RELACIÓ FRES. 
Q/2015/2484. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

3500,98 
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CONSELL 
INSULAR DE 
MALLORCA 

8-10-15 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT EN 
COMISSIÓ DE SERVEIS PER 
ASSISTIR A CENTENARI 
EMBARCACIÓ RAFEL A 
PALAMÓS. 

VARIS   

CONSELL 
INSULAR DE 
MALLORCA 

13-10-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
DESPESA A FAVOR 
ASSOCIACIÓ AMUNT DE LA 
SERRA PER ELABORACIÓ 
JOC EN EL MARC PROJ. 
EUROPEU "RANDO POUR LA 
CULTURE". 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

4688,75 

CONSELL 
INSULAR DE 
MALLORCA 

14-10-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
DESPESA A FAVOR DE 
AMADIP-ESMENT FUNDACIÓN 
PER PUBLICACIÓ 2000 
FULLETONS "GUIA 
EXCURSIONS FAMILIARS". 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

6525,53 

CONSELL 
INSULAR DE 
MALLORCA 

13-10-15 APROVAR FACTURES 
ADO 

APROVAR FACTURES 
CORRESPONENTS A LA 
RELACIÓ Q/2015/2504 
RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS 
O SERVEIS AL PROGRAMA 
MEDI AMBIENT. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

332,33 

CONSELL 
INSULAR DE 
MALLORCA 

13-10-15 INCLUSIÓ NÒMINA PER 
DIETES 

INCLUSIÓ EN NÒMINA 
D'INDEMNITZACIONS PER 
RAÓ DEL SERVEI. 

VARIS 213,29 

CONSELL 
INSULAR DE 
MALLORCA 

14-10-15 INCLUSIÓ NÒMINA PER 
DIETES 

INCLUSIÓ EN NÒMINA 
D'INDEMNITZACIONS PER 
RAÓ DEL SERVEI. 

VARIS 199,94 

CONSELL 
INSULAR DE 
MALLORCA 

14-10-15 APROVAR FACTURES 
ADO 

APROVAR COMPTES 
DESPESES RELACIÓ FRES. 
Q/2015/2520. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

237,05 

CONSELL 
INSULAR DE 
MALLORCA 

14-10-15 APROVAR FACTURES 
ADO 

APROVAR COMPTES 
DESPESES RELACIÓ FRES. 
Q/2015/2522. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

2078,09 

CONSELL 
INSULAR DE 
MALLORCA 

14-10-15 APROVAR FACTURES 
ADO 

APROVAR COMPTES 
DESPESES RELACIÓ FRES. 
Q/2015/2521. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

1318,3 

CONSELL 
INSULAR DE 
MALLORCA 

14-10-15 APROVAR FACTURES 
ADO 

APROVAR COMPTES 
DESPESES RELACIÓ FRES. 
Q/2015/2519. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

311,34 

CONSELL 
INSULAR DE 
MALLORCA 

15-10-15 APROVAR FACTURES 
ADO 

APROVAR COMPTES 
DESPESES A FAVOR DE 
CANON ESPAÑA, S.A. PER 
ADQUISICIÓ 
FOTOCOPIADORA PEL 
SERVEI GESTIÓ DE RESIDUS. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

5266,15 

CONSELL 
INSULAR DE 
MALLORCA 

15-10-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIÓ 
DESPESA A FAVOR DE JOAN 
PORRAS GESTIÓ I SERVEIS 
S.L.U. PER 10 ROLL-UPS PER 
EXPOSICIÓ ACTIVITATS 
PROJECTE EUROPEU "RANDO 
POUR LA CULTURE". 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

653,4 

CONSELL 
INSULAR DE 
MALLORCA 

15-10-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIÓ 
DESPESA A FAVOR DE M. DEL 
PILAR MATAS ATIENZA  PER 
TRADUCCIÓ TEXT 
DESCRIPCIÓ JOC DE TAULA 
PROJECTE EUROPEU "RANDO 
POUR LA CULTURE". 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

135,76 
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CONSELL 
INSULAR DE 
MALLORCA 

15-10-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIÓ 
DESPESA A FAVOR DE 
MIQUEL AGUILÓ MARTÍNEZ 
PER IMPRESSIÓ CÒMIC 
PROJECTE EUROPEU "RANDO 
POUR LA CULTURE". 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

1179,75 

CONSELL 
INSULAR DE 
MALLORCA 

16-10-15 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA FIXA 

JUSTFICACIÓ BESTRETA 
CAIXA FIXA RELACIÓ 
COMPTABLE NÚM. J/2015/212. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

450,74 

CONSELL 
INSULAR DE 
MALLORCA 

20-10-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
DESPESA A FAVOR DE FCC, 
S.A. I LUMSA UTE PER SERVEI 
RECOLLIDA SELECTIVA. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

47095,02 

CONSELL 
INSULAR DE 
MALLORCA 

20-10-15 APROVAR FACTURES 
ADO 

APROVAR COMPTES 
DESPESES RELACIÓ FRES. 
Q/2015/2553. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

2571,6 

CONSELL 
INSULAR DE 
MALLORCA 

20-10-15 APROVAR FACTURES 
ADO 

APROVAR COMPTES 
DESPESES RELACIÓ FRES. 
Q/2015/2559. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

214,17 

CONSELL 
INSULAR DE 
MALLORCA 

20-10-15 APROVAR FACTURES 
ADO 

APROVAR COMPTES 
DESPESES RELACIÓ FRES. 
Q/2015/2558. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

500 

CONSELL 
INSULAR DE 
MALLORCA 

20-10-15 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT  DEL SR. 
CRISTIAN RUIZ ALTABA PER 
ASSISTIR A REUNIÓ 
PREPARATÒRIA PROJ. 
"EMBLEMÀTIC MOUNTAINS". 

VARIS   

CONSELL 
INSULAR DE 
MALLORCA 

20-10-15 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT  DEL SR. 
CRISTIAN RUIZ ALTABA PER 
ASSISTIR A SEMINARI FINAL 
"RANDO POUR LA CULTURE". 

VARIS   

CONSELL 
INSULAR DE 
MALLORCA 

20-10-15 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT EN 
COMISSIÓ DE SERVEIS PER 
ASSISTIR A CURS DE 
FORMACIÓ "BOTES DE 
RESCATE RÁPIDOS". 

VARIS   

CONSELL 
INSULAR DE 
MALLORCA 

21-10-15 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT EN 
COMISSIÓ DE SERVEIS PER 
ASSISTIR FÒRUM ITINERARIS 
CULTURALS DEL CONSELL 
D'EUROPA. 

VARIS   

CONSELL 
INSULAR DE 
MALLORCA 

21-10-15 AUTORITZACIÓ 
ASSISTÈNCIA CURSOS 

AUTORITZACIÓ PER 
REALITZACIÓ ACCIÓ 
FORMATIVA A SRA. PILAR 
GOMEZ CALATAYUD AMB 
ABONAMENT DESPESES. 

VARIS   

CONSELL 
INSULAR DE 
MALLORCA 

21-10-15 APROVAR FACTURES 
ADO 

APROVAR FACTURES 
CORRESPONENTS A LA 
RELACIÓ Q/2015/2569 
RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS 
O SERVEIS AL CENTRE 
REFUGI: MULETA. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

  

CONSELL 
INSULAR DE 
MALLORCA 

21-10-15 APROVAR FACTURES 
ADO 

APROVAR FACTURES 
CORRESPONENTS A LA 
RELACIÓ Q/2015/2572 
RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS 
O SERVEIS AL CENTRE 
REFUGI: SON AMER 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 
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CONSELL 
INSULAR DE 
MALLORCA 

22-10-15 APROVAR FACTURES 
ADO 

APROVAR COMPTES 
DESPESES RELACIÓ FRES. 
Q/2015/2592. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

174,44 

CONSELL 
INSULAR DE 
MALLORCA 

23-10-15 APROVAR FACTURES 
ADO 

APROVAR COMPTES 
DESPESES RELACIÓ FRES. 
Q/2015/2598. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

484,78 

CONSELL 
INSULAR DE 
MALLORCA 

26-10-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
A FAVOR DE DYRECO PALMA, 
S.L. PER SUBMINISTRAMENT 
VESTUARI PERSONAL S. MEDI 
AMBIENT. 

INTERVENCÍÓ 
GRAL. 

385,74 

CONSELL 
INSULAR DE 
MALLORCA 

28-10-15 INICIAR EXPEDIENT INICIAR EXP. CONTRACTACIÓ 
OBRES EXECUCIÓ PROJ. 
INCORPORACIÓ UNA 
CALDERA BIOMASA PEL 
REFUGI DE SON AMER. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

  

CONSELL 
INSULAR DE 
MALLORCA 

28-10-15 APROVAR FACTURES 
ADO 

APROVAR FACTURES 
CORRESPONENTS A LA 
RELACIÓ Q/2015/2617 
RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS 
O SERVEIS AL PROGRAMA 
MEDI AMBIENT. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

192,27 

CONSELL 
INSULAR DE 
MALLORCA 

26-10-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
A FAVOR DE DYRECO PALMA, 
S.L. PER SUBMINISTRAMENT 
VESTUARO PERSONAL 
SERVEI MEDI AMBIENT. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

385,74 

CONSELL 
INSULAR DE 
MALLORCA 

27-10-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
DESPESA A FAVOR DE 
HALCON, S.A. PER 
ASSISTÈNCIA AL SEMINARI 
FINAL PROJECTE "RANDO 
PUR LA CULTURE". 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

335,1 

CONSELL 
INSULAR DE 
MALLORCA 

6-11-15 APROVAR PROJECTE APROVAR PROJECTE 
"CREACIÓ ITINERARI 
SENDERISTA ARTÀ-COLONIA 
SANT JORDI" I SOL·LICITUD 
SUBVENCIÓ AL SOIB. 

VARIS 39527,64 

CONSELL 
INSULAR DE 
MALLORCA 

6-11-15 APROVAR PROJECTE APROVACIÓ PROJECTE 
"SUPORT TÈCNIC MUNICIPAL 
EN MATÈRIA DE RESIDUS" I 
SOL·LICITUD SUBVENCIÓ AL 
SOIB. 

VARIS 39527,64 

CONSELL 
INSULAR DE 
MALLORCA 

6-11-15 APROVAR PROJECTE APROVACIÓ PROJECTE 
"RECUPERACIÓ MEDI 
NATURAL I PATRIMONI 
ETNOLÒGIC DE LES FINQUES 
PÚBLIQUES DEL CIM" I 
SOL·LICITUD SUBVENCIÓ 
SOIB. 

VARIS 177067,08 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

5-8-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE 
PATRIMONI  HISTÒRIC 
 
REF. Q/2015/2131 

LLIBRES COLOM, 
SL 

132,05 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

6-8-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE 
BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS 
 
REF. Q/2015/2130 

VISUAL ENTIDAD 
DE GESTIÓN DE 
ARTISTAS 
PLÁSTICAS 

537,24 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

6-8-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE 
CULTURA 
 
REF. Q/2015/2129 

VANRELL, SL 1500 
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DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

6-8-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

TRIBUTS CONSTRUCCIONS I 
OBRES BIC DE LA SÍQUIA 
D'EN BASTER 
 
REF. Q/2015/2137 

AJUNTAMENT DE 
PALMA 

2213,22 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

6-8-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE L'EDIFICI 
KREKOVIC 
 
REF. Q/2015/2126 

VARIS 662,55 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

6-8-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE 
BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS 
 
REF. Q/2015/2147 

S.P.V. 130 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

6-8-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE 
BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS 
 
REF. Q/2015/2146 

LL.C.L. 110,71 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

6-8-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE 
BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS 
 
REF. Q/2015/2144 

VARIS 5361,58 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

6-8-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE 
BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS 
 
REF. Q/2015/2140 

LLIBRES COLOM, 
SL 

39,96 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

7-8-15 ALTRES CONCESSIÓ SUBVENCIÓ PER 
AL PROJECTE "FACTORIA DE 
MÚSICS" 

ASSOCIACIÓ 
CULTURAL 
FACTORIA DE SO 

30000 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

7-8-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES MES DE JUNY 
2015 PER DONAR SUPORT A 
L'ORGANTIZACIÓ DEL 
PROGRAMA "JOCS 
ESPORTIUS ESCOLARS 
TEMPORADES 2014/15 i 
2015/16" 

ESPORTS 85, SL 75407,26 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

10-8-15 INICIAR EXPEDIENT CONTRACTACIÓ 
SUBMINISTRAMENT 
EQUIPAMENT BIBLIOTEQUES, 
MUSEUS I ARXIUS (AJUDES 
EN ESPÈCIE ANY 2015) 

VARIS   

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

10-8-15 ALTRES SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE 
(AMBULÀNCIES I TROFEUS) 
PER AL DESENVOLUPAMENT 
DE L'ACTIVITAT XLIII TORNEIG 
DE SA LLUM 

ATHLETIC CLUB 
MONTUÏRI 

590,74 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

13-8-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE 
PATRIMONI HISTÒRIC 
 
REF. Q/2015/2172 

VARIS 913,56 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

13-8-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES 1er CENTENARI 
MORT ARXIDUC 
 
REF. Q/2015/2168 

I.M.B. 500 
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DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

13-8-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES EDIFICI KREKOVIC 
 
REF. Q/2015/2169 

VARIS 755,12 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

13-8-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE 
CULTURA 
 
REF. Q/2015/2171 

ART OBERT FRAN 
REUS, SL 

1500 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

13-8-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE 
CULTURA 
 
REF. Q/2015/2170 

A.M.V.M. 1452 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

13-8-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE 
BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS 
 
REF. Q/2015/2174 

LL.C.L. 109,75 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

13-8-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DELS SERVEIS 
ADMINISTRATIUS CULTURA I 
PATRIMONI 
 
REF. Q/2015/2189 

VARIS 3094,44 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

13-8-15 ALTRES RESOLUCIÓ RELATIVA A LA 
SELECCIÓ DE PROJECTES 
D'ACTIVITATS CULTURALS 
PER A CULTURA EN XARXA 
2015 

VARIS   

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

14-8-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AJUDA MINIMIS PER AL 
PROJECTE EXPOSITIU D'ARTS 
PLÀSTIQUES  "TO BREATHE: 
MANDALA DE KIMSOOJA" A 
"PALMAPHOTO 2014" 

GALERIA 
KEWENIG, SL 

1500 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

14-8-15 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

ASSISTÈNCIA ALS ACTES 
COMMEMORATIUS DE LA XLVI 
UNIVERSITAT CATALANA 
D'ESTIU DUTS A TERME A 
PRADA (DIES 17 i 18 AGOST 
2015) 

B.A.J.   

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

14-8-15 ALTRES AUTORITZACIÓ D'URGÈNCIA 
PER DUR A TERME UNA 
SUBSTITUCIÓ DE TEULES I 
INSTAL·LACIÓ 
D'IMPERMEABILITZANT A 
L'IMMOBLE UBICAT AL C. SON 
SABATER, 4 DE SINEU 

VARIS   

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

17-8-15 ALTRES SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE 
(AMBULÀNCIES I TROFEUS) 
PER AL DESENVOLUPAMENT 
DE L'ACTIVITAT XXXI CURSSA 
SANT BARTOMEU I II MARXA 
NÒRDICA 

CLUB ESPORTIU 
CAPDEPERA 

633,54 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

17-8-15 ALTRES AUTORITZACIÓ D'URGÈNCIA 
PER DUR A TERME EL 
PROJECTE D'INTERVENCIÓ 
ARQUEOLÒGICA 
PREVENTIVA, SUBSIDIARI DEL 
PROJECTE DE REALITZACIÓ 
D'UNA PISCINA A GOMERA, 
POL. 52, PARC. 26 DE 
LLUCMAJOR 

VARIS   

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

18-8-15 ALTRES SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE 
(AMBULÀNCIES I TROFEUS) 
PER AL DESENVOLUPAMENT 
DE L'ACTIVITAT CURSA 
D'ATLETISME I KM SOLIDARI 

CLUB TRIATLÓ 
MONTUÏRI 

532,51 
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TIP TAP 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

19-8-15 ALTRES SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE 
(AMBULÀNCIES) PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE 
L'ACTIVITAT 29a ANADA A 
SON SERRA AMB CARRO, A 
PEU I BICICLETA DE PASSEIG 

ASSOCIACIÓ 
SERRA MAMERRA 

420 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

19-8-15 ALTRES AUTORITZACIÓ D'URGÈNCIA 
PER DUR A TERME EL 
PROJECTE DE 
DESBROSSAMENT, NETEJA, 
SENYALITZACIÓ I 
DOCUMENTACIÓ DE LA 
TORRE DE DEFENSA DE LA 
MOLA O TORRE DE SANT 
CARLES DEL TERME 
MUNICIPAL D'ANDRATX 

AJUNTAMENT 
D'ANDRATX 

  

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

21-8-15 NOMENAMENT 
REPRESENTANTS 

MEMBRES DE LA PONÈNCIA 
TÈCNICA DE PATRIMONI 
HISTÓRIC (VICEDIRECTORA I 
SIS TÈCNICS DEL CIM) 

VARIS   

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

28-8-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL 
POLIESPORTIU SANT FERRAN 
 
REF. Q/2015/2238 

VARIS 415,48 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

28-8-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DELS ÒRGANS DE 
GOVERN DE CULTURA I 
PATRIMONI  
 
REF. Q/2015/2215 

M.R.S., SL 684,3 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

28-8-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE 
CULTURA 
 
REF. Q/2015/2206 

CENTRO 
CULTURAL 
ASBAEK GALLERY, 
SL 

1331 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

28-8-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE L'EDIFICI 
KREKOVIC 
 
REF. Q/2015/2212 

FONT OASIS, SL 131,28 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

28-8-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE 
BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS 
 
REF. Q/2015/2216 

S.G. 100 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

28-8-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE 
BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS 
 
REF. Q/2015/2200 

LLIBRES COLOM, 
SL 

94,37 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

28-8-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE 
CULTURA 
 
REF. Q/2015/2198 

C.B.B. 1499,99 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

28-8-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DELS SERVEIS 
ADMINISTRATRIUS CULTURA I 
PATRIMONI 
 
REF. Q/2015/2211 

VARIS 560,57 
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DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

28-8-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE 
BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS 
 
REF. Q/2015/2208 

VARIS 667,39 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

28-8-15 ALTRES SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE 
(AMBULÀNCIES) PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE 
L'ACTIVITAT CIRCUIT URBÀ 
SANT LLORENÇ 

MALALTS DE 
TURMELL 

140 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

28-8-15 ALTRES SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE 
(AMBULÀNCIES I TROFEUS) 
PER AL DESENVOLUPAMENT 
DE L'ACTIVITAT I CURSA SANT 
JUNIPER PETRA - BONAY 

CLUB ESPORTIU 
MARXA NÒRDICA 

707,84 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

28-8-15 ALTRES SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE 
(AMBULÀNCIES I TROFEUS) 
PER AL DESENVOLUPAMENT 
DE L'ACTIVITAT TORNEO 
RUGBY TOUCH MALLORCA 

SHAMROCK 
RUGBY CLUB 

764,49 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

28-8-15 ALTRES SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE 
(AMBULÀNCIES) PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE 
L'ACTIVITAT I CURSA BTT 
FIRA D'ARTÀ 

CLUB CICLISTA 
ARTANENC 

400 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

28-8-15 ALTRES SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE 
(TROFEUS) PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE 
L'ACTIVITAT CAMPIONAT 
D'ESCACS DE EL TERRENO 
"MEMORIAL MIQUEL VICH" 

ASSOCIACIÓ 
BELLVER DE EL 
TERRENO 

145,61 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

28-8-15 ALTRES SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE 
(AMBULÀNCIES) PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE 
L'ACTIVITAT VI RALLI VALL DE 
SANT PERE 

ESCUDERIA 
MALLORCA 
COMPETICIÓN 

4845 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

28-8-15 ALTRES SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE 
(AMBULÀNCIES) PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE 
L'ACTIVITAT II TRAIL NORDIC-
PALMA 

CLUB DE 
MUNTANYA SA 
FITA 

400 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

28-8-15 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

CONTRACTE MENOR PER 
DUR A TERME LA 
SUBSTITUCIÓ DE LA 
INSTAL·LACIÓ DE 
CANONADES D'AIGUA DE LA 
CLIMATITZACIÓ DE LA 
BIBLIOTECA LLUÍS ALEMANY 

VARIS 8423,61 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

28-8-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT ANUALITAT 2015 
D'UNA SUBVENCIÓ 
PLURIENNAL 

CONSORCI DE LA 
CIUTAT ROMANA 
DE POLLENTIA 

10150 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

31-8-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE 
CULTURA 
 
REF. Q/2015/2227 

B.C.B. 1331 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

31-8-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE 
MANTENIMENT I 
CONSERVACIÓ DE LA 
JARDINERIA DE L'EDIFICI DEL 
MUSEU KREKOVIC (MAIG 
2015) 

ROIG OBRES 
SERVEIS I MEDI 
AMBIENT, SA 

435,6 
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DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

31-8-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE PROMOCIÓ 
ESPORTIVA 
 
REF. Q/2015/2260 

VARIS 700 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

31-8-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL 
POLIESPORTIU SANT FERRAN 
 
REF. Q/2015/2261 

VARIS 2827,57 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

31-8-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE 
CULTURA 
 
REF. Q/2015/2237 

BENDIX, SA 180,4 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

31-8-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE 
BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS 
 
REF. Q/2015/2229 

C.N.M. 130 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16-10-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Autoritzar, disposar i reconèixer 
obligació i proposar pagament 
relació Q/2015/2531 

Varis 3440,8 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15-10-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Reconèixer obligacions i 
proposar pagament a ASISA 
setembre i octubre 2015 

ASISA, Asistencia 
Sanitaria 
Interprovincial de 
Seguros, S.A. 

28654,08 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

6-10-15 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

Inclusió en la nòmina 
d'indemnitzacions per raó de 
servei MARC i GAG 

MARC i GAG   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

1-10-15 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA FIXA 

Justificació bestreta caixa fixa 
J/2015/194 

Departament de 
Modernització i 
Funció Pública 

91,71 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16-10-15 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

Concedir beca per estudis i 
autoritzar abonament despesa 
MPM 

MPM 655,51 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16-10-15 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

Concedir beca per estudis i 
autoritzar abonament despesa 
MPM 

MPM 526,96 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16-10-15 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

Concedir beca per estudis i 
autoritzar abonament despesa 
GAG 

GAG 225,84 
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DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16-10-15 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

Concedir beca per estudis i 
autoritzar abonament despesa 
JFN 

JFN 589,68 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16-10-15 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

Concedir beca per estudis i 
autoritzar abonament despesa 
JBPF 

JBPF 667,43 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16-10-15 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

Concedir beca per estudis i 
autoritzar abonament despesa 
JMP 

JMP 338,76 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16-10-15 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

Concedir beca per estudis i 
autoritzar abonament despesa 
AGC 

AGC 583,42 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16-10-15 ABONAMENT CURSOS Concedir beca per estudis i 
autoritzar abonament despesa 
MMD 

MMD 327,6 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16-10-15 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

Concedir beca per estudis i 
autoritzar abonament despesa 
PCO 

PCO 112,9 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16-10-15 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

Concedir beca per estudis i 
autoritzar abonament despesa 
GFC 

GFC 655,51 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16-10-15 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

Concedir beca per estudis i 
autoritzar abonament despesa 
FMP 

FMP 188,17 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16-10-15 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

Concedir beca per estudis i 
autoritzar abonament despesa 
ASB 

ASB 524,16 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16-10-15 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

Concedir beca per estudis i 
autoritzar abonament despesa 
VJSL 

VJSL 273 
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DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16-10-15 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

Concedir beca per estudis i 
autoritzar abonament despesa 
DMFP 

DMFP 112,9 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16-10-15 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

Concedir beca per estudis i 
autoritzar abonament despesa 
ESS 

ESS 112,92 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16-10-15 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

Concedir beca per estudis i 
autoritzar abonament despesa 
MAGS 

MAGS 112,92 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16-10-15 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

Concedir beca per estudis i 
autoritzar abonament despesa 
MDMS 

MDMS 195,68 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16-10-15 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

Concedir beca per estudis i 
autoritzar abonament despesa 
BMS 

BMS 282,3 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16-10-15 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

Concedir beca per estudis i 
autoritzar abonament despesa 
AMGS 

AMGS 112,9 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16-10-15 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

Concedir beca per estudis i 
autoritzar abonament despesa 
GVV 

GVV 564,53 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16-10-15 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

Concedir beca per estudis i 
autoritzar abonament despesa 
MAB 

MAB 458,62 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16-10-15 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

Concedir beca per estudis i 
autoritzar abonament despesa 
MRC 

MRC 169,38 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16-10-15 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

Concedir beca per estudis i 
autoritzar abonament despesa 
MAEM 

MAEM 225,84 
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DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16-10-15 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

Concedir beca per estudis i 
autoritzar abonament despesa 
BMS 

BMS 666,12 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16-10-15 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

Concedir beca per estudis i 
autoritzar abonament despesa 
PARS 

PARS 393,3 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16-10-15 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

Concedir beca per estudis i 
autoritzar abonament despesa 
JRS 

JRS 502,32 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16-10-15 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

Concedir beca per estudis i 
autoritzar abonament despesa 
JJRA 

JJRA 567,84 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16-10-15 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

Concedir beca per estudis i 
autoritzar abonament despesa 
JGM 

JGM 327,6 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16-10-15 ABONAMENTS BEQUES 
PER ESTUDIS 

Concedir beca per estudis i 
autoritzar abonament despesa 
CTP-P 

CTP-P 564,53 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20-10-15 INCLUSIÓ NÓMINA 
INDEMNITZACIÓ 

Indemnització per col·laboració 
en activitat formativa LlQJ 

Llqj 1440 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15-10-15 ALTRES Concedir flexibilitat horària RAG RAG   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20-10-15 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

Reconeixement temps de serveis 
a efectes còmput triennis IPS 

IPS   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20-10-15 PERMÍS PATERNITAT Concedir permís paternitat ACT ACT   
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DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20-10-15 INCLUSIÓ NÓMINA 
INDEMNITZACIÓ 

Indemnització per col·laboració 
en activitat formativa JGL 

JGL 61 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20-10-15 INCLUSIÓ NÓMINA 
INDEMNITZACIÓ 

Indemnització per col·laboració 
en activitat formativa APR 

APR 61 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27-10-15 ALTRES Aprovació acord programació 
torns anuals personal jornada 4 

BOIB   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27-10-15 ALTRES Finalització procediment 
aprovació bases i barem concurs 
funcionaris i ADU 

?   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27-10-15 ALTRES Declarar pèrdua condició 
funcionari JSM 

JSM   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28-10-15 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

Abonament triennis JRS JRS   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27-10-15 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

Nomenament interí PMS PMS   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28-10-15 ALTRES Concessió permís no retribuït 
BMA 

BMA   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23-10-15 RECONEIXEMENT 100% 
RETRIBUCIONS IT 

Finalització permís IT 
complement 100%FLlA 

FLlA   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23-10-15 RECONEIXEMENT 100% 
RETRIBUCIONS IT 

Finalització permís IT 
complement 100% MASC 

MASC   
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DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23-10-15 RECONEIXEMENT 100% 
RETRIBUCIONS IT 

Finalització permís IT 
complement 100% FALH 

FALH   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23-10-15 RECONEIXEMENT 100% 
RETRIBUCIONS IT 

Finalització permís IT 
complement 100% JAF 

JAF   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23-10-15 RECONEIXEMENT 100% 
RETRIBUCIONS IT 

Finalització permís IT 
complement 100% ASG 

ASG   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22-10-15 RECONEIXEMENT 100% 
RETRIBUCIONS IT 

Finalització permís IT 
complement 100% MLlV 

MLlV   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22-10-15 RECONEIXEMENT 100% 
RETRIBUCIONS IT 

Finalització permís IT 
complement 100% AMP 

AMP   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22-10-15 RECONEIXEMENT 100% 
RETRIBUCIONS IT 

Finalització permís IT 
complement 100% JPRB 

JPRB   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22-10-15 RECONEIXEMENT 100% 
RETRIBUCIONS IT 

Finalització permís IT 
complement 100% MPM 

MPM   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22-10-15 RECONEIXEMENT 100% 
RETRIBUCIONS IT 

Finalització permís IT 
complement 100% FPE 

FPE   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22-10-15 RECONEIXEMENT 100% 
RETRIBUCIONS IT 

Concessió permís IT 
complement 100 % MMB 

MMB   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23-10-15 RECONEIXEMENT 100% 
RETRIBUCIONS IT 

Concessió permís IT 
complement 100% VMS 

VMS   
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DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23-10-15 RECONEIXEMENT 100% 
RETRIBUCIONS IT 

Concessió permís IT 
complement 100% JCG 

JCG   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23-10-15 RECONEIXEMENT 100% 
RETRIBUCIONS IT 

Concessió permís IT 
complement 100% CHA 

CHA   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23-10-15 CONCESSIÓ BESTRETA Concessió bestreta PMS PMS 1691,16 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15-10-15 ALTRES Concessió flexibilització horària 
JDM 

JDM   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30-10-15 COMPENSACIÓ HORES 
FORMACIÓ 

Reconeixement còmput hores 
formació per temps efectiu de 
treball EGA 

?   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

8-9-15 COMPENSACIÓ HORES 
FORMACIÓ 

Reconeixement còmput hores 
formació per temps efectiu de 
treball EGA 

?   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

4-11-15 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

Autoritzar, disposar, reconèixer 
obligació i proposar pagament 
quotes Seguretat Social octubre 
2015 

? 1076969 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

3-11-15 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

Reconeixement de trienni MPR MPR   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

3-11-15 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

Reconeixement de trienni 
MMGM 

MMGM   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

3-11-15 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

Reconeixement de trienni IDF IDF   
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DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

3-11-15 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

Reconeixement de trienni JSOM JSOM   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

3-11-15 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

Reconeixement de trienni GBM GBM   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

3-11-15 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

Reconeixement de trienni AJMG AJMG   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

3-11-15 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

Reconeixement de trienni CTP CTP   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

3-11-15 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

Reconeixement de trienni ALlC ALlC   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

3-11-15 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

Reconeixement de trienni IPC IPC   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

3-11-15 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

Reconeixement de trienni IAM IAM   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

3-11-15 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

Reconeixement de trienni JTL JTL   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

3-11-15 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

Reconeixement de trienni JPM JPM   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

3-11-15 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

Reconeixement de trienni AFMC AFMC   
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DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

3-11-15 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

Reconeixement de trienni BLlS BLlS   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

3-11-15 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

Reconeixement de trienni SBM SBM   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

3-11-15 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

Reconeixement de trienni AMBM AMBM   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

3-11-15 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

Reconeixement de trienni RHRM RHRM   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

3-11-15 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

Reconeixement de trienni JMF JMF   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

3-11-15 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

Reconeixement de trienni JUC JUC   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

3-11-15 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

Reconeixement de trienni GMAB GMAB   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

3-11-15 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

Reconeixement de trienni AMGS AMGS   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

3-11-15 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

Reconeixement de trienni SCS SCS   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

3-11-15 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

Reconeixement de trienni EMJP EMJP   
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DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

3-11-15 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

Reconeixement de trienni MMF MMF   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

3-11-15 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

Reconeixement de trienni PCP PCP   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

3-11-15 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

Reconeixement de trienni MMGS MMGS   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

3-11-15 ALTRES Autoritzar abonament primes 
assegurances responsabilitat 
civil 2015 ISM 

ISM 245,95 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16-10-15 ALTRES Concedir beca estudis i 
autoritzar abonament despesa 
NMS 

NMS 163,8 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16-10-15 ALTRES Concedir beca estudis i 
autoritzar abonament JMB 

JMB 655,51 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30-10-15 ALTRES Realitzar activitat formativa "Curs 
de programació de dispositius 
mòbils..." i encarregar-la a 
AT4.NET 

AT4.NET 
INTERNET Y 
COMUNICACIÓN 
SL 

3237,96 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

4-11-15 CONTRACTACIÓ 
PERSONAL LABORAL 

Contractar règim laboral oficial 2ª 
cuinera PAC 

PAC   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

4-11-15 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

Reconeixement de trienni BTF BTF   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

3-11-15 ALTRES Denegar percepció complement 
personal transitori JRS 

JRS   
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DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

4-11-15 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

Hores extraordinàries varis 
Departament Economia i 
Hisenda 

Varis   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16-10-15 ALTRES Concedir beca estudis i 
autoritzar abonament GVV 

GVV 338,76 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16-10-15 ALTRES Concedir beca estudis i 
autoritzar abonament JMM 

JMM 564,53 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

3-11-15 COMPENSACIÓ HORES 
FORMACIÓ 

Reconeixement còmput hores 
formació per temps efectiu de 
treball MJMP 

MJMP   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21-10-15 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

Aprovació contractacions 
menors, autoritzar, disposar i 
reconèixer obligacions relació 
Q2015/2580 

varis 4353,42 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27-10-15 CONTRACTE MENOR Adjudicació contracte menor 
"Manteniment sistema 
emmagatzament corporatiu 
SAN" 

Hewlett-Packard 
Servicios España, 
SLU 

17942,91 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29-10-15 CONTRACTE MENOR Adjudicació contracte menor 
"Manteniment webmail i agenda 
corporatiu 2015-16" 

Quer System 
Informàtica SL 

10756,96 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29-10-15 CONTRACTE MENOR Adjudicació contracte menor 
"Manteniment antivíric corporatiu 
pc-servidors" 

Informàtica El Corte 
Inglés SA 

14688,44 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

4-11-15 COMISSIÓ DE SERVEIS Nomenament lloc de treball 
AVNG 

AVNG   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

4-11-15 ALTRES Ajuda escolaritat MLlV MLlV   
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DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

3-11-15 PERMIS 
MATERNITAT/PATERNIT
AT 

Concessió llicència maternitat 
MLlV 

MLlV   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

4-11-15 ALTRES Concessió llicència lactància 
acumulada MLlV 

MLlV   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

5-11-15 ALTRES Concessió flexibilitat horària AOL AOL   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19-10-15 CANVI INSTRUCTOR 
EXPEDIENT 

Canvi instructor expedient 
disciplinari CCLl 

ACB, MBLl, 
vicepresident 
Cultura CCLl 

  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30-10-15 ALTRES Aprovar redistribució despesa i 
autorització i distribució despesa 
contracte servei vigilància edificis 
CIM 

Salzillo Seguridad, 
SA, Intervenció CIM 
i Servei Pressuposts 
CIM 

  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30-10-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Disposar i reconèixer obligació i 
proposar pagament fac. 
9993912527260758PZZ501N01
29203 

Endesa Energia 
SAU 

16339,77 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30-10-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Disposar i reconèixer obligació i 
proposar pagament a Klüh 
Linaer 

Klüh Linaer, SL 33551,46 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

3-11-15 ALTRES Rebutjar factura 400829649 de 
Canon 

Canon España SA   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

3-11-15 ALTRES Rebutjar factura 400823429 de 
Canon 

Canon España SA   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

3-11-15 ALTRES Rebutjat factura 209838 de La 
Herramienta Balear 

La Herramienta 
Balear SA 
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DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30-10-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Disposar i reconèixer obligació i 
proposar pagament a Ferrovial 

Ferrovial Servicios, 
SA 

24514,48 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30-10-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Disposar i reconèixer obligació i 
proposar pagament a Klüh 
Linaer factures 001319 i 001620 

Klüh Linaer, SL 5436,28 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30-10-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Reconèixer obligació i proposar 
pagament a Salzillo 

Salzillo Seguridad, 
SA 

80482,03 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

4-11-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Reconèixer obligació i proposar 
pagament a Salzillo 

Salzillo Seguridad, 
SA 

9384,46 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

3-11-15 ALTRES Realitzar activitat formativa "Curs 
El programa de Presto", i 
encarregar realització a Informart 
Software 

Informart Software, 
SL 

1742,4 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

6-11-15 ALTRES Recuperació parcial paga 
extraordinària desembre 2012 

?   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

6-11-15 ALTRES Ajuda escolaritat MMFG MMFG   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

6-11-15 ALTRES Aprovar abonament i inclusió en 
nòmina recuperació paga 
extraordinària desembre 2012 

?   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

6-11-15 ALTRES Concessió permís lactància 
acumulada MMFG 

MMFG   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

6-11-15 PERMIS 
MATERNITAT/PATERNIT
AT 

Concessió permís maternitat 
MMFG 

MMFG   
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DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

6-11-15 REDUCCIÓ JORNADA 
LABORAL 

Concessió reducció jornada 
laboral AST 

AST   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

6-11-15 ALTRES Concessió permís lactància 
acumulada CQB 

CQB   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

6-11-15 RECONEIXEMENT 100% 
RETRIBUCIONS IT 

Concessió IT complement 100 % 
RMRJ 

RMRJ   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

6-11-15 REDUCCIÓ JORNADA 
LABORAL 

Concessió reducció jornada 
laboral JVJ 

JVJ   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

6-11-15 REDUCCIÓ JORNADA 
LABORAL 

Concessió reducció jornada 
laboral SFB 

SFB   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

9-11-15 ALTRES Reconèixer dret ajuda escolaritat 
AVNG 

AVNG   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

6-11-15 CESSAMENT EN LLOC 
DE TREBALL 

Cessament en lloc de treball 
RBO 

RBO   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

6-11-15 ALTRES Jubilació RBO RBO   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

6-11-15 ALTRES Jubilació JLlE JLlE   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

6-11-15 RECONEIXEMENT 100% 
RETRIBUCIONS IT 

Finalització permís IT 
complement 100 % PBA 

PBA   
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DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

3-11-15 ABONAR COMPLEMENT 
DE PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

Atorgar complements 
productivitat varis Modernització i 
Funció Pública 

Varis   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

6-11-15 ABONAR COMPLEMENT 
DE PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

Atorgar complement productivitat 
BAM 

BAM 1705,56 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27-10-15 ABONAR COMPLEMENT 
DE PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

Atorgar complement productivitat 
JMR 

JMR 198,93 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27-10-15 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

Aprovar contractacions menors, 
autoritzar, disposar i reconèixer 
obligacions relació núm. 
Q2015/2614 

? 1305,1 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21-10-15 CONTRACTE MENOR Adjudicació contractació menor 
"Manteniment aplicació gestió 
refugis" a Evolución Informática 

Evolución 
Informàtica Hotelera 
SL 

10744,8 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

9-11-15 ALTRES Estimar parcialment sol·licitud i 
desestimar abonament període 
prescrit MCS 

MCS   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

9-11-15 ALTRES Lliurar documentació sol·licitada 
pel Comitè d'empresa del CIM 

Comitè d'empresa 
del CIM 

  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

6-11-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Aprovar contractacions menors; 
autoritzar, disposar i reconèixer 
obligació relació Q/2015/2669; i 
proposar pagament 

Correos y 
Telégrafos SA 

807,94 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10-11-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Disposar i reconèixer obligació 
fact. 841519282 i proposar 
pagament a Canon 

Canon España SA 166,58 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

5-11-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Aprovar contractacions menor; 
autoritzar, disposar i reconèixer 
obligació relació Q/2015/2657; i 
proposar pagament 

Varis 1276,53 



 153 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10-11-15 ALTRES Realitzar "Curs de Seguretat en 
treballs en altura" i designar i 
indemnitzar professorat 

MBGdlC 1440 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

9-11-15 ALTRES Baixa ARB ARB   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

9-11-15 CONTRACTACIÓ 
PERSONAL LABORAL 

Modificar contracte relleu oficial 
de carreteres ARB 

ARB   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10-11-15 CESSAMENT EN LLOC 
DE TREBALL 

Cessament en lloc de treball 
FMG 

FMG   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10-11-15 REDUCCIÓ JORNADA 
LABORAL 

Concessió reducció jornada 
laboral RRR 

RRR   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10-11-15 ALTRES Reconèixer dret ajuda escolaritat 
RRR 

RRR   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

9-11-15 ALTRES Concessió permís lactància 
acumulada RARR 

RARR   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

9-11-15 PERMÍS PATERNITAT Concessió permís paternitat 
RARR 

RARR   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

9-11-15 ALTRES Concessió permís maternitat a 
favor de l'altre progenitor RARR 

RARR   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

9-11-15 PERMÍS PATERNITAT Concessió prestació per 
paternitat RARR 

RARR   
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DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

9-11-15 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

Deixar sense efectes resolució 
03/11/2015 reconeixement 
trienni IAM 

IAM   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

6-11-15 DEVOLUCIÓ FIANÇA Retornar garantia definitiva 
contracte obres instal·lació 
planta baixa palau CIM 

BMJ 3793,37 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10-11-15 ABONAR COMPLEMENT 
DE PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

Atorgar complement productivitat 
MVR 

MVR 1422,84 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10-11-15 ABONAR COMPLEMENT 
DE PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

Atorgar complement productivitat 
SMA 

SMA 290,7 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10-11-15 ABONAR COMPLEMENT 
DE PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

Atorgar complement productivitat 
MBM 

MBM 313,54 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10-11-15 ABONAR COMPLEMENT 
DE PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

Atorgar complement productivitat 
SGP 

SGP 612 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

9-11-15 ABONAR COMPLEMENT 
DE PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

Atorgar complement productivitat 
varis TIC 

Varis   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10-11-15 ABONAR COMPLEMENT 
DE PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

Atorgar complement productivitat 
varis DI Emergències juny, juliol i 
agost 

Varis   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10-11-15 ABONAR COMPLEMENT 
DE PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

Atorgar complement productivitat 
varis DI Emergències maig, juny, 
juliol i agost 

Varis   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10-11-15 ABONAR COMPLEMENT 
DE PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

Atorgar complement productivitat 
varis DI Emergències 

Varis   
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DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10-11-15 ABONAR COMPLEMENT 
DE PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

Atorgar complement productivitat 
guàrdies localització octubre 
SRV 

SRV 3280,5 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10-11-15 ABONAR COMPLEMENT 
DE PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

Atorgar complement productivitat 
per guàrdies localització octubre 
FGF 

FGF 2275 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10-11-15 ABONAR COMPLEMENT 
DE PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

Atorgar complement productivitat 
sots-oficials per guàrdies 
localització octubre 

Varis   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10-11-15 ABONAR COMPLEMENT 
DE PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

Atorgar complement productivitat 
sergents prefectura per guàrdies 
localització octubre 

Varis   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10-11-15 ABONAR COMPLEMENT 
DE PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

Atorgar complement productivitat 
varis DI Emergències 

varis   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10-11-15 ABONAR COMPLEMENT 
DE PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

Atorgar complement productivitat 
varis DI Emergències juny, juliol i 
agost 

Varis   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10-11-15 ABONAR COMPLEMENT 
DE PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

Atorgar complement productivitat 
varis Bombers per guàrdies de 
reforç juliol 

Varis   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10-11-15 ABONAR COMPLEMENT 
DE PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

Atorgar complement productivitat 
varis Bombers per guàrdies de 
reforç agost 

Varis   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10-11-15 ABONAR COMPLEMENT 
DE PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

Atorgar complement productivitat 
varis Bombers per guàrdies de 
reforç setembre 

Varis   

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

7-10-15 ALTRES Aprobació de la prorroga per dur 
a terme visites guiades i atenció 
als visitants de nov 2015 a nov 
de 2016. 

Dept de participació 
ciutadana i 
presidència 

0 
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DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

8-10-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2015/2488 Despeses del 
centre sociocultural de Manacor 

COMERCIAL 
BORDOY, SL 

17,6 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

8-10-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2015/2479 Despeses del 
centre sociocultural d'Inca. 

COMERCIAL 
BORDOY, SL 

59,4 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

8-10-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

C. servei d'assistència tècnica 
per elaboració del pla "per una 
Mallorca inclusiva" 

GRAM ILLES 
BALEARS 21, SL 

18811,57 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

8-10-15 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA FIXA 

J/2015/205 Despeses de secr. 
tècnica de PC. i Presidència 

DIVERSOS 
SEGONS RELACIO 
ADJUNTA 

116,06 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

8-10-15 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA FIXA 

J/2015/204 Despeses dels 
Organs de Govern del dept. de 
participació ciutadana i 
Presidència. 

DIVERSOS 
SEGONS RELACIO 
ADJUNTA 

88,6 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

9-10-15 NOMENAMENT 
REPRESENTANTS 

Designació de la responsable del 
contracte amb ESPORTS 85, SL 
per desenvolupament d'activitats 
del programa sociocultural. 

SRA. MARIA 
MONSERRAT 

0 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

9-10-15 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

Quilometratge de juliol (78km) SRA. MARGARITA 
PIRIS 

18,73 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

9-10-15 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

Quilometratge de setembre 
(70km) 

SR.JOAN MULET 
SANSO 

16,81 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

9-10-15 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

Quilometratge de setembre 2015 
(176km) 

SRA. MARIA 
MONSERRAT 

42,26 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

9-10-15 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

Quilometratge de setembre 
(70km) 

SRA. MARIA 
MARTORELL G. 

16,81 
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DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

9-10-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2015/2498 Despeses de la 
secretaria técnica. 

DIVERSOS 
SEGONS RELACIO 
ADJUNTA 

4458,39 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

9-10-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2015/2496 Despeses de 
secretaria general 

CANON ESPAÑA, 
SA 

159,14 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

9-10-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2015/2495 Despeses de 
l'Assessoria Jurídica 

WOLTERS 
KLUWER, SA 

197,75 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

13-10-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Assessoria Jurídica. 
Fact.841515111 de 8/8/2015 

CANON ESPAÑA, 
SA 

167,1 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

13-10-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Secretaria técnica. 
Fact.841515108 de 8/8/2015 

CANON ESPAÑA, 
SA 

167,1 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

13-10-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Gabinete de Premsa. 
Fact.841515110 de 8/8/2015 

CANON ESPAÑA, 
SA 

166,58 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

13-10-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Secretaria General . 
Fact.841517129 de 9/9/2015 

CANON ESPAÑA, 
SA 

196,48 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

13-10-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Gabinet de Premsa. 
Fact.841517130 de 9/9/2015 

CANON ESPAÑA, 
SA 

166,58 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

13-10-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Secretaria general. 
Fact.841515109 de 8/8/2015 

CANON ESPAÑA, 
SA 

196,48 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

13-10-15 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

Quilometratge d'agost i setembre 
(258km) 

SRA. ANTONIA A.A. 61,95 
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DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

13-10-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2015/2510 Despeses de la 
assessoria jurídica. 

CANON ESPAÑA, 
SA 

93,81 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

13-10-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2015/2511. Secretaria tècnica.   DIVERSOS 
SEGONS RELACIO 
ADJUNTA 

814,07 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

13-10-15 INICIAR EXPEDIENT Contracte del servei 
d'assistència tècnica "Les arts 
escèniques a Mallorca proposta 
de procés participatiu" 

ICC CONSULTORS 
CULTURALS, SL 

19898,45 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

13-10-15 INICIAR EXPEDIENT 
PÈRDUA DEL DRET 

Manteniment de l'entitat (Linea 2) ASSOC. GNT 
GRAN DE 
BINIAMAR 

700 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

13-10-15 INICIAR EXPEDIENT 
PÈRDUA DEL DRET 

Manteniment de l'entitat (línea 2) ASS. PERS. 
MAJORS DE STA. 
MARIA 

700 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

14-10-15 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA FIXA 

J/2015/208 Despeses d'Organs 
de Govern (benzina). 

FEBRER, SA 3000 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

14-10-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Gabinet de Premsa. 
Fact.841513076 de 9/7/2015 

CANON ESPAÑA, 
SA 

166,58 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

14-10-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Secretaria técnica. 
Fact.841513074 de 9/7/2015 

CANON ESPAÑA, 
SA 

167,1 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

15-10-15 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA FIXA 

J/2015/210 Despeses d'Òrgans 
de Govern 

CANON ESPAÑA, 
SA 

1486,59 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

15-10-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Manteniment de l'entitat (linea 2) ASC. JUBILADOS Y 
PENSIONISTAS 
DEL BEX, 
ARGENTARIA Y 
BBVA 

172,03 
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DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

15-10-15 INICIAR EXPEDIENT 
PÈRDUA DEL DRET 

Manteniment de l'entitat (linea 2) ASS.d'AMICS DE L 
3A EDAD DE 
MANCOR DE LA 
VALL 

300 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

15-10-15 INICIAR EXPEDIENT 
PÈRDUA DEL DRET 

Manteniment de l'entitat (linea 2) ASS.PERS.MAY. 
BINIALI 

700 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

15-10-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2015/2524 Despeses del 
Centre sociocultural d'Inca 2015 

AJUNTAMENT 
D'INCA 

2925,27 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

19-10-15 COMPENSACIÓ HORES 
FORMACIÓ 

Curs: "Jornada aspectes pràctics 
de la contractació". 12hres. 

SRA. JERÓNIMA 
ESCANELLAS G. 

0 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

20-10-15 COMPENSACIÓ HORES 
FORMACIÓ 

Curs: "SICALWIN: Eina per a 
una correcta gestió 
pressupostària". 20hres. 

SRA.MªLUZ RAYÓ 
D. 

0 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

16-10-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Gabinet de Premsa. 
Fact.300671170 de 10/3/2015 

CANON ESPAÑA, 
SA 

169,62 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

20-10-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Fact. S 1508083 de 31/8/15 
corresponent 19-31 d'agost 2015 
serv. manteniment i conservació 
dels jardins de Raixa. 

MELCHOR 
MASCARÓ, SAU 

2281,43 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

21-10-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Disposar i R.O. ftres. de Gener -
Agost de 2015 de la finca Raixa 

ENDESA ENERGIA, 
SAU 

14251,51 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

21-10-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Factura corresponent a 
desembre de 2014 

ENDESA ENERGIA, 
SAU 

1641,27 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

21-10-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2015/2575 Envios a la 
Fundació Biodiversidad 

INTERNACIONAL 
BALEAR COURIER, 
SL 

17,64 
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DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

21-10-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2015/2576 Ball dels Gegants i 
actuació al dia de la Diada de 
Mallorca 12/9/2015 

XEREMEIERS DE 
LA VILETA 

600 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

21-10-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2015/2574 Fotocopies de la 
secretaria tècnica 

SISTEMAS 
TÉCNICOS Y 
CONSULTA, SL 

203,75 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

22-10-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Manteniment de l'entitat (línea 2) ASSOC.GENT 
GRAN 
D'ESTALLENCS 

238 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

22-10-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Manteniment de l'entitat (linea 2) ASSOC. PERS. 
MAJORS DL PORT 
DE POLLENÇA 

529,61 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

22-10-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Manteniment de l'entitat (línea 2) ASSOC.VEÏNS 
SECCIÓ GENT 
GRAN ANTONI DE 
LA PLATJA DE CAN 
PASTILLA 

699,66 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

22-10-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Manteniment de l'entitat (línea 2) ASOC. DE LA 
3ªEDAD "S'UNIÓ" 

700 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

22-10-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Manteniment de l'entitat (línea 2) ASOC. DE LA 
3ªEDAD LA CALA 
DE PALMA 

700 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

22-10-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Manteniment de l'entitat (linea 2) ASOC.PERS.MAJO
RES DE SANT 
JORDI 

1758,91 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

22-10-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Manteniment de l'entitat (linea 2) ASSOC.GENT 
GRAN SON 
RAPINYA 

2000 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

22-10-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Manteniment de l'entitat (linea 2) ASSOC.DE LA 
REAL HDAD. DE 
VETERANOS DE 
LAS FFAA Y 
COLEGIOS DE LA 
GUARDIA CIVIL 

2000 
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DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

22-10-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Manteniment de l'entitat (linea 2) ASOC.DE LA 
3ªEDAD DE MARIA 
DE LA SALUT 

563,17 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

22-10-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Manteniment de l'entitat (linea 2) ASSOC. D'AMICS 
DE LA 3ªEDAT DE 
LLUBÍ 

700 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

22-10-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Manteniment de l'entitat (linea 2) ASSOC.AMICS DE 
LA 3ªEDAT DE 
COSTITX 

1901,88 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

22-10-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Manteniment de l'entitat (linea 2) ASSOC.L'ESPLAI 
GENT GRAN ES 
FORTÍ 

1800 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

22-10-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Lloguer (linea 1) i Manteniment 
de l'entitat (linea 2) 

ASSOC.JUBILADO
S I PENSIONISTAS 
DE CALA MILLOR 

7517,6 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

22-10-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Fact.corresponent a juny de 
2015 relatiu al servei d'actes 
protocol·laris. 

SRA. MERCEDES 
RODRIGUEZ S. 

592,9 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

26-10-15 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

Inclussió en nómina per 
quilometratge de setembre. 

SRA. MARGARITA 
PIRIS 

18,73 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

26-10-15 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

Despeses del centre cultural 
d'Inca per 2015. On diu: 
Q/2015/2383 ha de dir 
Q/2015/2601 

COMUNIDAD DE 
PROPIETARIOS 
BISBE LLOMPART 

75,2 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

26-10-15 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

Despeses de setembre. (212km.) SRA.CARMEN DE 
ESPAÑA FORTUNY 

50,91 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

26-10-15 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

Despeses de setembre. (158km) SR.JAUME 
ALZAMORA R. 

37,94 
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DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

28-10-15 COMPENSACIÓ HORES 
FORMACIÓ 

Curs: "Taller virtual per al maneig 
de l'entorn Aulaoberta 
2.4".(6hres.) 

SRA. MARIA DEL 
MAR MUÑOZ L. 

0 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

29-10-15 ALTRES Rebutjar les ftres. de juliol i de 1-
18 d'agost de 2015 relatiu al 
servei de manteniment i 
conservació dels jardins de  
Raixa. 

MELCHOR 
MASCARÓ, SAU 

8127,59 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

22-10-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Manteniment de l'entitat (línea 2) ASOC.PERS.MAY. 
SON ROCA 

700 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

29-10-15 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

Q/2015/2497: On diu (1443,26 e) 
ha de dir (788,26 e) 

DIVERSOS 
SEGONS RELACIO 
ADJUNTA 

788,26 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

3-11-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Fact.corresponent a agost de 
2015 relatiu al servei d'actes 
protocol·laris. 

MERCEDES 
RODRIGUEZ S. 

738,1 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

3-11-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Fact.corresponent a març de 
2015 relatiu al servei d'actes 
protocol·laris. 

SRA. MERCEDES 
RODRIGUEZ S. 

3254,9 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

3-11-15 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

Quilometratge d'octubre (100 
km) 

SRA.MARGARITA 
PIRIS R. 

24,01 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

3-11-15 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

Personal del centre sociocultural 
d'Inca corresponent a d'octubre 
(70 km).  

SRA.MARIA 
MARTORELL G. 

16,81 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

3-11-15 COMPENSACIÓ HORES 
FORMACIÓ 

Curs:" Jornada sobre aspectes 
pràctics contractació". 6 hores. 

SRA. ANA Mª BOU 0 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

3-11-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Ftres despeses del consum 
d'electricitat relatives al Centre 
Sociocultural d'Inca 
corresponents als mesos de 
març a l'agost. 

ENDESA ENERGIA, 
SAU 

36,69 
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DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

3-11-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Ftres despeses del consum 
d'electricitat relatives al Centre 
Sociocultural d'Inca 
corresponents a gener i febrer. 

ENDESA ENERGIA, 
SAU 

126,94 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

4-11-15 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

Quilometratge d'octubre (228 
km) 

SRA.ANTONIA 
ALZINA A. 

54,75 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

4-11-15 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

Quilometratge d'octubre (174km) SRA.CARMEN D 
ESPAÑA 

41,78 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

4-11-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Despeses de lloguer del Centre 
Sociocultural de Manacor 
corresponent a setembre de 
2015. 

SRA.CRISTINA 
NICOLAU S. 

2159,83 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

9-11-15 COMPENSACIÓ HORES 
FORMACIÓ 

Curs:" Plans d'autoprotecció". 8 
hores. 

SRA. CRISTINA 
MATEU F. 

0 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

9-11-15 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

Quilometratge del pers. "Projecte 
de recuperació de la zona 
forestal a Raixa" corresponent a 
febrer (62km) 

SRA.NURIA N.P. 14,89 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

9-11-15 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

Quilometratge del pers. "Projecte 
de recuperació de la zona 
forestal a Raixa" corresponent a 
gener-juny (2573km) 

SR. AHMED A.A. 617,88 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

9-11-15 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

Quilometratge del pers. "Projecte 
de recuperació de la zona 
forestal a Raixa" corresponent a 
gener-juny (2660km) 

SR.ANTONIO F.B. 638,78 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

9-11-15 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

Quilometratge del pers. "Projecte 
de recuperació de la zona 
forestal a Raixa" corresponent a 
gener-juny (2914km) 

SR.JOSE ANTONIO 
S.V. 

699,77 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

9-11-15 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

Quilometratge del pers. "Projecte 
de recuperació de la zona 
forestal a Raixa" corresponent a 
gener i febrer ( 961km) 

SR.JOSE CARLOS 
P.C. 

230,78 
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DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

9-11-15 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

Quilometratge del pers. "Projecte 
de recuperació de la zona 
forestal a Raixa" corresponent a 
gener a juny( 4278km) 

SR. JUAN JOSE 
M.M. 

1027,32 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

9-11-15 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

Quilometratge del pers. "Projecte 
de recuperació de la zona 
forestal a Raixa" corresponent a 
gener i febrer ( 1360 km) 

SRA.LILIAN M. 326,59 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

9-11-15 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

Quilometratge del pers. "Projecte 
de recuperació de la zona 
forestal a Raixa" corresponent a 
gener-juny (4536 km) 

SR. MELCHOR R.V. 1089,28 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

9-11-15 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

Quilometratge del pers. "Projecte 
de recuperació de la zona 
forestal a Raixa" corresponent a 
gener-juny (10182,40 km) 

SR.MIGUEL A.P. 2445,21 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

9-11-15 ALTRES Prorroga del "Programa per a la 
implantació i manteniment del 
Codi Ètic de Bon Govern i 
Transparència del CIM...per  nou 
accés de peticions, suggeriments 
i queixes de la web del CdM" 

DEPT. DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

0 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

9-11-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2015/2674 Despeses del 
Centre sociocultural de Manacor 
al 2015. 

DEPT. DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

522,83 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

16-10-15 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

On diu: Q/2015/189 ha de dir 
Q/2015/213 

DIVERSOS 
SEGONS RELACIÓ 
ADJUNTA 

464,95 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

13-10-15 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

RELACIÓ DE FACTURES  
Q/2015/931, REFERENT A 
DESPESES DE DISSENY 
PUBLICITAT 

DI 7, SL 5338,52 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

13-10-15 DEIXAR SENSE EFECTE RESOL. REFERENT A 
RELACIÓ DE FACTURES  ADO 
NÚM. Q/2015/706 REFERENT A 
DESPESES DISSENY 
PUBLICITAT 

DI 7, SL 6642,9 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

14-10-15 INCLUSIÓ NÒMINA PER 
DIETES 

DESPESES COMISSIÓ 
SERVEIS DE LA INTÈRPRET 
LLENGUA DE SIGNES PER 
ASSISTÈNCIA A CONGRÈS 
CNLSE 2015 DE LA LLENGUA 
DE SIGNES ESPANYOLA A 
MADRID, SET-2015 

ANA ROSA 
ABEJÓN CALLEJA 

435,88 
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DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

16-10-15 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

RELACIÓ DE FACTURES 
Q/2015/2527  

DIVERSOS 
SEGONS RELACIÓ 
ADJUNTA 

908,4 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

19-10-15 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

RELACIÓ DE FACTURES 
Q/2015/2548 

DIVERSOS 
SEGONS RELACIÓ 
ADJUNTA 

1962,17 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

6-11-15 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 411,88 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

6-11-15 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 2091,79 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

14-10-15 DENEGACIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.003738/2015-
EXPCED 

R.B   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

14-10-15 DENEGACIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.003665/2015 S.S   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

13-10-15 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.004121/2015 A 
004132/2/2015 

VARIS   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

14-10-15 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.004133/2015 
A004153/2015 

VARIS   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

15-10-15 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.004154/2015 
A004186/2015 

VARIS   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

16-10-15 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.004188/2015 A 
004233/2015 

VARIS   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

20-10-15 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME 
UNA ACTIVITAT NO 
PERMANENT "XXX BAIXADA A 
SOLLER"-XIII MEMORIAL 
JAUME OLIVER" EL DIA 
25/10/2015 

CLUB CICLISTA 
DEFENSORA 
SOLLERENSE 
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DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

21-10-15 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME 
UNA ACTIVITAT NO 
PERMANENT "MALLORCA 
HANDBIKE TOUR", DIES 
23/24/25 D'OCTUBRE DE 2015. 

CLUB OXIGEN 
BIKE 

  

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

21-10-15 APROVAR FACTURES 
ADO 

FACTURA DEL DEP 
TERRITORI I INFRAEST. 
RELACIÓ Q /2015/2557  

ILUNION VIAJES, 
SA/INTERVENCIÓ 
GRAL 

230,4 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

22-10-15 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

CONTRACTE MENOR D'UN 
ESTUDI PROGRAMÀTIC DE 
LES LÍNIES ESTRATÈGIQUES 
PER A LA REDACCIÓ DEL PLA 
DIRECTOR SECTORIAL 
D'EQUIPAMENTS 
COMERCIALS DE 
MCA.EXP.124/2015-OT 

COTESA, 
INTERVENCIÓN 
GRAL 

18997 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

19-10-15 APROVAR FACTURES 
ADO 

RELACIÓ DE FACTURES DEL 
SERVEI D'URBANISME 
(15110)AMB EL NÚMERO DE 
RELACIÓ Q/2015/2529 

VARIS/INTERVENC
IÓ GENERAL 

3619,28 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

20-10-15 AUTORITZACIÓ OBRES 
LITORAL 

NÚM.EXP.AL-2015/070 L.F.C   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

23-10-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT I 
LIQUIDACIO DE L'OBLIGACIÓ 
PEL SUBMINISTRAMENT DE 
PAPER DIN A4 PER 
FOTOCOPIADORES I 
IMPRESORES 

CANON ESPAÑA 
SA/INTERVENCIÓ 
GENERAL 

1016,4 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

23-10-15 ALTRES INTERÈS GRAL. 
NÚM.EXP.000071/2012-XIG 

M.M.C   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

23-10-15 ALTRES INTERÈS 
GRAL.NÚM.EXP.000125/2009-
XIG 

INSTALACIONES 
ELECTRICAS 
ROSCAM SL 

  

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

23-10-15 ALTRES INTERÈS GRAL. 
NÚM.EXP000125/2009-XIG 

INSTALACIONES 
ELECTRICAS 
ROSCAM,SL 

  

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

23-10-15 ALTRES INTERÈS GRAL. 
NÚM.EXP.000015/2013-XIG 

J.P.R   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

23-10-15 ALTRES INTERÈS 
GRAL.NÚM.EXP.000294/2005-
XIG 

FCA R.F   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

23-10-15 ALTRES INTERÈS GRAL. 
NÚM.EXP.000095/2013-XIG 

J.G.F   
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DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

23-10-15 ALTRES INTERÈS GRAL. 
NÚM.EXP.000302/2005-XIG 

M.S.B   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

23-10-15 ALTRES INTERÈS GRAL. 
NÚM.EXP.000303/2005-XIG 

D.A.M   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

25-9-15 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

DEL SECRETÀRI TÈCNIC DE 
TERRITORI I INF.AL "IX 
ENCUENTRO NACIONAL DE 
GESTORES DE PATRIMONI 
MUNDIAL 2015" 

J.C.A   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

25-9-15 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

DEL DIRECTOR INSULAR DE 
TERRITORI I PAISATGE AL "IX 
ENCUENTRO NACIONAL DE 
GESTORES DE PATRIMONI 
MUNDIAL 2015" 

M.V.B   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

19-10-15 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.004234/2015 A 
004265/2015 

VARIS   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

20-10-15 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.004266/2015 A 
004288/2015 

VARIS   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

21-10-15 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.004289/2015 A 
004307/2015 

VARIS   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

22-10-15 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.004309/2015 A 
004327/2015 

VARIS   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

23-10-15 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.004329/2015 A 
004371/2015 

VARIS   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

19-10-15 INICI PROCEDIMENT 
ADMINISTRATIU 

DE RECLAMACIÓ DE 
RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL  SENTÈNCIA 
364/2014.EXP.151/2015-OT 

VARIS   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

28-10-15 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME 
UNA ACTIVITAT NO 
PERMANENT 

A.G.M   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

30-10-15 APROVAR FACTURES 
ADO 

ASSISTÈNCIA A LA 
COMISSION BILATERAL MIXTA 
DE PROGRAMACIÓN, 
SEGUIMIENTO...DELS 
ORGANS DE GOVERN 
(91207).RELACIÓ Q/2015/2627 

ILUNION VIAJES 
SA/INTERVENCIÓ 
GRAL 

698,2 
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DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

23-10-15 DENEGACIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

Exp.003607/2015-EXPCED A.P   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

26-10-15 DENEGACIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

Exp.003689/2015 BBVA SA   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

26-10-15 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.004372/2015 A 
004427/2015 

VARIS   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

27-10-15 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.004428/2015 A 
004456/2015 

VARIS   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

27-10-15 DENEGACIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

EXP.003160/2015-EXPCED P.A.G   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

28-10-15 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.004457/2015 A 
004508/2015 

VARIS   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

28-10-15 DENEGACIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

EXP.003780/2015 SAREB S.A   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

28-10-15 DENEGACIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.003719/2015 MP.P.E   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

28-10-15 DENEGACIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.003798/2015 S.G.J   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

28-10-15 AUTORITZACIÓ OBRES 
LITORAL 

NÚM.EXP.AL-2015/088 SIDE HOTELES SL   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

29-10-15 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.004509/2015 A 
004518/2015 

VARIS   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

30-10-15 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.004519/2015 A 
004529/2015 

VARIS   

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

31-7-15 ALTRES Ingres indegut en el CIM de la 
CAIB 

IMAS 100 
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DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

1-9-15 ALTRES Informe tresoreria del CIM en 
relació recurs de reposició 
enfront Resolució 22 de juliol de 
2015.  

Aida Margarita 
Álvarez Sureda 

  

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

1-9-15 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

Relació Q/2015/2262 Ilunion Viajes 333,9 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

2-9-15 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

Certificació 49 EXP 33/10 UTE 
CONSERVACIÓ EIX 
CENTRAL  

170607,04 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

2-9-15 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

Certificació 50 Exp 33/10  UTE 
CONSERVACIÓ EIX 
CENTRAL 

139501,95 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

2-9-15 DEVOLUCIÓ TAXA DEV. TAXA INGRESSADA EN 
L'EXP. 25/2013-IG 

SARA CATALINA 
OLIVER PASCUAL 

2217,22 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

2-9-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Reintegrament drets d'examen 
obtenció acreditació professional 
personal admissió i control 
d'ambient intern 

Wandi Leonardo 
Sepulveda Gonzalez 

115,42 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

2-9-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Reintegrament drets d'examen 
obtenció acreditació professional 
personal admissió i control 
d'ambient intern 

Ivaylo Tihomirov 
Stefanov 

115,42 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

2-9-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Reintegrament drets d'examen 
obtenció acreditació professional 
personal admissió i control 
d'ambient intern 

Abdelkarim Barkouk 115,42 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

2-9-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Reintegrament drets d'examen 
obtenció acreditació professional 
personal admissió i control 
d'ambient intern 

Antonio Crespi 
Juarez 

115,42 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

7-9-15 ALTRES Liquidaciño del preu públic de la 
utilització d'instal·lacions del 
Poliesportiu Sant Ferran 

Col·legi San Jose de 
la Montaña 

119 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

8-9-15 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

Relació Q/2015/2308 Tonerclass, s.l. 182,03 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

8-9-15 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

Disposició, reconeixement i 
pagament obligació - Oficina 
Turisme Plaça Reina 

Endesa Energia, 
SAU 

192,47 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

9-9-15 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

Reconeixement hores de 
formació 

Victoria Sabater 
Piñeiro 

  

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

9-9-15 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

Reconeixement hores de 
formació 

Aina M. Gil Salleras   

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

10-9-15 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

Certificació núm. 5 Projecte 
conservació de la xarxa de 
carreteres del CIM zona 7 - Exp. 
28/14 

Elsamex, SA 68395,02 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

10-9-15 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

Endós de la certificació úm. 4 del 
servei Projecte de conservació 
de la xarxa de carreteres del CIM 
zona 7 - Exp. 28/14 

Elsamex, SA 74730,34 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

11-9-15 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

Relació Q/2015/2335 Graficas Planisi, SA 65,28 
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DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

11-9-15 ALTRES Execució sentència núm. 
309/2015, de 28 d'agost, JCA 
núm. 1 - Cànons concessió 
gestió de residus urbans de 
Mallorca i conscienciació 
ciutadan segon, tercer i quart 
trimestre 2011 

Tirme, SA   

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

14-9-15 ALTRES Baixa per prescripció exp. 111-
14RB-CR-2 

Manuel Diaz 
Fernandez 

541 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

14-9-15 ALTRES Baixa per prescripció de l'exp. 
25/08 i anul·lació de saldos 
pendentes dels drets reconeguts 
RD 120080006729 

Caixa Rural de 
Baleares 

3000 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

14-9-15 ALTRES Baixa prescripcio exp. 9/10 Scudreia O.M., 
S.R.L. 

6000 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

14-9-15 ALTRES Declarar baixa per prescripció 
Exp. DA 30/03 

Marta Gonzalez 
Sanchez 

126,55 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

15-9-15 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

Certificació 67 de l'obra Projecte 
de conservació xarxa de 
carreteres del CIM núm. 8 exp. 
20/09 

Banco de Sabadell 82422,78 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

15-9-15 APROVACIÓ LIQUIDACIÓ Liquidació taxa accés Parc 
Dragonera mesos juliol i agost 
2015 

Watertaxi, S.L. 44 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

15-9-15 APROVACIÓ LIQUIDACIÓ Liquidació taxa accés Parc 
Dragonera mesos Juliol i Agost 
2015 

Cruceros de 
Mallorca, SL 

4476 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

15-9-15 APROVACIÓ LIQUIDACIÓ Liquidació taxa accés Parc 
Dragonera mesos juliol i agost 
2015 

Cruceros Margarita, 
CB 

3719 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

15-9-15 APROVACIÓ LIQUIDACIÓ Liquidació taxa accés Parc 
Dragonera mesos juliol i agost 
2015 

Cruceros Cormoran, 
S.L. 

5613 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

16-9-15 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA FIXA 

Compte justificatiu J/2015/182 ? 224,72 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

16-9-15 ALTRES Liquidació Projecte Europeu 
"EUROPEAN RURAL 
ALMANAC" 

European Rural 
Almanac: Keeping 
traditional culture 
alive 

8100,52 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

16-9-15 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

Relació de factures Q/2015/2371 ? 719,37 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

17-9-15 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

Comissió per percentatge de 
descompte de TPV 

Caixabank, SA 362,95 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

18-9-15 ALTRES Proposta nomenament 
representant, titular i suplent, del 
CIM a la Comissió els Aliments 
Tradicionals de les Illes Balears 

Institut de Qualitat 
Agroalimentària de 
la Direcció General 
d'Agricultura i 
Ramaderia 

  



 171 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

18-9-15 ALTRES Pagament d'una expropiació Samuel Ionel Marc 113,87 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

18-9-15 ALTRES Liquidació del preu públic pel 
control de qualitat de les obres 
públiques a les carreteres 

Amer e Hijos, SA 202,89 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

18-9-15 ALTRES Liquidació del preu públic pel 
control de qualitat de les obres 
públiques a les carreteres 

UTE FCC 
CONSTRUCCIÓN 
SA I AMER E 
HIJOS, SA 

2452,43 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

18-9-15 ALTRES Liquidació del preu públic pel 
control de qualitat de les obres 
públiques a les carreteres 

ACSA, OBRAS E 
INFRESTRUCTURA
S, SA 

748,86 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

18-9-15 ALTRES Liquidació del preu públic pel 
control de qualitat de les obres 
públiques a les carreteres 

AGLOMERADOS 
MALLORCA, SA 

550,72 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

18-9-15 ALTRES Liquidació del preu públic pel 
control de qualitat de les obres 
públiques a les carreteres 

MATIAS ARROM 
BIBILONI, SA 

6406,01 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

18-9-15 ALTRES Liquidació del preu públic pel 
control de qualitat de les obres 
públiques a les carreteres 

CONSTRUCCIONS, 
EXCAVACIONS I 
ALFALTS, SA 

1179,82 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

18-9-15 ALTRES Liquidació del preu públic pel 
control de qualitat de les obres 
públiques a les carreteres 

MATIAS ARROM 
BIBILONI, SA 

539,58 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

18-9-15 ALTRES Liquidació del preu públic pel 
control de qualitat de les obres 
públiques a les carreteres 

OBRASCÓN 
HUARTE LAÍN, SA 

719,2 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

18-9-15 ALTRES Liquidació del preu públic pel 
control de qualitat de les obres 
públiques a les carreteres 

ACSA, OBRAS E 
INFRAESTRUCTUR
AS, SA 

934,33 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

18-9-15 ALTRES Liquidació del preu públic pel 
control de qualitat de les obres 
públiques a les carreteres 

UTE SEGUNDO 
CINTURAON 
PALMA 

6239,27 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

18-9-15 ALTRES Liquidació del preu públic pel 
control de qualitat de les obres 
públiques a les carreteres 

ELSAMEX, SA 539,54 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

18-9-15 ALTRES Liquidació del preu públic pel 
control de qualitat de les obres 
públiques a les carreteres 

UTE VIA 
CONECTORA 
TRAMO II 

1461,27 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

18-9-15 ALTRES Liquidació del preu públic pel 
control de qualitat de les obres 
públiques a les carreteres 

UTE CONEXION 
MOLINAR 

320,95 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

18-9-15 ALTRES Liquidació del preu públic pel 
control de qualitat de les obres 
públiques a les carreteres 

MELCHOR 
MASCARO, SA 

729,38 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

18-9-15 ALTRES Liquidació del preu públic pel 
control de qualitat de les obres 
públiques a les carreteres 

UTE EIX ONENT-
LLEVANT 

2287,14 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

18-9-15 ALTRES Liquidació del preu públic pel 
control de qualitat de les obres 
públiques a les carreteres 

UTE EIX CENTRAL 1856,96 
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DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

21-9-15 ALTRES Comissió per percentatge de 
desompte de TPV 

? 533,57 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

22-9-15 DEVOLUCIÓ 
SUBVENCIONS 

Reintegrament SOIB subvenció 
projecte Taller d'Ocupació Son 
Amer 

SOIB - Conselleria 
d'Educació, Cultura i 
Universitat 

4479,58 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

22-9-15 DEVOLUCIÓ 
SUBVENCIONS 

Reintegrament SOIB subvenció 
projecte Taller d'Ocupació Pedra 
i Natura a la Serra de 
Tramuntana 

SOIB - Conselleria 
d'Educació, Cultura i 
Universitat 

5572 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

22-9-15 AUTORITZACIÓ 
ASSISTÈNCIA CURSOS 

Autorització assistència Jornada 
sobre Aspectes Pràctics de la 
Contractació Administrativa 

?   

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

22-9-15 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

Relació Q/2015/2370 ? 314,5 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

22-9-15 DEVOLUCIÓ FIANÇA Exp. RCD 112/2015 INGEMAXTER, SA 2083,51 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

22-9-15 DEVOLUCIÓ FIANÇA Devolució fiança Exp. RCD 
104/2015 

SIDE HOTELES, SL 1857,18 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

22-9-15 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA FIXA 

Compte justificatiu J/2015/186 ? 25,76 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

23-9-15 ALTRES Autorització contrace de 
factoring Kluh Linaer España, SL 

KLÜH LINAER 
ESPAÑA, SL 

  

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

23-9-15 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

Relació Q/2015/2417 ? 585,78 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

23-9-15 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

Relació Q/2015/2416 ? 376,71 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

23-9-15 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

Ordenar el pagament de factura 
relativa a despeses de juliol de 
2015 del contracte dl servi de 
suport a l'organització del 
programa "Joscs esportius 
escolars 2014/2015 i 215/2016 

Banco Mare 
Nostrum 

73690,73 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

23-9-15 ALTRES Endós certificació núm. 51 de 
l'obra Projecte de conservació 
integral MA_13 i tram MA-13A 
Eix cetnral 2011-2014 - Exp. 
33/10 

MELCHOR 
MASCARÓ, S.A.U. 

400497,55 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

23-9-15 DEVOLUCIÓ FIANÇA Exp. RCD 098/2015 CAN AXARTELL, SL 17321 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

23-9-15 DEVOLUCIÓ FIANÇA Exp. RDC 101/2015 MERCADONA, SA 8209,95 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

23-9-15 DEVOLUCIÓ FIANÇA Exp. RCD 107/2015 Catalina Tur 
Cabanillas 

1641,88 
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DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

23-9-15 DEVOLUCIÓ FIANÇA Devolució fiança Exp. RCD 
109/2015 

Bibiloni 2000, SA 2996,57 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

23-9-15 DEVOLUCIÓ FIANÇA Devolució fiança Exp. RCD 
010/2014 

Elecnor, SA 364 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

23-9-15 DEVOLUCIÓ FIANÇA Devolució fiança Exp. RCD 
094/2015 

MARIA ROSSELLO 
FIOL 

2496,96 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

23-9-15 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

Jornada de contractació 
Administrativa del 9 a l'11 de 
juny de 2015 

Cecilia Patricia Más 
Pirille 

  

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

23-9-15 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

Gestió de continguts web - del 4 
a l'11 de maig de 2015 - 16 
hores 

Maria Nieves Broto 
Pachiardi 

  

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

24-9-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Reintegrament drets d'examen 
obtenció acreditació professional 
personal admissió i control 
d'ambient intern 

Massimo Massaferro 115,42 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

23-9-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Reintegrament drets d'examen 
obtenció acreditació professional 
personal admissió i control 
d'ambient intern 

Vladimir Petrov 
Kirov 

115,42 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

23-9-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Reintegrament drets d'examen 
obtenció acreditació professional 
personal admissió i control 
d'ambient intern 

Joser Gorreta 
Fernandez 

115,42 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

24-9-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Reintegrament drets d'examen 
obtenció acreditació professional 
personal admissió i control 
d'ambient intern 

Miguel Angel Vadillo 
Redondo 

115,42 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

24-9-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Reintegrament drets d'examen 
obtenció acreditació professional 
personal admissió i control 
d'ambient intern 

Manuel Francisco 
Duarte Fernandez 

115,42 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

24-9-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Reintegrament drets d'examen 
obtenció acreditació professional 
personal admissió i control 
d'ambient intern 

Narcido Valdes 
Baena 

115,42 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

24-9-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Reintegrament drets d'examen 
obtenció acreditació professional 
personal admissió i control 
d'ambient intern 

Jesus Diaz Flores 115,42 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

24-9-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Reintegrament drets d'examen 
obtenció acreditació professional 
personal admissió i control 
d'ambient intern 

André Jessie Corens 115,42 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

25-9-15 ALTRES Ingres indegut en  el CIM de la 
CAIB 

IMAS 3,25 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

25-9-15 COMISSIÓ DE SERVEIS Autorització desplaçament en 
comisió de serveis reunió 
UNESPA, Madrid, 28/09/2015 

?   

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

29-9-15 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

Relació Q/2015/2451 Varis 632,87 
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DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

29-9-15 ALTRES Concessió d'una bvesreta del 
100% de l'import de l'aportació 
econòmica, anual i ordinària de 
2015 

Consorci de 
tecnologies de la 
informació i de les 
comunicacions de 
Mallorca 

24645,88 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

30-9-15 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

Endós de la certificació 68 de 
l'obra Projecte de conservació de 
la xarxa de carreteres del CIM 
zona 8 - Exp. 20/09 

Melchor Macaró, 
SAU 

102634,58 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

7-10-15 ALTRES CANVI DE TITULAR VEDAT 
PM-10.167 

MªC. G-R. G   

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

7-10-15 ALTRES RES. NO INCOACIÓ EXP. 
CZ15/0071 

J.G.G.   

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

7-10-15 ALTRES RES. D'INICI EXP. 
SANCIONADOR DE CAÇA 
CZ15/0061 

R.G.C   

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

7-10-15 ALTRES RES. D'INICI EXP. 
SANCIONADOR DE CAÇA 
CZ15/0056 

O.V. K.A.   

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

6-10-15 ALTRES RES. D'INICI EXP. 
SANCIONADOR DE CAÇA 
CZ15/0054 

J.P.B I J.LL.LL.   

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

1-10-15 ALTRES RES. D'INICI EXP. 
SANCIONADOR DE CAÇA 
CZ15/0048 

J.A. A.R.   

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

1-10-15 ALTRES RES. D'INICI EXP. 
SANCIONADOR DE CAÇA 
CZ15/0046 

J.LL.G   

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

5-10-15 ALTRES RES. D'INICI EXP. 
SANCIONADOR DE CAÇA 
PS15/0002 

M.A. A.K.   

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

9-10-15 ALTRES RES.EXP. SANCIONADOR DE 
CAÇA PS15/0005 

P..G. F.V.   

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

15-10-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ FACTURES 
Q/2015/2487 

VARIS   

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

13-10-15 ALTRES AUTORITZACIÓ DE CONTROL 
DE COLOMS VEDAT PM-10.882 

S. DE LA G.P.   
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DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

14-10-15 ALTRES RES. AUTORITZACIÓ DE 
CONTROL DE CONILLS PER 
DANYS A L'AGRICULTURA 
VEDAT PM-11.503 

N.R.O.   

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

14-10-15 ALTRES AUTORITZACIÓ DE CONTROL 
DE COLOMS PER DANYS A 
INFRASTRUSCTURES DEL 
MUNICIPI DE LLORET DE 
VISTA ALEGRE 

A.B.P.   

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

14-10-15 ALTRES AUTORITZACIÓ CONTROL DE 
COLOMS PER DANYS A INFR. 
DEL MUNICIPI DE MONTUÏRI 

J.V.R   

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

4-11-15 ALTRES RES. INICI ADHESIÓ A LA 
CONV. DE SUBVENCIONS PER 
A LES CORPORACIONS 
LOCALS 

S,C.   

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

6-11-15 ALTRES RES. INICI ADHESIÓ A LA 
CONV. DE SUBVENCIONS PER 
A LES CORPORACIONS 
LOCALS 

S.C.   

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

5-11-15 ALTRES RES. INICI ADHESIÓ A LA 
CONV. DE SUBVENCIONS PER 
A LES CORPORACIONS 
LOCALS 

C.L.   

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

5-11-15 ALTRES RES. INICI ADHESIÓ A LA 
CONV. DE SUBVENCIONS PER 
A LES CORPORACIONS 
LOCALS 

C.L.   

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

6-11-15 ALTRES RES. INICI ADHESIÓ A LA 
CONV. DE SUBVENCIONS PER 
A LES CORPORACIONS 
LOCALS 

P.B.   

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

16-10-15 ALTRES CREACIÓ DEL VEDAT DE 
CAÇA  DENOMINAT SON 
GUYA 

F.H.K.   

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

22-10-15 ALTRES AMPLIACIÓ VEDAT DE CAÇA 
PM-10.410 

N.A.S   

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

20-10-15 ALTRES CANVI DE TITULAR VEDAT 
PM-11.752 

ALTIVO 
AGRICULTURA S.L. 

  

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

20-11-15 ALTRES CANVI DE TITULAR VEDAT 
PM-11.134 

A.D.R   

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

26-10-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ASSOCIACIÓ DE VEDATS DE 
CAÇA MAJOR ANY 2015 

AS. V.C.M. 582,48 
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DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

3-11-15 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RELACIÓ DE FACTURES 
Q/2015/2588 

? 1038,57 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

29-10-15 ALTRES SOL·LICITUD DE RENOVACIÓ 
DEL PLA TÈCNIC DE 
CAÇAEXP. 11989 

M.F.G   

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

29-10-15 ALTRES SOL·LICITUD DE RENOVACIÓ 
DEL PLA TÈCNIC DE 
CAÇAEXP. 10558 

P.Mº. T.P.   

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

29-10-15 ALTRES SOL·LICITUD DE RENOVACIÓ 
DEL PLA TÈCNIC DE 
CAÇAEXP. 11134 

A.D.R.   

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

29-10-15 ALTRES SOL·LICITUD DE RENOVACIÓ 
DEL PLA TÈCNIC DE CAÇA 
EXP. 10394 

F.V.F.   

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

29-10-15 ALTRES SOL·LICITUD DE RENOVACIÓ 
DEL PLA TÈCNIC DE CAÇA 
EXP. 11233 

P.T.F.   

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

29-10-15 ALTRES SOL·LICITUD DE RENOVACIÓ 
DEL PLA TÈCNIC DE CAÇA 
EXP. 12069 

I.S.C.   

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

29-10-15 ALTRES SOL·LICITUD DE RENOVACIÓ 
DEL PLA TÈCNIC DE CAÇA 
EXP. 11.821 

V. S.L   

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

29-10-15 ALTRES SOL·LICITUD DE RENOVACIÓ 
DEL PLA TÈCNIC DE CAÇA 
EXP. 10167 

MºC. G.R.   

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

26-10-15 ALTRES SOL·LICITUD DE RENOVACIÓ 
DEL PLA TÈCNIC DE CAÇA 
EXP. 11.367 

V. S.A.   

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

29-10-15 ALTRES SOL·LICITUD DE RENOVACIÓ 
DEL PLA TÈCNIC DE CAÇA 
EXP. 11.832 

J.P.G   

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

28-10-15 ALTRES SOL·LICITUD DE RENOVACIÓ 
DEL PLA TÈCNIC DE CAÇA 
EXP. 11.221 

S.C. DE C.   

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

29-10-15 ALTRES SOL·LICITUD DE RENOVACIÓ 
DEL PLA TÈCNIC DE CAÇA 
EXP. 11.154 

B.M.B.   



 177 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

16-10-15 ALTRES INICI EXP. SANCIONADOR DE 
CAÇA CZ15/0059 

J.M.N.   

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

15-10-15 ALTRES INICI EXP. SANCIONADOR DE 
CAÇA CZ15/0050 

B.LL.A.   

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

15-10-15 ALTRES INICI EXP. SANCIONADOR DE 
CAÇA CZ15/0055 

P.C.C   

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

15-10-15 ALTRES INICI EXP. SANCIONADOR DE 
CAÇA CZ15/0057 

A.R.P.   

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

16-10-15 ALTRES INICI EXP. SANCIONADOR DE 
CAÇA CZ15/0067 

G.P.L.   

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

16-10-15 ALTRES INICI EXP. SANCIONADOR DE 
CAÇA CZ15/0060 

?   

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

20-10-15 ALTRES INICI EXP. SANCIONADOR DE 
CAÇA CZ15/0064 

M.O.H.   

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

20-10-15 ALTRES INICI EXP. SANCIONADOR DE 
CAÇA CZ15/0062 

J.M.A.   

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

21-10-15 ALTRES INICI EXP. SANCIONADOR DE 
CAÇA CZ15/0069 

D.E.M.   

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

27-10-15 ALTRES INICI EXP. SANCIONADOR DE 
CAÇA CZ15/0078 

J.B.M.   

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

27-10-15 ALTRES INICI EXP. SANCIONADOR DE 
CAÇA CZ15/0076 

J.S.G.   

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

27-10-15 ALTRES INICI EXP. SANCIONADOR DE 
CAÇA CZ15/0072 

P.M.H.   

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

23-10-15 ALTRES INICI EXP. SANCIONADOR DE 
CAÇA CZ15/0073 

J.M. M.M.   
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DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

29-10-15 ALTRES INICI EXP. SANCIONADOR DE 
CAÇA CZ15/0087 

F.S.U.   

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

29-10-15 ALTRES INICI EXP. SANCIONADOR DE 
CAÇA CZ15/0086 

G.P.C.   

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

29-10-15 ALTRES INICI EXP. SANCIONADOR DE 
CAÇA CZ15/0088 

A.C.V.   

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

15-10-15 ALTRES R. FINAL EXP. SANCIONADOR 
DE CAÇA PS14/0030 

M.P.B.   

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

22-10-15 ALTRES NO INC.EXP. SANCIONADOR 
DE CAÇA CZ15/0070 

R.R.S.   

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

22-10-15 ALTRES REC. RESP. EXP. 
SANCIONADOR DE CAÇA 
CZ15/0058 

J.J. S.C.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

1-9-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 67ª 
certificació exp. contrac. 15/09 

CONSTRUCCIONE
S LLULL SASTRE, 
SA 

113164,5 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

3-9-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Aprovació ADO despesa finca 4 i 
9 exp. CM-64 Add. 2 

C.M.C. i altres 1140,63 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

4-9-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

abonament tarifa tractament dels 
residus de construcció i 
demolició exp. 8/2012/F/0/01 

FCC 
CONSTRUCCIO, 
SA - AMER E 
HIJOS, SA 

11784688,52 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

7-9-15 AUTORITZACIÓ 
ESPECIAL DE 
CIRCULACIÓ 

Autorització especial de 
circulació per la Ma-1022 exp. 
779/2015 

GRUAS MELIS, SL   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

8-9-15 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per col·locació de 
pancartes informatives Fireta 
d'Oportunitats a la Ma-13 exp. 
778/2015 

AJUNTAMENT 
MARRATXI 
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DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

10-9-15 APROVAR PLA 
SEGURETAT I SALUT EN 
OBRES 

Projecte d'execució de pantalles 
acústiques a la Ma-20 exp. 
32/2010 

UTE 
CONSERVACIO EIX 
PONENT-LLEVANT 

984433,78 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

10-9-15 CERTIFICACIÓ OBRA Final de les obres projecte 
prolongació Camí Vell de Lluc 
exp. 9/2014 

CONSTRUCCIONE
S LLULL SASTRE, 
SA 

189291,17 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

10-9-15 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

Projecte de substitució de 
barrera metàl·lica mixta d'acer i 
fusta Ma-10 exp. 7/2015 

PROHERIZ, SL 14501,35 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

11-9-15 ALTRES Incoació procediment 
sancionador ES 4/2012 

BODEGUES MACIÀ 
BATLE, SL 

  

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

11-9-15 ALTRES Incoació procediment 
sancionador  exp. ES 13/2015 

MALLA, SA   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

11-9-15 IMPOSAR OBLIGACIÓ 
ABONAR DANYS 

Procediment sancionador ref. ES 
8/2012  

T.A.N. 1800 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

11-9-15 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per col·locació de 
pancartes informatives 
OKTOBERFEST 2015 a la Ma-
19 exp. 757/2015 

AJUNTAMENT 
PALMA 

  

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

14-9-15 INICI PROCEDIMENT 
ADMINISTRATIU 

Inici expedient de danys DA 
14/2015 

Sr. V.D.B. 1025,39 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

14-9-15 AUTORITZACIÓ 
ESPECIAL DE 
CIRCULACIÓ 

Autorització vehicle pesant per 
les ctres. Ma-1140 Ma-1110 i 
Ma-1130 exp. 799/2015 

CONTRATAS 
SOLLER, SL 

  

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

14-9-15 ALTRES Habilitació del Sr. J.R.C.D.O. 
com a Coordinador en Cap D.I. 
Infraestructures i Mobilitat 

J.R.C.R.O.   
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DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

14-9-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament tarifa tractament de 
residus de construcció i 
demolició obres exp. 
9/2012/F/0/02 

DRAGADOS, SA - 
MELCHOR 
MASCARO, SAU 

26868942,46 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

15-9-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 48ª 
certificació servei exp. contrac. 
36/10 

VIABAL 
MANTENIMENT I 
CONSERVACIO, SA 

0 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

15-9-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament de la factura corresp. 
a la 47ª certificació exp. Contrac. 
36/10 

VIABAL 
MANTENIMENT Y 
CONSERVACIO, SA 

0 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

3-9-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament de liquidació de la 
retribució variable de l'any 2014 
exp. 001/04  

.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

17-9-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 52ª 
certificació exp. contrac. 35/10 

ELECTROHIDRÁUL
ICA MANACOR 

1168736,57 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

22-9-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 52ª 
certificació exp. contrac. 34/10 

ROIG, SA 11204,58 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

22-9-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Reconeixement obligació 1ª i 
darrera factura contracte exp. 
31/2014 

UTE DEGREE OF 
FREEDOM - 
INGENIERIA CIVIL 
Y TECNOLOGIA 
DEL 
MEDITERRANEO 

28919 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

24-9-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 1ª certificació 
exp. contrac. 02/15 

VIAS Y 
CONSTRUCCIONE
S, SA 

25469,14 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

24-9-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Tramesa de factura núm. Emit-
2015 01  

. 5929 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

25-9-15 APROVAR EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ 

Inici exp. contractació ref. 
21/2015 

.   
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DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

28-9-15 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per síquia per escomesa 
elèctrica a la Ma-3230 exp. 
776/2015 

Sr. R.M.S.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

28-9-15 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per col·locació de dos 
miralls a la Ma-1110 exp. 
736/2015 

Sr. J.LL. S.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

28-9-15 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per col·locació de 
pancartes oktoberfest a la Ma-1 
exp. 827/2015 

AJUNTAMENT 
CALVIA 

  

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

28-9-15 ALTRES Justificació de bestreta de caixa 
fixa ref. J/2015/192 

. 338,81 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

28-9-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 7ª certificació 
exp. contrac. 25/14 

ACSA OBRAS E 
INFRAESTRUCTUR
AS 

116410,45 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

29-9-15 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per col·locar cartell fira 
d'oportunitats Colonia Sant Jordi 
a la Ma-19 exp. 847/2015 

AJUNTAMENT SES 
SALINES 

  

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

29-9-15 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per substituir filat espinós 
per tanca a la Ma-3401 exp. 
766/2015 

Sr. P.N.E.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

30-9-15 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per ampliació xarxa 
soterrada de BT a la Ma-4025 
exp. 774/2015 

Sr. R.J.B.R.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

30-9-15 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per projecte de 
desplaçament de línia aèria 
"Ferriol" a la Ma-30 exp. 
805/2015 

ENDESA 
DISTRIBUCION 
ELECTRICA , SLU 

  

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

30-9-15 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per projecte de 
desplaçament de línia aèria MT 
Pla a la Ma-30 exp. 321/2015 

ENDESA 
DISTRIBUCION 
ELECTRICA, SLU 
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DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

30-9-15 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per escomesa elèctrica a 
la Ma-3301 i Ma-3340 exp. 
747/2015 

Sr. J.C.M.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

30-9-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 2ª certificació 
exp. contrac. 01/15 

AMER E HIJOS, SA 0 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

30-9-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 3ª i final 
certificació exp. contrac. 01/15 

AMER E HIJOS, SA 18,57 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

30-9-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 11ª 
certificació exp. contrac 3/13 

UTE OBRAS Y 
PAVIMENTACIONE
S MAN, SA - 
TORRESCAMARA 
Y CIA DE OBRAS - 
SIQUIER 

0 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

26-10-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures amb 
referència núm. 
79/45300/20150921. 

? 222,32 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

1-10-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 1ª certificació 
exp. contrac. 33/14 

UTE 
CONSTRUCIONES 
OLIVES, SL - 
COPCISA, SA 

115217,2 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

1-10-15 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

Aprov. ADO despesa finca 52 
exp. CM-61 Add. 26 

Sr. R.L.M. i C.S.Q. 329,63 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

1-10-15 APROVAR PLA DE 
SEGURETAT I SALUT 

Aprov. PSS obres exp. contrac. 
12/2015 

GIVASA, SA   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

1-10-15 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per creuament per 
instal·lar canonada a la Ma-
3440A exp. 767/2015 

Sr. M.P.C.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

2-10-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura exp. contrac. 
06/15 

UTE DRAGADOS - 
MELCHOR 
MASCARO 

38082,12 
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DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

2-10-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 27ª 
certificació exp. 9/2012 

UTE DRAGADOS - 
MELCHOR 
MASCARO 

997869,06 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

2-10-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura exp. contrac. 
16/09 

OBRAS Y 
PAVIMENTACIONE
S MAN, SA 

87043,47 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

2-10-15 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per sondeig per pou a la 
Ma-4040 exp. 796/2015 

Sr. J.M.A.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

2-10-15 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per projecte 
desplaçament línia soterrada de 
BT a la Ma-30 Ma-3011 Ma-15 i 
Ma-15D exp. 853/2015 

ENDESA 
DISTRIBUCIO 
ELECTRICA, SLU 

  

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

2-10-15 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per projecte nova línia 
soterrada BT a la Ma-30 Ma-
3011 i Ma-15D exp. 851/2015 

?   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

2-10-15 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per projecte de 
desplaçament línia aèria a la Ma-
30 exp. 852/2015 

ENDESA 
DISTRIBUCION 
ELECTRICA, SLU 

  

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

2-10-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 6ª certificació 
exp. contrac. 28/14 

ELSAMEX, SA 102164,59 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

2-10-15 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per reparar paret, retirar 
columna i canviar filferro per 
reixeta a la Ma-10 exp. 781/2015 

Sr. J.M.T.C.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

5-10-15 APROVACIÓ INICI EXP. 
CONTRACTACIÓ 

Aprovació exp. contrac. 19/2015 . 66955,62 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

5-10-15 IMPOSAR OBLIGACIÓ 
ABONAR DANYS 

obligació d'abonar danys a les 
carreteres exp. DA 04/2015 

Sr. G.U.E.P. 1288,29 
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DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

5-10-15 ALTRES Classificació de les proposicions 
i requeriment documentació 
contrac. ref. 16/2015 

TRADESEGUR, SA   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

6-10-15 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per tancament amb 
reixeta damunt paret a la Ma-
3431 exp. 722/2015 

Sr. J.F.G.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

6-10-15 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per cimentació de reforç 
de reixeta a la Ma-3410 exp. 
743/2015 

Sr. J.P.G.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

6-10-15 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

Indemnització per raó de servei 
de guàrdia emergències entre 
29/06/2015 i 3/08/2015 

. 11653,95 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

15-10-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures amb 
referència núm. 
79/45300/20150905. 

? 78,09 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

6-10-15 ALTRES Autorització i inclusió en la 
nòmina de dietes manutenció per 
raó de servei mes de juliol 2015 

. 1228,36 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

6-10-15 ARXIU EXPEDIENT Arxiu reclamació patrimonial ref. 
RP 25/2015 

Sr. J.L.A.G.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

6-10-15 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per creuament per 
instal·lació de xarxa BT a la Ma-
10 exp. 196/2010e 

Sr. J.V.A.F.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

20-10-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures amb 
referència núm. 
79/45300/20150908. 

? 118,07 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

6-10-15 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Tramesa de permís per accés i 
tancament de finca a la Ma-1015 
exp. 469/2015 

Sr. J.L.L.R.   
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DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

7-10-15 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per construcció de 
magatzem agrícola a la Ma-
3340A exp. 811/2015 

ALMENDRAS Y 
FRUTOS SECOS 
BONANY, SL 

  

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

7-10-15 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per tancament de finca 
amb marés i reixeta a al MA-13 
exp. 824/2015 

Sra. A.C.B.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

7-10-15 AUTORITZACIÓ 
ASSISTÈNCIA CURSOS 

Autorització per assistir a curs en 
matèria d'expropiació forçosa Sr. 
M.R.P.E. 

?   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

7-10-15 AUTORITZACIÓ 
ASSISTÈNCIA CURSOS 

Autorització per assistir al curs 
JURISPRUDENCIA TS EN 
MATERIA D'EXPROPIACIÓ 
FORÇOSA Sra. I.P.C. 

?   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

7-10-15 AUTORITZACIÓ 
ASSISTÈNCIA CURSOS 

Autorització assistència al curs 
PROGRAMA CLIP Sr. A.D.P.E. 

?   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

7-10-15 AUTORITZACIÓ 
ASSISTÈNCIA CURSOS 

Autorització per assistir al curs 
PROGRAMA CLIP Sr. M.M.F. 

.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

7-10-15 AUTORITZACIÓ 
ASSISTÈNCIA CURSOS 

Autorització per assistir al curs 
PROGRAMA CLIP Sr. O.J.B. 

?   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

7-10-15 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per tancament d'un solar 
a la Ma-15 exp. 813/2015 

Sr. A.P.P.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

8-10-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 3ª certificació 
exp. Contrac 32/14 

ACSA OBRAS E 
INFRAESTRUCTUR
AS, SA 

0 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

8-10-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 1ª certificació 
exp. Contrac 32/14 

ACSA OBRAS E 
INFRAESTRUCTUR
AS 

0 
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DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

8-10-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 2ª certificació 
exp. contrac. 32/14 

ACSA, OBRAS E 
INFRAESTRUCTUR
AS 

0 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

8-10-15 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per xarxa soterrada de 
BT Rompetechos exp. 
1117/2014 

ENDESA 
DISTRIBUCION 
ELECTRICA, SL 

  

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

8-10-15 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per projecte de nova 
LAMT a la Ma-3410 exp. 
1852/2012b 

ENDESA 
DISTRIBUCIÓN 
ELECTRICA, SLU 

  

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

8-10-15 DEVOLUCIÓ FIANÇA Devolució fiança definitiva exp. 
13/06 

RAFER 
INGENIERIA, SL 

1040 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

8-10-15 ALTRES Aprovació projecte de reforç del 
ferm clau: 15-22.0-RF 

. 349336,24 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

8-10-15 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

Rectificació de resolució de 
classificació de propostes 
presentades exp. contractació 
17/2015 

AGLOMSA 182413,55 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

9-10-15 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per legalització i 
enderroc d'habitatge a la Ma-10 
exp 858/2015 

VALLDEMOSSA 
HOUSE ONE, SL 

  

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

9-10-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 2ª certificació 
exp. contrac. 4/15 

COEXA 0 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

9-10-15 DEVOLUCIÓ FIANÇA Devolució fiança exp. contrac. 
16/12 

FIRMES Y 
ASFALTADOS DEL 
SUR, SL 

20627,36 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

9-10-15 DEVOLUCIÓ FIANÇA Devolució fiança exp. contrac. 
12/13 

FIRMES Y 
ASFALTADOS DEL 
SUR, SL 

33241,35 
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DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

9-10-15 AUTORITZACIÓ 
ESPECIAL DE 
CIRCULACIÓ 

Autorització especial circulació 
per la Ma-1022 exp. 894/2015 

VIAS Y OBRAS 
PUBLICAS, SA 

  

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

9-10-15 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per projecte de 
legalització d'edificacions a la 
Ma-5111 exp. 729/2015 

Sr. J.J.V.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

9-10-15 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per projecte MT 
subestació Capdepera a la Ma-
4040 exp. 717/2013c 

AJUNTAMENT 
CAPDEPERA 

  

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

13-10-15 CERTIFICACIÓ OBRA Aprovació certificació final obra 
exp. 21/2014 

MATIAL ARROM 
BIBILONI, SL 

0 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

13-10-15 CERTIFICACIÓ OBRA Aprovació certificació final obres 
exp. 22/2014 

MATIAS ARROM 
BIBILONI, SL 

0 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

13-10-15 CERTIFICACIÓ OBRA Aprovació certificació final obres 
exp. 23/2014 

MATIAS ARROM 
BIBILONI, SL 

0 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

15-10-15 DEVOLUCIÓ FIANÇA Devolució fiança definitiva obres 
exp. 11/13 

FIRMES Y 
ASFALTADOS DEL 
SUR, SL 

40705,21 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

15-10-15 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

Aprovació ADO despesa finca 14 
exp. 175 Add. 16 

Sra. F.B.V. 43461,02 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

15-10-15 ALTRES Autorització desplaçament en 
comissió de serveis - GRUP DE 
TREBALL SOBRE VEHICLES 
HISTÒRICS  

.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

19-10-15 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per condicionament 
accés i tancament amb paret i 
reixeta a la Ma-3400 exp. 
444/2015 

Sr. J.C.B.   
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DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

21-10-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures amb 
referència 
núm.79/45300/20150913. 

? 9888,69 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

19-10-15 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

Abonament indemnització per 
raó de servei de guàrdia per a 
actuacions d'emergències 
període 3/08/2015  

diversos 9888,2 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

21-10-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Factura de l'Ajuntament de 
Marratxí amb referència núm. 
79/45300/20150915. 

? 680,02 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

19-10-15 INCLUSIÓ NÒMINA PER 
DIETES 

Dietes manutenció mes d'agost 
2015 

DIVERSOS 1647,8 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

19-10-15 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

Aprovació ADO despesa finca 7 
exp. CM-42 Add. 12 

EXPLOTACIONES 
AGRICOLAS RIBOT 
COSTA E HIJOS, 
SL 

28794,86 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

21-10-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Factura de Canon España S.A. 
amb referència núm. 
79/45300/20150916. 

? 508,2 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

9-10-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures de Dava S.A. 
amb referència núm. 
79/45300/20150824. 

? 927,72 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

9-10-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures amb 
referència núm. 
79/45300/20150829. 

? 162,94 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

20-10-15 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

Rectificació resolució data 22-09-
2015 exp. contrac. 15M001555 

ASESORIA 
TECNICA Y 
PROYECTOS S 
XXI, SL 

14520 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

7-10-15 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

Correcció d'errades de la 
resolució de data 30 de 
setembre de 2015, de justificació 
de la bestreta de caixa fixa amb 
nº de compte justificatiu 
J/2015/196. 

? 822,95 
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DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

23-10-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures amb 
referència núm. 
79/45300/2015092200. 

? 663,62 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

21-10-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Factura de Servicios de 
Asistencia Maquinaria de 
Automoción, S.L. amb referència 
núm. 79/45300/2015090300. 

? 3146 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

21-10-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures amb 
referència núm. 
79/45300/2015091700. 

? 643,75 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

20-10-15 CERTIFICACIÓ OBRA Aprovació certificació final obres 
exp. contrac. 3/2014 

VOPSA 46989,43 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

19-10-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 69ª 
certificació exp. contrac. 18/09 

AGLOMSA 158818,22 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

28-10-15 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per col·locació de 
senyals de guals a la Ma-10 exp. 
659/2015 

EL OLIVO GMBH   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

21-10-15 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per reconstrucció 
d'habitatge a la Ma-1 exp. 
792/2015 

Sr. M.T.B.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

23-10-15 APROVAR EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ 

Inici expedient contractació ref. 
23/2015 

.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

19-10-15 EXPROPIACIÓ Peça incidental 62/2015 finca 3 
exp. CM-72  

Sra. A.M.A.S. i Sr. 
C.M.A.S. 

38318,53 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

29-9-15 CATALOGACIÓ VEHICLE 
HISTÒRIC 

Vehicle bastidor 
GHN4U175839G exp. 
2015010823 

Sr. A.R.C.   
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DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

28-9-15 CATALOGACIÓ VEHICLE 
HISTÒRIC 

Vehicle amb bastidor 
2002061307 exp. 2015012449 

Sr. J.M.F.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

28-9-15 CATALOGACIÓ VEHICLE 
HISTÒRIC 

Vehicle amb bastidor 
E056010111 exp. 2015011569 

Sr. J.V.S.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

28-9-15 CATALOGACIÓ VEHICLE 
HISTÒRIC 

Vehicle amb bastidor 646688 
exp. 2015011936 

FAR STREAM, SL   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

28-9-15 CATALOGACIÓ VEHICLE 
HISTÒRIC 

Vehicle amb bastidor 2941892 
exp. 2015010528 

Sr. S.G.P.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

28-9-15 CATALOGACIÓ VEHICLE 
HISTÒRIC 

Vehicle amb bastidor 
VBN1T032833 exp. 2015009598 

Sra. P.B.M.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

28-9-15 CATALOGACIÓ VEHICLE 
HISTÒRIC 

Vehicle amb bastidor 12801323 
exp. 2015010251 

Sr. J.R.W.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

28-9-15 CATALOGACIÓ VEHICLE 
HISTÒRIC 

Vehicle amb bastidor 
WV2ZZZ24ZDH100786 exp. 
2015005121 

Sr. L.M.N.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

28-9-15 CATALOGACIÓ VEHICLE 
HISTÒRIC 

Vehicle amb bastidor 3Y3010896 
exp. 2014012965 

Sr. F.S-B.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

28-9-15 CATALOGACIÓ VEHICLE 
HISTÒRIC 

Vehicle amb bastidor 
TPSW65030107 exp. 
2015011567 

 Sr. M.N.N.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

28-9-15 CATALOGACIÓ VEHICLE 
HISTÒRIC 

Vehicle amb bastidor 
1HD1BHL1XGY015021 exp. 
2015004606 

Sr. A.O.   
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DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

28-9-15 CATALOGACIÓ VEHICLE 
HISTÒRIC 

Vehicle amb bastidor 
081A22128251234782 exp. 
2015009945 

Sr. A.M.P.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

28-9-15 CATALOGACIÓ VEHICLE 
HISTÒRIC 

Vehicle amb bastidor 225536 
exp. 2015008835 

Sra. A.E.L.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

28-9-15 CATALOGACIÓ VEHICLE 
HISTÒRIC 

Vehicle amb bastidor 
1532805761 exp. 2015008840 

Sr. W.M.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

28-9-15 CATALOGACIÓ VEHICLE 
HISTÒRIC 

Vehicle amb bastidor 828754 
exp. 2015006841 

Sr. H.P.O.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

28-9-15 CATALOGACIÓ VEHICLE 
HISTÒRIC 

Vehicle amb bastidor 
XC2S1N11194282 exp. 
2014013056 

Sr. P.M.M-L.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

28-10-15 APROVAR EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ 

Adjudicació contracte exp- 
17/2015 

AGLOMSA   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

19-10-15 CERTIFICACIÓ OBRA Abonament  certificació final obra 
exp. 15M01155 

SOLUTIOMA, SL 2017,49 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

20-10-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Reconeixement obligació 3ª 
factura contracte exp. 5/2015 

TYSA 31254,3 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

20-10-15 CERTIFICACIÓ OBRA Abonament certificació final exp. 
15M01755 

SOLUTIOMA, SL 2447,96 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

20-10-15 CERTIFICACIÓ OBRA Abonament factura 2ª certificació 
exp. 02/15 

VIAS Y 
CONSTRUCCIONE
S, SA  

386918,34 
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DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

29-10-15 ALTRES Sol·licitud d'interessos legals de 
mora exp. Exprop 166 Finca 1 
Clau: 2-CA-9545-1-VA 

.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

29-10-15 INICI PROCEDIMENT 
ADMINISTRATIU 

Incoació procediment 
sancionador en matèria de 
carreteres exp. ES 17/2015 

C.NC. 
ENTERTAINMENT 

  

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

30-10-15 APROVAR PLA DE 
SEGURETAT I SALUT 

Aprovació Pla de Seguretat i 
Salut obres exp. 17/2015 

AGLOMSA   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

20-10-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 53ª 
certificació exp. 35/10 

ELECTROHIDRÁUL
ICA MANACOR, SA 

13892,07 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

30-10-15 IMPOSAR OBLIGACIÓ 
ABONAR DANYS 

Obligació d'abonar danys en 
relació a procediment ref. DA 
11/2015 

Sr. I.S.M. 315,96 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

30-10-15 IMPOSAR OBLIGACIÓ 
ABONAR DANYS 

Obligació d'abonar danys en 
relació a procediment ref. DA 
8/2015 

Sr. F.G.C.M. 385,77 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

29-10-15 INICI PROCEDIMENT 
ADMINISTRATIU 

Incoació procediment 
sancionador ref. ES 19/2015 

C.N.C. 
ENTERTAINMENT 

  

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

23-10-15 INICI PROCEDIMENT 
ADMINISTRATIU 

Adjudicació contracte 
subministrament exp. 16/2015 

TRADESEGUR, SA 1197,5 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

22-10-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Obligació despesa exp. CM-61 
Add. 39  

Sra. S.A.M.P. 112,59 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

22-10-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Obligació despesa exp. CM-61 
Add. 41  

Sra. M.C.G. 2079,68 
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DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

22-10-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Obligació despesa aprovació 
ADO exp. CM-60 Add. 67 

MAR BALEAR 34, 
SL 

225,54 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

22-10-15 ALTRES Resolució peça incidental 
63/2015 relativa a finca 3 exp. 
CM-72 

Sr. C.M.A.S.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

26-10-15 ALTRES Requeriment esmena recurs 
d'alçada en relació exp. ref. ES 
6/2014-LS 

REIAL PULA GOLF, 
SL 

  

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

23-10-15 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per reforma d'habitatge a 
la Ma-4041 exp. 909/2015 

Sra. M.B.C.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

26-10-15 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per tancament de finca i 
canvi d'accés a la Ma-3330 exp. 
883/2015 

Sr. M.B.S.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

21-10-15 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per fes talús a la Ma-19 
exp. 929/2015 

Sr. G.V.A.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

26-10-15 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per millora de 
recobriment d'oleoducte a la Ma-
20 exp. 888/2015 

CLH   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

27-10-15 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per col·locació pancartes 
fira de tardor a la Ma-13 exp. 
946/2015 

AJ. MARRATXI   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

27-10-15 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per col·locació de 
pancartes Fira Nupcial a la Ma-
13A Ma-15 Ma-19 exp. 897/2014 

INSTITUT 
D'INNOVACIO 
EMPRESARIAL 
ILLES BALEARS 

  

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

23-10-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Aprovació ADO  despesa finca 
10 exp. CM-60 Add. 57 

Sra. J.F.M. i altres 213,35 
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DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

30-10-15 AUTORITZACIÓ 
ESPECIAL DE 
CIRCULACIÓ 

Autorització especial de 
circulació per la Ma-10 exp. 
1004/2015 

GRUAS POL, SA   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

29-10-15 AUTORITZACIÓ 
ESPECIAL DE 
CIRCULACIÓ 

Pròrroga d'utoritzacio especial de 
circulació  per la ctra. Ma-1044 i 
Ma-1045 exp. 450/2015-b 

MELCHOR 
MASCARO, SAU 

  

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

23-10-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Aprovació d'ADO despesa finca 
28 exp. 93 Add. 15 

Sr. A.G.G. 3451,79 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

23-10-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Aprovació ADO despesa finca 
162.1 exp. CM-60 Add. 66 

GLR RURAL 
PORRERES, SLU 

392,14 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

26-10-15 ALTRES Resolució peça incidental 
65/2015 relativa a finca 3 exp. 
CM-72 

. 158217,5 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

28-10-15 AUTORITZACIÓ 
ESPECIAL DE 
CIRCULACIÓ 

Autorització especial de 
circulació per la ctra. Ma-1022 
exp. 987/2015 

Sr. M.O.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

26-10-15 ALTRES Anul·lació d'aprovació definitiva 
exp. contractació clau:14-19.0-
ML 

.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

15-10-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Reconèixer obligació 24ª factura 
exp. contrac. 13/2012/F/1/03 

UTE GRUSAMAR - 
UAP 2100 

227332,66 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

30-10-15 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per fer cata a la Ma-19 
exp. 2915/2015f 

CARREFOUR 
PROPERTY 
ESPAÑA, SLU 

  

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

28-10-15 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per fer sondeig 
explotació d'aigües soterrades a 
la Ma-1032 exp.. 879/2015 

Sr. M.B.F.   
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DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

28-10-15 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per instal·lació de mirall a 
la Ma-2113 exp. 752/2015 

Sr. M.M.G.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

28-10-15 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per ubicar dues noves 
aturades d'autobús a la Ma-2210 
exp. 126/2014 

CONSORCI DE 
TRANSPORTS DE 
MALLORCA 

  

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

8-10-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Reconeixement obligació 6ª 
factura exp. contrac. 15M00455 

AZIMUT, SL 10073,25 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

14-10-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 69ª 
certificació exp. contrac. 20/09 

MELCHOR 
MASCARO, SA 

70140,32 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

20-10-15 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per arreglar aljub a la 
Ma-5012 exp. 683/2015b 

Sr. M.A.B.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

21-10-15 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per pantalla antisònica i 
plantació d'arbres a la Ma-13 
exp. 9/2015d 

Sr. B.A.Z.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

21-10-15 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per projecte nova línia 
soterra M.T. a la Ma-15 exp. 
2564/2012b 

ENDESA 
DISTRIBUCION 
ELECTRICA, SLU 

  

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

21-10-15 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per projecte de 
construcció d'aturada de bus a la 
Ma-1110 exp. 949/2015 

AJ. VALLDEMOSSA   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

8-10-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 4ª certificació 
exp. contrac 29/14 

ACSA, SA 102419,45 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

8-10-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 9ª certificació 
exp. contrac 15/14 

OHL 0 
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DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

8-10-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 8ª certificació 
exp. contrac. 15/14 

OHL 0 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

8-10-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 7ª certificació 
exp. contrac 15/14 

OHL 0 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

8-10-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 6ª certificació 
exp. contrac 15/14 

OHL 0 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

8-10-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 69ª 
certificació exp. contrac 13/09 

COMASA 97615,24 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

19-10-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 69ª 
certificació exp. contrac 14/09 

CONSTRUCCIONE
S LLULL SASTRE, 
SA 

85077,35 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

16-10-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 7ª certificació 
exp. contrac 28/14 

ELSAMEX, SA 341114,78 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

9-10-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 3ª i final 
certificació exp. contrac 04/15 

COEXA 8876,52 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

15-10-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 69ª 
certificació exp. contrac 15/09 

CONSTRUCCIONE
S LLABRES FELIU, 
SLU 

91748,18 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

19-10-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 12ª 
certificació exp. contrac 3/13 

UTE MAN - 
TORRESCAMARA - 
ESTEL - SIQUIER 

1963,25 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

19-10-15 ALTRES Cancel·lació del dipòsit previ 
ocupació finques 43 i 43.1 exp. 
CM-61  

CIM 371,76 
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DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

13-10-15 ALTRES Requeriment d'esmena de 
sol·licitud d'iniciació procediment 
ref. RP 29/2015-LS 

Sra. F.S.M.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

13-10-15 ALTRES Comunicació relativa a sol·licitud 
d'iniciació procediment ref. RP 
30/2015-LS 

Sr. J.F.V.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

13-10-15 ALTRES Requeriment d'esmena de 
sol·licitud d'iniciació procediment 
ref. RP 32/2015 

Sra. F.V.R.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

14-10-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Reconeixement obligació 26ª i 
27ª factures exp. contrac. 
12/2012/F/1/02 

ANETO 
CONSULTORES, 
SL 

12304,35 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

2-10-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament 5ª factura 
assistència tècnica exp. contrac. 
3/2012 

UTE GEOMA - 
INZAMAC 

187652,55 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

8-10-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 4ª certificació 
exp. contrac. 32/14 

ACSA 313212,14 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

16-10-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 69ª 
certificació exp. contrac. 17/09 

CONSTRUCCIONE
S Y 
PAVIMENTACIONE
S SIQUIER, SA 

88966,6 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

20-10-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 52ª 
certificació exp. contrac. 33/10 

UTE 
CONSERVACIO 
INTEGRAL MA-13 

372987,02 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

26-10-15 INICI PROCEDIMENT 
ADMINISTRATIU 

Inici exp. DA 17/2015 de 
responsabilitat patrimonial 

Sr. J.A.F. 1849,56 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

5-11-15 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per condicionar accés a 
la Ma-13A exp. 859/2015 

Sr. J.A.C.   
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DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

5-11-15 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per instal·lar xarxa bt 
paral·lela a la Ma-3240 exp. 
73/2014b 

Sr. F.E.F.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

5-11-15 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per plantació de xipresos 
per tancament de parcel·la a la 
Ma.1015 exp. 846/2015 

Sr. R.B.F.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

4-11-15 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per projecte de 
sobreeixidor d'emergència 
terrestre i submarí a s'Arenal 
ctra. Ma-19 Ma-16a i Ma-6012 
exp. 756/2015 

EMAYA, SA   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

4-11-15 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per tancament de finca 
amb pals i reixeta a la Ma-1015 
exp. 941/2015 

Sr. J.G.V.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

5-11-15 DEVOLUCIÓ FIANÇA Devolució de fiança definitiva 
exp. 02/14 

AGLOMSA, SA 13556,5 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

19-10-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament de factura 1ª 
certificació exp. contrac. 09/15 

VOPSA 722842,82 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

4-11-15 REQUERIMENT 
SUBSANACIÓ ERRADES 

Requeriment esmena recurs 
d'alçada en relació al 
procediment ref. SJA 876/2014B 

GOLF MAIORIS, SA   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

3-11-15 INICI PROCEDIMENT 
ADMINISTRATIU 

Incoació procediment 
sancionador exp. ES 21/2015 

MOTOR 
MALLORCA, SA 

  

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

3-11-15 INICI PROCEDIMENT 
ADMINISTRATIU 

Incoació procediment 
sancionador en matèria de ctres. 
ES 17/2013 

Sr. F.J.C.N.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

20-10-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 33ª 
certificació exp. 38/11 

UTE ROIG - 
ELECTRONIC 
TRAFIC, SA 

20655,99 
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DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

20-10-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 33ª 
certificació exp. 38/11 

UTE ROIG - 
ELECTRONIC 
TRAFIC, SA 

20655,99 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

4-11-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Reconeixement obligació 
d'abonament d'interessos 
derivada de la Sentència núm. 
208/2015 exp. RP 31/2010 - P.A. 
335/2011 

Sra. F.M.M. 430,56 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

4-11-15 REQUERIMENT 
SUBSANACIÓ ERRADES 

Esmena sol·licitud d'iniciació 
procediment ref. RP 34/2015 

SGM 
CORPORACION DE 
SERVICIOS 

  

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

23-10-15 INCLUSIÓ NÓMINA 
INDEMNITZACIÓ 

Indemnització per raó de servei 
de guàrdia període 31/08/2015 a 
28/09/2015 

A.G.M. i Altres 9181,9 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

22-10-15 ALTRES Requeriment de pagament 
despeses derivades de 
publicació al BOIB anunci de 
licitació exp. 14/2015 

HIERROS BUENO, 
SAL 

210,25 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

22-10-15 ALTRES Requeriment de pagament 
despeses derivades de 
publicació al BOIB exp. contrac. 
7/2015 

PROHERIZ, SL 270,26 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

23-10-15 INCLUSIÓ NÒMINA PER 
DIETES 

Dietes de manutenció per raó de 
servei mes de setembre 2015 

Diversos 2456,72 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

16-10-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Reconèixer obligació derivada de 
retribució variable 3r trimestre 
2015 exp. 001/04 

PAMASA 2746473,54 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

21-10-15 RESOLUCIÓ 
DESESTIMATÒRIA 

Recurs potestatiu de reposició 
en relació a procediment ref. RP 
15/2014 

Sra. A.E.L.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

14-10-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Obligació 3ª i 4ª factura exp. 
contrac. 8/2015/F/5/02 

ANETO 
CONSULTORES, 
SL 

746,94 
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DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

22-10-15 ALTRES Resolució prorroga exp. 
contractació ref. 32/2014 

ACSA, OBRAS E 
INFRAESTRUCTUR
AS, SA 

  

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

22-10-15 APROVAR EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ 

Aprovació exp. ref. 20/2015 . 68136,07 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

22-10-15 CERTIFICACIÓ OBRA Aprovació certificació final obres 
exp. 26/2014 

CONSTRUCCIONE
S Y 
PAVIMENTACIONE
S SIQUIER, SA 

0 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

4-11-15 APROVAR EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ 

Aprovació del modificat núm. 1 
projecte contrac. exp. 24/2014-
M1 

. 36986,33 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

4-11-15 INICIAR EXPEDIENT Inici expedient contractació exp. 
24/2015 

.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

3-11-15 ALTRES Renuncia a celebració expedient 
de contractació del serveis 
d'assistència tècnica exp. 
10/2014 

.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

4-11-15 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

Adjudicació de contracte menor 
de servei exp. 15M02455 

G-SIX 17500 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

5-11-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures amb 
referència núm. 
79/45300/20150928. 

? 1238,01 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

4-11-15 CONTRACTE MENOR Adjudicació contracte menor exp. 
15M02655 

ENDESA 
DISTRIBUCION 
ELECTRICA, SLU 

19548,58 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

4-11-15 CONTRACTE MENOR Adjudicació contracte menor exp. 
15M02755 

ENDESA 
DISTRIBICION 
ELECTRICA, SLU 

15619,53 
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DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

9-11-15 CONTRACTE MENOR Adjudicació de contracte menor 
exp. 15M02555 

CIMAR 
INGENIERIA, SL 

21417 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

6-11-15 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per col·locació de cartells 
anunciadors "FIRA 
TASTAMODA" a la Ma-13 exp. 
1009/2015 

AJ. BINISSALEM   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

30-10-15 AUTORITZACIÓ 
ESPECIAL DE 
CIRCULACIÓ 

Autorització especial circulació 
per la Ma-10 exp. 1004/2015 

GRÚAS POL, SA   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

3-11-15 CATALOGACIÓ VEHICLE 
HISTÒRIC 

Catalogació vehicle històric amb 
bastidor: FIAT110F6153703  

RENT A CLASSIC 
CAR, SLU 

  

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

3-11-15 CATALOGACIÓ VEHICLE 
HISTÒRIC 

Catalogació vehicle històric amb 
bastidor: 0029199 

Sr. N.N.D.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

3-11-15 CATALOGACIÓ VEHICLE 
HISTÒRIC 

Catalogació vehicle històric amb 
bastidor: WV2ZZZ25ZEH002318 

Sra. D.J.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

3-11-15 CATALOGACIÓ VEHICLE 
HISTÒRIC 

Catalogació vehicle històric amb 
bastidor: 1B7JD24T2HS434221 

Sr. M.C.C.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

3-11-15 CATALOGACIÓ VEHICLE 
HISTÒRIC 

Catalogació vehicle històric amb 
bastidor: RV12548470 

Sr. E.P.A.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

3-11-15 CATALOGACIÓ VEHICLE 
HISTÒRIC 

Catalogació vehicle històric amb 
bastidor: 055382 

CAN GUILLOT, SA   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

3-11-15 CATALOGACIÓ VEHICLE 
HISTÒRIC 

Catalogació vehicle històric amb 
bastidor: HBJ8L31140 

Sr. L.M.G.R.   
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DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

3-11-15 CATALOGACIÓ VEHICLE 
HISTÒRIC 

Catalogació vehicle històric amb 
bastidor: 11102110071015 

Sra. K.F.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

3-11-15 CATALOGACIÓ VEHICLE 
HISTÒRIC 

Catalogació vehicle històric amb 
bastidor: TW7XKFP328S680570 

Sr. S.J.L.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

3-11-15 CATALOGACIÓ VEHICLE 
HISTÒRIC 

Catalogació vehicle històric amb 
bastidor: TW7XKP328S680570 

Sr. S.J.L.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

3-11-15 CATALOGACIÓ VEHICLE 
HISTÒRIC 

Catalogació vehicle històric amb 
bastidor: 110900631 

Sr. F.D.P.P.V.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

3-11-15 CATALOGACIÓ VEHICLE 
HISTÒRIC 

Catalogació vehicle històric amb 
bastidor: 1332122378 

Sr. S.S.B.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

10-11-15 AUTORITZACIÓ 
ESPECIAL DE 
CIRCULACIÓ 

Autorització especial de 
circulació per la ctra. Ma-1022 
exp. 1034/2015 

GRUAS POL, SA   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

3-11-15 CATALOGACIÓ VEHICLE 
HISTÒRIC 

Catalogació vehicle històric amb 
núm. bastidor: 11304210002182 

Sr. G.A..M.N.   

 
 
 


