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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL DE 
MALLORCA 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 3/2016 
Caràcter: ordinària  
Data: 10 de març de 2016 
Hora: de 9.13 h a 15.00 h 
Lloc: sala de plens 
 
HI ASSISTEIXEN: 
 

Hble. Sr. President: Miquel Ensenyat Riutort. 

Hbles. Srs. consellers: Antoni Amengual Perelló, Lluís Enric Apesteguia Ripoll, 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. 

Hi ha excusat l’assistència l’Hble. Sr. conseller Cosme Bonet Bonet. 

Secretari general: Sr. Jeroni M. Mas Rigo. 
Interventora general:  Sra. Elena Montejo Fuentes. 
 
 
ORDRE DEL DIA 
 

I) PART RESOLUTIVA 

PRESIDÈNCIA 

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior  (11-2-2016) 

2. Declaracions institucionals. 

3. Decrets a ratificar 

a) Decret del president del Consell Insular de Mallorca pel qual es nomenen 
representants del Consell en el Comitè de Seguiment del Programa Operatiu dels Fons 
Socials Europeus 2014-2020 de les Illes Balears (Comitè de Seguiment PO FSE 2014-
2020 de les Illes Balears). 
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b) Decret del president pel qual es nomena el representant del Consell Insular de 
Mallorca al Consell Assessor per a la Millora de l’Accessibilitat i de la Supressió de les 
Barreres Arquitectòniques. 

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

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

b) Decret de la Presidència del Consell de Mallorca pel qual es resol acumular 
l’exercici de les funcions de la Secretaria Tècnica de Cultura, Patrimoni i Esports i de la 
Secretria Tècnica de Territori i Insfraestructures. 

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

d) Decret de la Presidència del Consell de Mallorca pel qual es desposa el 
cessament d’un alt càrrec. 

e) Decret de la Presidència del Consell de Mallorca pel qual es nominen alts 
càrrecs. 

f) Decret de la Presidència del Consell de Mallorca pel qual es desposa la suplència 
de la Presidència els dies 25 i 26 de febrer i 2, 3 i 4 de març. 

g) Decret de la Presidència del Consell de Mallorca pel qual es modiica el Decret 
de dia 10 de juliol de 2015 pel qual es regula l’organització del Consell Insular de 
Mallorca. 

5. Proposta de canvi de representants a la Junta Rectora del Consorci Serra de 
Tramuntana Patrimoni Mundial. 

6. Proposta de nomenament dels representants del Consell en el Comitè de Seguiment 
del Programa de Desenvolupament Rural 2014-2020. 

DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

7. Proposta d’acord de concessió de subvenció nominativa  de l’exp.  num. FS010/16 
per al desenvolupament del programa “l’esport escolar federat a Mallorca” pel període 
comprès entre el 31/10/2015 i el 30/10/2016 i d’aprovació del text del conveni 
regulador 

DEPARTAMENT D’ECONOMIA I HISENDA 

8. Donar compte de l’informe d’Intervenció  núm. 4T/2015 de compliment de les 
obligacions trmestrals, corresponents al quart trimestre de 2015,  de subministrament 
d’informació de la Llei 2/2012 LOEPFS, desenvolupada per l’ordre HAP/2105/2012. 
 
DEPARTAMENT DE TERRITORI I INFRAESTRUCTURES 

9. Proposta d’aprovació del conveni de delegació de competències del municipi de 
Mancor de la Vall en el Consell Insular de Mallorca. 

10. Proposta d’acord de ple relatiu a la l’expedient sancionador en matèria de carreteres 
(es núm. 1/2014), incoat a l’Entitat “Jardineria Bisanyes, S.L.”  

DEPARTAMENT DE BENESTAR I DRETS SOCIALS 
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11. Proposta d’acord d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits de l’Institut 
Mallorquí d’Afers Socials (Exp.REC01/2016) 

12. Proposta d’acord d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits de l’Institut 
Mallorquí d’Afers Socials (Exp.REC02/2016) 

13. Proposta d’acord d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits de l’Institut 
Mallorquí d’Afers Socials (Exp.REC03/2016) 

DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT 

14. Canvi de representants del CIM a la Comissió de seguiment del conveni entre 
l’Institut Balear de Sanejament 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. 
 
15. Canvi de representants del CIM a la Comissió de Seguiment de la Reserva Marina 
de la Badia de Palma. 
 
16. Canvi de representants del CIM a la Comissió de Seguiment de la Reserva Marina 
de Llevant. 
 
17. Canvi de representants del CIM al Comitè de Prevenció i Control Integrat de 
Contaminació. 
 
18. Nomenament representant del Consell de Mallorca al Comitè Tècnic del Programa 
de Mesures i Vigilància Ambiental de les infraestructres del Pla Director sectorial per a 
la gestió dels residus de construccions, demolició, voluminosos i pneumàtics fora d’ús 
de Mallorca. 
 
19. Canvi de representants del CIM al Consell Assessor de Flora i Fauna de les Illes 
Balears. 
 
20. Canvi de representants del CIM al Consorci de recuperació de fauna de les Illes 
Balears (COFIB) 
 
21. Canvi de representants del CIM a LA Junta Insular d’Aigües de Mallorca. 
 
22. Canvi de representants del CIM al Subcomitè Informes Ambientals. 
 
23. Canvi de representants del CIM al Subcomitè Tècnic de Sostenibilitat Ambiental. 
 
24. Canvi de representants del CIM al Subcomitè Xarxa Natura 2000 
 
25. Canvi de representants del CIM a l’Autoritat de Gestió del Parc Natural de Sa 
Dragonera. 
 
26. Nomenament representants del Consell de Mallorca al Comitè de seguiment i 
control de malalties transmeses per vectors. 
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DEPARTAMENT DE DESENVOLUPAMENT LOCAL 

27. Assignar a les obres sol·licitades pels Ajuntaments les ajudes aprovades en el marc 
del Pla Especial d’Ajudes 2015-2016 a les corporacions locals de Mallorca de població 
inferior o igual a 20.000 habitants per a obres i serveis mínims obligatoris. 

28. Ampliació del termini per a l’execució de l’obra: “Projecte de modernització de 
l’enllumenat públic del nucli urbà de Ses Salines”, obra inclusa en el 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 

29. Decrets i resolucions per donar-ne compte 

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

b) Relació de resolucions de modificacions de crèdits . 

MOCIONS IMPULSORES O DE TRÀMIT I DE CARÀCTER IDEOLÒGIC  

30. Moció que presenta El Pi-Proposta per les Illes Balears del Consell de Mallorca 
sobre la transferència de competències en transport terrestre. 
 
31. Moció que presenta El Pi-Proposta per les Illes Balears del Consell de Mallorca, en 
vers  a la política de comunicación d’aquesta institució 
 
32. Moción que presenta el Grupo Ciudadanos (Partido por la Ciudadania) del Consell 
de Mallorca solicitando servicio de transporte adaptado para el centro de día de la Llar 
d’Ancians. 
 
33. Moción que presenta el Grupo Ciudadanos (Partido por la Ciudadania) del Consell 
de Mallorca solicitando la destitución de la Directora Insular de Igualdad. 
 
34. Moció que presenta el Grup Popular del Consell de Mallorca envers baixada del bou 
de Fornalutx. 
 
35. Moció que presenta el Grup Popular del Consell de en relació a nombrament gerent 
del Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial. 
 
36. Moció que presenta el Grup Popular del Consell de Mallorca envers la defensa del 
Consells Insulars, les Diputacions Provincials i els Cabildos Insulars. 
 
37. Moció que presenta el Grup Popular del Consell de Mallorca envers les marines 
seques. 
 
INTERPEL·LACIONS 
 
38. Interpel·lació que presenta el Sr. Antoni Pastos Cabrer a la Sra. Mercedes Garrido 
sobre Política urbanística del Consell de Mallorca 
 
39. Interpel·lació que presenta el Sr.Antoni Serra Comas a la Sra. Sandra Espeja 
Almajan sobre la recollida selectiva. 



 5 

 
PRECS I PREGUNTES 
 
40. Pregunta que formula el Sr. Antoni Pastor Cabrer al sr. Joan Font Massot 
(rehabilitació molins Pla de Sant Jordi i Sa Pobla). 
 
41. Pregunta que formula el Sr. Estanislao Pons Cuart a la Sra. Sandra Espeja Almajano 
(vertederos ilegales municipios de Mallorca) 
 
42. Pregunta que formula la Sra. Catalina Cirer Adrover al Sra. Margalida Puigserver 
Servera (ingressos residencials any 2015 de “prioritat social”). 
 
43. Pregunta que formula la Sra. Catalina Cirer Adrover al Sra. Margalida Puigserver 
Servera (nous contractes IMAS). 
 
44. Pregunta que formula pel Sr. Joan Rotger Seguí al Sr. Francesc Miralles Mascaró 
(procés selectiu direcció-gerència Fundació Teatre Principal). 
 
45. Pregunta que formula pel Sr. Joan Rotger Seguí al Sr. Francesc Miralles Mascaró 
(modèl gestió del Poliesportiu de Sant Ferran). 
 
46. Pregunta que formula la Sra. Catalina Soler Torres al Sr. Joan Font Massot (fires de 
caça de Ses Salines i Andratx). 
 
47. Pregunta que formula la Sra. Catalina Soler Torres a la Sra. Sandra Espeja Almajano 
(museu marítim). 

48. Pregunta que formula el Sr. Antoni Serra Comas a la Sra. Sandra Espeja Almajano 
(cost participació Sra. Montse Masanas a l’acte Pla Director Sectorial Residus) 

III)DESPATX EXTRAORDINARI 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

I) PART RESOLUTIVA 

PRESIDÈNCIA 

PUNT 1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR  (11-2-2016) 

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

 

PUNT 2. DECLARACIONS INSTITUCIONALS. 

A) DECLARACIÓ INSTITUCIONAL AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL 
DE LES DONES. 

La Sra. CIRER (PP) llegeix la declaració institucional següent tot indicant que s’ha 
redactat a partir d’una proposta de la directora insular d’Igualtat, arran d’un text del 
moviment feminista, per tal que s’hi sumin el Consell de Mallorca i els ajuntaments: 
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“El dia 8 de març se celebra a tot el món el Dia Internacional de les Dones. Aquest és un 
dia en què recordam la desigualtat que encara hi ha i en què proposam solucions. Les 
institucions i tots els ciutadans tenim una gran responsabilitat en la lluita contra la 
desigualtat, la responsabilitat d’intentar eliminar tots els obstacles que dificulten que la 
igualtat entre dones i homes sigui una realitat. 

Per ser una institució propera a la gent, el Consell de Mallorca té, a més, una posició 
privilegiada per lluitar contra una de les principals mostres d’aquesta desigualtat: les 
violències masclistes que són, alhora, conseqüència de múltiples desigualtats que 
operen en tots els àmbits: cultural, econòmic, polític, simbòlic, institucional... 
Afortunadament, tota la societat és cada vegada més conscient de la injustícia que 
suposa la pervivència d’aquest tipus de violència, que té moltes cares, la més terrible de 
les quals són els assassinats de dones que hem de lamentar cada massa poc temps. 

Des de l’Administració insular podem actuar per fomentar les polítiques d’igualtat, fent 
especial incidència en la formació, l’ocupació i el manteniment de serveis públics 
fonamentals perquè els drets bàsics de les dones es compleixin i perquè la protecció de 
les víctimes de la violència, o que hi visquin sotmeses, sigui eficaç. Això exigeix, entre 
d’altres coses, que el Consell de Mallorca treballi per aconseguir uns pressuposts amb 
perspectiva de gènere en totes les polítiques que afecten a les dones. 

Hem de desenvolupar polítiques d’integració, d’accions positives i de transversalitat per 
donar suport a l’organització i apoderament de les dones. Hem d’utilitzar els recursos de 
què disposam, com a Consell, per lluitar contra la violència masclista, símbol màxim de 
la desigualtat entre homes i dones. El nostre compromís és avançar per la participació 
plena de les dones en la vida pública, per promoure serveis i condicions de vida en els 
quals homes i dones tinguin l’oportunitat i el dret de treballar i de cuidar i que els cuidin 
en igualtat i coresponsabilitat. 

Per tot això, el Consell de Mallorca es manifesta avui al costat de les dones i es 
compromet a continuar treballant per la igualtat, conscients que encara que queda un 
llarg camí.” 

 

B) DECLARACIÓ INSTITUCIONAL SOBRE EL CORREDOR DE MIGRACIÓ DE 
CETACIS. 

El Sr. JURADO (conseller executiu de Participació Ciutadana i Presidència) anuncia 
que farà un resum de la declaració institucional, que llegirà a continuació, perquè és un 
poc llarga i observa que se centrarà més en els acords. 

“DECLARACIÓ INSTITUCIONAL PER SOL·LICITAR AL GOVERN ESPANYOL 
LA DECLARACIÓ DEL CORREDOR DE MIGRACIÓ DE CETACIS DE LA 
DEMARCACIÓ MARINA LLEVANTINA I BALEAR COM A ZONA D’ESPECIAL 
PROTECCIÓ D’IMPORTÀNCIA PER A LA MEDITERRÀNIA (ZEPIM) DEL 
CONVENI DE BARCELONA I SOL·LICITAR L’APLICACIÓ D’UN RÈGIM 
PREVENTIU DE PROTECCIÓ EN AQUESTA ÀREA I MESURES DE REDUCCIÓ 
DEL SOROLL SUBMARÍ. 

El problema de la contaminació acústica submarina existeix des de fa temps però, 
lamentablement, el nivell de soroll marí s’ha agreujat enormement en les últimes 
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dècades a causa de la creixent interferència humana en els ecosistemes marins posant en 
risc la supervivència de les poblacions de fauna marina, especialment de cetacis. 

Per tot això, el Ple del Consell de Mallorca es compromet a: 

1. Instar el Govern espanyol al fet que Espanya proposi oficialment al Conveni de 
Barcelona la declaració com a Zona Especialment Protegida d’Importància per a la 
Mediterrània (ZEPIM) el ja citat corredor de migració de cetacis de l’àrea marina 
localitzada entre les costes de les Illes Balears, Catalunya i la Comunitat 
Valenciana; en aquest sentit, aquest Ple valora positivament els passos inicials que, 
amb aquest objectiu, ha emprès recentment el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i 
Medi Ambient. 

2. Instar el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient a, en conseqüència 
amb la seva actuació referida en el punt anterior, adoptar i aplicar de forma 
immediata en aquesta àrea un rigorós règim de protecció preventiva que comporti 
l’adopció de mesures estrictes de gestió de les seves activitats potencialment 
productores de soroll submarí a la zona. 

3. En coherència amb l’anterior, instar el Govern espanyol a: 

a. L’aprovació d’una moratòria d’efecte immediat a la presentació de noves 
sol·licituds de permisos de recerca, exploració i explotació d’hidrocarburs així 
com de projectes d’exploració d’hidrocarburs en la Mediterrània espanyola. 

b. La terminació i l’arxivament definitiu dels expedients en tramitació de permisos 
de recerca d’hidrocarburs de Cairn Energy en el golf de Lleó (denominats 
‘Nord-est 1’ a ‘Nord-est 12’) així com els de projectes d’exploració 
d’hidrocarburs d’Spectrum Geo Limited en la mar Balear i de Services Petroliers 
Schlumberger en el golf de Lleó. 

4. Sol·licitar al Govern espanyol l’adopció d’un pla de reducció dels nivells de 
contaminació acústica submarina en la Mediterrània espanyola i establir un registre 
de dades transparent sobre les fonts de soroll antropogènic en aquesta mar, la qual 
és, alhora, part del Pla d’Acció actual de la Directiva Marc sobre l’Estratègia Marina 
de la Unió Europea. 

Es donarà compte d’aquesta Declaració Institucional a l’ACCOBAMS, al Conveni de 
Barcelona, a la Comissió Europea, al Govern espanyol, al Govern balear, a la 
Generalitat de Catalunya, a la Generalitat Valenciana i a l’Aliança Mar Blava.” 

 

C) DECLARACIÓ INSTITUCIONAL EN DEFENSA DELS DRETS DE LES 
PERSONES REFUGIADES. 

La Sra. BUJOSA (MÉS per Mallorca) llegeix la declaració institucional següent: 

“DECLARACIÓ INSTITUCIONAL EN DEFENSA DELS DRETS DE LES 
PERSONES REFUGIADES. 

L’acord assolit entre la Unió Europea i Turquia per elaborar un pla que obligui a 
retornar els refugiats que arriben a Grècia sense papers és una flagrant vulneració del 
dret internacional, de la Convenció de Ginebra (establerta després de la II Guerra 
Mundial) i dels tractats europeus. 
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Els 28 estats membres de la Unió Europea varen acordar amb el primer ministre turc 
retornar a Turquia tots els migrants, tant econòmics com polítics, un acord sense 
precedents i molt qüestionable legalment. L’acord implica l’expulsió de tots els 
refugiats que arribin a canvi de 3.000 milions d’euros addicionals, accelerar la supressió 
del visat dels turcs que viatgin a algun país d’Europa i facilitar la seva entrada a la Unió 
Europea. 

L’alt comissionat de l’ONU, Filippo Grande, es va mostrar molt preocupat pels acords 
que impliquin el retorn indiscriminat de gent d’un país a un altre i que no garanteixin la 
protecció dels refugiats en virtut del dret internacional. 

Per l’ONU, un refugiat tan sols pot ser retornat a un país de fora de la Unió Europea, 
com Turquia, si es compleixen les següents condicions: que Turquia assumeixi la 
responsabilitat de tramitar la sol·licitud d’asil, que el demandant quedi protegit de la 
possibilitat de ser retornat al seu país d’origen –en aquest cas, Síria–, i que la persona en 
qüestió pugui demanar i se li concedeixi gaudir de l’asil d’acord amb els estàndards 
internacionals i amb un ple accés a l’educació, al mercat laboral, la sanitat i l’assistència 
social. 

El principi de la no devolució és un dels pilars del dret d’asil: el dret internacional 
prohibeix als estats expulsar o retornar una persona a un lloc on la seva vida o la seva 
llibertat estiguin amenaçades o on pugui patir tortura, un tracte inhumà o degradant o 
altres vulneracions dels drets humans fonamentals. La convenció de Ginebra reconeix, a 
més, el dret a sol·licitar asil als països que l’han signada. 

Atesos els fets, el Ple del Consell de Mallorca manifesta la solidaritat amb els refugiats 
que arriben a Europa amb l’esperança de construir un nou futur, fugint de la guerra i la 
barbàrie, i la necessitat de què la Unió doni resposta al drama humà. Per tot això, de la 
mateixa manera, sol·licita al Govern d’Espanya la no ratificació d’aquest acord, que 
s’ha de produir els propers 17 i 18 de març, i als estats membres que permetin la 
circulació i preparin l’acolliment de les persones refugiades.” 

 

PUNT 3. DECRETS A RATIFICAR 

a) DECRET DEL PRESIDENT DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA 
PEL QUAL ES NOMENEN REPRESENTANTS DEL CONSELL EN EL COMITÈ 
DE SEGUIMENT DEL PROGRAMA OPERATIU DELS FONS SOCIALS 
EUROPEUS 2014-2020 DE LES ILLES BALEARS (COMITÈ DE SEGUIMENT PO 
FSE 2014-2020 DE LES ILLES BALEARS). 

1. La Direcció General de Fons Europeus ha comunicat que s’ha de constituir el Comitè 
de Seguiment PO FSE 2014-2020 de les Illes Balears i sol·licita que es comuniqui, al 
més aviat possible les persones, titular i suplent, que en seran membre permanent, en 
representació del Consell Insular de Mallorca, a títol consultiu, amb veu però sense vot. 

2. 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, resolc: 
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1. Nomenar les persones que es diran representants del Consell Insular de Mallorca en 
el Comitè de Seguiment PO FSE 2014-2020 de les Illes Balears: 

Titular: Sra. Antònia Malagrava Cantallops, secretària tècnica de 
Desenvolupament Local 

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

2. Comunicar-ho a les persones interessades, a la Secretaria Tècnica de 
Desenvolupament Local i a Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme (Direcció 
General de Fons Europeus). 

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

 

Sotmès el decret a ratificació, s’aprova per desset 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 PEL QUAL ES NOMENA EL REPRESENTANT 
DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA AL CONSELL ASSESSOR PER A LA 
MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT I DE LA SUPRESSIÓ DE LES BARRERES 
ARQUITECTÒNIQUES. 

Fets 

1. El Ple del Consell Insular de Mallorca, en la sessió de dia 10 de setembre de 2015, va 
nomenar el representant en el Consell Assessor per a la Millora de l’Accessibilitat i de 
la Supressió de les Barreres Arquitectòniques. 

2. Es considera necessari, per un millor funcionament, canviar el representant. 

3. Està prevista una reunió del Consell Assessor per a la Millora de l’Accessibilitat i de 
la Supressió de les Barreres Arquitectòniques pel dia 25 de febrer de 2016. 

Fonaments jurídics 

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

2. 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 això, resolc: 

1. Disposar el cessament del Sr. Joan Morey Pizà, director insular d’Urbanisme, 
com a representant del Consell Insular de Mallorca en el Consell Assessor per a la 
Millora de l’Accessibilitat i de la Supressió de les Barreres Arquitectòniques i 
agrair-li els serveis prestats. 
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2. Designar perquè representi el Consell de Mallorca en el Consell Assessor per a la 
Millora de l’Accessibilitat i de la Supressió de les Barreres Arquitectòniques el Sr. 
José Manuel Portalo Prada, director insular de Persones amb Discapacitat. 

3. Notificar-ho a les persones interessades, a la Conselleria de Territori, Energia i 
Mobilitat, a la Secretaria Tècnica de Territori i Infraestructures i a la Secretaria 
Delegada de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials. 

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

 

Sotmès el decret a ratificació, s’aprova per desset 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). 

 

Es troba absent la Sra. Soler Torres. 

 

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

 

a) DECRET DE LA PRESIDÈNCIA DEL CONSELL DE MALLORCA PEL 
QUAL S’ACCEPTA LA RENÚNCIA D’UN ALT CÀRREC. 

Fets 

El dia 17 de febrer de 2016, la senyora Cristina Bou Barceló, secretària tècnica de 
Cultura, Patrimoni i Esports, ha presentat la renúncia al càrrec. 

 

Fonaments de dret 

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

 

Resolució 

Per tant, resolc: 

1. Acceptar la renúncia de la secretària tècnica de Cultura, Patrimoni i Esports, 
senyora Cristina Bou Barceló, amb efectes de dia 19 de febrer de 2016, i agrair-
li els serveis prestats. 

2. Comunicar que, d'acord amb el que es preveu en l'art. 6 d) del Reglament 
orgànic del Consell de Mallorca, ha de presentar les declaracions de béns i 
d'activitats que li correspon fer amb motiu del cessament 
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3. Notificar aquesta resolució a la persona interessada i publicar-ne el contingut 
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en la Seu electrònica del Consell 
Insular de Mallorca. 

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

 

b) DECRET DE LA PRESIDÈNCIA DEL CONSELL DE MALLORCA PEL 
QUAL ES RESOL ACUMULAR L’EXERCICI DE LES FUNCIONS DE LA 
SECRETARIA TÈCNICA DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS I DE LA 
SECRETRIA TÈCNICA DE TERRITORI I INSFRAESTRUCTURES. 

Fets 

1. El dia 17 de febrer de 2016 la Sra. Cristina Bou Barceló, secretària tècnica de 
Cultura, Patrimoni i Esports ha presentat la renúncia al càrrec amb efectes de dia 19 de 
febrer de 2016. 

2. Mitjançant decret de Presidència de dia 17 de febrer de 2016 s’ha acceptat la renúncia 
de la Sra. Cristina Bou Barceló amb efectes de dia 19 de febrer de 2016. 

3. El dia 19 de febrer de 2016 el vicepresident primer i conseller executiu de Cultura, 
Patrimoni i Esports ha sol·licitat que, de manera transitòria, el Sr. Jaume Colom 
Adrover, secretari tècnic de Territori i Infraestructures, acumuli les funcions de la 
Secretaria Tècnica de Cultura, Patrimoni i Esports. 

Fonament jurídics 

1. En l'article 30 del Reglament orgànic del Consell de Mallorca, aprovat pel Ple dia 2 
de juliol de 2001 (BOIB núm. 102, de 25 d'agost de 2001) i modificat per diversos 
acords posteriors, es disposa que correspon a la Presidència nomenar i separar les 
persones que han d’ocupar els càrrecs de directors insulars i secretaris tècnics. 

Per tot això, resolc: 

1. Disposar que, a partir de demà, i de manera transitòria, el Sr. Jaume Colom Adrover, 
secretari tècnic de Territori i Infraestructures, assumirà, també,  les funcions de la 
Secretaria Tècnica de Cultura, Patrimoni i Esports. 

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

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

 

c) DECRET DE LA PRESIDÈNCIA DEL CONSELL DE MALLORCA PEL 
QUAL ES NOMENEN ALTS CÀRRECS. 

Fets 

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

2. Així mateix, mitjançant decret dictat dia 6 de juliol de 2015, va resoldre crear 
l’estructura interna dels departaments que integren el Govern del Consell de Mallorca. 
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3. La consellera executiva de Territori i Infraestructures ha fet la proposta corresponent. 

Fonaments 

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

2. En l’article 30.2.3 del Reglament orgànic del Consell de Mallorca (ROCM), aprovat 
pel Ple dia 2 de juliol de 2001 (BOIB núm. 102, de 25 d’agost) i modificat per diversos 
acords posteriors, les persones titulars dels òrgans directius són nomenades lliurement per 
la Presidència, a proposta de la persona titular del departament, d’acord amb criteris de 
competència professional i experiència, sense que, ateses les funcions d’aquests òrgans, 
hagin de reunir la condició de personal funcionari. 

Per tant, resolc: 

1. Nomenar la persona següent per al càrrec que s’especifica. 

DEPARTAMENT DE TERRITORI I INFRAESTRUCTURES 

- Marc López Expósito, secretari tècnic. 

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

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

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

 

d) DECRET DE LA PRESIDÈNCIA DEL CONSELL DE MALLORCA PEL 
QUAL ES DESPOSA EL CESSAMENT 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 2015, 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 
Presidència 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. 
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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 Territori i Infraestructures ha fet la proposta corresponent. 

Per tant, resolc: 

1. Disposar el cessament del senyor Jaume Colom Adrover en l’exercici de les funcions 
de secretari tècnic de Territori i Infraestructures amb efectes de dia 2 de març de 2016, i 
agrair-li els serveis prestats. Així mateix cessarà en l’exercici de les funcions de la 
Secretaria Tècnica de Cultura, Patrimoni i Esports. 

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

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

 

e) DECRET DE LA PRESIDÈNCIA DEL CONSELL DE MALLORCA PEL 
QUAL ES NOMINEN ALTS CÀRRECS. 

Fets 

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

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

3. El vicepresident primer i conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports ha fet la 
proposta corresponent. 

Fonaments 

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

2. En l’article 30.2.3 del Reglament orgànic del Consell de Mallorca (ROCM), aprovat 
pel Ple dia 2 de juliol de 2001 (BOIB núm. 102, de 25 d’agost) i modificat per diversos 
acords posteriors, les persones titulars dels òrgans directius són nomenades lliurement per 
la Presidència, a proposta de la persona titular del departament, d’acord amb criteris de 
competència professional i experiència, sense que, ateses les funcions d’aquests òrgans, 
hagin de reunir la condició de personal funcionari. 

Per tant, resolc: 

1. Nomenar la persona següent per al càrrec que s’especifica. 
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DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

- Jaume Colom Adrover, secretari tècnic. 

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

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

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

 

f) DECRET DE LA PRESIDÈNCIA DEL CONSELL DE MALLORCA PEL 
QUAL ES DESPOSA LA SUPLÈNCIA DE LA PRESIDÈNCIA ELS DIES 25 I 26 DE 
FEBRER I 2, 3 I 4 DE MARÇ. 

Fets 

Està previst que els dies 25 i 26 de febrer i 2, 3 i 4 de març de 2016 el president sigui 
absent de l’illa de Mallorca. 

Fonaments 

L’article 11 de la Llei de consells insulars disposa que els vicepresidents substitueixen 
el president, seguint l’ordre que els atribueixi el nomenament, en els casos d’absència. 

L'art. 22 del Reglament orgànic del Consell de Mallorca estableix que la substitució 
comprèn la totalitat de les atribucions de la Presidència, tret de la revocació de les 
delegacions que aquesta ha atorgat. 

Per tant,  

Resolc: 

1. Disposar que els dies 25 i 26 de febrer i 2, 3 i 4 de març de 2016, el vicepresident 
primer senyor Francesc Miralles Mascaró assumirà la Presidència del Consell de 
Mallorca, en la totalitat de les atribucions, si bé no pot revocar les delegacions que ha 
atorgat aquesta Presidència. 

2. Notificar aquesta resolució al senyor Francesc Miralles Mascaró i publicar-la en el 
Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el tauler d’anuncis del Consell de Mallorca. 

 

g) DECRET DE LA PRESIDÈNCIA DEL CONSELL DE MALLORCA PEL 
QUAL ES MODIICA EL DECRET DE DIA 10 DE JULIOL DE 2015 PEL QUAL ES 
REGULA L’ORGANITZACIÓ DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA. 

El dia 10 de juliol de 2015 es va dictar el decret pel qual es regula l’organització del 
Consell Insular de Mallorca. 

A l’esmentat decret es va adscriure l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca al 
Departament de Participació Ciutadana i Presidència. Es considera que, per a un 
funcionament millor del Consell, és necessari modificar l’adscripció de l’Institut de 
l’Esport Hípic de Mallorca i adscriure-lo al Departament de Desenvolupament Local. 

Per això, resolc:  
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Primer. Adscriure l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca al Departament de 
Desenvolupament Local. Consegüentment els articles 4 i 9 del Decret de dia 10 de juliol 
de 2015 pel qual es regula l’organització del Consell Insular de Mallorca, queden 
redactats de la manera següent: 

«Article 4. Atribucions del Departament de Participació Ciutadana i Presidència  

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

a) Exercir les funcions de coordinació jurídica i administrativa entre els diferents 
departaments del Consell. 

b) Coordinar les relacions entre el Consell de Mallorca i la resta de institucions 
públiques de les Illes Balears i de l’Estat espanyol. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Resten adscrits a aquest Departament: 

- La Societat Ràdio i Televisió de Mallorca  
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- La finca Raixa  

- El Centre Sociocultural de Manacor  

- El Centre Sociocultural d’Inca». 

 

«Article 9. Atribucions del Departament de Desenvolupament Local 

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

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

b) Assistir jurídicament els municipis de Mallorca i cooperar-hi, i assistir-los 
tècnicament i proposar-los els instruments per la cooperació econòmica. 

c) Proposar la prestació de serveis de caràcter supramunicipal i coordinar la 
prestació unificada de serveis municipals. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

m) Dur a terme la regulació, la vigilància i l’aprofitament dels recursos cinegètics.  
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Resten adscrits a aquest departament: 

- Els parcs de bombers 

- El Consorci Euro Local 

- Els vedats socials i centres cinegètics, la gestió dels quals correspon al Consell 
de Mallorca  

- L’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca» 

Segon. Publicar aquest decret en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, que comença a 
vigir el mateix dia que s’hi publica. 

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

 

El Sr. PASTOR (El Pi-Proposta per les Illes) demana explicacions sobre un dels decrets que se presenten, 
concretament el que correspon a l’apartat g) referit a l’Institut de l’Esport Hípic.  

El Sr. ROVIRA (PP) vol saber per quin motiu s’han produït tants canvis en el nomenament d’alts càrrecs. 
Diu que tenen alguna informació en el sentit que algunes d’aquestes persones han dimitit per accedir a 
altres càrrecs i que d’altres han canviat d’àrea.  

Atès que s’han plantejat tants canvis en l’equip de govern, en un mateix Ple, opina que el més correcte és 
que algun membre de l’esmentat equip ho expliqui.  

Pel que fa a la petició que ha fet abans el Sr. Pastor, també demana quin és el motiu del canvi en 
l’organització dels departaments del Consell de Mallorca sense cap explicació prèvia referida a canvis de 
competències entre les àrees dels departaments.  

El Sr. PRESIDENT indica que el conseller executiu de Presidència donarà les explicacions referides a 
l’Institut de l’Esport Hípic (IEH). 

Quant a la resta dels nomenaments, explica que els motius són els següents: 

- Un director insular ha passat a ser director general de la CAIB, per la qual cosa s’ha cobert la plaça.  

- S’han produït uns canvis de secretaris tècnics pel fet que una d’aquestes persones ha causat baixa 
laboral per motius personals; aleshores, s’ha cobert la plaça provisionalment, en primer lloc per mitjà 
d’una fórmula mixta de forma que el secretari tècnic de Territori i Infraestructures també assumia les 
funcions de Cultura, Patrimoni i Esports i després amb una incorporació definitiva i amb un trasllat 
de la persona que es fa càrrec de la Secretaria Tècnica de Territori al Departament de Cultura i amb 
una persona nova a la Secretaria Tècnica de Territori.  

Les baixes són les següents: el secretari tècnic del Departament de Cultura i el director insular de 
Funció Pública. 

El Sr. JURADO (conseller executiu de Participació Ciutadana i Presidència) justifica l’adscripció de 
l’Institut de l’Esport Hípic (IEH) al Departament de Desenvolupament Local. Explica que s’ha arribat a la 
conclusió que, atès que el suport que precisa l’IEH té molt a veure amb personal tècnic de la institució i 
que gran part d’aquest personal tècnic que podria donar una mà està adscrit a l’esmentat departament, és 
més adequada la nova ubicació que l’anterior, el Departament de Presidència.  

Assenyala els avantatges que representa la nova adscripció, perquè se rebrà el suport necessari 
directament, sense necessitat de gestions prèvies d’altres departaments.  

Insisteix a dir que allò que se pretén és la millora del servei que dóna el Consell de Mallorca a l’IEH.  

El Sr. PASTOR intervé tot seguit. 

Diu que el seu Grup s’alegra d’aquest canvi, atès que la situació actual de l’IEH ja era tot un desgavell. 
Ho reitera, i explica tot seguit el motiu de la seva afirmació.   
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Assenyala que el passat mes de setembre, en la reunió de l’IEH, l’actual equip de govern va presentar 
l’aprovació de la convocatòria de les ajudes que s’havien donat per al premi del mes de maig. Diu que 
varen simular una convocatòria de subvencions per donar els premis, però els esdeveniments ja s’havien 
celebrat quatre mesos abans.  

Adverteix que al seu Grup li va semblar una cosa greu, pel fet que la pròpia Llei de subvencions defineix 
quins són els objectius pels quals se fa una convocatòria i no se dóna una ajuda directa.  

Reitera el retret, que qualifica de frau de llei.  

Observa que inicialment el seu Grup va pensar que es tractava d’un lapsus, d’un fet que no se repetiria, 
però després varen veure amb sorpresa la resolució a què s’ha referit, en la qual consta que el 16/7/2015 
s’aprova la convocatòria dels premis per a les carreres de cavalls, per al mateix mes de juliol (quan ja 
s’han celebrat dues sessions, i després encara s’ha de publicar). Diu que, òbviament, el seu Grup no ho 
accepta perquè no és correcte.  

Fa avinent que aquest no és un fet únic, atès que si s’observa la convocatòria del mes d’agost, aquestes 
ajudes varen ser convocades el 15/9/2015, un mes i mig després d’haver-se celebrat les carreres. A més a 
més, si s’observa la convocatòria de setembre, és clar que aquesta no se va convocar fins el 15/9/2015.  

Davant aquests fets, vol saber perquè se fan convocatòries públiques d’aquesta forma, quan l’objectiu ha 
de ser la lliure concurrència i la transparència. Retreu que les convoquin quan ja saben qui és 
l’adjudicatari. Observa que aquesta actuació té un nom, en l’àmbit del Dret.  

Reitera els retrets anteriors i torna a qualificar d’irregular aquesta situació.  

Considera que és una vergonya que una institució com el Consell de Mallorca actuï en aquest aspecte de 
forma totalment irregular, raó per la qual celebra que li retirin aquesta responsabilitat al Sr. Jurado 
(conseller executiu de Participació Ciutadana i Presidència) perquè pensen que el càrrec el supera.  

També demana al President que se plantegi fer una remodelació encara més profunda, de manera que 
també li retiri les competències de gestió de Gent Gran i de Comunicació. Diu que coneix prou bé en 
quina situació es troben ambdues àrees i anuncia que d’una d’elles, la de Comunicació, en parlaran més 
endavant.   

Fa notar que, per bé que se justifiqui com una qüestió de feina, el seu Grup opina que es tracta d’una 
pèrdua de la confiança, raó per la qual dóna l’enhorabona al President del Consell de Mallorca.  

El Sr. PRESIDENT intervé a continuació. 

Es mostra d’acord en el fons del discurs i amb l’aportació que ha fet el Sr. Pastor, atès que s’ha de 
reconèixer el desgavell que existeix dins l’IEH. Certament, se’n poden plantejar moltes de qüestions, i 
una de les principals és que es tracta d’una institució que depèn del Consell de Mallorca però que 
curiosament no la presideix cap conseller electe ni cap conseller executiu, la qual cosa és de difícil 
comprensió des del punt de vista jurídic.  

En aquest sentit, recorda que en ocasions anteriors ja s’ha plantejat la necessitat de fer-hi modificacions. 
Indica que cal fer inversions i reestructuracions, tant en la seva seu de Palma com en la de Manacor, però 
la realitat és que l’IEH no té ni un cos tècnic ni un cos jurídic, fet que impossibilita anar avançant en les 
diverses fases necessàries per aconseguir els objectius.  

Tot seguit en posa un exemple: la formació no formal, la que se gestiona per mitjà del Fons Europeu. En 
aquest sentit, fa notar que existeixen una sèrie d’especialitats formatives possibles, en torn al món del 
cavall. Destaca també la important activitat econòmica que existeix, per exemple en el sector agrícola, 
que no es pot desatendre.  

Considera que està del tot justificat, el canvi d’adscripció de l’IEH, perquè el Departament de 
Desenvolupament Local sí que té el cos tècnic i jurídic que li pot donar el suport que necessita, mentre 
que el Departament de Presidència no el té. Afirma que és aquesta, la finalitat principal de l’esmentat 
canvi.  

Lamenta que el Sr. Pastor entengui que el problema és el Sr. Jurado i li fa avinent que el president de 
l’IEH l’ha nomenat el Grup MÉS per Mallorca, no és un càrrec de Podem Mallorca. És també el cas del 
director insular de Promoció Sociocultural, responsable de la gestió de Gent Gran, que ha estat nomenat 
pel Grup MÉS per Mallorca.  
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En conseqüència, si s’han de seguir els criteris del Sr. Pastor, el problema no és del Sr. Jurado, sinó d’una 
altra persona, o per ventura els tirs no van per allà on el Sr. Pastor pensa que van.  

Reitera que el canvi esmentat respon a les circumstàncies que ha explicat i assegura que el motiu no és 
cap altre. Fa notar que són moltes, les gestions que s’han de fer, i són prou necessàries, raó per la qual 
s’ha d’admetre que des del Departament de Cooperació Local existeixen més facilitats que des de 
Presidència, però des del punt de vista de l’estructura del departament, independentment de quin sigui el 
partit polític que el presideix.  

La Sra. SOLER (PP) intervé a continuació. 

Diu que la intervenció anterior l’ha deixada molt preocupada, perquè considera que és increïble que 
després de quasi nou mesos de govern el president de la institució entengui que la solució a la gestió de 
l’IEH consisteixi a canviar la seva adscripció, des de Presidència a Desenvolupament Local.  

Fa notar que l’IEH mai no ha estat integrat en el Departament de Desenvolupament Local, mentre que sí 
ho ha estat en el de Presidència. Lamenta que en aquest moment el Sr. Bonet (conseller executiu 
d’Economia i Hisenda) no pugui ser present en el Ple, atès que durant la legislatura en què va presidir el 
Consell de Mallorca la Sra. Armengol era ell qui estava al capdavant de la gestió d’aquest institut.   

Assenyala que l’IEH té problemes endèmics, des de fa molts d’anys i assegura que sobre aquesta qüestió 
el Partit Popular no posarà traves, sinó que ajudarà a trobar-hi solucions. Tot i això, comenta que no sap si 
l’equip de govern vol cercar aquestes solucions.  

Fa notar que és increïble que, amb la crisi econòmica que s’ha passat, l’IEH hagi de rebre més de 2 M€ 
d’aportacions públiques, i és el que rep.  

D’altra banda, recorda que quan el Grup Popular va iniciar la seva gestió de la passada legislatura va 
trobar factures sense pagar per un import de 2 M€, mentre se dedicaven a pagar xocolatades per grups de 
Gent Gran, concerts de la Banda de Música de Ses Salines, etc. Assegura que el problema de l’IEH ve de 
molt enrere, i si cerquen en el seu historial trobaran tota la informació que n’explica els motius, com ara 
per quina raó no el presidia un conseller del Consell de Mallorca.  

Afirma que mai no s’hi han fet millores, ni a la pista ni pel que fa a les necessitats dels cavalls, en canvi 
en els despatxos s’hi han fet moltes millores innecessàries. Per aquesta raó, reitera que es tracta d’un 
problema que ja fa molts d’anys que existeix.  

Fa avinent que la primera passa és decidir qui se posa al capdavant de la gestió de l’IEH (Manacor i 
Palma) per tal que se facin les grans instal· lacions que necessita per atendre les necessitats específiques 
dels cavalls i perquè s’hi puguin fer totes les activitats que li són pròpies. Diu que s’ha de decidir si ho 
continua fent una institució pública o si cal cercar una altra solució; retreu que sobre aquesta qüestió no 
n’ha sentit parlar.  

Assegura que allò que han fet és un “canvi de cromos”, però el canvi d’adscripció que han fet no és la 
solució. 

Diu al President que va ser penós el discurs que va pronunciar el vicepresident segon de la institució en el 
sopar de la Federació Balear de Trot al qual ella va assistir, perquè va dir allò que diria qualsevol persona 
del carrer, però no va anunciar cap inversió important, ni cap compromís referit a qüestions concretes, cap 
millora ni una prevista en el pressupost del Consell de Mallorca.  

Assegura que la gestió de l’IEH es basa en una improvisació constant. 

Recorda que el seu Grup polític va presentar en el darrer Ple una moció per tal que l’equip de govern 
mostràs el seu compromís per mantenir l’Hipòdrom de Manacor, que és la cuna del trot a Mallorca. 
Retreu que existeixi pànic sobre aquest tema, referit a que la intenció és acomiadar gent que hi treballa 
per posar un altre tipus de gent; aquest és el rumor que s’està creant. 

Quant al pagament dels premis, que també se va demanar en el Ple, comenta que s’han pagat fins al passat 
mes de setembre de 2015 i retreu el que encara queda pendent de pagar.  

Insisteix a dir que encara no han començat cap tipus d’obres i adverteix que l’arena per al circuit de les 
carreres és del tot necessària. També retreu que tenguin problemes constantment, atès que ara han passat 
una ordre de tancament durant els dies d’entrenament, i tancaran l’IEH perquè hi entren cotxes a fer 
carreres, etc.  
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Adverteix que mentre el Consell de Mallorca respongui de la gestió de l’IEH se necessiten persones 
implicades, que creguin en el món del trot i que donin la cara per aquesta activitat.  

Diu al President que, si és cert que se vol donar una solució als problemes d’aquest institut –cosa que no 
és fàcil- pot comptar amb el suport del Grup Popular. Tot i això, li retreu que només pensin en la 
campanya Repensar Mallorca i en anar de visita pels pobles de l’illa, però no en el món del trot.  

A continuació retreu els problemes que té l’IEH amb la llicència d’activitat des de l’any 1998. Insisteix en 
l’oferiment del Grup Popular per trobar solucions definitives als problemes, però també demana al 
President una actuació seriosa, que no continuïn com fins ara, fent canvis que només pretenen silenciar 
les crítiques que reben des del sector del trot.  

El Sr. PRESIDENT agraeix a la Sra. Soler totes les informacions que ha donat sobre l’IEH, però també li 
fa notar que ella n’ha estat la responsable de la seva gestió durant quatre anys, raó per la qual els 
problemes que ha esmentat eren tan endèmics fa quatre anys com fa vuit anys, per exemple.  

En conseqüència, li demana que expliqui quins són els avenços que l’IEH va experimentar durant els 
darrers quatre anys, mentre ella ha estat al capdavant de l’institut. Fa notar que precisament sobre els 
tràmits de la llicència d’activitat no se va avançar res, i n’hauran de parlar aviat atès que s’ha rebut una 
reclamació de pagament d’una factura de 30.000 € relacionada amb aquesta qüestió. També li fa avinent 
que, atès que no existeix cap procediment fet en aquest sentit, s’haurà de presentar per la via de 
reconeixement extrajudicial de crèdit (REC).  

Li torna a recordar que se va fer la contractació de forma irregular, per tant no té cap sentit que li parli del 
seu bon model de gestió durant la passada legislatura, perquè no és el cas.  

També li retreu les obres per fer més de 200 banys a l’IEH, i li demana qui esperava que hi anés, per 
necessitar-ne tants. Considera evident que no era aquesta, la gestió necessària, en canvi aniria molt bé 
disposar ara dels 30.000 € a què s’ha referit abans. 

Reitera les explicacions que ha donat sobre el canvi d’adscripció de l’IEH, perquè d’aquesta forma rebrà 
tot el suport que necessita, des del Departament de Desenvolupament Local, tant des del punt de vista 
tècnic com jurídic. Pensa que és obvi, que la gestió podrà ser més àgil.  

Diu que n’és ben conscient, de totes les dificultats que té l’IEH a dia d’avui, i expressa el convenciment 
que s’ha de gestionar molt bé, en atenció a l’important sector econòmic que té darrera. 

Expressa a la Sra. Soler la voluntat de l’equip de govern de trobar solucions als mals de què ha parlat ella. 
Assegura que tant l’hipòdrom de Manacor com el de Palma poden ser referents en molts de sentits, però 
també ho han de ser en temes relacionats amb la formació, i en posa com exemple les dificultats per 
trobar un selleter a Mallorca, pel fet que els que hi havia s’han jubilat o ho faran aviat. És un exemple de 
la necessitat d’aprofitar les convocatòries de cursos de formació del Fons Europeu sobre les matèries que 
estan relacionades amb aquest institut.  

Pel que fa als rumors de tancament d’ambdós hipòdroms, assegura que desconeix totalment a què se 
refereix, perquè res del que ha dit és cert. Admet que hi ha problemes, i que s’ha de posar ordre pel que fa 
a la contractació de personal, però també fa saber a la Sra. Soler que recentment el Consell de Mallorca ha 
hagut d’assumir el pagament de les indemnitzacions al personal de neteja que ella va acomiadar, perquè la 
institució ha perdut el plet. Li fa avinent que potser amb aquest import de la indemnització s’haurien 
pogut fer moltes altres coses, però ella sap prou bé que només se pot fer una cosa o l’altra, perquè els 
recursos són els que són.  

Rebutja el retret de “canvi de cromos”, perquè la decisió que s’ha pres només respon a la voluntat de fer 
feina i de posar a l’abast dels treballadors de la institució les eines necessàries per fer-ho possible.  

Per acabar fa notar que en aquest punt i per part del Grup Popular han intervingut el Sr. Rovira i la Sra. 
Soler. Tot i això, comenta que si ho desitgen se pot preparar una intervenció específica sobre aquesta 
qüestió, basada en un document monogràfic sobre l’hipòdrom, perquè certament s’hi ha de trobar una 
solució.    

a) Es donen per assabentats. 

b) Es donen per assabentats. 
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c) Es donen per assabentats. 

d) Es donen per assabentats. 

e) Es donen per assabentats. 

f) Es donen per assabentats. 

g) Es donen per assabentats. 

 

PUNT 5. PROPOSTA DE CANVI DE REPRESENTANTS A LA JUNTA 
RECTORA DEL CONSORCI SERRA DE TRAMUNTANA PATRIMONI 
MUNDIAL. 

Es dóna compte de la següent proposta del president: 

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

El Ple del Consell Insular de Mallorca, en la sessió de dia 10 de setembre de 2015 va 
acordar el nomenament dels representants del Consell en l’esmentat organisme. 

En aquest moment es considera adient canviar algun dels representants. 

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

1. Disposar el cessament de les persones que es diran com a representants del Consell 
Insular de Mallorca a la Junta Rectora del Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni 
Mundial i agrair-los els serveis prestats: 

Titular: M. Roser García Borràs, consellera electa 

Suplent: Aurora Ribot Lacosta, consellera electa 

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

Titular: Sandra Espeja Almajano, consellera executiva de Medi Ambient 

Suplent: Josep Antoni Manchado Rojas, director insular de Medi Ambient 

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

 

Sotmès el decret a ratificació, s’aprova per desset vots a favor (PSOE, MÉS per 
Mallorca i Podem Mallorca), cap vot en contra i quinze abstencions (PP, El Pi-Proposta 
per les Illes i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía). 

 

PUNT 6. PROPOSTA DE NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS DEL 
CONSELL EN EL COMITÈ DE SEGUIMENT DEL PROGRAMA DE 
DESENVOLUPAMENT RURAL 2014-2020. 

Es dóna compte de la següent proposta del president: 

Fets 
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1. L’adjunt a la Gerència del Fons de Garantia Agrària i Pesquera (FOGAIBA), actuant 
com Autoritat de Gestió del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears, el 
dia 22 de febrer de 2016 (NRE 5037, de 25 de febrer de 2016) ha sol·licitat que el 
Consell designi un representant, titular i suplent, en el Comitè de Seguiment del 
Programa de Desenvolupament Rural 2014-2020 i que ho comuniqui abans de dia 3 de 
març de 2016. 

2. El Ple del Consell Insular de Mallorca, en la sessió de dia 12 de novembre de 2015 va 
nomenar la Sra. Sandra Espeja Almajano, consellera executiva de Medi Ambient, 
titular, i el Sr. Cosme Bonet Bonet, conseller executiu d’Economia i Hisenda, suplent, 
representants del Consell Insular de Mallorca en el Comitè de Seguiment del Programa 
de Desenvolupament Rural, sense especificar a quins anys corresponia. 

3. Es considera convenient canviar la representant titular i perfeccionar el nom de 
l’òrgan al qual es fa la designació. 

Fonaments jurídics 

1. El punt 15.2 del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020, 
que regula la composició del Comitè de Seguiment de l’esmentat programa estableix 
que en serà vocal un representant de cada Consell Insular. 

 

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

1. Disposar el cessament de la Sra. Sandra Espeja Almajano, consellera executiva de 
Medi Ambient com a representant del Consell Insular de Mallorca en el Comitè de 
Seguiment del Programa de Desenvolupament Rural 2014-2020, i agrair-li els serveis 
prestats. 

2. Designar el Sr. Joan Font Massot, conseller executiu de Desenvolupament Local, 
titular, i el Sr. Cosme Bonet Bonet, conseller executiu d’Economia i Hisenda, suplent, 
representants del Consell Insular de Mallorca en el Comitè de Seguiment del Programa 
de Desenvolupament Rural 2014-2020. 

3. Comunicar-ho a les persones interessades, a la Secretaria Tècnica de 
Desenvolupament Local, a la Secretaria Tècnica d’Economia i Hisenda, a la Secretaria 
Tècnica de Medi Ambient i al Fons de Garantia Agrària i Pesquera (FOGAIBA). 

 

Sotmès el decret a ratificació, s’aprova per desset 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). 

 

DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PUNT 7. PROPOSTA D’ACORD DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ 
NOMINATIVA  DE L’EXP.  NUM. FS010/16 PER AL DESENVOLUPAMENT 
DEL PROGRAMA “L’ESPORT ESCOLAR FEDERAT A MALLORCA” PEL 
PERÍODE COMPRÈS ENTRE EL 31/10/2015 I EL 30/10/2016 I D’APROVACIÓ 
DEL TEXT DEL CONVENI REGULADOR 
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Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament de 
Cultura, Patrimoni i Esports: 

ANTECEDENTS: 

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

Atesos l’informe justificatiu de la conveniència de la concessió de la subvenció, emes 
per la cap de Secció de Foment de l’Esport, amb el vistiplau de la Secretària Tècnica de 
Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca de data 29 de gener de 2016. 

Atès l'informe jurídic de data 29 de gener de 2016. 

Atès l’informe de fiscalització prèvia núm. ref. FS010/16 de data 15 de febrer de 2016. 

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

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

ACORD 

Primer.- APROVAR la concessió d’una subvenció per un import de 81.134,22 €,  a 
favor de la Federació de Bàsquet de les Illes Balears, amb NIF G07192156, per al 
desenvolupament del programa l’esport escolar federat a Mallorca (bàsquet), durant el 
període comprés entre el 31/10/2015 i el 30/10/2016. 

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de 81.134,22 €, amb 
càrrec a l’aplicació  pressupostària  20 34101 48913 del pressupost de despeses del 
Consell de Mallorca de l’exercici 2016 (RC núm. 920160000415) a favor de la 
Federació de Bàsquet de les Illes Balears,  amb NIF G07192156. 

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

Quart.- NOTIFICAR aquest acord a l’entitat interessada i a la Intervenció General. 

 

Conveni entre el Consell de Mallorca i la Federació de Bàsquet de les Illes Balears, pel 
desenvolupament del programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”, pel període 
comprés entre el 31 d’octubre de 2015 i el 30 d’octubre de 2016 

 

Palma, ---- 

 

REUNITS 

D’una part l’Hble. Sr. Francesc Miralles Mascaró, vicepresident primer i conseller 
executiu de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca. 
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I d’altra el Sr. Jaime Estarellas Servera, amb NIF 41383412H, president de la Federació 
de Bàsquet de les Illes Balears. 

 

ACTUEN 

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

La segona, en la condició de President de la Federació de Bàsquet de les Illes Balears, 
en nom i representació d’aquesta Federació. 

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

 

MANIFESTEN 

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

Segon.- Que el Consell de Mallorca dóna suport al desenvolupament del programa 
“l’Esport Escolar Federat a Mallorca”, de caire competitiu, adreçat als esportistes en 
edat escolar interessats a desenvolupar un més alt nivell esportiu d’àmbit federatiu. 

Els seus objectius han de ser bàsicament formatius, competitius i de rendiment. S’ha de 
desenvolupar en el marc d’entitats autoritzades, les federacions esportives, i en l’àmbit 
territorial insular. 

Tercer.- Que la Federació de Bàsquet de les Illes Balears, en endavant, la Federació, és 
una entitat privada sense ànim de lucre, l’objecte de la qual és, d’acord amb els seus 
estatuts, el foment i la pràctica d’activitat física i esportiva d’àmbit federatiu. 

Quart.- Que la Federació ha presentat al Consell de Mallorca una sèrie d’activitats 
esportives adreçades a nins i nines en edat escolar de caràcter no obligatori, i ha 
demanat una subvenció al Consell de Mallorca per dur a terme aquestes activitats. 

Cinquè.- Que el dia xxxxxx el Ple del Consell de Mallorca va acordar atorgar a la 
Federació una subvenció nominativa de 81.134,22 €, per al desenvolupament del 
programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca” (bàsquet), pel període comprés entre el 
31 d’octubre de 2015 i el 30 d’octubre de 2016. 

Per tal d’instrumentar la subvenció esmentada i d’optimitzar el desenvolupament de 
l’activitat inclosa en l’àmbit del programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca” 
(bàsquet), pel període comprés entre el 31 d’octubre de 2015 i el 30 d’octubre de 2016, 
acorden formalitzar aquest conveni conforme a les següents clàusules: 

 

CLÀUSULES 

1.- Objecte 

L’objecte d’aquest conveni és el programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”, dins 
l’àmbit territorial de l’illa de Mallorca, d’acord amb el projecte d’activitats i el 
pressupost que ha presentat la Federació i que acompanya a la sol·licitud de subvenció.  
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La programació d’activitats, pel període  comprès entre el 31/10/2015 i el 30/10/2016 
de la FEDERACIÓ del programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”, és la següent:  

 

Categoria Nº partits Sexe Data inici 
Data 
finalització 

Iniciació 112 mixt 21/11/2015 21/05/2016 

Benjamí (premini) 396 masculí 07/11/2015 28/05/2016 

Benjamí (premini) 120 femení 21/11/2015 14/05/2016 

Benjamí (premini) 90 mixt 21/11/2015 21/05/2016 

Aleví mini promoció Especial A 180 masculí 31/10/2015 14/05/2016 

Aleví mini promoció Especial A 150 femení 31/10/2015 06/05/2016 

Aleví mini preferent 381 masculí 31/10/2015 28/05/2016 

Aleví mini preferent 255 femení 31/10/2015 28/05/2016 

Infantil  532 masculí 31/10/2015 21/05/2016 

Infantil 456 femení 31/10/2015 21/05/2016 

Cadet  396 masculí 31/10/2015 15/05/2016 

Cadet 390 femení 31/10/2015 29/05/2016 

 

El Consell de Mallorca aportarà a la Federació la quantitat de 81.134,22 € amb càrrec a 
l’aplicació  pressupostària 20 34101 48913 del vigent pressupost de despeses del 
Consell de Mallorca per a les activitats objecte del present conveni, realitzades per la 
Federació, durant el període comprés entre el 31/10/2015 i el 30/10/2016. 

 

2.- Condicions específiques per a l’exercici de l’activitat subvencionada 

2.1- La Federació accepta la unificació entre les activitats federatives i de “l’Esport 
Escolar Federat a Mallorca”, en els termes següents: 

2.1.1. L'acord afecta les categories de nins i nines en edat escolar (des dels 6 fins als 16 
anys), següents: 

2.1.1.1. Iniciació (cicle inicial d’educació primària). Pertanyen a aquesta categoria els 
infants que hagin de fer set o vuit anys l’any en què finalitzin les activitats del 
programa. 
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2.1.1.2. Benjamina (cicle mitjà d’educació primària). Pertanyen a aquesta categoria els 
infants que hagin de fer nou o deu anys l’any en què finalitzin les activitats del 
programa. 
2.1.1.3. Alevina (cicle superior d’educació primària). Pertanyen a aquesta categoria els 
infants que hagin de fer onze o dotze anys l’any en què finalitzin les activitats del 
programa. 
2.1.1.4. Infantil (primer cicle d’educació secundària obligatòria). Pertanyen a aquesta 
categoria els infants que hagin de fer tretze o catorze anys l’any en què finalitzin les 
activitats del programa. 
2.1.1.5. Cadet (segon cicle d’educació secundària obligatòria). Pertanyen a aquesta 
categoria els infants que hagin de fer quinze o setze anys l’any en què finalitzin les 
activitats del programa. 

2.1.2. Les activitats físiques i esportives organitzades en aquestes edats tindran, a tots 
els efectes, la consideració d'esport en edat escolar. 

 

2.2- Els drets d'inscripció (llicència federativa) s'abonaran a la Federació o a la seva 
delegació insular a Mallorca.  

Per participar a les activitats físiques i esportives del programa “L’Esport Escolar 
Federat a Mallorca” és obligatori que els esportistes estiguin en possessió d’una 
llicència federativa, que ha d’expedir la federació esportiva corresponent, l’import de la 
qual preveurà la convocatòria anual del programa, d’acord al model de convocatòria 
previst a l’annexa 1 del conveni.  

La Federació donarà compte d’aquests drets d’inscripció (llicència federativa), al 
Consell de Mallorca. Aquesta serà l’única despesa que hauran d’assumir els esportistes 
que participin a les activitats físiques i esportives previstes en el conveni amb el Consell 
de Mallorca. 

Les llicències esportives, tal com preveu l’article 38, de la Llei 14/2006, de 17 
d’octubre, de l’esport de les Illes Balears, han de contenir com a mínim, una cobertura 
que garanteixi les eventuals indemnitzacions, la responsabilitat civil adequada als riscs 
que suposi l’activitat i l’assistència sanitària. Per via reglamentària, han de regular-se les 
llicències temporals. 

 

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

 

2.4.- La Federació, té l’obligació de recopilar les actes i els resultats, i d’establir 
setmanalment les classificacions, havent d’exposar públicament tota aquesta informació 
així com de presentar-la si es requereix a la secció d’Esport Federat de la Direcció 
Insular d’Esports. Així mateix s’haurà d’informar al personal tècnic de la secció 
d’Esport Federat dels acords presos pel comitè de competició i l’assemblea general 
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sempre que afectin l’Acord de Funcionament del programa “l’Esport Escolar Federat a 
Mallorca”.  

 

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

 

2.6.-A tot acte públic de presentació, celebració, lliurament de trofeus i de medalles o 
d'altres relacionat amb les activitats del programa, es convidarà a les persones 
representants del Consell de Mallorca perquè si poden el presideixin.  

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

 
2.7.- El Consell de Mallorca, d’acord a l’article 5 del Decret 38/2015, de 22 de maig, 
pel qual s’estableixen els àmbits de participació en relació amb l’activitat física i 
esportiva per a l’edat escolar, podrà convocar, amb caràcter d’iniciació i de promoció 
les activitats físiques i esportives que consideri oportunes i gaudirà, si es considera 
convenient, de la col·laboració de la Federació. 

 

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

 

3.- Finançament de les activitats 

3.1.- El Consell de Mallorca, subvencionarà a la Federació, amb la quantitat de 
81.134,22 €, destinats al pagament de les despeses que generi el desenvolupament de les 
activitats, que a continuació es detallen, previstes realitzar durant el període de temps 
comprès entre el 31/10/2015 i el 30/10/2016: 

Cost total Activitat pel període comprès entre el 31/10/2015 i el 30/10/2016:  
218.926,58 € 

Subvenció Consell de Mallorca:  81.134,22 € 

Percentatge subvencionat del projecte: 37,0600135% 

 

Categoria Nº Arbitrat. Gestió Material Cost  Total 

Cadet masculí 396 92,00€ 8,01€ 4,00€ 104,01€ 41.187,96€ 
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Cadet femení 390 92,00€ 8,01€ 4,00€ 104,01€ 40.563,90€ 

Infantil masculí 532 79,00€ 8,01€ 4,00€ 91,01€ 48.417,32€ 

Infantil femení 456 79,00€ 8,01€ 4,00€ 91,01€ 41.500,56€ 

Aleví mini masculí pro. Espec. 180 30,00€ 8,01€ 4,00€ 42,01€ 7.561,80€ 

Aleví mini femení pro. Espec. 150 30,00€ 8,01€ 4,00€ 42,01€ 6.301,50€ 

Aleví mini masculí preferent 381 16,00€ 8,01€ 4,00€ 28,01€ 10.671,81€ 

Aleví mini femení preferent 255 16,00€ 8,01€ 4,00€ 28,01€ 7.142,55€ 

Benjamí premini masculí 396 10,00€ 8,01€ 4,00€ 22,01€ 8.715,96€ 

Benjamí premini femení 120 10,00€ 8,01€ 4,00€ 22,01€ 2.641,20€ 

Benjamí premini mixt 90 10,00€ 8,01€ 4,00€ 22,01€ 1.980,90€ 

Iniciació mixt 112 8,00€ 8,01€ 4,00€ 20,01€ 2.241,12€ 

TOTAL DESPESES 218.926,58€ 

 

3.2.- El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 81.134,22 € amb càrrec a 
l’aplicació  pressupostària 20 34101 48913 (document RC 920160000415) del 
pressupost de despeses del Consell de Mallorca per a l’any 2016. 

 

3.3.- La unitat mòdul comptable serà el PARTIT.  

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

-Arbitratge, despeses dels àrbitres i clubs que arbitren els diferents partits. 

-Gestió, despeses del personal administratiu, material d’oficina, telèfon, tòner 
impressores...  

-Material, despeses de material esportiu i roba esportiva, suadores, camisetes, motxilles, 
polos i balons. 

 

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

Així mateix, la Federació serà responsable davant terceres persones de les activitats 
relacionades en aquest conveni. 

 

3.5.- A requeriment del Consell de Mallorca, en el termini de 24 hores, la Federació 
facilitarà la documentació que acrediti l'estructura i cobertura de la plantilla de personal, 
en general o per centres de treball. En tot cas, el Consell de Mallorca podrà sol·licitar 
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que s'adjunti fotocòpia de l'imprès corresponent a l'últim ingrés reglamentari a la 
seguretat social i/o, quan escaigui, el document acreditatiu del pagament de l'última 
quota meritada en el règim de l'assegurança autònoma. Igualment i en les mateixes 
condicions facilitarà la documentació que acrediti haver efectuat les corresponents 
retencions i pagaments relatius a l'impost sobre la renda de les persones físiques dels 
treballadors que l'empresa hagi assignat a la prestació del servei. 

 

4.- Subcontractació 

4.1. - La federació pot subcontractar la totalitat de la realització del projecte esportiu 
d’acord amb el previst als articles 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions i l’article 68.1 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova 
el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre i el previst a aquest punt 4. Atès 
que la realització de l’activitat subvencionada és obligació personal del beneficiari (art. 
68.1 de la LGS), s’haurà de justificar per part del beneficiari la impossibilitat de dur-la a 
terme.  

4.2 La federació haurà de presentar declaració responsable que la persona o l’entitat 
amb la qual vol subcontractar: 

4.2.1. No es troba sotmesa a cap de les circumstàncies que determinen la impossibilitat 
d’obtenir la condició de beneficiari a què es fa referència en l’article 13 de la LGS.  

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

4.2.3. El subcontractista no es tracta d’una persona o entitat sol·licitant de l’ajuda o 
subvenció en la mateixa convocatòria i programa, que no hagin obtingut subvenció 
perquè no compleixen els requisits o no assoleixen la valoració suficient.  

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

 

4.3 A més la federació haurà d’acreditar, si escau, que la subcontractació, tot i 
augmentar el cost de l’activitat subvencionada, aporta valor afegit al contingut de la 
mateixa activitat i que obeeix a criteris d’eficàcia i eficiència. 

 

4.4 A més de la documentació anterior, quan l’activitat concertada amb tercers 
excedeixi el 20 % de l’import de la subvenció i l’import sigui superior a 60.000 €, la 
subcontractació està sotmesa al compliment dels següents requisits: 

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

4.4.2. Contracte subscrit per escrit 

4.4.3. Documentació que acrediti la personalitat del subcontractista. 
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4.5. - D’acord amb ‘article 29.7 de la Llei 38/2003, la federació no pot concertar 
l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb: 

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

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

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

4.5.4. Persones o entitats vinculades amb la federació, llevat que la contractació 
s’efectuï d’acord amb les condicions normals de mercat i s’obtingui l’autorització 
prèvia de l’òrgan concedent de la subvenció en els termes que estableixin les bases 
(S’ha de tenir en compte, en aquest cas, l’article 68.2 del Reial decret 887/2006 que 
defineix les circumstàncies en què es considera que hi ha vincle amb l’entitat 
beneficiària). 

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

 

4.6 En el cas de subcontractació vinculada l’òrgan que concedeix la subvenció ha 
d’autoritzar-la prèviament. Perquè dit òrgan pugui acordar aquesta autorització, l’entitat 
beneficiària ha d’aportar la documentació següent: 

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

4.6.2. Atès que la realització de l’activitat subvencionada és obligació personal del 
beneficiari (art. 68.1 de la LGS), s’haurà de justificar per part del beneficiari la 
impossibilitat de dur-la a terme. 

4.6.3. Documentació que acrediti la personalitat del subcontractista. 

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

4.6.4.1. No es troba sotmesa a cap de les circumstàncies que determinen la 
impossibilitat d’obtenir la condició de beneficiari i a què es fa referència en l’article 13 
de la LGS.  

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

4.6.4.3. El subcontractista no es tracta d’una persona o entitat sol·licitant de l’ajuda o 
subvenció en la mateixa convocatòria i programa, que no hagin obtingut subvenció 
perquè no compleixen els requisits o no assoleixen la valoració suficient.  

4.6.4.4. No són intermediaris o assessors en els quals els pagaments es defineixin com 
un percentatge de cost total de l’operació, llevat que el pagament estigui justificat amb 
referència al valor del mercat del treball efectuat o els serveis prestats. 
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4.6.5. Documentació que acrediti que la contractació s’efectua en les condicions 
normals de mercat, en aquest sentit, l’entitat beneficiària ha d’haver demanat 3 
pressuposts sobre l’activitat que vol subcontractar, llavors haurà de presentar la factura 
definitiva de la subcontractació efectuada a més dels dos pressuposts rebutjats. 

4.6.6. Acreditar, si escau, que la subcontractació, tot i augmentar el cost de l’activitat 
subvencionada, aporta valor afegit al contingut de la mateixa activitat i que obeeix a 
criteris d’eficàcia i eficiència. 

4.6.7. Quan l’activitat concertada amb tercers excedeixi el 20 % de l’import de la 
subvenció i l’import sigui superior a 60.000 € , la subcontractació està sotmesa al 
compliment dels següents requisits: 

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

4.6.7.2. Contracte subscrit per escrit 

4.6.7.3. Documentació que acrediti la personalitat del subcontractista. 

 

Una vegada l’òrgan que concedeix la subvenció ha analitzat l’anterior documentació, 
procedirà, si escau, a acordar la corresponent l’autorització de la subcontractació  que  
notificarà al beneficiari. 

 

5.- Despeses subvencionables 

5.1.- Es consideren despeses subvencionables, als efectes del present conveni, aquelles 
que de manera indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada, i 
s’efectuïn durant el període comprés entre el dia 31 d’octubre de 2015 i el 30 d’octubre 
de 2016.  

En cap cas el cost d’adquisició de les despeses subvencionables pot ser superior al valor 
de mercat. 

 

5.2.- Es considera despesa subvencionable aquella que respongui a la naturalesa del 
projecte esportiu subvencionat. Aquestes despeses s’hauran d’haver abonat abans de la 
finalització de l’any natural en que es concedeix la subvenció.  

 

5.3.- Quan l'import de la despesa subvencionable superi les quanties establertes en la 
Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic per al contracte menor  
(fins a  18.000,00€  per a contractes de serveis i subministraments), el beneficiari haurà 
de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la 
contracció de la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que per les seves 
especials característiques no existeixi en el mercat suficient nombre d'entitats que els 
realitzin, prestin o subministrin, o llevat que la despesa s'hagués realitzat amb 
anterioritat a la subvenció. L’elecció de l’oferta presentada, s’ha de fer d’acord amb els 
principis d’eficiència i economia, i s’ha de justificar expressament en una memòria 
l’elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa. 
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5.4.- Les despeses financeres, les despeses d’assessoria jurídica o financera, les 
despeses notarials i registrals, i les despeses pericials per a la realització del projecte 
subvencionat i les d’administració específiques són subvencionables si estan 
directament relacionades amb l’activitat subvencionada i són indispensables per a 
l’adequada preparació o execució d’aquesta. 

 

5.5.- En cap cas no són despeses subvencionables: 

5.5.1. Els interessos deutors dels comptes bancaris. 

5.5.2. Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals. 

5.5.3 Les despeses de procediments judicials. 

5.5.4. Despeses d’adquisició de béns inventariables. 

 

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

 

5.7.-En cap cas no es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes quan 
siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni els impostos personals sobre la 
renda. 

 

6.- Justificació de la subvenció i termini de presentació 

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

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

- Arbitratge, gestió i material. 

 

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

 

6.3 - L’import esmentat al punt 3.1 d’aquest conveni, s’abonarà a la Federació una 
vegada revisada i tramitada la documentació prevista a la clàusula 7 del conveni que 
duu per títol Documentació que s’ha de presentar per la Justificació de la Subvenció.  

Si la despesa justificada és inferior a l’import del pressupost presentat es reduirà 
proporcionalment la subvenció concedida, disminució que, si s’estima oportú, es podrà 
considerar aplicar per a l’exercici següent. 
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6.4 - La federació ha de realitzar la justificació de despeses d’una sola vegada. (total) 

 

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

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

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

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

En el cas de les Federacions que finalitzen les seves activitats a partir de dia 16 
d’octubre i fins a dia 30 d’octubre de 2016, la data màxima per presentar la 
documentació justificativa de despeses és el dia 4 de novembre de 2016. 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

b) Pagament mitjançant xec nominatiu:  

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

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

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

d) Pagament mitjançant targeta de crèdit:  

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

e) Pagament mitjançant domiciliació bancària:  

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

f) Pagament en efectiu d’una factura: 

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

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

 

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

En finalitzar les activitats del programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”, la 
Federació haurà de presentar davant la Direcció Insular d’Esports la següent 
documentació en els terminis que preveu la clàusula 6.5 del conveni:  

1. Document de Justificació dels partits desenvolupades. (Document J-1) 

2. Relació de partits desenvolupats especificant-ne la data, l’hora, els equips, la 
categoria, el lloc/instal·lació i el resultat del partit. (Document J-2) 

3. Certificat del president / de la presidenta on on s’indiqui que l’activitat 
subvencionada s’ha realitzat i desenvolupat d’acord amb la programació establerta, 
sense que s’hagi produït cap tipus d’incidència. En el mateix s’acreditarà que la 
documentació justificativa compleix tots els requisits previstos a la legislació vigent i es 
troba a disposició del Consell de Mallorca.  

En el supòsit que s’hagi produït alguna incidència, tal com s’indica a la clàusula 6.6 del 
conveni, es farà constar en l’esmentat certificat indicant-hi els motius pel qual l’activitat 
no s’ha pogut realitzar i desenvolupat d’acord a la programació inicialment prevista. 
(Document J-3) 

4. Declaració d’ingressos i despeses per part del president en relació al 
desenvolupament del programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”. Cal que d’acord 
a la clàusula 6.2 del present conveni quan les activitats hagin estat finançades, a més de 
la subvenció, amb fons propis o altres subvencions o recursos, s’acrediti en aquesta 
declaració l’import, la procedència  i l’aplicació d’aquests fons a les activitats 
subvencionades. (Document J-4) 

Tots els documents anteriorment esmentats s’han de presentar en paper, d’acord amb els 
models facilitats per la Direcció Insular d’Esports.  

 

8. Memòria tècnico-esportiva  

Abans de la data de 30 de novembre de 2016 (inclòs) es presentarà una memòria 
tècnico-esportiva, que contindrà: 

1. La descripció de les activitats objecte del conveni, els calendaris amb les dates i els 
llocs de realització de les competicions (instal·lacions esportives), els resultats i les 
classificacions, descriure qui ha assistit a les cerimònies de lliurament de trofeus i de 
medalles, fotografies que il·lustrin el desenvolupament d’això, notícies que s’hagin 
publicat a les webs de les federacions i o mitjans de comunicació, i tot allò que serveixi 
per comprendre la destinació de la subvenció concedida a la Federació. Es pot presentar 
en format pdf o en suport digital (CD). 

2. Full de recollida de dades de la participació a les competicions esportives federades 
en edat escolar, incloses en aquest conveni, que han tingut lloc de 31/10/2015 a 
30/10/2016. (document ME-1)  

3. La relació de llicències federatives per categoria i sexe, dels clubs participants a les 
competicions federades, en edat escolar incloses en aquest conveni, expedides durant el 
període 31/10/2015 a 30/10/2016. (document ME-2) 



 36 

4. Les federacions que decideixin fer ús del procediment d’importació de dades al 
sistema informàtic, hauran de presentar les dades necessàries per a inscriure als clubs, i 
als esportistes al programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”, tal com s’estableix a 
l’apartat 14 de l’Acord de Funcionament del programa “l’Esport Escolar Federat a 
Mallorca” “Documentació, comprovació, tramitació i terminis de presentació de la 
informació necessària per a inscriure equips i esportistes a les activitats del Programa”. 

Aquesta memòria no té l’objecte de justificar la subvenció regulada en aquest conveni, 
només té la intenció de facilitar informació a la Direcció Insular d’Esports per tal que 
pugui analitzar la realitat esportiva de l’esport escolar federat a Mallorca.  

 

9.- Pagament de la subvenció 

9.1.- L’import de la subvenció s’abonarà prèvia presentació dels justificants 
corresponents a les despeses generades per l’activitat en el període comprès entre el 
31/10/2015 i el 30/10/2016. 

 

9.2.- D’acord amb el previst en la base 25.3 de les bases d’execució del Pressupost 
General del Consell de Mallorca per a l’any 2016, amb caràcter excepcional, el 
conseller  executiu d’Economia i Hisenda  podrà concedir, i conseqüentment, reconèixer 
bestretes d’un màxim del 50% de l’import de les subvencions concedides sense 
l’obligació de concedir aval, previ informe del centre gestor de la despesa acreditatiu de 
les circumstàncies que aconsellin l’adopció d’aquesta mesura, sempre i quan els 
beneficiaris de les subvencions siguin entitats sense ànim de lucre o Ajuntaments i els 
seus organismes autònoms,  i quan així ho prevegin les bases reguladores i les  
convocatòries  de  subvencions,  convenis  o  propostes  d’acord  de  concessió  de  
subvencions  nominatives  i altres subvencions de concessió directa. 

 

9.3.- Es preveu la possibilitat de bestreure part d’aquesta subvenció abans de la 
realització de l’activitat o despesa per a la qual ha estat concedida. 

 

10.- Obligacions de la Federació 

 

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

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

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

c) Comunicar, en el seu cas, al Consell de Mallorca, l’obtenció de subvencions o ajudes 
per la mateixa finalitat no previstes en el moment de sol·licitar la subvenció. 

d) Constituir les garanties que siguin exigibles, en el seu cas. 
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e) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer que pugui dur a terme 
tant el Consell de Mallorca, com el Tribunal de Comptes, o en el seu cas la Sindicatura 
de Comptes. 

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

g) Quan es faci publicitat de les activitats subvencionades pel Consell de Mallorca, a 
Mallorca o qualsevol territori de parla catalana, es farà ús, com a mínim, de la llengua 
catalana. En cas d’utilitzar-se diverses llengües, la catalana tindrà el tractament de 
preferència. 

h) D’acord amb l’establert a l’article 14.1 e) i  34.5 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, el beneficiari de la subvenció haurà d’acreditar estar 
al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries, de Seguretat Social i 
amb el Consell de Mallorca, en dos moments: abans de dictar-se la proposta de 
resolució de concessió i en el moment de pagament de la subvenció. 

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

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

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

i.2) Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s’atendrà al que especifica 
l’apartat g), havent, també, d’incloure en qualsevol document, roba esportiva, cartell, 
publicació i/o opuscle els anagrames del Consell de Mallorca i els d’aquelles entitats 
amb les quals el Consell de Mallorca hagi firmat conveni d’esponsorització i 
col·laboració pel programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”. 

El Consell de Mallorca podrà modificar l’acord de concessió de la subvenció en cas 
d’alteració de les condicions o d’obtenció d’altres ajudes concurrents que no figurin a la 
sol·licitud, quan l’activitat u objecte determinat de la subvenció es vegi modificat per 
causes imprevistes o sigui d’impossible compliment, l’òrgan competent del Consell de 
Mallorca podrà resoldre aplicar la quantitat concedida a la nova activitat o objecte. 

 

L’òrgan competent del Consell de Mallorca podrà anular total o parcialment aquesta 
subvenció, en cas d’incompliment per part de la Federació, d’alguna de les obligacions 
previstes en aquest conveni, així com exigir el reintegrament de la subvenció en cas 
d’incompliment. 

La Federació en aquest cas vindrà obligada al reintegrament de les quantitats rebudes i 
dels interessos de demora que corresponguin, tot això prèvia la tramitació del 
corresponent procediment previst a les lleis, que en tot cas serà contradictori i garantit 
sempre el dret de l’interessat a l’audiència. 

Si el procediment de reintegrament s’hagués iniciat com a conseqüència de fets que 
poguessin ser constitutius d’infracció administrativa, aquesta es posarà en coneixement 
de l’òrgan competent per a la iniciació del corresponent procediment sancionador. 
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11.- Durada 

El present conveni, de caràcter administratiu, tindrà vigència des de la data de signatura, 
fins dia 31 d’octubre de 2016. 

 

12.- Resolució 

El present conveni es podrà extingir per expiració del temps convingut, i podrà 
rescindir-se per qualsevol de les parts, mitjançant denúncia d’alguna d’elles, que serà 
comunicada a l’altra amb una antelació mínima de quinze dies, o per alguna de les 
següents causes: 

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

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

3. La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l’objecte del 
conveni. 

 

13.- Acord de Funcionament del programa l’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca.  

La signatura del present conveni compromet a les parts sotasignants a respectar 
l’Acord de Funcionament del programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca” signat 
pel president de la Federació de Bàsquet de les Illes Balears i el  vicepresident primer 
i conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca. 

 

14.- Ús d’instal·lacions esportives.  

La Direcció Insular d’Esports es compromet a facilitar a la Federació l’ús de les 
instal·lacions esportives de Sant Ferran previ acord entre ambdues parts. 

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

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

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

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

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

 

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

 

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

 

DEPARTAMENT D’ECONOMIA I HISENDA 

PUNT 8. DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ  NÚM. 4T/2015 
DE COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS TRMESTRALS, 
CORRESPONENTS AL QUART TRIMESTRE DE 2015,  DE 
SUBMINISTRAMENT D’INFORMACIÓ DE LA LLEI 2/2012 LOEPFS, 
DESENVOLUPADA PER L’ORDRE HAP/2105/2012. 
 
Es dóna compte del següent informe: 
 

I. NORMATIVA APLICABLE 

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

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

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

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

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

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

II. ANTECEDENTS DE FET 

Atès que la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera, en endavant LOEPSF, regula el principi de transparència 
com a base del funcionament de les administracions públiques, per la qual cosa,  
resulta clau la rendició de comptes i el control de la gestió pública per contribuir a 
generar confiança en el correcte funcionament del sector públic. 

La importància d’aquest principi, ha dut al legislador a establir en l’article 6 de la 
LOEPSF, l’obligació de les administracions públiques de subministrar tota la 
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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 QUART trimestre de  2015, en temps i forma,  dia 
31/01/2016 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 QUART trimestre de 2015, 
encara que la normativa no exigeix de manera específica l’elaboració d’un informe, 
aquesta intervenció el considera necessari perquè resumeix la informació bolcada, 
els principals criteris d’estimació seguits i recull les conclusions quant a les 
previsions de compliment o incompliment al tancament de l’exercici pressupostari 
dels objectius d’estabilitat pressupostària i del deute públic. 

Cal destacar que la pròpia plataforma telemàtica habilitada per bolcar la informació 
recull en l’apartat 4 “Tancament de l’informe d’avaluació i signatura”, la necessitat 
de donar trasllat al Ple de la corporació, del resultat de l’informe d’avaluació. El 
capítol IV de la LOEPSF regula les mesures preventives, correctives i coercitives 
que el Govern, a proposta del Ministeri podria imposar a les entitats locals, quan 
s’apreciés un risc d’incompliment dels objectius d’estabilitat pressupostària, de 
deute públic o de la regla de despesa al tancament de l’exercici, i les limitacions 
pressupostàries futures que això generaria.   
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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. 
- Fundació ACA (Àrea de Creació Acústica). 
- Fons Mallorquí de Solidaritat. 
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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 
grau d’execució per a l’exercici a l’import dels crèdits d’operacions no financeres 
(Cap. 1 a 7) del pressupost d’ingressos i de despeses. 

Aquest percentatge estimat del grau d’execució, és la mitjana aritmètica dels 
percentatges del grau d’execució, per capítols, dels crèdits per operacions no 
financeres del pressupost dels tres exercicis anteriors, una vegada eliminats els valors 
atípics. 
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En el cas que la mitjana aritmètica anterior sigui menor a 1, implicarà una estimació 
dels DRN i les ORN inferior als crèdits inicials del pressupost per operacions no 
financeres. 

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

III. CONCLUSIÓ DE L’INFORME D’AVALUACIÓ: 

Amb les dades d’execució pressupostària provisionals existents a 31 de desembre 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 33.332.907,66 €. 

2) Compleix l’objectiu de la regla de despesa, estimant-se una diferència entre el 
límit de la regla de despesa i la despesa prevista computable al tancament de 
l’exercici de 2015 de 4.547.855,72 €. 

3) Compleix l’objectiu de deute públic essent el capital viu de deute públic financer 
previst a 31/12/2015 de 138.301.220,57 €. 

 

El Sr. PASTOR (El Pi-Proposta per les Illes) sol· licita que s’expliqui l’informe. 

El Sr. PRESIDENT li demana a la interventora general que expliqui l’informe atès que no hi és el 
conseller executiu d’Economia i Hisenda. 

La Sra. MONTEJO (interventora general) exposa que, en compliment de la Llei orgànica d’estabilitat 
pressupostària desenvolupada per l’Ordre 2105/2012, d’1 d’octubre, el Consell de Mallorca ha de retre 
comptes, trimestralment, sobre com va executant el seu pressupost i verificar el compliment de l’objectiu 
d’estabilitat, de la regla de despesa i del límit de deute. 

Així doncs, el que se fa és partir de les previsions inicials del pressupost que s’està analitzant i fer-ne una 
extrapolació a 31 de desembre per determinar quin és el resultat eventual que se’n pot obtenir i aquesta 
anàlisi se fa trimestralment. 

Segons es reflecteix en l’informe corresponent a l’anàlisi del darrer trimestre, els resultats són correctes i 
s’acompleixen totes les magnituds, és a dir, la regla de despesa, l’objectiu d’estabilitat i el límit de deute i 
així consta en les conclusions de l’informe d’avaluació. 

El Sr. PASTOR demana si, a part de les conclusions de l’informe, hi ha qualque tipus d’objecció. 

La Sra. MONTEJO diu que no n’hi ha i remarca que l’informe emès és de conformitat. 

Puntualitza que el punt 3r de les conclusions de l’informe diu que l’objectiu d’estabilitat apareix xifrat en 
una capacitat de finançament al tancament de 33,3 M€, l’objectiu de la regla de despesa en 4,5 M€ i el 
límit de deute en 138,3 M€. 

Es donen per assabentats. 
 
 
DEPARTAMENT DE TERRITORI I INFRAESTRUCTURES 
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PUNT 9. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE DELEGACIÓ DE 
COMPETÈNCIES DEL MUNICIPI DE MANCOR DE LA VALL EN EL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA. 

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

Atesa la iniciació del procediment per a la signatura del conveni de delegació de 
competències del municipi de Mancor de la Vall 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 Mancor de la Vall de data 13 de gener 
de 2016, 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 29 de gener de 
2016, a l’aprovació pel Ple del Consell Insular de Mallorca, del conveni de delegació de 
competències municipals del municipi de Mancor de la Vall, 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 
Mancor de la Vall 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 de Mancor de la Vall. 
 
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 2016. 
 
REUNITS 
 
D’una banda, el Sr. Bartomeu Tugores Truyol, 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 
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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. Guillem Villalonga Ramonell, Batle de Mancor de la Vall, que actua 
en nom i representació del municipi de Mancor de la Vall, amb domicili a la Plaça de 
l’Ajuntament núm. 1, 07312, amb el número d’identificació fiscal P0703400B, amb 
fonament en l’acord de ple de l’Ajuntament de Mancor de la Vall adoptat en sessió de 
13 de gener de 2016. 
 
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. 
 
II.- L’Ajuntament de Mancor de la Vall 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. 
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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 Mancor de la Vall, mitjançant acord de data 13 de gener de 2016, 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 29 de 
gener de 2016, aquest conveni ha estat aprovat pel Ple del Consell de Mallorca, 
mitjançant acord de data xx de xyz de 2016, 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 
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1.- L’Ajuntament de Mancor de la Vall 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. 
 
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. 
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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 
 
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. 
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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. 
 
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  
protecció de la legalitat urbanística              Mancor de la Vall 
i territorial de Mallorca 
 
 
Bartomeu Tugores Truyol   Guillem Villalonga Ramonell 

 

La Sra. GARRIDO (consellera executiva de Territori i Infraestructures) relata que es tracta de l’adhesió 
de l’Ajuntament de Mancor de la Vall, una adhesió que ja ha passat pel Consell de Direcció de l’Agència 
de Protecció de la Legalitat Urbanística de Mallorca. 
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Ressalta que és el novè municipi que s’hi adhereix, que ara se’n signarà el corresponent conveni amb 
l’Ajuntament i se’n farà la publicació pertinent. A partir d’aquest moment l’Agència de Protecció de la 
Legalitat Urbanística de Mallorca començarà a exercir les competències de disciplina urbanística en sòl 
rústic a Mancor de la Vall i anuncia que el mes que ve està previst que s’hi adhereixi l’Ajuntament 
d’Alaró. 

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

 

PUNT 10. PROPOSTA D’ACORD DE PLE RELATIU A LA L’EXPEDIENT 
SANCIONADOR EN MATÈRIA DE CARRETERES (ES NÚM. 1/2014), 
INCOAT A L’ENTITAT “JARDINERIA BISANYES, S.L.”  

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

La consellera executiva de Territori i Infraestructures, en ús de les atribucions que li són 
conferides pels articles 2n (lletra p) i 5è (lletra l) del Decret d’Organització del Consell 
de Mallorca (Decret de Presidència de 10 de juliol de 2015; BOIB núm. 109, de 18 de 
juliol de 2015), en relació amb la Disposició Addicional 6na (apartat 6è) de la Llei 
16/2001, de 14 de desembre, d’atribució de competències als Consells Insulars en 
matèria de carreteres i camins, sotmet a la consideració de la Comissió Informativa 
General i de Comptes, per al seu dictamen previ a l’elevació al Ple del Consell Insular 
de Mallorca, la següent proposta d’ 
 
ACORD 
 
Atès que en dates 4 i 5 de gener de 20116 (i amb números 19 i 45, respectivament) va 
tenir entrada al registre general del Consell de Mallorca i al registre del seu 
Departament de Territori i Infraestructures el recurs potestatiu de reposició interposat 
pel Sr. Guillermo Bisanyes Amer  (en representació de l’entitat “Jardineria Bisanyes, 
S.L..” , amb NIF núm. B-57347056) contra l’Acord del Ple del Consell de Mallorca de 
data 12 novembre de 2015 i mitjançant la qual s’imposa a dita entitat una sanció 
consistent en multa de 14.000,00 € (ES 1/2014). 
 
 Atès l’informe jurídic de la tècnica jurídica urbanista de 15 de febrer de 2016 
que transcric literalment a continuació: 
 
“INFORME JURÍDIC EN RELACIÓ AMB EL RECURS POTESTATIU DE 
REPOSICIÓ INTERPOSAT PEL SR. GUILLERMO BISANYES AMER (EN 
REPRESENTACIÓ DE L’ENTITAT “JARDINERIA BISANYES, S.L.”) CONTRA 
L’ACORD DEL PLE DEL CONSELL DE MALLORCA DE DATA 12 DE 
NOVEMBRE DE 2015 (ES 1/2014) 
 
ANTECEDENTS FÀCTICS 
 
PRIMER.- En dates 4 i 5 de gener de 2016 (i amb números 19 i 45, respectivament) va 
tenir entrada al registre general del Consell de Mallorca i al registre del seu 
Departament de Territori i Infraestructures el recurs potestatiu de reposició interposat 
pel Sr. Guillermo Bisanyes Amer  (en representació de l’entitat “Jardineria Bisanyes, 
S.L..” , amb NIF núm. B-57347056) contra l’Acord del Ple del Consell de Mallorca de 
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data 12 novembre de 2015 i mitjançant el qual s’imposa a dita entitat una sanció 
consistent en multa de 14.000,00 € (ES 1/2014). 
 
SEGON.- Mitjançant resolució de data 13 de gener de 2016 el conseller executiu i 
Territori i Infraestructures acordà comunicar al recurrent l’entrada del seu recurs 
potestatiu de reposició al registre de l’òrgan competent, el termini màxim per a resoldre 
i notificar (així com les conseqüències legals derivades de l’incompliment de dita 
obligació) i el requeriment d’esmena de la seva sol·licitud (tot advertint-li de les 
conseqüències legals que es derivarien d’un possible incompliment de dit requeriment). 
Dit escrit fou notificat en data 22 de  gener de 2016 (registre de sortida núm. 927). 
 
TERCER.- En data 28 de gener de 2016, i amb núm. 460, va tenir entrada al registre del 
Departament  de Territori i Infraestructures del Consell de Mallorca escrit presentat per 
la part recurrent. 
 
QUART.- En data 1 de febrer de 2016 i amb registre de sortida  núm. 649  la tècnica 
jurídica urbanista va sol.licitar informe dels extrems que ens ocupen al Servei 
d´Explotació de la Direcció Insular d´Infraestructures i Mobilitat del Consell de 
Mallorca. Dit informe fou emés en data 10 de febrer de 2016, i amb registre de sortida 
núm. 880. 
 
QUINT.- En data 4 de febrer i amb registre núm. 720 la tècnica jurídica urbanista va  
comunicar i sol.licità informe dels extrems que ara ens ocupen al Servei d´Explotació de 
la Direcció Insular d´Infraestructures i Mobilitat del Consell de Mallorca. 
 
 
FONAMENTS JURÍDICS 
 
I.- Des d’un punt de vista jurídic- formal: 
 
IV. El Ple del Consell de Mallorca és l’òrgan competent per a la resolució del present 
recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb el previst a l’article 116 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú (a partir d’ara, LRJPAC). 
 
V. Per altra banda, l´acord de ple ara recorregut ara va ésser notificada en data 30 de 
novembre de 2015. Per tant, atès el previst als articles 38 (apartat 4t), 48 (apartats 1r a 
3r) i 115 (apartat 1r, paràgraf 1r) de la LRJPAC i 5 (apartat 1r) del Codi Civil, i atès que 
el recurs va tenir entrada al registre general del Consell de Mallorca en data 30 de 
desembre de 2015, i amb núm.1603, cal considerar el recurs interposat dins del termini 
d’un mes legalment establert. 
 
VI. I en darrer lloc, cal dir que el Sr.Guillermo Bisanyes Amer va acreditar- en el 
moment procedimental oportú i de conformitat amb el previst per l’article 32 de la 
LRJPAC- la representació que afirmava ostentar de l’entitat “ Jardineria Bisanyes, 
S.L..”. 
 
II.- Des d’un punt de vista jurídic- substantiu: 
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Atès l´informe del Servei d´Explotació de dia 10 de febrer de 2016 amb núm. Ref. 
500/2015B  i amb registre de sortida núm. 880 que expressa “en contestació al vostre 
escrit i en relació amb l´expedient sancionador ressenyat a l´assumpte us inform que una 
vegada realitzades les obres de millora de la carretera Ma-13, en el tram Sa Pobla-
Alcúdia, el romanent que s´ha deixat i que ens ocupa es tracta d´un tram de l´antiga 
carretera que ha quedat sense servei i que no és necessari per l´explotació de la 
carretera, per tant, és susceptible de ser alienat”. 
 
 I atès que el  recurrent sol·licità la nul.litat de la resolució impugnada formulant- a 
aquests efectes- una sèrie d’al·legacions en resposta a les quals cal dir el següent: 
 
  
 1) S´al·lega que l’Administració ha iniciat l´expedient sancionador  ES          ES1/2014  
com a represàlia dels seus tècnics per haver recorregut la resolució de preu just del JPEF 
davant el tribunal Contenció Administratiu motivada per l´expropiació de que va ser 
objecte l´activitat de l´entitat “Jardineria Bisanyes, la qual va ser estimat en part. 
 
En resposta a aquesta al.legació s´ha de dir que aquests fets exposats per la part 
reclamant no es troben degudament acreditats, per tant em de desestimar aquesta 
al.legació. 
 
En resposta al fet que altres veïnats de la mateixa carretera estan ocupant alguns 
remanents, per circumstàncies idèntiques sense que sel´s hi hagi notificat l´ocupació 
il.legal em reitero amb el que es va exposar a l´acord del ple de dia 12 de novembre de 
2015, el fet que puguin existir en la mateixa zona altres ocupacions no objecte de 
l´expedient sancionador  resulta irrellevant als efectes que ara ens ocupen, sense perjuci 
que per part de l´aquesta Administració es procedeixi a comprovar els fets esmentats 
(article 44 de la LCIB). Atès l´informe de dia 4 de febrer de 2016 de la tècnica jurídica 
urbanista els fets al.legats  (que la finca veïna Gatamoix ocupa terrenys il.legalment, per 
circusmstàncies idèntiques a les nostres) s´han posat en coneixement del Servei 
d´Explotació perquè dugui a terme les investigacions pertinents. 
 
 
2) En resposta a l´al.legació 2na em reitero amb la resposta donada a  l´informe jurídic i 
proposta de resolució de l´expedient sancionador en matéria de carreteres (ES 1/2014)  
de data 14 de setembre de 2015 no queda creditat a l´expedient que l´ocupació 
denunciada es fes amb beneplàcit de la direcció tècnica de les obres de condicionament i 
millora de la carretera Ma-13 tram Sa Pobla-Alcúdia. 
 
3) Aquesta al.legació 3ª es troba contestada a l´apartat immediatament anterior    
(al.legació 2ª ) . 
 
4) En resposta a aquesta al.legació4a em reitero a la resposta donada a l´acord del ple de 
dia 12 de novembre de 2015,   haver sol.licitat la compra de dits terrenys  (ocupats per 
les plantes)  no legitima al peticionari per ocupar-los  mentre no sigui propietat seva 
(prèvia alteració de la seva qualificació jurídica i posterior venda). 
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 5) En resposta  a l´ al.legació 5na s´exposen els següents extrems: 
 
I. S´estima l´al.legació que afirma que aquest tram de carretera ocupat per l´entitat 
denunciada està fora d´ús atès l´informe del Servei d´Explotació de dia 10 de febrer de 
2016 que fa constar que es tracta d´un tram de carretera antiga que ha quedat sense 
servei i que no és necessari per a l´explotació de la carretera. I en conseqüència aquest 
factor es tendrà a en compte a l´hora de graduar la sanció. 
 
II. Em reitero a la resposta donada a  l´acord del ple de dia 12 de      novembre de 2015, 
“no hi ha cap precepte que recolzi les afirmacions  de  la susdita entitat (que el valor 
dels terrenys ocupats sigui un criteri a tenir en compte per graduar la sanció a imposar). 
 
III. S´al.lega el fet que l´ocupació no hagi comportat benefici.econòmic. Em reitero amb 
la resposta donada a l´acord de ple de dia 12 de novembre de 2015, és a dir, aquest fet 
al.legat   no queda acreditat a l´expedient. 
 
 
 6)  En resposta a  al.legació 6na , em reitero a la resposta donada a l´acord del ple de 
dia 12 de novembre de 2015, l´article 131.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les Administracions Públiques, i del procediment administratiu comú 
que diu” l´establiment de sancions pecuniàries haurà de preveure que la comissió de les 
infraccions tipificades no resulti més beneficiós per l´infractor que el compliment de les 
normes infringides”. Aquest article vol dir  que la quantia de la multa s´incrementarà 
fins evitar que es produeixi un incompliment de dit precepte i No que aquest fet (si el 
benefici és 0) es tindrà en  compte a l´hora de graduar la sanció. I les altres 
circumstàncies que s´al.leguen no es troben acreditades a l´expedient. 
 
7) S´al.lega disconformitat amb la qualificació dels fets com a  infracció molt greu. 
 
En resposta a questa hem de dir que els fets denunciats que ens ocupen  (ocupació d´un 
tram de carretera antiga amb plantes de considerables dimensions sense autorització del 
Departament d´Urbanisme i Territori, ocupació (no autoritzable)del domini públic viari) 
s´han qualificats com a infracció molt greu d´acord amb l´article 40 4t, lletra C de la 
LCIB “són infraccions molt greus la realització d´obres, instal.lacions i actuacions 
realitzades sense l´informe o l´autorització preceptius o que incumpleixin alguna de les 
condicions impostes a la zona de domini públic, que NO siguin legalitzables”.  
 
En cap cas la infracció comesa pot ésser  qualificada de lleu atès que no es dóna cap 
dels supòsits prevists a l’article 40 (apartat 2n) de la LCIB. En efecte, diu aquest 
precepte que “són infraccions lleus aquelles derivades d’obres, instal·lacions o 
actuacions realitzades sense l’informe o autorització preceptius o les que incompleixin 
alguna de les seves condicions, que siguin legalitzables i sempre que, una vegada 
denunciada la infracció, es procedeixi a legalitzar-les en un termini no superior a dos 
mesos. També ho són el llançament o l’abocament d’objectes des dels vehicles, quan no 
hi hagi perill per a les persones o les coses”. 
 
En el cas que ara ens ocupa, ni les actuacions denunciades són legalitzables ni aquestes 
consisteixen en un llançament o abocament d’objectes des d’un vehicle. 
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8) En resposta a aquesta al.legació s´informa a l´entitat denunciada que una vegada ha  
interposat el recurs de reposició en data 30  de desembre de 2015 davant el Consell de 
Mallorca, el pagament queda suspès fins que la sanció sigui ferme en via administrativa 
(és a dir, quan s ´hagi resol el recurs)  i hagi finalitzat el termini per fer l´ingres 
voluntari de pagament.. Tot això d´acord amb l´article 161.2 de la Llei General 
Tributària 58/2003, de 17 de desembre.  
 
 
D´acord amb la base 54.2 de les Bases d´Execució del Presssupost de l´any 2016, aquest  
Expedient es sotmetrà a la consideració de la ntervenció. 
 
          CONCLUSIONS 
 
Atesos els esmentats fonaments jurídics, PROCEDEIX ESTIMAR PARCIALMENT 
(amb els efectes legals oportuns) el recurs potestatiu de reposició interposat pel Sr. 
Guillermo Bisanyes Amer en representació de l´entitat “Jardineria Bisanyes, S.L.” , amb 
NIF núm. B57347056, que tingué entrada al Departament de Territori i Infraestructures 
en data 5 de gener de 2016, contra l´Acord del Ple del Consell de Mallorca de data 12 
de novembre de 2015, resultant una sanció consistent en multa de 11.500,00 €  
(ES1/2014) que implica una rebaixa a la sanció inicial (14.000,00 €) i en el 
reconeixement del dret corresponent 120150038623 del concepte d´ingrés 2015 
5539190 per un import de 2.500,00 €”. 
 
 Atès l’informe de fiscalització prèvia de dia 22 de febrer de 2016  pel qual es fiscalitza 
de conformitat. 
 
I atesa la proposta de la  consellera executiva de Territori i Infraestructures de data  22 
de febrer de 2016. 
 
El Ple del Consell de Mallorca, en ús de les atribucions que li són conferides per 
l’article 116 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
Administracions Públiques i del procediment administratiu comú (LRJPAC), i per 
majoria simple dels membres presents, ACORDA:    
 
 
ESTIMAR PARCIALMENT (amb els efectes legals oportuns) el recurs potestatiu de 
reposició interposat pel Sr. Guillermo Bisanyes Amer en representació de l´entitat 
“Jardineria Bisanyes, S.L.” , amb NIF núm. B57347056, que tingúe entrada al 
Departament de Territori i Infraestructures en data 5 de gener de 2016, contra l´Acord 
del Ple del Consell de Mallorca de data 12 de novembre de 2015, resultant una sanció 
consistent en multa de 11.500,00 €  (ES1/2014) que implica una rebaixa a la sanció 
inicial (14.000,00 €) i en el reconeixement del dret corresponent 120150038623 del 
concepte d´ingrés 2015 5539190 per un import de 2.500,00 €. 
 
2. NOTIFICAR aquest acord als interessats. 
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Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-set vots a favor (PP, PSOE, MÉS per 
Mallorca i Podem Mallorca), cap vot en contra i cinc abstencions (El Pi-Proposta per les 
Illes i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía). 

 

DEPARTAMENT DE BENESTAR I DRETS SOCIALS 

 

PUNT 11. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT 
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS DE L’INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS 
SOCIALS (EXP.REC01/2016) 

Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament de 
Benestar i Drets Socials: 

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

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

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

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

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

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

Per tot això, propòs al Ple adopti el següent 
 

ACORD 

1r. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits, d’acord amb el que disposa la 
base 26 de les d’execució del pressupost de 2016 amb l’exigència de les responsabilitats 
de caràcter patrimonial que pertoquin.  

2n. Autoritzar, disposar i reconèixer les de les factures que s’inclouen a la relació 
adjunta,  a favor dels tercers interessats i l’import de la indemnització que s’hi indica, 
per import total de CENT QUARANTA-QUATRE MIL CINC-CENTS NORANTA 
QUATRE MIL EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS (144.594,66 €). 
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3r. Aplicar aquesta indemnització a les aplicacions del pressupost de despeses de 
l’exercici 2016 que s’indiquen a l’annex, atesa la existència de crèdit adequat i suficient 
en l’esmentat pressupost.  

4r. Proposar al director gerent de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials l’ordenament del 
pagament. 

 

Es debat conjuntament amb els punts núm. 12 i 13. 

La Sra. PUIGSERVER (consellera executiva de Benestar i Drets Socials) explica que són tres expedients 
de reconeixement extrajudicial de crèdits. 

El primer és el REC 1/2016 i està conformat per totes les factures de 2015 –també algunes de 2013 i 
2014– que s’han passat a 2016 i aclareix que, per indicació de la Sindicatura de Comptes, els REC han 
d’anar separats. 

Quan l’expedient va passar per Comissió Informativa, hi havia unes errades en el text explicatiu sobre el 
tema de Can Mercadal, errades que han estat corregides i el nou text ha estat enviat als diferents grups 
polítics. 

El REC 2/2016 està conformat per factures que han entrat l’any 2016 però que vénen d’exercicis anteriors 
i el REC 3/2016 correspon principalment a factures dels contractes de menors presentades de l’1 al 15 de 
febrer de 2016 dels programes A amb les entitats gestores dels centres residencials de menors així com les 
factures de gener de Serunion, atès que es va haver de suspendre la licitació del contracte arran d’un 
recurs de Sodexho, recurs que ja està resolt i ja s’està tramitant l’adjudicació d’aquest contracte. 

Finalment assenyala que més endavant, en respondre una pregunta que li formularà la Sra. Cirer, 
explicarà com està la situació dels programes A i B de menors. 

El Sr. PASTOR (El Pi-Proposta per les Illes) fa notar que si a aquest Ple li llevassin les declaracions 
institucionals, els decrets a donar compte, els reconeixements extrajudicials de crèdits i els canvis de 
representants doncs pràcticament només quedaria el que hi duu l’oposició i observa que una part 
d’aquests reconeixements de crèdits són una mostra, com a mínim, de la preocupació que haurien de tenir 
pel funcionament de l’IMAS. 

Tot i entendre la dificultat que suposa la gestió de l’IMAS, opina que ara es troben en aquesta situació per 
l’obstinació de la consellera executiva de Benestar i Drets Socials amb la conseqüència de dur avui el 
REC de menors per no haver escoltat les persones que havien gestionat l’IMAS durant la legislatura 
anterior. 

Aquest fet demostra que no sempre l’oposició vol posar entrebancs sinó que vol aportar solucions i no 
hauria estat de més que la Sra. Puigserver hagués escoltat les persones que han gestionat l’IMAS i, 
sobretot, tenint en compte el seu volum de feina i la seva complexitat. 

Li agradaria venir al Ple a parlar de benestar social, de mesures que pren l’equip de govern, d’ajudes que 
s’atorguen als ajuntaments i de polítiques que encara no s’han emprès però la realitat és que, pel que fa a 
l’IMAS, a cada ple només parlen de problemes. 

Per això, voldria que hi hagués un canvi i que la consellera executiva de Benestar i Drets Socials hi posàs 
més atenció i fes un esforç perquè, en parlar de benestar social, parlassin de solucions i no només de 
problemes. 

Reitera que al seu Grup li agradaria que hi hagués un canvi, una rectificació en la manera de procedir amb 
vista que als propers plens poguessin parlar de polítiques de benestar social en lloc de parlar, com fan 
avui, sobre la manera d’arreglar les coses que fan malament. 

La Sra. CIRER (PP) agraeix les explicacions de la Sra. Puigserver tant al Ple com a la Comissió 
Informativa i també que se corregissin les petites errades que s’hi havien detectat i que els remetés la 
relació modificada. 

Manifesta que fa ús de la paraula per dir, igual que ja va fer en la Comissió Informativa, que el Grup 
Popular s’abstendrà en la votació d’aquests REC perquè el PP, durant els 4 anys que tenia responsabilitat 



 57 

de govern, va fer ús dels REC però, això no obstant i independentment de qui en faci ús, s’ha de 
reconèixer que és una mala praxis. Un REC significa que les coses no s’han fet bé. En el moment que les 
factures es tramiten via REC és sinònim d’una gestió deficient. 

El que és cert és que els serveis s’han prestat i els subministraments s’han fet i, per tant, tant proveïdors 
com entitats i empreses han de cobrar les feines fetes o allò que han servit i, quant a les factures de 
menors a què feia referència el Sr. Pastor, recorda que el Grup Popular fa mesos que va posar el tema 
damunt la taula. 

La Sra. Puigserver ha dit que més endavant, en respondre una pregunta, explicarà la situació dels 
programes de menors però, tot i això, li vol recordar que l’informe de la Intervenció Delegada diu que la 
tramitació via REC és excepcional. 

Així mateix la memòria justificativa de les despeses corresponents als programes de menors diu: “La 
contractació del servei es troba suspesa i desistida sense tenir una data prevista d’adjudicació, per la qual 
cosa no es considera correcte continuar, en el futur, tramitant la despesa per donar cobertura a l’esmentat 
servei mitjançant REC.” 

Tenint en compte totes les indicacions (les peticions de les entitats, les que hi pugui fer el PP, com a 
oposició, al Ple i les recomanacions de la Intervenció Delegada) han de servir perquè els que en tenen la 
responsabilitat posin fil a l’agulla i s’hi afanyin. 

Conclou repetint que el seu Grup s’hi abstendrà –una abstenció positiva– en aquesta ocasió per 
responsabilitat però, igual que l’oposició feia la passada legislatura deixant el PP en evidència per no 
haver fet les coses bé, si perdura una situació de falta de solució a un problema concret com és el tema de 
menors, de cara a posteriors REC també es plantejaran reconsiderar la seva postura. 

La Sra. PUIGSERVER indica que sembla que el Sr. Pastor no ha llegit els titulars dels darrers mesos i 
observa que, a més a més, va assistir a la darrera reunió de l’Assemblea de Batles i Batlesses de Mallorca. 

Matisa que fa aquest comentari perquè l’IMAS sí que ha fet moltes accions en els darrers vuit mesos: s’ha 
posat en marxa un pla per lluitar contra la pobresa, el proper divendres se signen els convenis amb tots els 
ajuntaments mitjançant els quals es tripliquen les ajudes d’urgent i greu necessitat, es crearan 255 noves 
places per a discapacitats i s’està licitant la reforma del pavelló C de la Llar dels Ancians on se’n crearan 
60 noves places. 

Reconeix que han comès petites errades però també s’han trobat petits problemes de gestió (molts 
d’expedients sense contracte) de l’anterior legislatura i, per posar en marxa la maquinària i perquè volen 
fer molta feina, han saturat els serveis jurídics i els serveis administratius de l’IMAS. 

A continuació s’adreça a la Sra. Cirer, que ha estat a l’IMAS en temps de dificultats i també va haver de 
presentar molts REC durant els 4 anys de legislatura, i reconeix que li pesa molt el REC 3/2016, tema que 
estan intentant arreglar i, per això, des del passat mes de gener es reuneixen amb les entitats cada 
setmana. 

Finalment i pel que fa a l’objecció de la Intervenció Delegada, admet que és així però assenyala que 
segurament hauran de continuar alguns mesos més tramitant les factures del programes A i B de menors 
via REC. 

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

 

PUNT 12. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT 
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS DE L’INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS 
SOCIALS (EXP.REC02/2016) 

Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament de 
Benestar i Drets Socials: 
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1 Ateses les factures presentades corresponents a béns i serveis prestats amb destí a 
l’Institut Mallorquí d’Afers Socials durant l’any 2015 que no han seguit el procediment 
legalment establert o es inadequat pel tipus de despesa. 

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

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

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

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

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

Per tot això, propòs al Ple adopti el següent 
 

ACORD 

1r. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits, d’acord amb el que disposa la 
base 26 de les d’execució del pressupost de 2016 amb l’exigència de les responsabilitats 
de caràcter patrimonial que pertoquin.  

2n. Autoritzar, disposar i reconèixer les de les factures que s’inclouen a la relació 
adjunta,  a favor dels tercers interessats i l’import de la indemnització que s’hi indica, 
per import total de CINQUANTA-NOU MIL DOS-CENTS QUARANTA-VUIT 
EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS (59.248,99€). 

3r. Aplicar aquesta indemnització a les aplicacions del pressupost de despeses de 
l’exercici 2016 que s’indiquen a l’annex, atesa la existència de crèdit adequat i suficient 
en l’esmentat pressupost.  

4r. Proposar al director gerent de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials l’ordenament del 
pagament. 

 

S’ha debatut conjuntament amb el punt núm. 11. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per denou vots a favor (PSOE, MÉS per 
Mallorca, Podem Mallorca i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía), cap vot en contra i 
tretze abstencions (PP i El Pi-Proposta per les Illes). 
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PUNT 13. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT 
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS DE L’INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS 
SOCIALS (EXP.REC03/2016) 

Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament de 
Benestar i Drets Socials: 

1 Ateses les factures presentades corresponents a béns i serveis prestats amb destí a 
l’Institut Mallorquí d’Afers Socials durant els anys  2015 i 2016  que no han seguit el 
procediment legalment establert o es inadequat pel tipus de despesa. 

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

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

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

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

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

Per tot això, propòs al Ple adopti el següent 
 

ACORD 

1r. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits, d’acord amb el que disposa la 
base 26 de les d’execució del pressupost de 2016 amb l’exigència de les responsabilitats 
de caràcter patrimonial que pertoquin.  

2n. Autoritzar, disposar i reconèixer les de les factures que s’inclouen a la relació 
adjunta,  a favor dels tercers interessats i l’import de la indemnització que s’hi indica, 
per import total de CINC-CENTS DOTZE MIL TRES-CENTS SETANTA-DOS 
EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS (512.372,44 €). 

3r. Aplicar aquesta indemnització a les aplicacions del pressupost de despeses de 
l’exercici 2016 que s’indiquen a l’annex, atesa la existència de crèdit adequat i suficient 
en l’esmentat pressupost.  

4r. Proposar al director gerent de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials l’ordenament del 
pagament. 
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S’ha debatut conjuntament amb el punt núm. 11. 

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

 

 

DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT 

 
PUNT 14. CANVI DE REPRESENTANTS DEL CIM A LA COMISSIÓ DE 
SEGUIMENT DEL CONVENI ENTRE L’INSTITUT BALEAR DE 
SANEJAMENT 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. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva 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.- Deixar sense efectes el nomenament de les següents persones en la Comissió de 
seguiment del conveni entre l’Institut Balear de Sanejament 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: 

- Catalina Maria Canals Gili, directora insular de Residus (com a titular) 

- Josep Manchado Rojas, director insular de Medi Ambient (com a suplent) 

 

2.- Designar perquè representi al Consell de Mallorca en la Comissió de seguiment del 
conveni entre l’Institut Balear de Sanejament 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, les següents persones: 

- Sandra Espeja Almajano, consellera executiva del departament de Medi 
Ambient (com a titular). 
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- Catalina Maria Canals Gili, directora insular de Residus (com a suplent) 

 

3.- Notificar-ho a les persones interessades. 

 

Es debaten conjuntament els punts núm. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 i 26. 

La Sra. SOLER (PP) li diu al Sr. President que suposa que no està orgullós de dur aquests punts a Ple i 
que li admetrà que fer tants de canvis, després de 8 mesos de govern, no és exemple d’una bona gestió. 

El Sr. Ensenyat prové d’un ajuntament i sap que un batle, si pot, conforma el seu equip de govern amb 
uns regidors que vol mantenir durant els 4 anys de legislatura gestionant les mateixes àrees.  

Al Consell de Mallorca hi ha comissions que ja s’han reunit i d’altres que encara no ho han fet però 
continuen fent-hi tots els canvis que volen i, per això, li torna a demanar al President quan pensa aturar 
màquines a Medi Ambient, asseure’s i veure què passa. 

Observa que a Medi Ambient contracten gent nova per a programes nous de recollida selectiva però 
aturen la recollida selectiva als municipis i l’únic punt estrella era aturar la importació de combustible, 
sense saber què passaria en el futur, però a part d’això no hi han fet res més deixant en evidència la gestió 
que fan a Medi Ambient. 

Recorda que varen cessar un director insular qui després va interposar una denúncia, la qual no saben si 
s’ha admès a tràmit o no. També hi ha hagut canvis de directors insulars, contractació d’ambientòlegs –i 
justament la consellera ho és–, etc. Aquesta és la gestió de Medi Ambient. 

Adverteix que el PP farà costat al President a l’hora de gestionar Medi Ambient però, això sí, no es 
repensaran com s’ha de gestionar Medi Ambient sinó que l’ajudaran a gestionar-lo perquè és un 
departament que coneixen prou bé. 

Retreu el fet que volien fer l’aprovació definitiva de la GR-222 però, gràcies a la sol· licitud d’un informe 
per part del Partit Popular, varen haver de tornar a fer-ne l’aprovació inicial i sotmetre l’expedient a 
informació pública però no hi han fet res més, no n’han parlat amb cap dels ajuntaments afectats, no 
parlen amb els productors de llots ni amb els residus carnis els quals anaren a veure la consellera, una 
vegada feta l’aprovació inicial, però la consellera no els donà cap explicació. 

Insisteix a dir-li al President que aturi màquines a Medi Ambient perquè li valdrà la pena. Una de les 
gestions importants del Consell de Mallorca és la de Residus i val la pena dedicar-hi temps però avui 
demostren, una vegada més, la seva falta de gestió, la seva improvisació constant i el canvi de cromos 
constant per col· locar els amics de segons qui. 

El Sr. PRESIDENT li agraeix a la Sra. Soler les seves consideracions i afirma que li agafa la paraula però 
li sorprèn que li digui que aturin màquines perquè precisament pensa que el problema del Departament de 
Medi Ambient i de molts altres d’aquesta institució és que aturaren màquines fa 4 anys i ara encara les hi 
han trobades i, a l’hora de posar-les en marxa, el motor ha estat rovellat. 

Recalca que aquest és un dels problemes que el nou equip de govern s’ha trobat a la majoria dels 
departaments del Consell de Mallorca però en podran parlar, amb tranquil· litat i temps suficient, la 
propera setmana en el Debat de Política General. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per desset vots a favor (PSOE, MÉS per 
Mallorca, Podem Mallorca), cap vot en contra i catorze abstencions (PP, El Pi-Proposta 
per les Illes i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía). 
 
Es troba absent el Sr. Salom Munar. 
 
PUNT 15. CANVI DE REPRESENTANTS DEL CIM A LA COMISSIÓ DE 
SEGUIMENT DE LA RESERVA MARINA DE LA BADIA DE PALMA. 
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Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva 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.- Deixar sense efectes el nomenament de la següent persona en la Comissió de 

Seguiment de la Reserva Marina de la Badia de Palma: 

- Cristian Ruiz Altaba, anterior director insular de Medi Ambient (com a 
suplent) 

2.- Designar perquè representi al Consell de Mallorca en la Comissió de Seguiment de 

la Reserva Marina de la Badia de Palma, la següent persona: 

- Josep Manchado Rojas, director insular de Medi Ambient (com a suplent) 

 

3.- Notificar-ho a les persones interessades. 

 

S’ha debatut en el punt núm. 14. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per desset vots a favor (PSOE, MÉS per 
Mallorca, Podem Mallorca), cap vot en contra i catorze abstencions (PP, El Pi-Proposta 
per les Illes i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía). 
 
 
Es troba absent el Sr. Salom Munar. 
 
PUNT 16. CANVI DE REPRESENTANTS DEL CIM A LA COMISSIÓ DE 
SEGUIMENT DE LA RESERVA MARINA DE LLEVANT. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament de 
Medi Ambient: 
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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.- Deixar sense efectes el nomenament de la següent persona en la Comissió de 

Seguiment de la Reserva Marina de Llevant: 

- Cristian Ruiz Altaba, anterior director insular de Medi Ambient (com a 
suplent) 

 

2.- Notificar-ho a les persones interessades. 

 

S’ha debatut en el punt núm. 14. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per desset vots a favor (PSOE, MÉS per 
Mallorca, Podem Mallorca), cap vot en contra i catorze abstencions (PP, El Pi-Proposta 
per les Illes i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía). 
 
Es troba absent el Sr. Salom Munar. 
 
 
PUNT 17. CANVI DE REPRESENTANTS DEL CIM AL COMITÈ DE 
PREVENCIÓ I CONTROL INTEGRAT DE CONTAMINACIÓ. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva 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”. 
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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.- Deixar sense efectes el nomenament de la següent persona en el Comité de 

Prevenció i Control Integrat de Contaminació: 

- Ana Bistuer Giménez, tècnica del Servei de Residus del departament de 
Medi Ambient (com a suplent) 

2.- Designar perquè representi al Consell de Mallorca en el Comité de Prevenció i 

Control Integrat de Contaminació, la següent persona: 

- Pedro Torres Marí, cap de servei de Residus del departament de Medi 
Ambient (com a suplent) 

 

3.- Notificar-ho a les persones interessades. 

 

S’ha debatut en el punt núm. 14. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per desset vots a favor (PSOE, MÉS per 
Mallorca, Podem Mallorca), cap vot en contra i catorze abstencions (PP, El Pi-Proposta 
per les Illes i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía). 
 
Es troba absent el Sr. Salom Munar. 
 
PUNT 18. NOMENAMENT REPRESENTANT DEL CONSELL DE 
MALLORCA AL COMITÈ TÈCNIC DEL PROGRAMA DE MESURES I 
VIGILÀNCIA AMBIENTAL DE LES INFRAESTRUCTRES DEL PLA 
DIRECTOR SECTORIAL PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS DE 
CONSTRUCCIONS, DEMOLICIÓ, VOLUMINOSOS I PNEUMÀTICS FORA 
D’ÚS DE MALLORCA. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva 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 
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efectuar aquests nomenaments, que hauran de ser ratificats pel Ple en la primera sessió 
que farà”. 
 
Per això, la consellera executiva del departament de Medi Ambient del Consell de 
Mallorca proposa al Ple del Consell de Mallorca que, previ dictamen de la Comissió 
Informativa General i de Comptes adopti el següent 

ACORD 

1.- Designar perquè representi al Consell de Mallorca en el Comitè Tècnic del Programa 
de Mesures i Vigilància Ambiental de les infrastructures del Pla Director sectorial per a 
la gestió dels residus de construccions, demolició, voluminosos i pneumàtics fora d’ús 
de Mallorca, la següent persona: 

- Ana Bistuer Giménez, tècnic del servei de Residus del departament de Medi 
Ambient (com a titular). 

2.- Notificar-ho a les persones interessades. 

 

S’ha debatut en el punt núm. 14. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per desset vots a favor (PSOE, MÉS per 
Mallorca, Podem Mallorca), cap vot en contra i catorze abstencions (PP, El Pi-Proposta 
per les Illes i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía). 
 
Es troba absent el Sr. Salom Munar. 
 
PUNT 19. CANVI DE REPRESENTANTS DEL CIM AL CONSELL ASSESSOR 
DE FLORA I FAUNA DE LES ILLES BALEARS. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva 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 
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1.- Deixar sense efectes el nomenament de les següents persones en el Consell Assessor 

de Flora i Fauna de les Illes Balears: 

- Sandra Espeja Almajano, consellera executiva del departament de Medi 
Ambient (com a titular). 

- Josep Manchado Rojas, director insular de Medi Ambient (com a suplent). 

 

2.- Designar perquè representi al Consell de Mallorca en el Consell Assessor de Flora i 

Fauna de les Illes Balears, les següents persones: 

- Josep Manchado Rojas, director insular de Medi Ambient (com a titular). 

- Josep Antoni Aguiló Ribas, cap del Servei de Medi Ambient (com a suplent). 

 

3.- Notificar-ho a les persones interessades. 

 

S’ha debatut en el punt núm. 14. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per desset vots a favor (PSOE, MÉS per 
Mallorca, Podem Mallorca), cap vot en contra i catorze abstencions (PP, El Pi-Proposta 
per les Illes i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía). 
 
Es troba absent el Sr. Salom Munar. 
 
PUNT 20. CANVI DE REPRESENTANTS DEL CIM AL CONSORCI DE 
RECUPERACIÓ DE FAUNA DE LES ILLES BALEARS (COFIB) 
 

Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva 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 
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ACORD 

 
1.- Deixar sense efectes el nomenament de la següent persona en el Consorci de 

recuperació de fauna de les Illes Balears (COFIB): 

- Cristian Ruiz Altaba, anterior director insular de Medi Ambient (com a 
titular) 

2.- Designar perquè representi al Consell de Mallorca en el Consorci de recuperació de 

fauna de les Illes Balears (COFIB), la següent persona: 

- Josep Manchado Rojas, director insular de Medi Ambient (com a titular) 

 

3.- Notificar-ho a les persones interessades. 

 

S’ha debatut en el punt núm. 14. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per desset vots a favor (PSOE, MÉS per 
Mallorca, Podem Mallorca), cap vot en contra i catorze abstencions (PP, El Pi-Proposta 
per les Illes i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía). 
 
Es troba absent el Sr. Salom Munar. 
 
PUNT 21. CANVI DE REPRESENTANTS DEL CIM A LA JUNTA INSULAR 
D’AIGÜES DE MALLORCA. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva 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 
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ACORD 

1.- Deixar sense efectes el nomenament de la següent persona en la Junta Insular 

d’Aigües de Mallorca: 

- Cristian Ruiz Altaba, anterior director insular de Medi Ambient (com a 
titular) 

2.- Designar perquè representi al Consell de Mallorca en la Junta Insular d’Aigües de 

Mallorca, la següent persona: 

- Josep Manchado Rojas, director insular de Medi Ambient (com a titular) 

 

3.- Notificar-ho a les persones interessades. 

 

S’ha debatut en el punt núm. 14. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per desset vots a favor (PSOE, MÉS per 
Mallorca, Podem Mallorca), cap vot en contra i catorze abstencions (PP, El Pi-Proposta 
per les Illes i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía). 
 
Es troba absent el Sr. Salom Munar. 
 
PUNT 22. CANVI DE REPRESENTANTS DEL CIM AL SUBCOMITÈ 
INFORMES AMBIENTALS. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva 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 
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1.- Deixar sense efectes el nomenament de la següent persona en el Subcomité 

d’Informes Ambientals: 

- Cristina Carreras Brugada, cap del Servei de Secretaria Tècnica del 
departament de Medi Ambient (com a suplent) 

2.- Designar perquè representi al Consell de Mallorca en el Subcomité d’Informes 

Ambientals, la següent persona: 

- Pedro Torres Marí, cap de servei de Residus del departament de Medi 
Ambient (com a suplent) 

 

3.- Notificar-ho a les persones interessades. 

 

S’ha debatut en el punt núm. 14. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per desset vots a favor (PSOE, MÉS per 
Mallorca, Podem Mallorca), cap vot en contra i catorze abstencions (PP, El Pi-Proposta 
per les Illes i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía). 
 
Es troba absent el Sr. Salom Munar. 
 
PUNT 23. CANVI DE REPRESENTANTS DEL CIM AL SUBCOMITÈ TÈCNIC 
DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva 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 
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1.- Deixar sense efectes el nomenament de la següent persona en el Subcomité Tècnic 

de Sostenibilitat Ambiental: 

- Cristina Carreras Brugada, cap del Servei de Secretaria Tècnica del 
departament de Medi Ambient (com a suplent) 

2.- Designar perquè representi al Consell de Mallorca en el Subcomité Tècnic de 

Sostenibilitat Ambiental, la següent persona: 

- Pedro Torres Marí, cap de servei de Residus del departament de Medi 
Ambient (com a suplent) 

 

3.- Notificar-ho a les persones interessades. 

 

S’ha debatut en el punt núm. 14. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per desset vots a favor (PSOE, MÉS per 
Mallorca, Podem Mallorca), cap vot en contra i catorze abstencions (PP, El Pi-Proposta 
per les Illes i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía). 
 
Es troba absent el Sr. Salom Munar. 
 
PUNT 24. CANVI DE REPRESENTANTS DEL CIM AL SUBCOMITÈ XARXA 
NATURA 2000 
 

Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva 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.- Deixar sense efectes els nomenaments de les següents persones en el Subcomité 
Xarxa Natura 2000: 
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- Josep Manchado Rojas, director insular de Medi Ambient (com a titular) 

- Catalina Maria Canals Gili, directora insular de Residus (com a suplent) 

 2.- Designar perquè representin al Consell de Mallorca en el Subcomité Xarxa Natura 
2000, les següents persones: 

- Josep Antoni Aguiló Ribas, cap del Servei de Medi Ambient (com a titular) 

- Antoni Reynés Trias, coordinador de patrimoni etnològic del departament de 
Medi Ambient (com a suplent) 

 

3.- Notificar-ho a les persones interessades. 

 

S’ha debatut en el punt núm. 14. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per desset vots a favor (PSOE, MÉS per 
Mallorca, Podem Mallorca), cap vot en contra i catorze abstencions (PP, El Pi-Proposta 
per les Illes i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía). 
 
Es troba absent el Sr. Salom Munar. 
 
PUNT 25. CANVI DE REPRESENTANTS DEL CIM A L’AUTORITAT DE 
GESTIÓ DEL PARC NATURAL DE SA DRAGONERA. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva 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.- Deixar sense efectes el nomenament de les següents persones: 

- Lluis Enric Apesteguia Ripoll (com a titular) 

- Aurora Ribot Lacosta (com a titular) 

- Maria Roser Garcia Borras (com a suplent) 
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2.- Designar perquè representi al Consell de Mallorca en l’Autoritat de Gestió del Parc 
Natural de Sa Dragonera, les següents persones: 

- Sandra Espeja Almajano, consellera executiva del departament de Medi 
Ambient del Consell de Mallorca (com a titular). 

- Josep Manchado Rojas, director insular de Medi Ambient del Consell de 
Mallorca (com a titular). 

- Aurora Ribot Lacosta, consellera electa del Consell de Mallorca (com a 
suplent) 

 

3.- Notificar-ho a les persones interessades i al director del Parc Natural de Sa 
Dragonera. 

 

S’ha debatut en el punt núm. 14. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per desset vots a favor (PSOE, MÉS per 
Mallorca, Podem Mallorca), cap vot en contra i catorze abstencions (PP, El Pi-Proposta 
per les Illes i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía). 
 
Es troba absent el Sr. Salom Munar. 
 
PUNT 26. NOMENAMENT REPRESENTANTS DEL CONSELL DE 
MALLORCA AL COMITÈ DE SEGUIMENT I CONTROL DE MALALTIES 
TRANSMESES PER VECTORS. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament de 
Medi Ambient: 

Vist l’ofici de la directora general de Salut Pública i Participació, del Govern de les Illes 
Balear, de data 16 de febrer de 2016, relatiu a la constitució del Comitè de seguiment i 
control de malalties transmeses per vectors, mitjançant el qual sol·licita que es nomeni 
el personal tècnic oportú per a que representi al Consell de Mallorca al referit Comitè. 
 
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 
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ACORD 

1.- Designar perquè representi al Consell de Mallorca en el Comitè de seguiment i 
control de malalties transmeses per vectors, les següents persones: 

- Josep Antoni Aguiló Ribas, cap del Servei de Medi Ambient del CIM. 

- Pilar Gómez Calatayud, Agent de Medi Ambient del CIM (com a suplent). 

- Josep Camprubí Pol, Agent de Medi Ambient del CIM (com a suplent). 

  

2.- Notificar-ho a les persones interessades i a la Direcció General de Salut Pública i 
Participació del Govern de les Illes Balears. 

 

S’ha debatut en el punt núm. 14. 

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

DEPARTAMENT DE DESENVOLUPAMENT LOCAL 

PUNT 27. ASSIGNAR A LES OBRES SOL·LICITADES PELS AJUNTAMENTS 
LES AJUDES APROVADES EN EL MARC DEL PLA ESPECIAL D’AJUDES 
2015-2016 A LES CORPORACIONS LOCALS DE MALLORCA DE POBLACIÓ 
INFERIOR O IGUAL A 20.000 HABITANTS PER A OBRES I SERVEIS 
MÍNIMS OBLIGATORIS. 

Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament de 
Desenvolupament Local: 

El Ple del Consell Insular de Mallorca, a la sessió ordinària de dia 10 de desembre 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 a 
l’execució d’obres i serveis mínims obligatoris. 
 
L’aprovació inicial de l’esmentat Pla es va publicar al BOIB núm. 183, de data 17 de 
desembre de 2015, i no es va presentar cap reclamació ni suggeriment, per la qual cosa 
es va entendre aprovat definitivament l’acord d’aprovació inicial de creació del Pla 
Especial esmentat. 
 
L’aprovació definitiva del Pla es va publicar al BOIB núm. 5, de data 12 de gener de 
2016. 
 
En 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 poden 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. 
 
Els Ajuntaments i les entitats locals menors de Mallorca que es podran acollir a aquest 
Pla Especial  i les ajudes que s’obtindran són les següents: 
 
 

Ajuntament CIF Ajuda 
Andratx P-0700500B 58.500,00 
Montuïri P-0703800C 55.044,87 
Puigpunyent P-0704500H 100.000,00 
Santa Maria del Camí P-0705600E 12.732,28 
 total 226.277,15 

 
 
 Una vegada aprovat definitivament el Pla Especial es va comunicar als ajuntaments 
perquè presentassin els projectes i la documentació prevista al Pla. Una vegada 
presentats tots els projectes i la documentació corresponent s’ha procedit a la seva 
revisió per part dels serveis tècnics i administratius adscrits al Departament de 
Desenvolupament Local. 
  
Pel que fa al projecte presentat per l’Ajuntament de Santa Maria del Camí: “Construcció 
de voravia al carrer Mestre Miralles”, d’acord amb l’informe tècnic del Servei 
d’Assistència Tècnica a obres, l’esmentat projecte no dóna compliment a la normativa 
sobre supressió de barreres arquitectòniques . 
 
Per altra banda, el termini d’adjudicació de les obres d’aquest Pla Especial finalitza el 
dia 30 de març de 2016, i les obres han d’estar acabades el dia 30 de juny de 2016. 
 
Atès que els terminis vençuts no es poden ampliar (art. 49 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre) es fa del tot necessari ampliar d’ofici el termini d’adjudicació de les obres 
(que acaba el dia 30 de març de 2016) i el d’acabament de les obres (que finalitza el dia 
30 de juny de 2016) d’aquest Pla Especial.  
 
Així mateix, els terminis establerts just es poden ampliar per un termini que no 
excedeixi la meitat dels mateixos. Pel que fa a l’adjudicació de les obres, el termini va 
començar quan va ser notificat l’acord d’aprovació definitiva del Pla Especial (dia 18 de 
gener de 2016) i acabava el dia 30 de març de 2016. Per tant, si s’amplia un mes el 
termini per a l’adjudicació de l’obra, com preveu la proposta, no se supera la meitat del 
termini establert. Pel que fa a l’execució de les obres, el termini era fins a dia 30 de juny 
de 2016 des de l’adjudicació de l’obra, el termini de la qual, com s’ha esmentat, acabava 
el dia 30 de març de 2016. Per tant, si s’amplia en un mes el termini d’execució de les 
obres també es compleix el que disposa l’article 49 de la Llei 30/1992 de que els 
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terminis establers just es poden ampliar per un termini que no excedeixi la meitat dels 
mateixos.    
 
D’acord amb el que es preveu al Pla Especial, s’ha de procedir per part del Ple del 
Consell a l’assignació als projectes de les ajudes concedides en aquest Pla Especial, en 
virtut de l’acord del Ple de dia 10 de desembre de 2015 i al mateix temps ampliar el 
terminis tant per l’adjudicació com per la finalització de les obres.  
 
 Per tot això, el Conseller Executiu de Desenvolupament Local fa al Ple del Consell de 
Mallorca la següent proposta d’ 
 
ACORD 
 
1.- Assignar les ajudes aprovades en el Pla Especial 2015 i 2016 als projectes presentats 
pels ajuntaments següents 
 

AJUNTAMENT CIF 
ANDRATX P-0700500-B 
NOM OBRA 
Dotació de la voravia peatonal per la millora d’accés al CP Es Molins al carrer 
França de s’Arracó 
IMPORT 
PROPOSAT 

IMPORT PRESSUPOST OBRA 
AJUDA 
CONCEDIDA 

58.500,00 58.480,43 58.480,43 
APORTACIÓ AJUNTAMENT PERCENTATGE AJUDA 
0 100 % 
 

 

AJUNTAMENT CIF 
MONTUÏRI P-0703800-C 
NOM OBRA 
Projecte de petites obres de rehabilitació a l'edifici del cementeri municipal "Na 
Campana" 
IMPORT 
PROPOSAT 

IMPORT PRESSUPOST OBRA 
AJUDA 
CONCEDIDA 

55.044,87 54.896,19 54.896,19 
APORTACIÓ AJUNTAMENT PERCENTATGE AJUDA 
0 100 % 

 
 
 

AJUNTAMENT CIF 
PUIGPUNYENT P-0704500-H 
NOM OBRA 

Renovació de la instal·lació de l’enllumenat públic d’un tram del carrer Sa Vela 

IMPORT IMPORT PRESSUPOST OBRA AJUDA 
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PROPOSSAT CONCEDIDA 
100.000,00 99.956,35 99.956,35 
APORTACIÓ AJUNTAMENT PERCENTATGE AJUDA 
0 100 % 

 
 

2.- Desestimar el projecte presentat per l’Ajuntament de Santa Maria del Camí: 
“Construcció de voravia al carrer Mestre Miralles”, ja que, d’acord amb l’informe tècnic 
del Servei d’Assistència Tècnica a obres, l’esmentat projecte no dóna compliment a la 
normativa sobre supressió de barreres arquitectòniques . 
 
3.- Ampliar d’ofici el termini per adjudicar les obres del Pla Especial d’ajudes 2015-
2016 fins a dia 29 d’abril de 2016. Aquest dia serà el darrer per adjudicar les obres i 
també per presentar al Consell de Mallorca el certificat oficial, segons model 
normalitzat,  d’adjudicació de les obres. 
 
4.- Ampliar d’ofici el termini per acabar les obres del Pla Especial d’ajudes 2015-2016 
fins a dia 29 de juliol de 2016. Aquest dia serà el darrer per acabar les obres i també per 
presentar al Consell de Mallorca els documents corresponents, segons models 
normalitzats, de finalització de les obres. 
 

5.- Modificar el període d’execució del Pla Especial previst al punt 7.1 del Règim de 
Concertació. Aquest període acabarà el dia 29 de juliol de 2016.  

 
6.- Per a la justificació de les despeses els ajuntaments beneficiaris hauran de presentar 
els documents prevists al punt 10 de l’acord d’aprovació de les ajudes. 

 

7.- Que reverteixi a la partida pressupostària 65.94310.76202 la quantitat de 12.944,18 
euros no emprada d’aquest Pla Especial d’ajudes, i, per tant, anul·lar les següents AD 
amb el desglossament que a continuació s’assenyala: 

 

 

Ajuntament Núm. operació Import 

Andratx  19,57 

Montuïri  148,68 

Puigpunyent  43,65 

Santa Maria del Camí  12.732,28 

 total 12.944,18 

 

8.- Publicar el present acord en el BOIB. 
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El Sr. FONT (conseller executiu de Desenvolupament Local) indica que es tracta de l’adjudicació de les 
ajudes d’un pla especial que s’havia aprovat el passat mes de desembre, pla que anava dirigit a un parell 
d’ajuntaments que havien estat exclosos del pla general 2015-2016.  

Concretament es tracta dels ajuntaments d’Andratx, Montuïri, Puigpunyent i Santa Maria del Camí i les 
quantitats que els han estat concedides consten en la documentació de l’expedient. 

Fa notar que l’Ajuntament de Santa Maria del Camí ha resultat exclòs d’aquest pla especial perquè el 
projecte que ha presentat no s’ajusta a les condicions de la convocatòria. 

El Sr. PASTOR (El Pi-Proposta per les Illes) li dóna l’enhorabona al Sr. Font perquè ara serà el nou 
representant del món del trot a Mallorca i aprofita l’avinentesa per desitjar-li sort tot esperant que faci les 
coses bé. 

Per altra banda comenta que no sap si poden tenir esperances en segons quins temes perquè, quant al tema 
de les ordres de subvencions, encara esperen les dels bombers des de fa 8 mesos. 

Pel que fa a aquest punt concret, diu que es varen trobar amb la sorpresa que el Sr. Font va treure una 
convocatòria per als ajuntaments que no havien fet bé les coses i fa notar que deu ser la primera vegada 
en la història que se premia els ajuntaments que no han complert els requisits de l’anterior ordre d’ajudes. 

Ara es troben, una altra vegada, que hi ha un ajuntament que tampoc no ha complert –el de Santa Maria 
del Camí– i, com que veu que el Sr. Font és un home de bona voluntat i que dóna moltes oportunitats, li 
demana si traurà una convocatòria especial per als ajuntaments que no han complert la convocatòria 
especial, cosa que no estaria malament ja que, després de dues oportunitats, potser que la tercera sigui la 
bona. 

El Sr. ROVIRA (PP) manifesta que volia plantejar la mateixa pregunta que ha formulat el Sr. Pastor. 

Tot seguit fa constar la seva sorpresa pel fet que un ajuntament presenti un projecte per segona vegada 
havent-lo corregit una vegada, un projecte que ascendeix a 12.000 € i versa sobre voravies i, tot i això, 
encara segueix sense ajustar-se als requisits de la convocatòria. 

No sap què s’haurà de fer ja perquè les subvencions es puguin pagar però, en tot cas, la pregunta és si 
continuaran premiant aquells que no compleixen i no saben presentar els seus projecte quan s’ha 
demostrat que alguns no són capaços d’arreglar-los ni a la tercera oportunitat. 

El Sr. FONT diu que intentarà aclarir, al màxim, tant al Grup El Pi-Proposta per les Illes com al Grup 
Popular les qüestions plantejades. 

En aquest sentit recorda que, quan el Ple va acordar treure aquesta nova convocatòria per a aquests 4 
ajuntaments, no era perquè els ajuntaments haguessin fet les coses malament sinó que era perquè, per 
diverses circumstàncies, no havien pogut acollir-se a la convocatòria bé perquè hi havia alguna 
deficiència als projectes, bé perquè no havien pogut acomplir els terminis que s’havien marcat o perquè el 
projecte no tenia cabuda en la convocatòria. 

No tots els ajuntaments han repetit el mateix projecte ni tampoc no poden assegurar que els ajuntaments 
han fet les coses malament i, de fet, considera que no les hi feren i per això han tret una nova 
convocatòria. 

Ara sí, en aquest cas, després d’una segona oportunitat, s’han trobat que Santa Maria del Camí, per una 
qüestió interna del mateix ajuntament, no ha adequat el seu projecte i el problema és que no s’adapta a 
l’eliminació de barreres arquitectòniques i, per tant, el Consell de Mallorca no pot acceptar un projecte 
que no s’hi adapti i ara sí és culpa de l’Ajuntament. 

Nega, per altra banda, que pensin fer una altra convocatòria específica per a l’Ajuntament de Santa Maria 
del Camí i, de fet, no creu que a l’oposició els hagi passat aquesta idea pel cap malgrat que ho hagin 
plantejat dins el context del joc polític. 

El Sr. PASTOR demana si no és culpa de l’ajuntament el fet de no presentar un projecte dins termini o no 
presentar un projecte en les condicions que marca la convocatòria i, si no és culpa de l’ajuntament, 
aleshores voldria que li digui de qui és culpa. 

No es pot dubtar que la culpa és dels ajuntaments perquè no han complert les condicions que marca la 
convocatòria i el Sr. Font els va treure una convocatòria especial per aquells que no varen complir i, així i 
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tot, encara n’hi ha un que no compleix i, encara que el Sr. Font digui que no creu que El Pi-Proposta per 
les Illes vulgui que tregui una altra convocatòria, doncs sí que volen que la tregui. 

Si els tres ajuntaments que s’acullen a aquesta convocatòria especial han comptat amb dues oportunitats i 
donat que el Sr. Font és una persona tan municipalista que dóna segones oportunitats, li demana que en 
doni una tercera. 

Recalca que la culpa ha estat dels ajuntaments i tot seguit puntualitza que ell ha estat batle durant 12 anys 
i les culpes sempre eren del batle i no de l’ajuntament. Així mateix el Sr. Font va fer una cosa que no 
s’havia fet mai –treure la convocatòria especial– i el seu Grup, en el seu moment, li va fer les 
consideracions que li havia de fer dient-li que no hi estaven d’acord atès que pensen que, en treure una 
convocatòria, s’han de donar les mateixes oportunitats a tots els ajuntaments. 

De fet, aquesta igualtat d’oportunitat és l’esperit de les convocatòries de subvencions i no delimitar-la a 
aquells ajuntaments als quals volen donar una ajuda concreta amb una quantitat determinada. 

Remarca que aquest no és l’esperit de les subvencions com tampoc no és l’esperit de les subvencions que 
dóna l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca. Una convocatòria de subvencions ha de respondre a uns 
motius concrets i mai no ha de ser per donar compliment a un expedient administratiu, tal com han fet en 
aquest cas. 

Insisteix a dir que es limiten a complir un expedient administratiu per poder donar a uns determinats 
ajuntaments les subvencions que volen i, sent així, valdria més que ho fessin directament mitjançant 
convenis perquè el que no poden fer és simular convocatòries per atorgar als ajuntaments les quantitats 
exactes que volen.  

No critica que se donin ajudes als ajuntaments i, si el Sr. Font vol treure una altra convocatòria per a 
l’Ajuntament de Santa Maria del Camí, doncs la tregui perquè no passarà absolutament res i ho tendrà 
més fàcil atès que no serà una convocatòria per a 4 ajuntaments sinó per a un ajuntament únicament. 

Sigui com sigui, reitera que en la primera convocatòria la culpa de l’exclusió va ser dels ajuntaments i 
ara, en la segona convocatòria, la culpa també és de l’ajuntament i refusa que els exculpi fent una 
filigrana jurídica per intentar donar-los el que volia, ja que les quantitats no han canviat gaire. 

Finalment li demana al Sr. Font que s’ajusti una mica a allò que determina la Llei de subvencions atès que 
aquesta institució ha d’actuar amb més seriositat. 

El Sr. ROVIRA fa notar que el Sr. Font diu que li sorprendria que tragués una nova convocatòria però 
assegura que ja li va sorprendre la primera i, per això, no li sorprendria la tercera. 

Seguint les paraules del Sr. Pastor, diu que cap dels ajuntaments que resultaren exclosos de la 
convocatòria no ho varen ser per culpa del Consell de Mallorca i el més greu no és que Santa Maria del 
Camí presenti el projecte fora de termini sinó que, en la segona oportunitat, ja va presentar fora de termini 
el projecte corregit i ara l’està presentant per tercera vegada i ho torna a fer malament. 

Això demostra que existeix una clara irresponsabilitat per part de l’Ajuntament de Santa Maria del Camí. 
No va estar d’acord que tornassin a donar una oportunitat a aquests ajuntaments per participar en una 
nova convocatòria específica que, segons criteri del PP, es va fer d’una manera incorrecta i, per això, s’hi 
varen oposar i també s’hi oposaran ara perquè ha de quedar clar que s’ha d’exigir als ajuntaments que se 
posin les piles. 

Aquesta és la tercera vegada que l’Ajuntament de Santa Maria del Camí presenta el projecte. La segona 
vegada presentà la correcció del projecte fora de termini i ara, en la tercera ocasió, ha presentat el projecte 
dins termini però sense esmenar i ha de quedar constància que això no pot tornar a passar, els ajuntaments 
s’han d’espavilar i el Consell de Mallorca no ha d’ajudar els ajuntaments com si fossin infants petits. 

Tot i que podria estar d’acord amb haver-los donat una segona oportunitat creu que és una cosa que no 
s’hauria de tornar a repetir mai més perquè, en cas contrari, a partir d’ara, en treure una convocatòria, tots 
els ajuntaments confiaran en tenir una segona oportunitat si ho fan malament i és del tot incorrecte que els 
ajuntaments puguin pensar, en un moment determinat, que és igual com ho facin perquè els deixaran 
tornar-ho a fer. 

Per tot això, insisteix a dir que aquesta ha de ser la darrera vegada que els ajuntaments comptin amb una 
segona oportunitat de forma nominativa per arreglar una convocatòria de subvencions que hauria de ser 
oberta per a tots per igual. 
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El Sr. FONT assenyala que li sap greu que s’hagi donat aquesta idea perquè no vol donar aquest missatge 
de cap manera i vol deixar clar que no hi haurà segones oportunitats en les properes convocatòries que 
pugui treure el Departament de Desenvolupament Local. 

Per altra banda, diu que no comparteix els opinions del Sr. Pastor i del Sr. Rovira perquè considera que el 
Consell de Mallorca sí que ha de fer costat als ajuntaments i els ha d’ajudar a tramitar les subvencions i 
també els ha d’ajudar a tramitar els projectes. 

Si la passada legislatura ho haguessin fet amb relació al pla especial, segurament no s’hauria trobat 
aquests problemes amb alguns ajuntaments. Remarca que el Consell de Mallorca donarà una mà als 
ajuntaments ajudant-los a tramitar els seus projectes per procurar que quan els presentin estiguin així com 
toca. 

Li diu al Sr. Rovira que és molt fàcil criticar des de defora però ha pensar un poc en la seva gestió durant 
4 anys mentre ha governat. 

A continuació es dirigeix al Sr. Pastor i li comenta que vol donar a entendre que està a favor dels 
ajuntaments però no, però sí, i s’ha d’aclarir. O bé el Consell de Mallorca està amb els ajuntaments o no 
hi està. 

Tots els ajuntaments es poden equivocar i els més petits necessiten l’ajuda del Consell de Mallorca. De 
fet, li agradaria saber què pensen els batles sobre l’afirmació que els ajuntaments s’han d’espavilar. 
Malgrat que és cert que s’han d’espavilar, això no lleva que el Consell de Mallorca els doni una mà i més 
sabent els mitjans que tenen i els recursos amb què compten, la qual cosa fa imprescindible que el Consell 
de Mallorca els ajudi i això és el volen fer i el que faran. 

L’oposició no s’ha de preocupar perquè tendran prou cura de no treure convocatòries fora de la 
convocatòria general ja que tots els ajuntaments de Mallorca tendran dret a subvenció i tendran 
assessorament per presentar els seus projectes així com toca. 

Assevera que no s’ha de jugar amb els ajuntaments ni els han de fer servir per fer política sinó que han de 
fer costat a tots els ajuntaments i les convocatòries que estan a punt de sortir confia en poder-les dur al 
proper Ple o tal vegada fer-ne un d’extraordinari. Matisa que les volia dur a aquest Ple però no ha estat 
possible perquè el Govern central obligar a publicar totes les convocatòries públiques de subvencions. 

Remarca que quant a aquest tema tots han de fer pinya perquè gairebé tots els partits polítics governen 
algun ajuntament i, per tant, els interessa a tots que els ajuntaments estiguin ben assessorats, ben atesos i 
que el Consell de Mallorca els faci costat.  

S’ha evitar que el Consell de Mallorca hagi d’actuar contra un ajuntament, el pugui “perjudicar” o li 
pugui ocasionar deixar de tenir els mateixos drets que els altres. Aquesta qüestió no s’ha d’emprar per fer 
política. A ningú no li agrada que se faci política amb els ajuntaments els quals just necessiten suport del 
Consell de Mallorca i de tots els seus consellers. 

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

 

PUNT 28. AMPLIACIÓ DEL TERMINI PER A L’EXECUCIÓ DE L’OBRA: 
“PROJECTE DE MODERNITZACIÓ DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DEL 
NUCLI URBÀ DE SES SALINES”, OBRA INCLUSA EN EL 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 proposta del conseller executiu del Departament de 
Desenvolupament Local: 

El Ple del Consell Insular de Mallorca, a la sessió ordinària de dia 12 de febrer de 2015, 
va aprovar inicialment la creació d’un Pla Especial per als anys 2015 i 2016 per ajudar 
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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 
(4.000.000,00 €) amb càrrec a la partida pressupostària 65.94310.76202. A l’esmentat 
Pla Especial a l’Ajuntament de Ses Salines se li va concedir una ajuda de 65.000,00 
euros.  
 
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. 
 
L’Ajuntament de Ses Salines va sol·licitar ajuda per un projecte: “Modernització de 
l’enllumenat públic del nucli urbà de Ses Salines”, amb un pressupost de 64.785,87 
euros.  
 
El Ple del Consell Insular de Mallorca de dia 8 d’octubre de 2015 va procedir a assignar 
les ajudes a les obres que els ajuntaments varen sol·licitar, o sigui, a assignar als  
projectes demanats les ajudes concedides. A l’Ajuntament de Ses Salines se li va 
assignar una ajuda de 64.785,87 euros: el 100% del pressupost del projecte.  
 
Totes les obres incloses en el Pla Especial havien d’estar adjudicades el dia 30 de 
novembre de 2015 i finalitzades el dia 31 de maig de 2016. 
 
L’Ajuntament de Ses Salines va procedir a adjudicar l’obra amb data 30 de novembre 
de 2015 a contractista “VIMAC, S.A.”. 
 
Posteriorment, mitjançant escrit de data 18 de febrer de 2016 signat pel batle de 
l’Ajuntament de Ses Salines s’ha sol·licitat una ampliació del termini d’execució de l’ 
obra, ja que amb data 15 de febrer de 2016 l’empresa “VIMAC, S.A.” ha comunicat a 
l’ajuntament el desistiment per realitzar l’obra, i atès que es tracta d’un incompliment 
contractual, s’ha de procedir a resoldre el contracte i a iniciar una nova licitació. 
 
Vist l’informe jurídic de data   23 de febrer de 2016. 
 
Vist l’informe de fiscalització de data ----------------- 
 
Per tot això, previ informe preceptiu de la Comissió Informativa General i de Comptes, 
el Conseller executiu de Desenvolupament Local fa al Ple del Consell de Mallorca la 
següent proposta d’ 
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A C O R D 
 
1.- Ampliar el termini d’execució de l’obra: “Modernització de l’enllumenat públic del 
nucli urbà de Ses Salines” de l’Ajuntament de Ses Salines, fins el dia 29 de juliol de 
2016, i com a conseqüència d’aquesta ampliació, concedir un nou termini a 
l’Ajuntament de Ses Salines per adjudicar l’obra esmentada fins el dia 31 de maig de 
2016. Aquesta obra es troba inclosa en el Pla Especial d’Ajudes 2015-2016 a les 
Corporacions Locals de Mallorca de població inferior o igual a 20.000 habitants per a 
obres i serveis mínims obligatoris. 
 
2.- En aquests nous terminis l’obra ha d’estar adjudicada i finalitzada, i presentada tota 
la documentació al Departament de Desenvolupament Local. 

 

El Sr. FONT (conseller executiu de Desenvolupament Local) inicia la seva intervenció. 

Explica que es tracta d’una pròrroga per poder complir els terminis que establia la convocatòria del Pla 
Especial d’Ajudes 2015-2016, davant l’incompliment de contracte de l’empresa adjudicatària, que ara ha 
renunciat a fer aquesta obra.  

El Sr. PASTOR (El Pi-Proposta per les Illes) intervé tot seguit. 

Anuncia que el seu Grup donarà suport a la proposta, per coherència amb la seva convicció municipalista.  

Dóna la benvinguda al municipalisme al Sr. Font i li recorda casos concrets que sobre qüestions 
semblants va haver de patir ell durant la seva etapa com a batle de Manacor.   

El Sr. ROVIRA (PP) intervé a continuació. 

Explica per quin motiu el seu Grup votarà a favor d’aquest punt mentre que en el punt anterior (27) s’ha 
abstengut de votar.  

Indica que en aquest punt queda demostrada la voluntat d’ajudar un ajuntament quan necessita resoldre 
una situació de la qual no n’és culpable. En canvi, no és aquest el cas del punt anterior, en què tota la 
responsabilitat corresponia a l’ajuntament, per no haver actuat correctament.  

Li sembla correcte el compromís d’ajuda als ajuntaments de Mallorca que ha expressat el Sr. Font, però li 
fa notar que pensava que els ajuntaments tendrien problemes per resoldre projectes d’una determinada 
dificultat, però no aquells als quals s’ha referit abans, un projecte d’obres en una acera, de 12.000 €, de 
l’Ajuntament de Santa Maria. És clar que, en aquestes circumstàncies, no serà suficient tampoc tota 
l’ajuda que se’ls vulgui donar.  

Quant al retret del Sr. Font en el sentit que el Partit Popular no va ajudar els ajuntaments durant la passada 
legislatura, li recorda que l’actual equip tampoc no ho ha fet, tot i que ja fa nou mesos que governa.  

El Sr. FONT agraeix al Grup Popular que doni suport a aquesta proposta, perquè és el correcte.  

Tot i això, refusa el comentari que ha fet el Sr. Rovira sobre l’Ajuntament de Santa Maria i li assegura 
que, per bé que no entrarà en més detalls explicatius perquè ara no pertoca, aquest ajuntament no en té 
cap culpa, del problema que s’ha generat. Li diu que si ho desitja li ho pot explicar tot, fora del Ple.  

També refusa que el Sr. Pastor qüestioni el seu sentit del municipalisme i li recorda que, com a mínim, fa 
els mateixos anys que ambdós han demostrat el mateix parer, durant les seves etapes com a batles.  

Pel que fa al problema de l’Ajuntament de Manacor que el Sr. Pastor ha esmentat, comenta que entén que 
el dugui entravessat i que se sentís ferit en el seu moment, però li recorda que ell ja li va explicar, en el 
seu moment, que era l’única manera de poder pagar la subvenció, és a dir, la via del contenciós era 
l’única manera disponible, pel fet que Intervenció del Consell de Mallorca no permetia el pagament de 
l’obra.  

Per aquestes raons, diu que s’alegra pel fet que la sentència final hagi estat favorable a l’Ajuntament de 
Manacor i espera que no se’n torni a parlar, d’aquest tema.  
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Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 

 

II) PART DE CONTROL 

 

PUNT 29. 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 

Es donen per assabentats. 

 

b) RELACIÓ DE RESOLUCIONS DE MODIFICACIONS DE CRÈDITS . 

 

RESOLUCIONS CONSELLERS 

DEPARTAMENTDEPARTAMENTDEPARTAMENTDEPARTAMENT    DATA DATA DATA DATA 

RESOLUCIÓRESOLUCIÓRESOLUCIÓRESOLUCIÓ    

TEMATEMATEMATEMA    COMENTARICOMENTARICOMENTARICOMENTARI    DESTINATARIDESTINATARIDESTINATARIDESTINATARI    IMPORTIMPORTIMPORTIMPORT    

DEPARTAMEN
T ECONOMIA I 
HISENDA 

30/10/15 MODIFICACIÓ 
DE CRÈDITS 

RESOLUCIÓ APROVACIÓ 
EXPEDIENT NÚM.4 DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN 
EL PRESSUPOST  DE L'INSTITUT 
DE L'ESPORT HÍPIC DE 
MALLORCA (TR02/2015) 

INSTITUT DE L'ESPORT 
HÍPIC DE MALLORCA 

30.000,00 

DEPARTAMEN
T ECONOMIA I 
HISENDA 

28/01/16 MODIFICACIÓ 
DE CRÈDITS 

RESOLUCIÓ APROVACIÓ 
EXPEDIENT NÚM.1 DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN 
EL PRESSUPOST  DE CONSELL 
DE MALLORCA 2016 (GC01/2016) 

CONSELL DE 
MALLORCA 

93.232,21 

DEPARTAMEN
T ECONOMIA I 
HISENDA 

05/02/16 MODIFICACIÓ 
DE CRÈDITS 

RESOLUCIÓ APROVACIÓ 
EXPEDIENT NÚM.2 DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN 
EL PRESSUPOST  DE CONSELL 
DE MALLORCA 2016 (TR01/2016) 

CONSELL DE 
MALLORCA 

40.636,52 

DEPARTAMEN
T ECONOMIA I 
HISENDA 

17/02/16 MODIFICACIÓ 
DE CRÈDITS 

RESOLUCIÓ APROVACIÓ 
EXPEDIENT NÚM.4 DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN 
EL PRESSUPOST  DE CONSELL 
DE MALLORCA 2016 (GC02/2016) 

CONSELL DE 
MALLORCA 

517.911,12 

 

Es donen per assabentats. 

 

MOCIONS IMPULSORES O DE TRÀMIT I DE CARÀCTER IDEOLÒGIC  
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PUNT 30. MOCIÓ QUE PRESENTA EL PI-PROPOSTA PER LES ILLES 
BALEARS DEL CONSELL DE MALLORCA SOBRE LA TRANSFERÈNCIA 
DE COMPETÈNCIES EN TRANSPORT TERRESTRE. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 

ANTECEDENTS 

A Mallorca, el transport de viatgers i mercaderies és un sector econòmic d’una 
importància estratègica creixent, no només per contribuir a la millora de la 
competitivitat de les nostres illes i ser fonamental per a la mobilitat de les persones, sinó 
també per recolzar el desenvolupament de l’activitat en altres sectors com el turisme i el 
comerç. 

No obstant això, sovint es desconeix el valor de la serva aportació a la millora de 
l’equilibri de l’economia mallorquina. No cal dir que, de nou, ens trobem davant una 
competència que preveu l’Estatut no transferida al Consell Insular de Mallorca quan els 
altres consells sí que la gestionen directament.  

Igual que altres sectors de l’economia, el transport ha sofert els efectes de la crisi 
econòmica i financera dels darrers anys, si bé és cert que en el transport de viatgers el 
comportament ha estat millor que la mitjana del conjunt de l’economia. En canvi, les 
empreses de transport de mercaderies dependents de la construcció o l’obra pública han 
sofert una disminució molt important de la flota i personal a sou per la falta d’activitat.  

Tampoc cal dir la importància del ferrocarril com a mitjà de transport públic, que 
afavoreix la mobilitat dels ciutadans de Mallorca i que, a més, té al seu favor, amb l’ús 
de l’energia elèctrica,  la reducció d’impacte ambiental que suposa en oposició a altres 
alternatives en transport.  

A El Pi pensam que s’ha de donar compliment a l’Estatut amb el traspàs d’aquesta 
competència, ja que la gestió més propera al ciutadà que pot donar el Consell, 
coneixedor de la problemàtica i idiosincràsia de l’illa, afavorirà l’eficàcia i rentabilitat 
del servei, així com millorarà les relacions amb els sectors afectats.  

Per aquests motius el Grup El Pi - Proposta per les Illes Balears presenta els següents 
acords: 

1. El Ple del Consell de Mallorca insta al Govern de les Illes Balears a fer efectiva 
la transferència de les competències en transport terrestre, així com Serveis 
Ferroviaris de Mallorca (SFM), ja que es tracta d’un mitjà de transport que 
només afecta territorialment a Mallorca.  

2. El Ple del Consell de Mallorca es compromet a realitzar totes les accions 
necessàries perquè aquesta transferència sigui efectiva el 2017. 

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

Explica que les mocions del seu Grup pretenen aconseguir un traspàs efectiu i eficaç al Consell de 
Mallorca de les competències que preveu l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears. 

En el cas d’avui se demana la transferència de competències en matèria de transport terrestre. Fa notar les 
seves implicacions directes, en els distints àmbits i la importància estratègica per augmentar la 
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competitivitat del sector comercial i turístic, a més d’aconseguir una major mobilitat per als habitants de 
l’illa de Mallorca.  

Destaca la importància que té el ferrocarril, i l’ús de les energies renovables com ara l’elèctrica, en aquest 
mitjà de transport.  

Es mostra convençut que si el Consell de Mallorca gestionàs el transport terrestre s’afavoriria l’eficàcia i 
la rendibilitat dels serveis i millorarien les relacions amb els col· lectius afectats.  

A continuació llegeix textualment l’acord que se proposa al Ple.  

La Sra. SERRA (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) intervé tot seguit.  

Anuncia que el seu Grup votarà a favor d’aquesta moció, en el benentès que aquesta transferència arribi 
amb la dotació econòmica que li pertoca i, evidentment, que s’evitin les duplicitats.  

El Sr. ROVIRA (PP) intervé a continuació. 

Anuncia que el seu Grup votarà a favor de la moció, no tant al contingut estricte de l’acord sinó a la 
intenció que té el Grup Popular, i l’explica tot seguit.  

Diu que el Partit Popular ha cregut des de sempre que s’ha de complir allò que preveu l’Estatut 
d’Autonomia de les Illes Balears i és clar que determinades competències han d’acabar essent gestionades 
pel Consell de Mallorca. Assenyala que allò que han vigilat sempre, a l’hora d’establir el seu repartiment 
entre el Govern balear i el Consell de Mallorca, ha estat precisament evitar les duplicitats de 
competències, per bé que la realitat ha estat diferent i no s’ha complit aquest principi, en la majoria de les 
competències.  

Fa notar que també s’ha produït el cas contrari, i els consells insulars també han exercit funcions sobre les 
quals no en tenien competències.  

Torna a dir que el Grup Popular votarà a favor, en el benentès que s’eviti l’existència de duplicitats.  

D’altra banda, tot i que no demanarà cap modificació del text de la moció, adverteix que és pràcticament 
impossible la pretensió de fer efectiu un traspàs de competències d’aquesta envergadura durant l’any 
2017, i amb més motiu si se pretén que en acabar el procés no estigui mal dotada econòmicament i que les 
gestions s’hagin fet tal i com pertoca.  

Destaca també que votarà a favor de la moció únicament amb la finalitat de donar un millor servei a la 
ciutadania de Mallorca, per damunt de qualsevol altra consideració.  

Fa notar que, atès que el Consell de Mallorca ja té la competència en Carreteres, seria absurd retornar-la 
al Govern balear perquè el servei de transport terrestre se donàs conjuntament. El parer del seu Grup és 
que l’ha de donar el Consell de Mallorca i amb aquesta finalitat votarà a favor.   

La Sra. GARRIDO (consellera executiva de Territori i Infraestructures) intervé a continuació.  

Anuncia que el seu Grup votarà a favor de la moció si s’accepta canviar la seva redacció en el sentit que 
allà on diu “2017” digui “2019”. Si hi ve a bé, fins i tot es pot precisar més la data: “1 de gener de 2019”. 
Tot seguit, explica el motiu d’aquesta petició. 

Pel que fa a les competències en matèria de transport terrestre, que exerceix el Govern de les Illes Balears 
el que fa únicament a Mallorca, atès que la resta de les Illes Balears ja les tenen transferides, assenyala 
que tot el transport discrecional de viatgers venç el 31/12/2018.  

En conseqüència, entrar ara en un debat sobre aquesta qüestió i en la tramitació de les competències cap 
al Consell de Mallorca només serviria per posar pals a les rodes en el procediment de contractació que a 
hores d’ara ja ha iniciat el Govern balear.  

Explica quina és la normativa europea sobre aquesta qüestió, per fer notar que són prescripcions 
legislatives que s’han de complir i que s’ha de respectar aquesta fase en què es troba el Govern balear.  

Tot i que s’entén el fons de la moció, perquè és clar que aquestes competències han de passar al Consell 
de Mallorca (incloses les del transport per ferrocarril) per tal d’enfortir aquesta institució i aconseguir una 
gestió més eficaç i més efectiva, més propera a la ciutadania, cal que els terminis siguin els correctes si se 
desitja que el procés i el resultat siguin efectius.  
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A continuació s’adreça al Sr. Rovira. Dóna la benvinguda al Partit Popular a complir allò que determina 
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears. Li diu que ja era hora i li fa notar que si existeix una 
competència en la qual no hi pot haver duplicitats ni pot generar cap discussió sobre qüestions 
pressupostàries és justament aquesta.   

També li fa avinent que si allò que preocupava el PP eren les duplicitats de gestió i rebre les competències 
amb una mala dotació econòmica hauria de saber en primer lloc que les altres illes ja tenen transferida 
aquesta competència i en segon lloc que només hi ha transport per ferrocarril a Mallorca; és a dir, que el 
PP podia haver fet aquestes gestions perfectament durant la passada legislatura, atès que només representa 
fer un traspàs directe del pressupost que té per a aquesta finalitat la Direcció General de Mobilitat de la 
Conselleria de Territori del Govern balear.  

Torna a retreure que el PP no ho hagués fet abans, perquè ara el Consell de Mallorca ja en tendria les 
competències i seria aquesta institució la que presentaria a licitació el contracte dels autocars i de les 
línies que uniran tots els pobles de Mallorca.  

També li fa notar que ho hagués pogut fer, amb els mateixos criteris de l’equip de govern actual, atès que 
el Consell de Mallorca forma part de les decisions que pren el Govern balear sobre aquesta qüestió, atès 
que aquest sap que aquesta competència ha de passar al Consell de Mallorca. Consegüentment, la 
col· laboració amb el Govern de les Illes Balears és constant.  

Per acabar reitera la intenció de votar a favor de la moció si s’accepta el canvi que ha proposat.   

El Sr. AMENGUAL intervé a continuació.  

Agraeix al Grup Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía el vot favorable a la moció.  

Assegura que el seu Grup exigirà que la dotació pressupostària sigui la correcta i també que no admetrà 
duplicitats de gestió. 

Tot seguit agraeix també el vot favorable del Grup Popular que ha expressat el Sr. Rovira. Reitera els 
criteris que mantendrà el seu Grup abans d’acceptar l’esmentat traspàs de competències.  

Comenta al Sr. Rovira que no s’entén que, d’acord a les circumstàncies que acaba d’explicar la Sra. 
Garrido, el Partit Popular no hagués fet la tramitació oportuna durant la passada legislatura i ara ja tendria 
aquestes competències el Consell de Mallorca. Li fa notar que el seu Grup no té cap constància d’una sola 
gestió feta en aquest sentit, durant l’anterior legislatura.  

Recorda que el seu Grup manté des del primer moment les peticions de convertir el Consell de Mallorca 
en el vertader govern de Mallorca, raó per la qual s’han d’anar assumint les competències que li 
pertoquen i que encara no té.  

Pel que fa a la proposta que ha fet la Sra. Garrido, diu que el seu Grup l’accepta, atès que desitja que 
prosperi la moció, en el benentès que figuri la data concreta: l’1 o el 2 de gener de 2019.  

Per acabar, demana a la Sra. Garrido que, per fer les coses amb seny i amb l’antelació suficient, comencin 
ja les actuacions creant durant 2017 una comissió per començar a negociar aquest traspàs de 
competències, pel fet que serà dificultós a causa de la seva envergadura.   

El Sr. ROVIRA intervé a continuació. 

Puntualitza que el fet de no tenir encara aquesta competència no és responsabilitat exclusiva del PP, atès 
que ja fa molts d’anys que està transferida a Menorca i a Eivissa. Fa notar que quan el Consell de 
Mallorca va refusar aquesta transferència no va ser durant la passada legislatura. Sí que és cert que 
l’equip de govern no va acceptar durant la darrera legislatura a causa de la situació de crisi econòmica, 
perquè no ho considerava oportú, però s’admetia ja que durant la propera acceptarien les competències 
que quedaven pendents.   

Accepta la crítica sobre aquesta decisió política, però no que s’atribueixi exclusivament al PP la culpa de 
no tenir atribuïdes encara aquestes competències.  

Reitera el vot favorable a la moció, per les raons que ha explicat.  

La Sra. GARRIDO diu que s’accepta la inclusió com a data gener de 2019 i que entén que posar dia 1 de 
gener és complicat.  

Torna a dir que ja hi treballen, sobre aquest traspàs de competències.  
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Considera que és obvi, que s’ha de començar a fer feina abans de la data establerta, però reitera les 
explicacions de la seva intervenció anterior per demostrar que no és correcte fer-ho precisament enmig 
del procés licitador. Posa exemples concrets dels problemes que se’n podrien derivar.  

Recorda la necessitat d’actuar amb seny i de ser coherents per actuar en el moment adequat i evitar 
qualsevol tipus de problema.  

Pel que fa a la constitució de la comissió a què s’ha referit el Sr. Amengual, comenta que l’Estatut 
d’Autonomia ja ho preveu, que s’han de constituir, per la qual cosa faran feina en aquest sentit.  

A continuació diu al Sr. Rovira que ella ni ha cercat culpables ni ha culpat el Partit Popular, només li ha 
dit que si ho veien tan clar ho podrien haver fet durant la passada legislatura, perquè és ben segur, que no 
haurien tengut cap problema de duplicitats de gestió, ni casos de competències concurrents. Tampoc no 
era cap problema des del punt de vista econòmic, perquè en aquest sentit és precisament de les més fàcils 
d’assumir.  

Per acabar, es congratula amb el Sr. Rovira del fet que existeixi tanta coincidència amb el PP pel que fa 
als projectes de gestió de l’actual equip de govern, i que ho manifesti precisament durant aquesta 
legislatura.    

El Sr. AMENGUAL intervé tot seguit per fer un aclariment sobre la intervenció de la Sra. Garrido.  

Diu que entén que és lògic que les negociacions del nou conveni les faci l’equip de govern actual del 
Govern balear, però també hi hauria d’intervenir la comissió a la qual s’ha referit, per tal d’evitar que 
siguin distintes administracions la que fa el contracte i la que l’ha de gestionar posteriorment.  

Diu que vol tenir la certesa que el Consell de Mallorca hi participa, en aquest sentit, i si és així accepta la 
proposta de la Sra. Garrido.  

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat, amb l’esmena incorporada.  
 
Es troba absent el Sr. Ensenyat Riutort. 
 
PUNT 31. MOCIÓ QUE PRESENTA EL PI-PROPOSTA PER LES ILLES 
BALEARS DEL CONSELL DE MALLORCA, EN VERS  A LA POLÍTICA DE 
COMUNICACIÓN D’AQUESTA INSTITUCIÓ. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
ANTECEDENTS 

Avui dia, la comunicació en xarxes socials és una eina fonamental per la majoria de 
persones, interactuam constantment en aquest món: twitter, facebook, instagram, 
whatsapp, i tantes altres s’han convertit en part de les nostres vides quotidianes. 

Per aquest motiu s’han convertit també en una eina fonamental per a les institucions 
públiques, per fer arribar a la ciutadania les actuacions que es duen a terme. És una eina 
ràpida i precisa per arribar a tothom, en aquest sentit des d’ El Pi - Proposta per les Illes 
Balears consideram que és necessari el seu ús i foment, sobretot a una institució com és 
la nostra, el Consell Insular de Mallorca, que pareix que no interessa a la societat 
mallorquina. 

Ara bé, no hauria de ser necessari, però per lo vist si que ho és, recordar que mai s’han 
de travessar les línies vermelles que separen el que és  la institució i son els partits 
polítics. El que és l’activitat de promoció i opinió d’una formació política i el que son 
les activitats merament institucionals. Les xarxes socials de la institució no poden ser 
utilitzades per fins partidistes per part dels membres d’aquest govern, ni de cap govern.  
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Fa dies des d’El Pi denunciàrem el trist ús partidista per part de la Directora Insular 
d’Igualtat d’un perfil o pàgina de Facebook a nom de la Direcció Insular que encapçala, 
en el que versava diverses opinions i consignes propagandístiques de la seva formació 
política, PODEMOS, entre actes i informació pròpia de la institució que representava. A 
les poques hores de la denúncia la pàgina o perfil desapareixia de les xarxes. Uns dies 
després la Directora Insular Sra. Parron ens fa arribar una carta molt amable on donà 
una versió dels fets, que pretenia excusar la seva actuació, demanant disculpes a la 
ciutadania. Està bé rectificar però també s’han de prendre mesures i exigir 
responsabilitats. En el cas que tractam no hi havia un únic post de propaganda de la 
formació PODEMOS, eren diferents i diversos des del mes de juliol de 2015, fins el 
mes de gener de 2016. 

Donant per bona la veracitat de la versió “oficial”, que ha donat la Directora Insular, val 
a dir que els controls de la institució també han fallat, vol dir que els diferents Directors 
Insulars obren perfils i/o pàgines al Facebook sense cap control des del Departament de 
Comunicació? Què fa el Director de Comunicació del Consell al respecte? Coneixia la 
“nova” pàgina i no hi posà remei? Estem també davant una clara mostra de deixadesa de 
les funcions per part del responsable que per acció o per omissió deixa passar “l’errada” 
en qüestió i que cap explicació ha donat al respecte.     

Per això, El Pi - Proposta per les Illes demana que s’aprovin els següents acords: 

1. El Ple del Consell de Mallorca demana la per part del Departament de Comunicació 
s’augmenti el control i es faci un inventari públic dels diferents perfils i/o pàgines 
institucionals que utilitzen el càrrecs com a eina institucional a les diferents xarxes 
socials. 

2. EL Ple del Consell de Mallorca demana el cessament de la Directora Insular 
d’Igualtat per manca de respecte a la institució, per fer un ús partidista i sectari d’una 
pàgina institucional de Facebook, per fer publicitat i propaganda d’actes i actuacions 
de la seva formació política, PODEMOS.   

3. El Ple del Consell de Mallorca demana el cessament del Director Insular de 
Comunicació per permetre aquest tipus d’actuacions, per tenir un total descontrol de 
les pàgines i/o perfils institucionals que funcionen a les diferents xarxes socials en 
representació d’aquesta institució i permetre, per acció i/o omissió el mal ús de les 
mateixes. 

Es debat conjuntament amb el punt núm. 33. 

El PRESIDENT proposa debatre conjuntament aquest punt amb el punt 33, la moció que presenta el Grup 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, atès que la petició és la mateixa.  

El Sr. PONS (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) respon afirmativament.  

El Sr. AMENGUAL (El Pi-Proposta per les Illes) que ambdós Grups polítics ja ho han acordat 
prèviament.  

El Sr. PRESIDENT informa que la Unió d’Associacions de Mallorca ha sol· licitat intervenir al Ple en 
aquest punt i dóna la paraula al Sr. Pere Felip. 

El Sr. FELIP (portaveu de la Unió d’Associacions de Mallorca) fa la següent intervenció: 
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“Honorable Sr. President, senyores i senyors consellers, la Unió d’Associacions de Mallorca, referent a 
aquest punt, exposa el següent: 

Segons el nostre criteri, la gestió de comunicació en xarxes socials de l’equip de govern del Consell de 
Mallorca és nefasta, pèssima. 

Els responsables d’aquesta àrea, òbviament, no estan a l’alçada de les circumstàncies. Tot indica que 
manegen el Facebook, el Whatsapp, etc. així com volen i aquest fet anòmal és inadmissible. Això 
s’agreuja pel fet que manegen –i sembla ser que ho fan amb freqüència– les xarxes socials del propi 
Consell de Mallorca en benefici dels seus partits polítics, en comptes d’emprar-les per als assumptes 
oficials del Consell de Mallorca.  

Per aquesta raó opinam que en l’Àrea de Comunicació del Consell de Mallorca no hi ha ordre ni concert, i 
que els seus responsables fan allò que els ve de gust en cada moment i obliden que són els contribuents, 
els que paguen el cost de les xarxes socials. Aquest fet és un autèntic escàndol.  

Felicitam el Grup El Pi-Proposta per les Illes pel fet de presentar aquesta moció “de pinyol vermell”, que 
deixa al descobert que l’equip de govern del Consell de Mallorca no controla ni fiscalitza una eina tan 
important com és la comunicació.  

Sol·licitam que en el Ple d’avui, els responsables d’aquesta catastròfica i inacceptable gestió donin la cara 
i ens expliquin perquè s’han fet seves les xarxes socials, d’aquesta forma tan incorrecta i passant per 
damunt les normes vigents.  

Lògicament, depenent de quina sigui la seva explicació, no ens quedarà més remei que començar a 
demanar dimissions, atès que la nostra entitat no consentirà tanta incompetència i tanta presumpta 
“il· legalitat”; no quedarà mans plegades. 

Suggerim a l’Hble. President del Consell de Mallorca, el Sr. Miquel Ensenyat –que és un polític coherent, 
seriós, responsable i, sobretot, honest– que se posi en el seu lloc i, almenys, faci una crida d’atenció als 
responsables que fan ús d’una eina tan important per a fer proselitisme del seu partit, en comptes d’actuar 
de forma coherent al servei de la institució.  

Aquesta moció de El Pi, evidentment, fa mal, i la Unió d’Associacions de Mallorca li fa costat i felicita 
aquest Grup polític per la seva valentia, per destapar un fet tan greu.  

I acabaré amb una frase que no té res a veure amb aquest tema. És aquesta: Sa Feixina no se toca!, Sa 
Feixina no se toca!, Sa Feixina no se toca!” 

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

Explica que la moció se presenta no com a resposta a una anècdota, sinó per convenciment que s’ha de 
demostrar un canvi real, en la gestió política. La crisi econòmica, però també la crisi de valors i el rebuig 
social que existeix envers la classe política requereix “donar llum, no donar fum” davant la ciutadania.  

Tot i saber que possiblement no prosperarà, expressa el seu convenciment sobre la conveniència de 
presentar aquesta moció al Ple d’avui.  

Demana que es faci un advertiment contundent a la Sra. Parrón, com a directora insular d’Igualtat, perquè 
el seu comportament no se repeteixi, sinó que se faci un ús seriós i responsable de les xarxes socials i es 
prengui consciència de l’abast que té la informació que hi circula.  

Fa notar que és bàsica, la separació que ha d’existir entre la institució i els partits polítics i que l’ús 
partidista que s’ha fet d’una “pàgina oficial” del Consell de Mallorca per part de la Sra. Parrón no se pot 
repetir.  

Fa avinent que el seu Grup disposa d’aquestes proves, en forma de “pantallazos”, plenes de comentaris 
sempre referits al Grup polític Podemos, tant pel que fa a l’Estat espanyol com a les Illes Balears, i fent 
campanya al seu favor, i sempre amb l’anagrama del Consell de Mallorca presidint la pàgina web. 

Assenyala que, tan aviat com el Grup El Pi-Proposta per les Illes va acabar de fer la nota de premsa 
denunciant els fets, automàticament se va retirar aquest perfil del Facebook (fa notar que encara no han 
arribat a aclarir si es tractava d’una pàgina o d’un perfil, per això en fa referència indistintament). 

Destaca aquesta retirada ipso facto i les reaccions de petició de disculpes que fan alguns dirigents de 
Podem a les xarxes socials, com ara el Sr. Carlos Saura (diputat). També varen rebre una carta de la Sra. 
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Parrón, del 22 de febrer, en la qual ella explica que “era un perfil polític, com a personatge públic, i que fa 
una setmana que se va convertir en la pàgina oficial de la Direcció Insular d’Igualtat, fet que va ocasionar 
el terrible error de no pensar a esborrar alguns continguts on no es parlava d’Igualtat, sinó de partit 
polític”.  

El seu Grup valora aquests fets com a molt greus, i tot seguit explica allò que considera encara més greu. 
Diu que ell mateix, en nom del seu Grup i a partir d’aquests fets, va consultar persones expertes en 
qüestions de xarxes socials si el que deia la Sra. Parrón era possible, i li han explicat que Facebook 
facilita la possibilitat de convertir un perfil ja creat en una pàgina sense que es perdin tots els seguidors 
del primer i es pot revisar per mitjà d’una adreça: www.facebook.com/page/created.php?migreid. No 
obstant això, cal tenir en compte que si que es perdran totes les imatges i publicacions abans escrites en el 
perfil.  

Aleshores, donant per bona l’explicació de la Sra. Parrón, atès que no és possible confirmar-ho perquè se 
va retirar el perfil ipso facto, opina que aquesta menteix, perquè si se fa aquest canvi en el Facebook de 
perfil personal a pàgina pública se perden totes les imatges i publicacions anteriors. En canvi, en aquest 
cas concret, existeixen imatges des del mes de juliol fins a dia d’avui de propaganda partidista dins una 
pàgina amb l’anagrama del partit polític Podemos.  

En conseqüència, no varen fer realment aquest canvi, perquè Facebook no guarda aquestes imatges. 
Aleshores, per les explicacions rebudes, sembla que allò que varen fer va ser simplement canviar de nom, 
de forma que allà on constava Nina Parrón varen posar Direcció Insular d’Igualtat.   

Considera que aquests, juntament amb l’explicació que en dóna la Sra. Parrón en la seva carta, donen una 
informació esbiaixada a la ciutadania, i la gent que era seguidora de la Sra. Parrón se converteix en 
seguidora de la Direcció Insular d’Igualtat.  

Retreu que no s’esborri tota la propaganda prèvia (juliol 2015 fins a febrer 2016) a què s’ha referit, si se 
fa conscientment aquest canvi. Són fets molt censurables, però ningú no ha donat cap explicació en aquest 
sentit.  

Tot seguit explica la segona part de la moció. 

Fa notar que no existeix, el Departament de Comunicació dins el Consell de Mallorca, que és una 
entelèquia; no hi ha una política de comunicació conjunta i cada departament té el seu propi cap de 
premsa o cap de comunicació. En conseqüència, existeix una figura abstracta, la del cap de Comunicació, 
que se va nomenar i sembla adscrit al Departament de Presidència (per bé que no consta ni a 
l’organigrama de la institució ni a la pàgina web corresponent). Diu que només els consta la figura de cap 
de Comunicació, el Sr. Zúñiga, que sembla ser qui ha de coordinar la comunicació del Consell de 
Mallorca. Torna a dir, tot i això, que aquesta persona no apareix per res de res, on sí hauria d’aparèixer.  

Atès que la Sra. Parrón indica en el seu escrit que no penjarà res més en la pàgina, i que no li digui 
Gabinet de Comunicació, demana aclariments referits a quin és el Gabinet de Comunicació, si el de 
Presidència, que té el Sr. Zúñiga, i si aquest és només el Cap de Comunicació de Presidència o si ho és de 
tot l’equip de govern.  

Fa notar que no saben tampoc quines funcions té, raó per la qual no se pot parlar de transparència, de la 
qual en feia bandera l’equip de govern a l’inici d’aquesta legislatura.  

Vol saber qui és, qui controla els perfils, les pàgines a què s’ha referit, qui ho decideix, si ho controla el 
Consell de Mallorca, si n’existeix una llista. El seu Grup opina que hi ha una deixadesa de funcions, en 
aquest sentit, i en aquest cas concret, el cap de Comunicació que ha citat està dins el mateix departament 
que la directora insular d’Igualtat, la Sra. Parrón.  

Torna a retreure la deixadesa de funcions d’aquestes dues persones, bé per acció o per omissió. Diu que 
és evident, al seu parer, el desgavell i la manca de control en l’àmbit de la comunicació en el Consell de 
Mallorca.  

A continuació llegeix textualment els tres acords de la moció.  

En el segon punt diu que el seu Grup hi afegiria: “... per mentir o intentar enganyar els membres 
d’aquesta Corporació amb la seva carta”. En el tercer punt, puntualitza que no sap a quina direcció insular 
s’ha d’adreçar, per bé que suposa que a la que gestiona el Sr. Jurado (conseller executiu de Presidència) 
perquè l’enllaç d’internet hi condueix.  
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El Sr. PONS (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) explica que el seu Grup presenta també una moció 
sobre el mateix tema, en la qual demana la destitució de la Sra. Nina Parrón.  

Puntualitza que no l’han retirada, però considera que no cal repetir el debat sobre un mateix tema.  

Assenyala que el seu Grup vol saber, en primer lloc, quina persona és la responsable del Servei de 
Comunicació. Diu que suposa que és el Sr. Jurado, com a conseller executiu i màxim responsable del 
Departament de Presidència, atès que la Direcció General d’Igualtat pertany al seu departament.  

Vol saber també quins són els límits d’actuació que ha establert el Sr. Jurado dins el seu departament per 
aplicar a una persona que té un perfil públic en unes xarxes socials tan importants, amb vista a cessar-la 
del seu càrrec si els traspassa.  

Pel que fa a les explicacions que va donar la Sra. Parrón, tot afirmant que es tractava d’un error, diu que 
no se les creu, no convencen als representants del seu Grup. Voldria saber què en pensaria, l’equip de 
govern, si aquesta errada l’hagués comesa qualsevol altre representant d’un partit polític de l’oposició.  

Per aquestes raons, el seu Grup considera que és una mostra de sensatesa sol· licitar la destitució de la Sra. 
Parrón. Tot i que accepten les seves disculpes, el seu Grup opina que les responsabilitats polítiques s’han 
de dirimir deixant el càrrec i que és inadmissible i injustificable que se puguin utilitzar les institucions 
públiques per fer una política partidista, atès que els càrrecs públics de direcció han de dur a terme les 
seves funcions al servei de la institució que els ha nomenat, no al servei del seu propi partit. És clar que 
s’ha comès una imprudència, en aquest cas.  

Demana que se faci aquesta reflexió i que se reconsideri la necessitat de destituir la Sra. Parrón.  

El PRESIDENT vol saber si retiren la moció (punt 33) o si se sumen a la d’aquest punt, la que presenta El 
Pi-Proposta per les Illes). 

El Sr. PONS respon que no la retiren, sinó que se fa el debat conjuntament però després se farà la votació 
de la seva moció.  

La Sra. GARCIA (Podem Mallorca) inicia la seva intervenció. 

Diu que el seu Grup considera que no existeixen motius suficients per demanar la dimissió de la Sra. 
Parrón, directora insular d’Igualtat, perquè aquesta el passat dia 22 de febrer ja va donar totes les 
explicacions pertinents i els membres dels Grups de l’oposició saben que se va tractar d’un error humà i 
no d’un acte de mala fe, que se va solucionar en qüestió de dies.  

El Sr. ROVIRA (PP) intervé a continuació.  

Anuncia que el seu Grup votarà a favor d’ambdues mocions. Diu que, de fet, el seu Grup no l’ha 
presentada perquè el Grup El Pi-Proposta per les Illes els va demanar si farien costat a una moció en 
aquest sentit, que presentarien en el proper Ple, i ho varen acceptar. Afirma que, evidentment, el seu Grup 
està d’acord amb la totalitat del text de les dues mocions. 

Tot i que valoren positivament el fet que s’hagin demanat disculpes, coincideix del tot amb l’afirmació 
del Sr. Amengual en el sentit que és evident que se va intentar fer un ús clarament partidista d’un perfil de 
partit polític que ja tenia molts contactes de persones que hi acudien per tenir informació. 
Consegüentment, l’ús intencionat d’aquest perfil per poder mantenir els contactes esmentats, no és un 
error sinó una actuació intencionada.  

Destaca que només s’hi va posar remei arran de la denúncia del Grup El Pi-Proposta per les Illes. És clar 
que la persona responsable podia haver-ne estat conscient pels seus propis mitjans, que la pàgina s’havia 
convertit en institucional, amb totes les repercussions que tenia aquest fet.  

Per totes aquestes raons, el Grup Popular considera que existeixen motius suficients perquè la Sra. Parrón 
sigui cessada del seu càrrec. 

Per acabar, reitera que votarà a favor d’ambdues mocions. 

El Sr. JURADO (conseller executiu de Participació Ciutadana i Presidència) intervé tot seguit.  

Diu que és molt senzill saber qui és el cap de Comunicació del Consell de Mallorca. Fa notar que és el 
mateix esquema de la legislatura passada, en què hi havia un cap de Gabinet de Comunicació; aquesta és 
tota la informació que existeix sobre aquesta qüestió.  
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Torna a dir que és el mateix, que no han inventat res, i que no té sentit embullar les coses com ho fan els 
partits de l’oposició.  

D’altra banda, fa notar que moltes coses de les que demanen ja s’estan fent: ja existeix un control en el 
Gabinet de Comunicació sobre l’ús de les xarxes socials, i un catàleg de perfils, de pàgines web i de 
comptes de Facebook de les diverses xarxes socials institucionals. Afirma que hi ha personal de 
Comunicació que vetlla per la correcta publicació en les diverses xarxes socials que depenen del Consell 
de Mallorca. 

Informa que, per norma, les direccions insulars d’aquesta institució no tenen perfils propis ni s’ho han 
plantejat, sinó que la conversió del perfil de la directora insular d’Igualtat en un perfil institucional de 
Facebook va ser fora del control del Gabinet de Comunicació, una acció personal perquè ella va 
considerar que aquesta seria una bona mesura i la va emprendre com a iniciativa pròpia. Comenta que la 
Sra. Parrón va demanar ajuda tècnica perquè ella en desconeixia el procediment necessari, perquè no n’és 
una persona entesa sobre aquestes qüestions, i va fer allò que li varen indicar.  

Recorda que la Sra. Parrón s’ha disculpat de forma reiterada per aquesta errada.  

Considera que és evident, que no va existir mala fe en la seva actuació i que no va ser una cosa 
premeditada, atès que una directora insular no s’arriscaria mai a ficar-se en un embolic com aquest. Tot i 
això, entén que els Grups de l’oposició han de fer el seu numeret aquí, en el Ple, i que el fan.  

Fa saber que la Sra. Parrón va posar el seu càrrec a disposició de l’equip de govern, però no se va acceptar 
perquè una errada com aquesta no ha de ser motiu per a un cessament ni per una dimissió.  

Pel que fa a la repercussió que va tenir en les xarxes socials, fa notar que va ser molt escassa, de tan sols 
uns dies i immediatament se va esmenar l’errada. Es considera que va ser un fet aïllat, no inclòs dins la 
política de comunicació de la institució.  

Reitera finalment els arguments anteriors i assegura que no hi ha res més per afegir. Diu que no sap què 
pretenen els membres de l’oposició amb aquesta actitud.  

El Sr. AMENGUAL respon que qui fa el numeret és el Sr. Jurado, no ell.  

Reitera els arguments de la seva intervenció anterior i fa notar que encara no ha rebut cap resposta d’ell, 
adequada als retrets que li ha plantejat.  

Insisteix a destacar que si era un perfil i passa a ser una pàgina web, s’esborra tota la informació que tenia 
des del principi, per la qual cosa allò que afirma la Sra. Parrón en la seva carta és una mentida. Observa 
que, si no és així com a ell li han explicat, li ho hauria d’acreditar avui una persona experta en informàtica 
i fa avinent que no han acreditat cap ni una de les explicacions que han donat.  

Torna a retreure que l’endemà de la denúncia del seu Grup retirassin de cop la pàgina web, perquè ara no 
han pogut investigar de què es tractava, des de quan estava activa, com s’havia fet i si era pàgina web o 
perfil de Facebook. Considera que aquest fet demostra mala fe.  

També fa notar que, per bé que la Sra. Parrón sigui una activista política, el cert és que té un càrrec del 
Consell de Mallorca i representa la ciutadania de Mallorca, per la qual cosa algú l’ha d’assessorar, si ella 
no coneix el funcionament de les xarxes socials.  

Diu que desconeixia que el servei de Comunicació de la institució funcionàs com la passada legislatura, 
perquè no ha trobat aquesta informació enlloc, ni en l’organigrama ni en la pàgina web; si existís aquesta 
informació, ell ja no ho hauria demanat. 

Retreu al Sr. Jurado que el Grup Podem Palma, que venia per fer una nova política, faci en realitat vella 
política i s’excedeix del límits permesos, tal i com ja feien altres Grups polítics durant anys i més anys.  

Torna a demanar proves al Sr. Jurado i li diu que, si les presenta, serà el primer que acceptarà les 
disculpes.  

Finalment diu que, per rebaixar la tensió del moment, acabarà amb aquest rodolí: 

“Sr. Jurado, amb el Facebook de la Sra. Parrón, 

té damunt sa taula un bon marrón.” 

El Sr. PONS intervé tot seguit. 
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Diu que al seu Grup el molesta l’actitud que demostra el Sr. Jurado. Li fa notar que ell no els ha d’indicar 
el que han de dir ni tenen perquè renunciar a presentar una moció sobre el tema que considerin necessari 
parlar. I si no li agrada, ho lamenta, però no deixaran de fer-ho.  

També li retreu que sempre hagin volgut donar lliçons de moralitat amb la forma de fer política, raó per la 
qual és normal que ara se’ls exigeixi el mateix.  

A més a més, recorda que encara no li ha dit quins són els límits d’actuació permesos pel seu Grup, abans 
de destituir un director insular. Li fa notar que ha de ser coherent i respondre les preguntes que li fa en 
nom del seu Grup.  

El Sr. ROVIRA refusa també els arguments del Sr. Jurado i retreu que sempre els digui què han de fer, o 
els diuen que s’equivoquen, quan el Grup Popular presenta alguna proposta o moció, i critiquen que 
utilitzin la institució per plantejar temes polítics, unes vegades perquè no és un tema d’actualitat i d’altres 
perquè sí que ho és. 

Diu al Sr. Jurado que allò que ha de fer és defensar la seva postura davant els temes i deixar actuar 
l’oposició. Li fa notar que és molt poc democràtica, l’actitud que manté el Grup Podem Palma envers el 
Grup Popular, i que en té un exemple en la intervenció del Sr. Sevillano, conseller d’aquest Grup, en el 
darrer Ple, plena de retrets al Grup Popular per presentar temes d’actualitat. Observa que és el més lògic, 
que el PP ho faci, suposa que no pretenen que duguin al Ple temes de fa quaranta anys.  

Diu al Sr. Jurado que no fan cap paperot, quan fan aquestes intervencions en el Ple, sinó que volen deixar 
palès que no es creuen cap dels arguments que ha explicat ell.  

Opina que sabien perfectament que una pàgina web institucional es treia d’un perfil privat, és del tot 
evident que algú la va ajudar i que li va dir que se podia fer el que ella pretenia. Reitera que és justament 
això el que no se podia fer, per bé que poden entendre que fos un error, i admetre les disculpes, però de 
cap manera accepten que l’error fos ben intencionat, de cap manera, perquè no s’entén que una persona 
que té una responsabilitat política i un sou polític decideixi convertir un perfil privat (que ja tenia una 
determinada difusió) en públic, en una pàgina web institucional.   

Assegura que mai no s’havia vist, aquesta forma d’actuar. Fa avinent que si el Grup El Pi-Proposta per les 
Illes no ho hagués denunciat, aquesta pàgina seguiria funcionant.  

El Sr. JURADO tanca el debat.  

Refusa tots els retrets que li ha fet el Sr. Rovira.  

Torna a dir que la Sra. Parrón va posar el seu càrrec a disposició dels seus responsables, però no se va 
acceptar la seva renúncia. Reitera el convenciment que un error d’aquest tipus no és motiu per acceptar-
la, atès que qualsevol el pot cometre.  

Refusa que es tractàs de cap compte oficial, sinó que tan sols se va produir un canvi de fotografia i un 
canvi de nom, i no va passar pel Departament de Comunicació, raó per la qual demana que li donin el 
nom que vulguin, menys el de compte oficial perquè no ho va ser.  

També refusa els comentaris del Sr. Amengual. Fa notar que el text de la moció que presenta el seu Grup 
acusa de descontrol i de mal ús de les xarxes socials, i ho nega.  

Fa avinent que fa aproximadament mig any que s’han desplegat les xarxes socials oficials i que aquestes 
han experimentat un notable èxit. Posa exemples concrets del creixement de seguidors en els diversos 
perfils de Facebook (Consell de Mallorca, IMAS, Raixa, etc.). Explica els aspectes positius concrets que 
s’han pogut comprovar en cada cas. També destaca les conseqüències positives que ha tengut haver 
activat novament el Twiter de la institució, atès que s’ha situat en el primer lloc en repercussió, entre les 
institucions públiques de Mallorca. 

Afirma que el projecte sobre xarxes socials existeix, que se pot consultar i que funciona perfectament. 

Per les raons que ha expressat, refusa novament les acusacions. 

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), cap abstenció i desset vots en 
contra (PSOE, MÉS per Mallorca i Podem Mallorca). 
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Es troba absent el Sr. Rotger Seguí. 
 
PUNT 32. MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO CIUDADANOS (PARTIDO 
POR LA CIUDADANIA) DEL CONSELL DE MALLORCA SOLICITANDO 
SERVICIO DE TRANSPORTE ADAPTADO PARA EL CENTRO DE DÍA DE 
LA LLAR D’ANCIANS. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
El Consell de Mallorca a través del IMAS gestiona tres centros propios, el centro de día 
Reina Sofía, el de Felanitx y el de la Llar d’ Ancians. 
 
En estos momentos, todos cuentan con servicio de transporte adaptado para sus 
usuarios, menos el centro de día de la Llar d’ Ancians, esto dificulta que las personas 
que necesitan este servicio escojan el de la Llar, ya que supone que el familiar lo tiene 
que acompañar e ir a recoger.  En los tiempos que corren, en muchas ocasiones es muy 
difícil compaginar el trabajo con las cargas familiares. 
 
Los centros de día que tienen transporte adaptado tienen mucha más demanda que los 
que no, véase los centros de día de dependencia como el CD Son Dureta o el de Son 
Sardina que tienen incluso lista de espera, y en cambio, el de la Llar d’ Ancians que 
desarrolla una actividad muy importante de estimulación cognitiva, trabajo de la 
memoria, etc., no tiene ni un 50% de las plazas ocupadas, por culpa de este hecho. 
 
Un servicio de transporte, es un servicio necesario para garantizar que las personas 
puedan acudir sin dificultades a su centro de día, y sin necesidad de esclavizar a los 
familiares. " 
  Se proponen los siguientes acuerdos. 
 
                                                            ACUERDOS 
    

1- Solicitamos  un servicio de transporte adaptado para el centro de día de la Llar 
d’Ancians. 

 
2- Solicitamos que este servicio, dada la importancia que tiene para facilitar la vida 

de nuestros ancianos sea puesto en marcha con la mayor celeridad  poniendo 
como plazo máximo Junio de 2016. 

 

La Sra. SERRA (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) exposa que el Consell de Mallorca, a través de 
l’IMAS, gestiona tres centres propis: el centre de dia Reina Sofia, el de Felanitx i el centre de dia de la 
Llar dels Ancians. 

En aquests moments, tots compten amb servei de transport adaptat per als seus usuaris excepte el centre 
de dia de la Llar dels Ancians cosa que dificulta que les persones, que necessiten a aquest centre, el triïn 
ja que implica que un familiar els ha d’acompanyar i anar-los a cercar i actualment és molt difícil de 
compaginar la feina amb les càrregues familiars. 

Els centres de dia que tenen transport adaptat tenen molta més demanda que aquells que no en tenen. Com 
es pot veure, els centres de dia de dependència –com és el cas del de Son Dureta o el Son Sardina– tenen, 
fins i tot, llista d’espera però, en canvi, al de la Llar dels Ancians, que desenvolupa una activitat molt 
important d’estimulació cognitiva, treball de la memòria, etc., just té el 50% de les places ocupades per 
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culpa de la manca de transport adaptat, un servei de transport que és del tot necessari per garantir que les 
persones puguin acudir, sense dificultats, als centres de dia i sense haver d’esclavitzar els seus familiars. 

Per això, el seu Grup proposa l’adopció dels acords següents: 

1r. Un servei de transport adaptat per al centre de dia de la Llar dels Ancians. 

2n. Sol·licitam que el servei, donada la importància que té per facilitar la qualitat de vida dels nostres 
ancians, sigui posat en marxa amb la major celeritat. 

Observa, tot seguit, que el seu Grup vol canviar la data de juny de 2016, data que s’havia proposat en la 
moció com a termini màxim, per la data del mes d’octubre de 2016 per donar més marge de temps a 
l’equip de govern. 

La Sra. MORA (El Pi-Proposta per les Illes) manifesta que el seu Grup votarà a favor de la moció perquè 
consideren que, amb la situació que viuen les famílies avui en dia, esdevé complicat deixar la feina per 
acompanyar els majors als centres de dia i, per això, és millor que se’ls pugui facilitar aquest transport. 

La Sra. CIRER (PP) anuncia que el seu Grup també hi votarà a favor perquè aquest és un assumpte que va 
quedar pendent de fer la passada legislatura malgrat que s’hi havia treballat des de l’àrea de Gent Gran 
conjuntament amb la directora de la residència. 

Les dificultats que varen tenir per engegar aquest servei varen ser, bàsicament, que es varen prioritzar 
altres actuacions com la posada en marxa de reformes, adequació d’espais i comprar determinat mobiliari 
i això va fer que no comptassin, fins gairebé al final de la legislatura, amb recursos per escometre aquesta 
qüestió. 

Sí que s’havia intentat fer-hi el traspàs del transport existent a la residència de Bonanova però 
tècnicament no va ser possible. També s’intentà posar en marxa un transport amb rènting de vehicles però 
tampoc no va ser possible tècnicament. 

Aleshores el que varen fer per solucionar les possibles dificultats dels familiars per traslladar els usuaris, 
va ser ampliar l’horari del centre (de les 7:15 a les 18:45 h) perquè tenguessin més flexibilitat a l’hora de 
l’entrada i la sortida. 

Un cas similar va passar també a Felanitx quan el servei va deixar de ser prestat per la Comunitat 
Autònoma però en aquest cas varen poder arribar a un acord amb l’Ajuntament de Felanitx perquè cedís 
un vehicle i el Consell de Mallorca va contractar un conductor. En canvi, aquest tema encara està pendent 
a la Llar dels Ancians i, per això, considera que és important que s’hi treballi. 

De totes maneres, en la documentació que s’adjunta a un expedient de modificació de crèdit que s’ha de 
tractar per despatx extraordinari, consten 50.000 € de crèdit extraordinari sota el concepte “elements de 
transport Llar d’Ancians” i imagina que deu ser per fer front a aquesta qüestió que ara debaten. 

El Sr. DE JUAN (PSOE) fa constar que l’equip de govern està totalment d’acord amb el sentit de la 
moció perquè, de fet, és un assumpte del qual ja han parlat amb els consellers del Grup Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía quan visitaren la Llar dels Ancians. 

El que s’hi ha fet durant els darrers mesos ha estat demanar pressuposts i, com assenyalava la Sra. Cirer, 
s’ha pogut incorporar el crèdit i avui mateix tractaran al Ple una modificació de crèdit per tal de poder 
disposar d’aquests doblers per a la Llar dels Ancians. 

Afegeix que, a més a més, aquest tema no només afecta la Llar dels Ancians atès que també està previst 
comprar un vehicle per a la Llar de Felanitx perquè el vehicle que va cedir l’Ajuntament, en virtut del 
conveni que se signà en el seu moment, és molt antic i està donant problemes i, per això, aprofitaran 
l’ocasió per renovar-lo.  

Quant a la moció en si, comenta que votaran a favor del primer punt d’acord però, pel fet que encara se 
n’ha de fer tota la tramitació, no veu bé fixar un termini determinat per fer-ho (octubre de 2016) sinó que 
creu que seria més oportú comprometre’s a resoldre aquesta qüestió durant l’exercici 2016 i així comptar 
amb un poc més de marge i, en el cas que sorgeixi algun problema amb la tramitació, no incomplir 
l’acord. 

Respecte als problemes que pugui suscitar el transport adaptat, el que faran és invertir en mitjans de 
transport més petits perquè així el servei tendrà més qualitat i s’evitarà que puguin quedar sense 
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conductors dels vehicles perquè, en ser vehicles més petits, els podrà conduir qualsevol treballador sense 
que necessiti un carnet de conduir especial. 

Finalment observa que, 38 anys després de posar en marxa la Llar dels Ancians, ja és ben hora que el seu 
centre de dia compti amb transport adaptat, cosa que confia que puguin resoldre durant 2016. 

La Sra. SERRA agraeix el suport del Partit Popular i El Pi-Proposta per les Illes a la seva moció i li diu al 
Sr. De Juan que accepta la proposta formulada en el sentit el tema se solucioni dins l’exercici 2016 però, 
això sí, creu que se n’ha de fixar una data límit perquè el tema no s’allargui. 

Per altra banda, mostra la seva satisfacció perquè s’aprovi aquesta moció atès que els nostres majors 
necessiten tot el suport de la institució i, per això, reitera el seu agraïment a tots els grups que han 
anunciat que votaran a favor de la moció. 

La Sra. CIRER li proposa una transacció a la Sra. Serra en el sentit que el segon punt d’acord, en lloc de 
dir “Sol·licitam...”, digui “El Ple del Consell de Mallorca acorda posar en marxa el servei de transport 
adaptat...”, per tal que la redacció resulti més adequada. 

El Sr. DE JUAN observa que si l’acord recull que s’ha de solucionar el tema dins l’exercici 2016, 
aleshores queda implícit que el termini màxim és el mes de desembre de 2016. 

La Sra. SERRA mostra el seu acord amb les transaccions proposades i, quant al termini per dur-ho a 
terme, fa notar que si no ho solucionen abans de final de 2016, en el mes de gener de 2017 en demanaran 
explicacions perquè és un assumpte que els preocupa i en faran un seguiment. 

El Sr. MIRALLES (president en funcions) li diu a la Sra. Serra que, atès que s’han fet unes esmenes in 
voce, convé clarificar la redacció dels punts d’acords que s’han de votar. 

La Sra. SERRA aclareix que el segon punt d’acord ha de dir: “Acordam que aquest servei, donada la 
importància que té per facilitar la qualitat de vida dels nostres ancians, sigui posat en marxa amb la major 
celeritat posant de termini l’any 2016.” 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
Es troben absents: Sr. Rotger Seguí, Sr. Ensenyat Riutort, Sr. Rovira de Alòs, Sra. Roig 
Catany i Sr. Pastor Cabrer. 
 
PUNT 33. MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO CIUDADANOS (PARTIDO 
POR LA CIUDADANIA) DEL CONSELL DE MALLORCA SOLICITANDO LA 
DESTITUCIÓN DE LA DIRECTORA INSULAR DE IGUALDAD. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 

Durante el pasado mes de Febrero los principales periódicos de Baleares se han hecho 
eco de cómo la Dirección Insular de Igualdad ha estado utilizando una cuenta oficial de 
Facebook para hacer política partidista de PODEMOS. 

El Grupo Ciudadanos  del Consell de Mallorca entiende que es inadmisible e 
injustificable que se puedan utilizar las instituciones públicas para hacer política 
partidista porque los cargos públicos de dirección deben desempeñar sus funciones al 
servicio de la institución que les ha nombrado y no al servicio de su propio partido 
político. 

Si bien es cierto que Dª Nina Parrón ha solicitado disculpas por lo que ha calificado 
como un “error” entendemos que la gravedad del asunto hace necesario que se depuren 
responsabilidades políticas. 
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Al estar integrada esta Dirección Insular dentro del Departamento de Presidencia es a 
éste a quien remitimos el contenido de esta moción. 

Por todo ello  desde el grupo de Ciudadanos del Consell presentamos a debate el 
siguiente 

 
ACUERDO 
 
1.- Que el Pleno del Consell Insular de Mallorca mediante acuerdo de la mayoría 
solicite la destitución de la actual Directora Insular de Igualdad Dª Nina Parrón. 
 

S’ha debatut conjuntament amb el punt núm. 31 

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), cap abstenció i desset vots en 
contra (PSOE, MÉS per Mallorca i Podem Mallorca). 
 
Es troba absent el Sr. Rotger Seguí. 
 
PUNT 34. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP POPULAR DEL CONSELL DE 
MALLORCA ENVERS BAIXADA DEL BOU DE FORNALUTX. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
Es va aprovar, en el Plenari del Parlament de les Illes Balears, el passat dia 9 de febrer 
de 2016, amb el vot favorable només dels partits que donen suport al Govern, una 
Proposició no de Llei a favor del benestar animal.  
 
En aquesta proposta es feia esment del sentiment col·lectiu en contradel maltractament 
animal. I es feia especial incidència en condemnar els espectacles taurins. No obstant 
això, en un dels punts aprovats es deia textualment: “El Parlament de les Illes Balears es 
compromet a dur a terme la modificació de l’actual Llei1/1992 de protecció animal per 
regular una protecció integral dels animals tant domèstics com salvatges.  
 
Aquesta modificació hauria de preveure la prohibició dels espectacles taurins en totes 
les seves formes, així com qualsevol espectacle que causi patiments a un animal i la 
supressió dequalsevol forma de foment i protecció a través de subvencions, inversions, 
beneficis fiscals iqualsevol altra forma de finançament públic als espectacles taurins”.  
 
El fet que s’hagi aprovat que el Parlament de les Illes Balears ha de modificar la Llei 
1/1992 de protecció animal amb aquest caràcters, ha creat cert temor en molta gent de 
Fornalutx, on la baixada del bou, es l'acte fonamental, ja no dela Festa, sino dels 
costums, de la tradició i de la identitat del poble.  
 
Per tot això el Grup Popular presenta el següent: 
 
ACORD 
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1.- El Consell de Mallorca insta el Govern de les Illes Balears, el Consell de Mallorca i 
les forces polítiques amb representació al Parlament a que qualsevol modificació de la 
Llei 1/1992, de protecció animal es faci dins el marc competencial i legislatiu vigent.  
 
2.- El Consell de Mallorca insta el Govern de les Illes Balears a iniciar el tràmits per 
declarar la baixada del bou de Fornalutx com a Patrimoni Cultural Immaterial de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.  
 
3.- El Consell de Mallorca insta el Govern de les Illes Balears, el Consell de Mallorca i 
totes les forces polítiques amb representació al Parlament a que qualsevol modificació 
de la Llei 1/1992 exclourà la prohibició de la baixada del bou de Fornalutx. 
 

El Sr. SALOM (PP) explica la moció. 

Destaca que pretén fer-se ressò del sentiment del poble de Fornalutx i representar els seu Grups polítics, 
atès que avui no poden ser presents en el Ple dels Consell de Mallorca perquè celebren Ple en el seu 
municipi.  

Per aquesta raó, fa notar que les rèpliques no s’haurien d’adreçar a ell ni al Partit Popular, sinó al poble de 
Fornalutx. Espera que aquestes siguin el més encertades possible, per tal que puguin entendre 
perfectament quin és el parer de cada Grup polític sobre aquesta qüestió.  

Explica que la moció no té la intenció de parlar de tauromàquia, ni de la festa nacional, ni d’arts 
plàstiques ni de cap qüestió d’aquest tipus, sinó parlar només d’una festa cultural, popular, centenària, 
arrelada dins les nostres tradicions més ancestrals.  

Assenyala que, conjuntament, s’ha comès l’equivocació de polititzar aquesta festa fins arribar a l’extrem 
en què els dos partits que tenen representació política a Fornalutx (PP i PSOE) estiguin d’acord en la seva 
protecció. Considera que és interessant, ressaltar aquest fet, atès que el PSOE de Fornalutx dóna més 
prioritat a la festa del seu municipi que a la seva ideologia política.  

Queda clar que dins tots els Grups polítics hi ha defensors del Correbou, i així ho manifesten, no com 
altres que també hi estan d’acord però van a remolc d’altres grups de pressió. Fa avinent que en el Ple del 
Consell de Mallorca hi ha persones que posen en primer lloc la disciplina de partit, per davant del 
respecte a la llibertat i a la festa popular i retreu que no tenguin el coratge suficient per dir allò que 
realment pensen i finalment no votin allò en què realment creuen.  

Tot seguit expressa les reflexions següents: 

- Estam en condicions d’afirmar que els cavalls de sang i de raça menorquina no pateixen 
maltractament psicològic, durant les Festes de Sant Joan? 

- I la convidada amb el bè, d’aquesta mateixa festa? 

- Podem afirmar que el sacrifici controlat de qualsevol animal no afecta el seu estat emocional? 

- Quina relació hi ha entre la tauromàquia i el correbou de Fornalutx? 

- On va néixer, la figura dels bous de Costitx? 

Diu que allò que vol el PP és posar en valor el pes que pugui tenir l’Ajuntament de Fornalutx respecte a 
l’Ajuntament de Ciutadella.  

Assenyala que en el Ple del Parlament de les Illes Balears del passat 9 de febrer de 2016, només amb el 
vot favorable dels partits que donen suport al govern, se va aprovar una proposició no de llei pel benestar 
animal i n’explica el contingut, per fer notar que un dels punts aprovats se referia a la modificació de la 
Llei 1/1992 de protecció animal, per regular una protecció integral dels animals tant domèstics com 
salvatges.  

Llegeix íntegrament el text i observa que aquest és el motiu que ha causat tanta preocupació i temor en 
molta gent del poble de Fornalutx, pel fet que la baixada del bou és l’acte fonamental no només de la festa 
sinó dels costums, de la tradició i de la identitat del poble. 
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Tot seguit llegeix textualment el text de l’acord de la moció.   

La Sra. SERRA (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) inicia la seva intervenció. 

Demana al Grup Popular si accepta la votació dels punts 2 i 3 per separat; si s’accepta, el seu Grup votarà 
a favor del primer punt i en contra dels altres dos.   

Es mostra en contra del maltractament animal i, per bé que es tracti d’una antiga tradició i les vulguin 
respectar, s’ha d’admetre que en aquest cas hi ha un animal que pateix, per la qual cosa el seu Grup no ho 
accepta.  

El Sr. PASTOR (El Pi-Proposta per les Illes) intervé tot seguit.  

Fa notar que ningú no discutirà que el Consell de Mallorca sigui una institució animalista, atès que en el 
Ple se’n parla molt sovint, de la protecció als animals, i ho valora.  

Destaca que res no justifica el patiment d’un animal, ni tradicions ni cap altre argument. Tot i això, el seu 
Grup entén el que representa l’autonomia municipal i que un ajuntament legítimament representat 
consideri que s’ha de protegir aquesta festa que sent com a tradició pròpia.  

Per aquest motiu, el seu Grup s’abstendrà de votar aquesta moció. Considera que ho ha de fer així i 
assegura que durant la tramitació parlamentària serà el moment de modificar la llei i de presentar totes les 
esmenes possibles per aconseguir una llei que eviti el maltractament animal.  

Pel que fa a les referències que s’han fet a altres festes i tradicions, pensa que no són comparables però 
assegura que no entrarà en cap debat sobre aquesta qüestió.  

El Sr. SEVILLANO (Podem Mallorca) intervé a continuació. 

Diu que el seu Grup s’uneix a la petició de votació separada que ha fet el Grup Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía.  

Comenta que, si s’accepta, el seu Grup votarà a favor del primer punt. Tot i això, demana que consti a 
l’acta del Ple que no accepten l’exposició de motius de la moció.  

Tot seguit reconeix la coherència del Partit Popular, en aquest cas, atès que com a conseqüència de les 
peticions de la ciutadania i dels resultats de les darreres eleccions ha fet un esforç per canviar 
determinades opinions, per bé que finalment els seus representants acabin retornant altra vegada als 
arguments de sempre. Ho defineix amb l’expressió “la cabra tira al monte”.  

Expressa les discrepàncies del seu Grup sobre la defensa que fa el Partit Popular d’una tradició, segons el 
PP, però segons el seu Grup és un acte del maltractament animal justificat en la definició de patrimoni 
cultural immaterial. Considera que el PP no ha entès correctament aquest terme, i que en el context social 
actual el PP té una oportunitat per ser més humil i escoltar una majoria social que fa avinent que la tortura 
i el maltractament animal no té cabuda dins la nostra societat.  

Refusa els arguments del Sr. Salom. Mallorca té un patrimoni i una cultura que cal defensar, i en aquest 
sentit sí que hi treballa Podem Mallorca.  

Reitera que el seu Grup no pot votar a favor del conjunt de la moció, atès el PP no ha entès què significa 
exactament el patrimoni cultural immaterial i tot seguit ho explica detalladament.  

També recorda allò que estableix la Declaració Universal dels Drets de l’Animal aprovada l’any 1977 per 
la UNESCO i la ONU, en els seus punts 10 a i 10 b, que estableixen de forma prou clara la dignitat de 
l’animal. Fa notar els anys que han transcorregut des d’aleshores i retreu que el PP encara no els hagi 
llegit.  

Adverteix que durant aquesta legislatura se produiran molts canvis en les lleis i és obvi que el PP no 
sempre els admetrà, com és el cas de la que s’està tramitant sobre aquest tema. Observa que d’acord a allò 
que establirà, tampoc no és admès el que demana aquesta moció.  

Comenta finalment que, si els representants del PP no entenen aquests raonaments, cal pensar que el seu 
problema és de fons, la qual cosa considera encara més preocupant perquè sobre temes de tal envergadura 
la unanimitat hauria de ser total. Consegüentment, s’haurà de centrar el debat en allò que uns Grups i 
altres consideren que són actes lesius i tortura.  

El Sr. APESTEGUIA (MÉS per Mallorca) intervé tot seguit.  
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Diu que s’alegra i que li sembla prou interessant que en el Ple del Consell de Mallorca se tractin qüestions 
referides als animals. Recorda que el Partit Popular en el Parlament manifesta tot el contrari, que 
considera que “parlar de toros en el Parlament és perdre el temps”.   

Reitera la referència a Ghandi que ja va fer en el Ple en què se va atendre les peticions del col· lectiu 
Mallorca Sense Sang. En aquesta cita afirma que un país, una civilització, se pot jutjar a partir de la forma 
en què tracta els seus animals.  

Adverteix al PP que el seu Grup sempre votarà d’acord a aquest principi i que se basa en la defensa dels 
animals, no en l’antiespanyolisme del qual el varen acusar per les xarxes socials en el moment del debat 
al qual s’ha referit abans, relacionat amb Mallorca Sense Sang. Assegura que sempre estaran en contra de 
la tauromàquia, independentment de quina sigui la simbologia que l’acompanyi, i ho considera del tot 
coherent. 

Quant al retret i les al· lusions de votar a contracor, es mostra convençut que no afecta el seu Grup, atès 
que en el seu programa electoral ja explicava quin era el seu parer sobre aquesta qüestió.  

Opina que, en aquest cas concret de la baixada del bou de Fornalutx, se produeix un sofriment dels 
animals. Recorda que l’any 2000 va morir un bou, en sortir de la caixa on estava, i l’any passat quan en 
va sortir també va caure a terra i se va produir diverses ferides. Observa que, a més a més, durant el 
recorregut d’aquest acte festiu hi ha una manipulació de les intencions del bou.  

Reitera que existeix un sofriment de l’animal; s’ha d’acceptar aquest fet i s’ha d’actuar amb coherència.   

Fa una sèrie de consideracions sobre altres festes semblants (com ara la de les ànneres de Can Picafort) i 
sobre els criteris que s’han argumentat, per fer notar la necessitat d’aplicar criteris de caire humà.  

D’altra banda, dubta que per a la gent de Fornalutx sigui el bou, l’únic senyal d’identitat, com ha afirmat 
el Sr. Salom. Es mostra convençut que aquesta gent sabrà reinventar la seva festa i, de la mateixa forma 
en què la festa del bou va sorgir en un moment cultural i en un context social específic, ara també la sabrà 
adaptar als nous temps i crear una altra festa de la qual en puguin gaudir sense necessitat de causar 
sofriment als animals.   

Per les raons que ha expressat, diu que el seu Grup votarà en contra de la moció. 

La Sra. OLIVER (PSOE) inicia la seva intervenció. 

Demana també el vot separat dels punts de la moció, en nom del seu Grup polític. Si s’accepta la petició, 
anuncia que votarà a favor del primer punt i en contra dels punts 2 i 3.  

Indica que no farà molts més comentaris perquè el seu Grup s’adhereix als arguments i a les 
consideracions que ja han expressat els representants del altres Grups.  

Assenyala que el fet de voler excloure la festa de la baixada del bou de Fornalutx de la llei que ara se 
presentarà al Parlament de les Illes Balears per motius de tradició popular o de identitat del poble no té 
massa sentit, considerant precisament quin és l’objectiu fonamental que vol garantir aquesta llei, que és 
establir una protecció integral de tots els animals, sense fer cap tipus d’excepcions.  

Observa que aquesta proposició de llei se presenta i ve avalada per un informe tècnic de l’Associació de 
Veterinaris contra la Tauromàquia i el Maltractament Animal (ABATMA). Llegeix textualment la 
conclusió que fa referència al patiment físic i emocional dels animals durant tot el procés: fermar-los, 
transportar-los i la situació en què se troben durant la festivitat.  

Tot i això, fa avinent que durant la fase d’exposició pública de la llei tots els municipis afectats podran 
presentar les al· legacions i les esmenes que considerin oportunes, a més dels informes tècnics que exposin 
el contrari d’allò que avala l’informe de l’associació ABATMA, al qual s’ha referit abans.  

Fa avinent que tota societat moderna que vol avançar cap a uns paràmetres de benestar animal no pot de 
cap manera considerar la tradició com a criteri prioritari, perquè aquesta no justifica mai el patiment d’un 
animal -demostrat científicament- a costa de la diversió de la gent.  

Indica que aquesta proposició de llei no implica la prohibició de la tauromàquia regulada com a patrimoni 
cultural a la Llei 8/2013 d 12 de novembre, però sí que aquesta mateixa llei reconeix que la societat 
espanyola és molt diversa, i que les CCAA tenen competència exclusiva en aquestes matèries. En 
conseqüència la CAIB la té, per la qual cosa, atenent les demandes socials de la gent d’aquesta comunitat 
autònoma, el seu Grup considera que la tramitació d’aquesta llei s’ha de dur endavant.  
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Per acabar torna a dir que la no violència i el bon tracte als animals és sinònim d’educació i de cultura, 
raó per la qual el seu Grup votarà en contra dels punts 2 i 3 de la moció.  

El Sr. SALOM intervé a continuació. 

Diu que, atès que ja s’esperava el to de les intervencions dels Grups de l’oposició, agraeix al Grup El Pi-
Proposta per les Illes el sentit del seu vot, l’abstenció, pel fet que demostra entendre la vessant de 
municipalisme que conté la moció i que no està tan enfocada, intencionadament, a la tauromàquia ni a tots 
els temes que se varen tractar en el Parlament de les Illes Balears. 

Fa avinent que, si s’atreveixen a condemnar la festa del Correbou de Fornalutx, també s’hauran de 
qüestionar totes les altres festes de les Illes Balears en les quals hi participen els animals, atès que el pes 
que té l’Ajuntament de Fornalutx per defensar la seva festa no és semblant al que té l’Ajuntament de 
Ciutadella de Menorca per defensar la seva. Tot i ser festes diferents, fa referència a la intervenció de la 
Sra. Oliver (PSOE) pel que fa al maltractament físic i emocional. Atès que s’ha demostrat que als animals 
se’ls pot fer mal de moltes maneres, s’haurà de controlar també en tots els altres indrets aquest tipus de 
mal.  

Considera que el debat sobre aquest tipus de festes populars hauria de ser més ampli, i per tot plegat, o no 
fer-lo. Pensa que s’hauria de destriar entre allò que no significa ferir l’animal, que no representi mals 
físics, i deixar per un altre debat els mals emocionals i psíquics per decidir si s’ha de considerar així per a 
tots els casos o no.  

A continuació s’adreça al Sr. Sevillano (Podem Palma) per retreure-li que el seu Grup no s’hagi 
pronunciat sobre la matança de cabres a Es Vedrà (Eivissa), per exemple. Assegura que ningú no ho ha 
condemnat, per aquesta raó el preocupa que no considerin aquest fet amb els mateixos criteris de defensa 
de l’animal per evitar-li el patiment.  

També li fa notar les contradiccions del seu discurs amb els fets i li demana que apliquin els criteris que 
defensen a tot o a res, que siguin coherents.  

Torna a dir que en la situació actual és clar que el parer de l’Ajuntament de Fornalutx pesa molt poc per 
defensar la festa del Correbou.  

Diu al Sr. Sevillano que ja se veurà si el Grup Podemos s’atrevirà a tocar la festa de San Isidro de Madrid, 
o la festa dels Sanfermines de Pamplona, quan tots els canvis legislatius de què ha parlat ja siguin 
efectius. Li fa avinent que els bous, a Pamplona, també se fan ferides quan surten. En conseqüència, li 
retreu que digui no aquí a Palma, però no s’atreveixi a donar la passa endavant quan la decisió afecta 
altres indrets.  

També li fa notar que cada vegada que intervé per comentar les mocions del Partit Popular ho fa amb 
aires de sobreria, amb ínfules de sobrer, sempre amb una actitud de recordar al PP el seu passat i el seu 
present, per la qual cosa li diu que ara ell li recordarà el futur, i ho fa amb l’expressió: “El tren va i ve, i 
no sempre estarà en el mateix lloc on es troba ara”.  

El Sr. SEVILLANO respon que li recorda el passat del PP perquè des d’aquesta formació política fan el 
mateix amb el Grup Podem Palma.  

Admet que és cert que el seu Grup governa a dia d’avui però potser més endavant ja no ho faci, i assegura 
que ho tenen ben assumit. En canvi, el PP governa la institució des de fa molts d’anys, i probablement 
amb la intenció de seguir. Per aquesta raó, sempre existirà la diferència entre ambdós partits, en aquest 
sentit.  

Pel que fa a la festa dels Sanfermines de Pamplona, assegura que la seva postura sobre aquesta és la 
mateixa que defensa durant aquest debat per a la festa del Correbou de Fornalutx, no en té cap dubte. Tot 
i això, considera que mai és negatiu tenir-ne un debat intern dins el propi partit polític.   

També li dóna la raó quan fa avinent que el debat hauria de ser més ampli, i estendre’l a tota la resta 
d’actes i celebracions de festes de les Illes Balears. És obvi, que s’hauria de discutir per veure si són 
adequats, en la societat actual.  

D’altra banda, fa notar que aquesta no ha de ser exclusivament una decisió política, atès que hi ha 
associacions i entitats que elaboren informes de justificació d’unes i d’altres festes. 



 101 

Assegura al Sr. Salom que, des d’aquest punt de vista, serà possible que el PP i Podem Palma puguin 
establir converses conjuntament.  

El Sr. APESTEGUIA intervé tot seguit. 

Recorda que la moció se refereix únicament a la festa del Correbou de Fornalutx, raó per la qual retreu 
que s’hagi parlat d’altres festes i d’altres temes que no hi tenen res a veure. 

Mostra l’acord del seu Grup a tractar exactament igual tots els casos en què se produeixi un 
maltractament animal. Consegüentment, reitera els arguments de la seva intervenció anterior, amb 
referències a l’evolució de diverses festes que ja existien quan governava el Partit Popular, per fer notar la 
incoherència en l’exposició d’arguments que ha fet el Sr. Salom.    

Diu que respecten el municipalisme i la defensa de la festa que vulgui fer l’Ajuntament de Fornalutx, que 
seguirà el procediment establert fins al darrer tràmit.   

Per tot el que ha explicat, afirma que el seu Grup votarà en contra de la moció.  

El PRESIDENT recorda que existia la petició de votació separada de la moció. 

El Sr. SALOM manifesta que no tendria sentit fer-ho, perquè la moció defensa la festa del Correbou de 
Fornalutx, no només la defensa de tots els animals, que considera que és compartida per tots els Grups 
polítics.  

Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per deu vots a favor (PP), denou vots en contra 
(PSOE, MÉS per Mallorca, Podem Mallorca i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) i 
tres abstencions (El Pi-Proposta per les Illes). 
 
PUNT 35. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP POPULAR DEL CONSELL DE 
EN RELACIÓ A NOMBRAMENT GERENT DEL CONSORCI SERRA DE 
TRAMUNTANA PATRIMONI MUNDIAL. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
Atès que el passat 22 d’octubre de 2015 es va reunir la Junta extraordinària del Consorci 
de la Serra de Tramuntana Patrimoni mundial. 
 
Atès que en la esmentada Junta es va comunicar el cessament de la persona que fins a la 
data havia desenvolupat les tasques de gerent del Consorci. 
 
Atès que han passat ja quasi 5 mesos des de la comunicació del cessament i no s’ha 
contractat cap nou gerent ni s’ha obert el procés per seleccionar-ne cap. 
 
Atès que respecta a la anterior legislatura s’han reduït en numero de personal i  
funcionaris que treballen per el Consorci. 
 
Atès el gran nombre de projectes que es varen deixar en funcionament i d’ altres 
enllestits per dur a terme de forma imminent i dels quals no es gestiona res. 
 
 Atès que dins el 2016 s’ha de passar l’avaluació per part de la UNESCO per la 
renovació de la declaració de la Serra Tramuntana com a patrimoni mundial de  la 
Humanitat. 
  
Per tot això, el Grup de consellers del Partit Popular, presenta a debat el següent: 
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ACORD 
 
Obrir el procés de selecció per la contractació imminent de la figura Gerent del consorci 
Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial de la Humanitat.  

 

El Sr. SERRA (PP) explica que el seu Grup presenta aquesta moció perquè que el passat dia 22 d’octubre 
es va reunir la Junta Rectora del Consorci Serra de Tramuntana on els varen comunicar el cessament del 
gerent del consorci i n’estan preocupats perquè el consorci, des de llavors ençà, està pràcticament inactiu 
o dur a terme molt poques activitats. 

Recorda que la declaració de la UNESCO de la serra de Tramuntana com a patrimoni de la humanitat va 
tenir lloc abans de les eleccions de l’any 2011 i li va tocar al PP engegar tota l’estructura per tal de donar-
li sentit a la declaració esmentada i posar en relleu tots els valors de la serra i el que representa per a 
Mallorca. 

Fa constar que se varen elaborar molts de projectes, que se’n va fer promoció turística, econòmica i 
agroalimentària, se varen donar ajudes a ajuntaments i particulars per millorar i reparar elements 
mediambientals, se’n va crear una pàgina web per posar en valor la serra de Tramuntana, se’n varen fer 
activitats educatives, etc. 

Tot això figura en la memòria que varen presentar l’any 2014 així com més de 22 actuacions que es 
recullen en una petita memòria que es va presentar l’any 2015 i, així mateix, també varen deixar molts de 
projectes en marxa que s’havien de continuar. 

Reconeix que, a principis de la passada legislatura, va costar un poc posar en marxa la gestió del Consorci 
Serra de Tramuntana però varen fer una selecció pública i oberta per triar un gerent qui se’n va cuidar 
d’engegar totes les actuacions que ha esmentat abans i reitera que varen deixar una sèrie de projectes i 
qüestions en funcionament i ara entenen que no s’ha fet gaire cosa al respecte. 

Pel que fa a la promoció de productes agroalimentaris, indica que no s’ha seguit fent, amb la Conselleria 
de Cultura, el que estava previst per promoure aquests productes de la serra als restaurants. En temes 
educatius hi havia una unitat didàctica que s’havia de posar en marxa en combinació amb la Conselleria 
d’Educació però tampoc no s’ha fet. 

També hi havia un tema relatiu a un camió que s’havia reparat per poder anar a les fires dels pobles per 
donar a conèixer el patrimoni de la serra i els seus productes agroalimentaris però tampoc no s’hi ha fet 
res. 

Quant a la pàgina web, retreu que la darrera notícia publicada és de dia 30 d’octubre 2015 per informar de 
l’adjudicació de les subvencions a particulars i ajuntaments. Amb relació a l’estudi de mobilitat i la gestió 
de visitants tampoc no veu que s’hagi fet res. 

Per això, entén que és necessari posar un poc d’ordre al Consorci Serra de Tramuntana però vol aclarir 
que no és culpa dels 3 funcionaris que hi han quedat (abans hi eren el gerent més 5 funcionaris), els quals 
es dediquen totalment o parcialment a gestionar el consorci. 

Aquest personal fa la feina que li correspon com a funcionaris que són, però aquesta moció versa sobre la 
gerència del consorci, que és una funció que ha de fer una persona que es dediqui, amb els cinc sentits, a 
gestionar el Consorci Serra de Tramuntana amb plena dedicació, una persona que s’ha de seleccionar 
tenint en compte que ha de tenir coneixements d’idiomes, de promoció econòmica i turística i, sobretot, 
que conegui i estimi la serra de Tramuntana. 

Així doncs, davant la poca activitat que ha tengut el Consorci Serra de Tramuntana des de les passades 
eleccions i encara que la Sra. Garrido li va dir que tenien previst convocar la plaça de gerent d’aquest 
consorci, sol· licita amb aquesta moció que, de manera imminent, es posi en marxa el procés per 
contractar una persona que gestioni el consorci i se centri en promocionar i posar en valor la serra de 
Tramuntana. 

El Sr. PASTOR (El Pi-Proposta per les Illes) intervé per anunciar que el seu Grup votarà a favor de la 
moció. 
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La Sra. GARRIDO (consellera executiva de Territori i Infraestructures) comença la intervenció negant la 
inactivitat del Consorci Serra de Tramuntana durant els darrers 5 o 6 mesos. 

Puntualitza que el consorci va signar un conveni amb IB3 per fer unes programes de televisió, conveni 
que estipulava que, expressament, hi havia de sortir un senyor de Deià, un senyor d’Esporles i un cartell 
concret. Imagina que a qualcú li devia interessar que aquestes persones sortissin en un programa de 
televisió.  

El Sr. Serra feia referència a un camió i li fa saber que està aturat perquè no hi ha hagut manera de posar-
lo en marxa. Especifica que se’n va fer un contracte per anar a les fires dels pobles de la serra a 
promocionar la serra –opina que la serra s’ha de promocionar a altres indrets que no a la mateixa serra de 
Tramuntana– però no varen assegurar el camió i per això no l’han pogut posar en marxa. 

Quant al comentari sobre el programa educatiu, assenyala que es tracta d’una unitat didàctica que els 
professors no volen posar en marxa. Es tracta d’una unitat dirigida a nins de primària però considera que 
no és adequada ni per a nins d’educació infantil. 

Ara per ara s’estan mantenint converses amb la UIB i amb la Conselleria d’Educació per formar 
formadors i no per donar-los un conte i un llibret i, a partir d’aquí, que tirin cap endavant. El que cal fer és 
formar els formadors, és a dir, formar els mestres amb relació a la serra de Tramuntana. 

També s’està posant en marxa el programa d’escoles adherides a la UNESCO i, de moment, n’hi ha dues 
a tot Mallorca: una a Palma i una a Port de Sóller. Al mateix temps, el report dels 5 anys ja està presentat 
(enviat a París, a la UNESCO) i estan pendents que els donin hora amb la secretària d’Estat per anar a 
explicar el report però no els la donen per la situació en què està el Govern d’Espanya. 

Igualment estan pendents de posar en marxa un congrés internacional a la serra de Tramuntana, el qual no 
es va dur endavant ja que l’havien previst en plena campanya electoral. De fet, durant els 15 dies de 
campanya electoral, estava previst muntar un súper congrés internacional a la serra de Tramuntana. Ara, 
en canvi, el faran en el moment que pertoqui. 

Tenen intenció d’engegar accions per tal d’arribar als mallorquins i als visitants. Si bé al Sr. Serra li 
preocupa que se’n faci promoció turística i econòmica, considera que si hi ha quelcom que no necessita la 
serra és promoció turística perquè ja en té per si mateixa i no precisa que el Consell de Mallorca en faci 
promoció.  

El problema és que l’equip de govern i el PP no entenen la serra de Tramuntana de la mateixa manera. El 
PP entén la gestió de la serra des d’un punt de vista purament economicista i turístic i l’equip de govern la 
veu d’una altra manera.  

La serra de Tramuntana l’estan estudiant expressament dins el PIAT, que regularà els àmbits turístics i els 
equipaments turístics d’aquesta terra. Afirma que la serra s’ha de veure i s’ha d’entendre com un 
equipament turístic més però no únicament. 

S’haurà d’analitzar si la serra de Tramuntana pot suportar la càrrega que actualment suporta i si pot 
assumir les distintes carreres i curses esportives que s’hi celebren. A la serra de Tramuntana també hauran 
analitzar i posar en marxa el GR. Hi ha moltes coses a haver-hi de fer però el que no necessita la serra és 
promoció turística perquè ja hi ha molta demanda. 

Remarca que l’equip de govern no té aquesta visió de la serra de Tramuntana i d’aquí parteix la gran 
diferència entre el PP i l’equip de govern quant a la visió que tenen de la serra de Tramuntana i la seva 
gestió. 

Assegura que no considera important anar a promocionar la serra de Tramuntana a la ITB de Berlín però 
sí ho era per al Partit Popular. Tot i que reconeix que hi ha d’estar present igual que la resta de les illes, 
reitera que no és important anar-hi a fer una promoció turística específica de la serra de Tramuntana 
perquè opina que no és la manera més adient de gestionar-la. 

Tot seguit informa el Sr. Serra que els funcionaris que hi havia la passada legislatura al consorci, aquesta 
legislatura hi són. També hi és el cap de servei que hi havia i, si bé abans es dedicava a dos departaments, 
aquesta legislatura només es dedica només a la serra de Tramuntana. A més a més, aquest personal ha 
estat reforçat a un cap de programes procedent del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports i amb un 
altre administratiu procedent del Departament de Territori i Infraestructures. 
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Tot i això, la intenció és convocar la plaça de gerent del Consorci Serra de Tramuntana però no és un 
aspecte que, actualment, sigui el més important perquè el consorci funcionari malgrat que el Sr. Serra 
pensi que no. 

Pel que fa al tema de la pàgina web, reconeix que el Sr. Serra té raó i fa constar que han de posar en 
marxa la web així com el tema de xarxes socials perquè el Partit Popular va deixar perdre el perfil de 
Facebook de la serra de Tramuntana, que ja tenia 30.000 seguidors. 

En aquest sentit assegura que hi ha molta feina a haver de fer a nivell de xarxes socials així com 
d’informació a través de la pàgina web i, així mateix, s’estan redactant els plecs de la convocatòria de 
subvencions d’enguany la qual anirà dirigida a ajuntaments i no grans propietaris com va fer el Partit 
Popular. 

Confirma, a continuació, que ja està fixada la data per a la propera reunió de la Junta Rectora del 
Consorci Serra de Tramuntana i allà en podran parlar més a fons. 

Finalment recalca que no comparteix la visió que en té el Partit Popular ni el seu tarannà i anuncia que, 
per aquest motiu, votaran en contra de la moció. 

El Sr. SERRA fa constar el seu desacord amb les paraules de la Sra. Garrido perquè considera que sí que 
està totalment aturada la gestió del Consorci Serra de Tramuntana i no perquè ell ho digui ja que un 
document de dia 21 de febrer, publicat en una revista de fora vila, tenia el titular següent: “La serra de 
Tramuntana sense timó”. Això ho diu l’editorial d’aquesta publicació mediambiental i agrícola que fa 
molts d’anys que s’edita. 

Donat que la Sra. Garrido és de Felanitx, segurament viu d’esquena a la serra de Tramuntana. Matisa que 
ho diu perquè no viu a prop de la serra mentre que el president del Consell de Mallorca si que hi viu i pot 
entendre millor el patiment de les persones que hi viuen i dels propietaris de la serra per poder sobreviure, 
preservar el paisatge i les marjades així com estan i les explotacions agrícoles. 

Quant al report, recorda que el Sr. Morillas, en la visita que va fer el passat mes d’octubre, ja va dir que la 
feina feta durant la passada legislatura era més que suficient per garantir la continuïtat de la declaració de 
la serra com a patrimoni de la humanitat per part de la UNESCO. 

Insisteix a demanar que se centrin més en la gestió del consorci i puntualitza, sobre el seguiment del 
conveni amb IB3, que s’ha fet un documental de Robert Graves, que és un personatge universal de 
promoció de la serra i, segons la seva opinió, sí que s’ha de seguir promocionant la serra per tal que 
continuï creant riquesa que afavoreixi els particulars que hi viuen i als quals els costa molt mantenir les 
seves explotacions. 

Respecte als temes de promoció agroalimentària i educativa, indica que no se n’ha fet cap reunió. Per bé 
que la Sra. Garrido digui que s’han de formar formadors, en primer lloc se n’ha de fer el seguiment, fer 
reunions i fer la feina que toca. 

Entén que la Sra. Garrido estigui molt ocupada al seu departament amb temes com el Pla Director 
Sectorial d’Equipaments Comercials, la disciplina urbanística, territori, urbanisme, etc. I, per això, creu 
que no té temps per dedicar-se al Consorci Serra de Tramuntana, raó per la qual demana que hi posi un 
gerent al capdavant per tal de promocionar la serra de Tramuntana.   

El Sr. PASTOR fa constar que en el primer torn just ha intervengut per dir que estava d’acord amb la 
moció però, una vegada haver escoltat el debat que s’ha produït, ha hagut de tornar a llegir la moció per 
comprovar si l’havia llegida bé la primera vegada. 

El punt d’acord de la moció concretament diu: “Obrir el procés de selecció de contractació imminent de la 
figura del gerent del Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial de la Humanitat.” 

En canvi, en el debat que hi ha hagut s’ha parlat de tot, fins i tot de la compra d’un camió que no varen 
poder posar en marxa –com si l’haguessin comprat sense motor– perquè no tenia assegurança i li resulta 
trist que en 8 mesos no l’hagin pogut assegurar. Instal· lar un motor a un camió pot resultar complicat per 
fer-li una assegurança és relativament senzill. 

Al respecte sol· licita que se’n faci un bon ús del patrimoni del Consell de Mallorca i si hi ha un camió 
previst per una finalitat determinada, doncs que l’assegurin i el facin servir. 
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Per altra banda, també li interessa saber per què la consellera executiva de Territori i Infraestructures, Sra. 
Garrido, no vol convocar la plaça de gerent del Consorci Serra de Tramuntana. Si la Sra. Garrido pensa 
que no hi ha d’haver gerent, aleshores ho digui i elimini la figura del gerent mitjançant la modificació dels 
estatuts. 

Adverteix que no veu cap mala intenció en la moció i fa notar que, si està creada la figura del gerent, deu 
ser perquè és una figura necessària i positiva per a la gestió del Consorci Serra de Tramuntana. 

Per tot això, no creu que no hi hagi cap motiu ni un per votar en contra de convocar la plaça de gerent tot i 
que, si ho volen fer de manera imminent, poder fixar els terminis que considerin més oportuns. 

En qualsevol cas, vol saber si la Sra. Garrido està disposada a modificar els estatuts del Consorci Serra de 
Tramuntana per tal d’eliminar la figura del gerent encara que segurament el que fa comptes fer és 
convocar la plaça quan li vagi bé i no quan li digui el Partit Popular. 

La Sra. GARRIDO inicia el torn per tancar el debat. 

En primer lloc li diu al Sr. Serra que si tot el que diu el diari El Mundo sobre el Consell de Mallorca o 
sobre la resta del país fos veritat, aleshores estarien arreglats i li retreu que els seus arguments es basin en 
dir que la serra no funciona perquè així ho diu El Mundo però, això sí, no li dirà el que diu El Mundo del 
Partit Popular. 

Considera que el Sr. Serra no ha d’anar per aquest camí i, per contra, hauria de justificar el que diu 
basant-se en coses que hagi pogut comprovar, en documentació que hagi consultat, etc., és a dir, que digui 
que la serra no funciona perquè ho sap en haver-s’hi implicat i haver vist, des de la seva tasca d’oposició, 
que l’equip de govern no fa la feina que toca. Però no, el seu argument és dir que així ho diu El Mundo. 

Discrepa de l’opinió del Sr. Serra perquè està convençuda que la serra de Tramuntana està funcionant i ho 
està fent sense gerent encara que sí que convocaran la plaça però ho faran quan sigui necessari.  

En aquest moment, la serra de Tramuntana funciona bé i sense problemes i executa les funcions que li 
corresponen encara que sigui amb una administració que no és tan àgil com seria desitjable però el Sr. 
Serra ha gestionat una àrea del Consell de Mallorca i sap perfectament com funciona aquesta institució 
perquè s’han de respectar uns processos que s’han de seguir per preservar la seguretat jurídica. 

Pel que fa al tema de les escoles, just li pot reiterar el mateix que ja li ha dit abans, és a dir, que hi havia 
un llibre que les escoles no el volien. Era un llibret d’una casa amb cames i les escoles han dit que no el 
volen i, per això, ara s’està elaborant nou material didàctic per als professors perquè puguin formar els 
nins. S’han de formar els formadors però amb un material didàctic adequat i no “la casa amb cames” que 
era el material didàctic sobre la serra de Tramuntana que es repartia a les escoles. 

Tot seguit nega que Robert Graves hagi fet un documental i matisa que, de tots els programes que va fer 
IB3, se n’ha fet un recull per elaborar un documental en el qual el Sr. Guillem Graves, fill de Robert 
Graves, fa d’element conductor, és a dir, que és el fill de Robert Graves qui mostra els pobles de la serra i 
els seus oficis tot acompanyat d’imatges aèries precioses filmades des d’un drone. 

Reconeix que el document conté unes imatges precioses però afegeix que, a més a més, compten amb més 
material visual en brut que és preciós i, malgrat que el conveni amb IB3 determina que les imatges que 
s’emetin a Espanya siguin a través d’IB3, s’està intentant que es pugui emetre, tant el documental com els 
capítols, a televisions que no siguin d’Espanya. El material s’haurà de traduir –de fet, ja està en 4 
idiomes– perquè les televisions estrangeres l’emetin i el Consell de Mallorca està disposat a facilitar tot 
aquest material sense cap tipus de cost. 

Sobre el tema de camió aclareix que és un vehicle que va comprar el Departament de Cooperació Local fa 
dues legislatures; després es va cedir al Departament de Medi Ambient i llavors va passar al Departament 
de Presidència però és un camió que no s’ha posat mai en marxa. 

De fet, el camió no funciona i el Consell de Mallorca no el fa servir però, atès que el camió té unes 
característiques específiques i està adaptat, el que s’ha fet és posar en marxa un conveni amb la 
Conselleria de Salut per cedir el camió al Banc de Sang i Teixits.  

El camió estarà retolat amb imatges de la serra de Tramuntana i del Banc de Sang i Teixits i serà emprat 
per anar pels pobles de Mallorca a fer les campanyes de donació de sang. 
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Fa constar, per altra banda, que no ha estat possible assegurar el camió perquè és tractava d’una persona 
d’una empresa externa que s’havia contractat sense assegurança i si asseguraven el camió sortia més cara 
l’assegurança que no l’actuació que s’havia de fer amb ell els dies de les fires i, per això, varen decidir no 
seguir endavant amb aquesta promoció ja que poden promocionar la serra d’altres maneres que no surtin 
tan cares. 

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

 
PUNT 36. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP POPULAR DEL CONSELL DE 
MALLORCA ENVERS LA DEFENSA DEL CONSELLS INSULARS, LES 
DIPUTACIONS PROVINCIALS I ELS CABILDOS INSULARS. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
Des del començament de la nostra democràcia les Diputacions Provincials, els Cabildos 
i els Consells Insulars han estat coprotagonistes, com a governs locals intermedis, de la 
millora general dels nostres pobles i ciutats, ajudant als municipis a desenvolupar les 
seves competències i a prestar més i millors serveis. El seu objectiu final ha estat i és 
l'aportació de més benestar als ciutadans oferint serveis de qualitat que garanteixin la 
igualtat d'oportunitats, evitant així que hi hagi ciutadans de segona i de primera. 
 
Al llarg de tots aquests anys han garantit la permanent assistència, cooperació jurídica, 
econòmica, tècnica i d'assessorament dels municipis, facilitant el seu adequat 
funcionament, especialment dels rurals. 
 
La seva labor de coordinació territorial, d'auxili als petits i mitjos municipis, de 
prestació de serveis de primera necessitat que no podrien proporcionar molts municipis 
per si sols, d'impuls d'actuacions complementàries en temes de competència municipal, 
ha estat definitiva per a la gestió local. 
Províncies i municipis, ajuntaments i diputacions, integren una mateixa comunitat 
política local i comparteixen uns mateixos interessos, sense relació jeràrquica sinó de 
paritat institucional. Són fonamentals para, generant economies d'escala, provocar 
l'abaratiment dels costos i el consegüent efecte multiplicador dels recursos. 
 
El seu paper és essencial per als petits municipis, fins al punt que la seva supressió 
abocaria a la desaparició de petits ajuntaments. I són imprescindibles per combatre la 
despoblació. 
 
Les Diputacions Provincials, així com les Diputacions Forals i els Cabildos i Consells 
Insulars són veritables Administracions Territorials amb competències pròpies i amb 
autonomia per gestionar els seus interessos, tal com reconeix la Constitució. 
 
L'article 141.2 de la Constitució encomana a les Diputacions el Govern i l'administració 
autònoma de les províncies, reconegudes al seu apartat 1º com a entitats locals amb 
personalitat jurídica pròpia. Així ho ha confirmat el Tribunal Constitucional en diferents 
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ocasions, definint-les com a “components essencials la preservació dels quals es jutja 
indispensable per assegurar els principis constitucionals”. 
 
Finalment, són element clau per a la vertebració nacional, raó per la qual la seva 
eliminació és una pretensió constant de les formacions polítiques nacionalistes.  
 
Davant el coneixement d'un possible acord entre el Partit Socialista Obrer Espanyol i 
Ciutadans que passaria per la supressió de les Diputacions Provincials, el Partit Popular 
vol una vegada més sortir en defensa de l'existència de les corporacions provincials i 
insulars.  
 
Una defensa de les Diputacions Provincials que fins a fa molt poques dates era 
compartida pel Partit Socialista Obrer Espanyol, qui va concórrer a les eleccions 
municipals de 2015 amb una sèrie de propostes que, lluny de comportar la desaparició 
que ara negocien, les reforçaven per fer-les més modernes, eficaces i transparents: 
 

 
PROGRAMA ELECTORAL PSOE MUNICIPALS 2015 
 
Modernitzar les Diputacions Provincials, fer-les més eficaces i transparents i posar-les 
al servei dels petits municipis, fonamentalment, per recolzar les inversions necessàries a 
través dels plans provincials i oferir una adequada cobertura de serveis públics als seus 
veïns i veïnes. 
I fa amb prou feines dos mesos el Partit Socialista Obrer espanyol insistia en la seva 
defensa d'aquestes institucions locals, que ara usa com a moneda de canvi: 
 
PROGRAMA ELECTORAL PSOE GENERALS 2015 
 
Modernitzar les Diputacions Provincials reformulant el seu paper com a espai de 
trobada entre els ajuntaments de menys de 20.000 habitants i dotant-les de competències 
prestadores de serveis que suposin una millora d'eficàcia i eficiència respecte als 
mateixos serveis prestats pels municipis, sempre amb criteris de màxima transparència, 
racionalitat i democràcia. 
 
Per tot això el Grup Popular presenta el següent: 
 
ACORD 
 
1. Reivindicar el valor institucional de les Diputacions Provincials, Cabildos i Consells 
Insulars com a governs que compleixen la missió de cooperar en la vertebració 
territorial i de vetllar per la igualtat i accés de tots els ciutadans als serveis necessaris. 
 
2. Exigir al futur Govern de la Nació que respecti aquestes institucions per no castigar 
als milions d'espanyols que, sota la seva empara, conviuen en municipis rurals. 
 
3. Valorar que el present immediat de les Diputacions, Cabildos i Consells insulars no 
passa per la seva eliminació sinó per aconseguir, juntament amb els Ajuntaments, 
l'objectiu de dotar-se d'unes administracions modernes i eficaces al servei dels 
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ciutadans, en les quals no es solapin competències, i que comptin amb el mateix nivell 
de qualitat i autosuficiència de les altres Administracions de l'Estat. 
 

El Sr. PRESIDENT informa que la Unió d’Associacions de Mallorca ha sol· licitat intervenir al Ple en 
aquest punt i dóna la paraula al Sr. Pere Felip. 

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

“Honorable Sr. President, senyores i senyors consellers, la Unió d’Associacions de Mallorca, referent a 
aquest punt, exposa el següent: 

La nostra entitat fa costat a la moció que presenta el Partit Popular en defensa dels consells insulars, de 
les diputacions provincials i dels cabildos insulars. Però, a diferència del PP, nosaltres ho feim avui, 
també ho férem ahir i ho farem demà. 

No oblidem que fa poc temps el PP advocava per eliminar els consells insulars, i ho feia conjuntament 
amb la Federació Hotelera Balear; deien que no eren necessaris i que únicament servien per fer una gran 
despesa. Quina poca memòria! 

A dia d’avui, sembla que tothom ha perdut la memòria: el PP, el PSOE, etc. I ara resulta que el PP està 
defensant els consells insulars... idò, enhorabona. I potser que ara que Ciutadans i el PSOE han subscrit 
un acord que determinaria la supressió de les diputacions provincials, acord que va en contra dels 
interessos del PP, ara sí, ara sí que al PP li interessa la defensa de les diputacions i dels consells insulars. 

Què curiós! Fins fa poc era el PSOE qui defensava les diputacions provincials i qui va concórrer a les 
eleccions municipals amb una sèrie de propostes que, lluny de comportar la desaparició d’aquestes 
institucions –que ara negocien (PSOE i Ciutadans) i que ja s’ha aprovat en ferm– les reforçaven per fer-
les més modernes, eficaces i transparents.  

Bé, a la fi el PSOE s’ha despullat. Ara se’ns mostra, al nostre parer, tal i com ha estat sempre (exceptuant 
el corrent intern Esquerra Socialista on hi ha vertaders socialistes amb tesis de Largo Caballero, Julián 
Besteiro, Indalecio Prieto, etc.): un partit dretà, esmaltat de purpurina rosa... idò, talment. Ciutadans 
tampoc no enganya; pensam que Ciutadans és el partit de l’IBEX-35 i de les oligarquies nacionals.  

Però bé, tornem al tema: la nostra entitat fa costat a la moció que presenta el PP en defensa dels consells 
insulars, les diputacions provincials i els cabildos insulars. Són necessaris, imprescindibles.” 

La Sra. SOLER (PP) comença la intervenció recordant que el dia 23 de maig de 1812 es crearen, 
mitjançant un decret de les Corts, les diputacions. 

Les diputacions, juntament amb els ajuntaments i les institucions públiques, és on s’ha envoltat la vida 
dels ajuntaments i dels municipis. 

Amb la promulgació del Reial Decret 18/1978, de 13 de juny, es va crear el règim preautonòmic i és va 
instituir el Consell General Interinsular, embrió del qual després naixerien el Govern de les Illes Balears i 
els tres consells insulars. 

Arran de les eleccions del 3 d’abril de 1979 es va constituir el primer Consell de Mallorca com a òrgan de 
govern insular però els seus antecedents, com a primera institució pròpia de govern de l’illa de Mallorca, 
daten de l’època de la conquesta de l’illa per la Corona d’Aragó l’any 1229. 

L’any 1315, el rei Sanç I va crear la Universitat Forana on estaven representats tots els municipis i, a 
partir de l’any 1373, es va constituir el Gran i General Consell com un òrgan director de la política del 
Regne de Mallorca, que estava format per síndics, Universitat Forana i Consell a Ciutat. 

Per tant, no creu que cap mallorquí no necessiti una explicació més clara sobre la importància del Consell 
de Mallorca. Vol pensar que tots i cadascun dels consellers que conformen el Ple del Consell de Mallorca 
coneixen la necessitat de la institució per fer feina amb els ajuntaments. 

Avui mateix, en aquesta sessió plenària, el Sr. Font, conseller executiu de Desenvolupament Local, en 
resposta a una qüestió que se li ha plantejat, ha manifestat: “Els ajuntaments petits necessiten el Consell 
de Mallorca”. 
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Imagina que qualque partit polític dirà, al respecte d’aquesta moció, que en el pacte de dos partits polítics 
per intentar formar govern a nivell estatal no es parlava dels consells insulars sinó només de la 
desaparició de les diputacions. 

La sort que tenen de tenir representació al Senat, a part de ser-hi la veu de Mallorca, és poder fer feina 
amb batles i batlesses d’ajuntaments de 500 i de 800 habitants, batles i batlesses que defensen la 
necessitat d’existència de les diputacions perquè, sense les diputacions, aquests petits ajuntaments no 
serien capaços de fer front a les seves necessitats real del dia a dia. 

Tot això traslladat al nostre Consell de Mallorca significa que, si desapareixen les diputacions, 
automàticament equivaldria a la pèrdua d’un terç del seu pressupost. Desapareixia directament tota l’àrea 
de cooperació local, suposaria la desaparició de l’ajuda dels bombers i desapareixia directament tot el pla 
de carreteres. 

Davant aquest panorama la gran pregunta és, si es tracta de les institucions més sanejades econòmicament 
a nivell de tot l’Estat i que tenen manco dèficit, aleshores on aniria el funcionariat dels consells, de les 
diputacions i dels cabildos? 

Els càrrecs polítics impliquen una despesa i els poden eliminar però on aniria el múscul d’aquestes 
institucions? Desapareixeria la seva despesa? Suposaria una major eficàcia de la gestió del dia a dia de 
cara a la ciutadania? 

Queda molt bé donar titulars a la premsa però, qui no coneix la realitat del dia a dia d’aquestes 
institucions, no pot fer servir segons quins arguments, és a dir, que no tot val per aconseguir una cadira a 
qualsevol preu. 

D’aquest plantejament naix la necessitat de presentar aquesta moció per demostrar que el Consell de 
Mallorca és necessari i tots els que la passada legislatura, encapçalats per la presidenta, Sra. Maria Salom, 
varen tenir l’honor de poder fer feina al Consell de Mallorca tenen clar que aquesta institució és 
imprescindible per als ajuntaments de Mallorca. També tenen clar que al Consell de Mallorca, una vegada 
sanejat, cada persona ha de tenir un càrrec i una competència. 

Assegura que això que ha exposat és la feina que s’ha de fer al Consell de Mallorca però, en cap cas, no 
fer-lo desaparèixer i, per aquesta raó, demana el suport a la moció de tots els que avui formen part 
d’aquest Consell de Mallorca tenint en compte que es varen presentar a unes eleccions tot creient-hi i 
defensant-lo i perquè avui, més que mai, segueixen creient en la necessitat dels consells a les Illes Balears 
i de les diputacions a la península. 

La Sra. SERRA (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) manifesta que el seu partit, en principi, no està en 
contra dels consells insulars i dels cabildos sinó que pensen que el cost de les diputacions és desmesurat i 
no es correspon amb la quantia i qualitat dels serveis que presten als pobles. 

De cada 10 euros de pressupost, 6 queden a la mateixa diputació i gairebé la meitat es destina a sous de 
polítics i assumptes burocràtics. A més a més, d’aquests 10 euros, acaben arribant-ne uns 2 als municipis 
per a finançament de projectes. 

Des de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía opinen que els pobles són ostatges de les diputacions i, per 
altra banda, pensen que les diputacions són opaques i poc democràtiques. No tenen gens de transparència 
pel fet que no han de retre comptes ni avaluació de resultats. 

Finalment anuncia que el seu Grup s’abstendrà en la votació d’aquesta moció perquè ho mescla tot: les 
diputacions, els consells insulars i els cabildos. 

El Sr. PASTOR (El Pi-Proposta per les Illes) anuncia que el seu Grup votarà a favor de la moció però, si 
hagués estat de defensa del Senat, assegura que no hauria estat el mateix el seu sentit del vot. 

Dóna per benvinguda aquesta moció atès que el major atac a l’autonomia local es va veure fa pocs anys. 
Els ajuntaments i els consells insulars varen patir, per part de l’Estat, el major atac a l’autonomia local i 
va venir per part del Partit Popular, que avui presenta aquesta moció. 

Suposa que això és la nova política, les noves relacions i les noves parelles de fet. Descarta tenir la 
mateixa imaginació del Sr. Pere Felip, qui ha estat molt encertat, perquè la seva imaginació no arriba a la 
purpurina rosa i, per això, definiria el pacte entre el PSOE i Ciudadanos com “que val tot”, és a dir, que 
els programes i les idees polítiques no són el més important sinó que ho és la suma de les majories. 
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Recorda que el portaveu de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía en aquest Ple, quan El Pi-Proposta per 
les Illes va demanar un règim especial per a les Illes Balears, va dir que no hi estava d’acord i afegí que la 
primera mesura que prendria el seu partit seria que tots els espanyols serien iguals –fent al· lusió al País 
Basc i a Navarra– i això suposava eliminar els privilegis –si així els poden nomenar– que tenen el País 
Basc i Navarra. 

Tot i això, es mostra convençut que, si el PSOE i Ciudadanos arriben a formar govern, no canviaran el 
règim especial que té el País Basc i que té Navarra, de la mateixa manera que Podemos no protegirà els 
bous de Sant Fermí. Tot queda en bones paraules però, a l’hora de la veritat, res de res. 

Realment no creu que amb el pacte que han signat vulguin protegir els consells insulars. El que creu, 
donat que en cap moment no n’ha sentit parlar de les Illes Balears, és que han oblidat que en aquesta 
comunitat autònoma no existeixen diputacions sinó consells insulars i ni tan sols no s’han preocupat per 
saber quina era la figura d’autogovern de les illes ja que, si hi haguessin cavil· lat, segur que els hi haurien 
inclosos. 

El Pi-Proposta per les Illes sempre defensarà l’autonomia local i el municipalisme perquè totes les 
mesures, que es varen prendre en contra dels ajuntaments i la resta d’entitats locals, es varen prendre 
contra aquelles institucions que precisament havien fet els deures, que estaven sanejades i que no eren el 
problema d’aquest país quant al dèficit i el deute que tenia l’Estat. 

Considera que varen atacar allà on més els convenia guardant-se la majoria del dèficit que permetia 
Europa per a l’Estat i deixant-ne una petita part per a les comunitats autònomes. 

Li agradaria saber com ho farà el PSOE per tal de dur endavant totes les mesures que li proposa 
Ciudadanos, ja que està convençut que el PSOE no ha tengut aquesta idea; aquesta idea prové de 
Ciudadanos. 

Planteja com ho farà el PSOE a les autonomies allà on governa diputacions. Insisteix a dir que li agradaria 
saber-ho però opina que tot forma part de l’esquizofrènia que venim patint els darrers tres mesos. 

Dubta que aquest fos el model que recomanava la presidenta del Govern de les Illes Balears, Sra. 
Armengol. Pensa que ha quedat ben demostrat el pes polític que tenen les Illes Balears i el pes polític que 
té la Sra. Armengol quan fa una recomanació al Sr. Sánchez perquè fa tot el contrari del que li diu la Sra. 
Armengol. 

Aquesta moció, més que una defensa de l’autonomia local, la veu com un “atac de banyes” per part del 
Partit Popular perquè no s’imaginava que un partit molt semblant al PP com és Ciudadanos, que està en 
contra de la defensa de l’autonomia de Catalunya i en contra de moltíssimes coses que defensen altres 
partits polítics, al final resulta que fa un pacte amb el PSOE i, arran d’aquest “atac de banyes”, la resposta 
és presentar aquesta moció que El Pi-Proposta per les Illes votarà a favor. 

No obstant això, li agradaria afegir una frase al text de la moció, si el PP hi està d’acord, perquè és 
important. La transacció seria, allà on diu “Valorar que el present immediat de les diputacions, cabildos i 
consells insulars no passa per la seva eliminació...”, afegir-hi: “..ni per la seva reducció...” 

Finalment indica que li agradaria saber si s’acceptarà aquesta transacció perquè, en cas afirmatiu, es 
demostraria un canvi en la manera de pensar del Partit Popular que volia reduir els consells insulars i ara 
els veu com una eina necessària. 

El Sr. GÁLVEZ (Podem Mallorca) assenyala que aquesta moció gairebé passa si no fos perquè pensen 
que el PP és com el rei Mides: administració que toca, administració on floreix la corrupció. 

Aquest és el problema bàsic de les diputacions, cabildos i consells insulars juntament amb el problema 
competencial que plantegen. Reconeix que la funció de les diputacions és important tal i com es planteja 
de forma teòrica però una cosa és la teoria i una altra la realitat pràctica. 

La major part de la ciutadania no acaba d’entendre per a què serveixen. Són en general poc efectives –
com ha dit la Sra. Serra– ja que devers un 20% dels recursos que consumeixen van a parar a la ciutadania 
o ajuntaments. En la major part dels territoris de l’Estat són opaques amb un sistema d’elecció 
pseudodemocràtic. Són cataus de corrupteles i, en definitiva, tenen un grau molt baix de supervivència 
davant una anàlisi més o manco seriosa, donada la seva actual configuració. 
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Per al seu Grup és primordial que qualsevol representant polític sigui elegit mitjançant sufragi universal, 
lliure i directe. Per això, estan a favor dels consells insulars i qüestionen l’actual configuració de les 
diputacions provincials. 

Així mateix, creuen profundament en la proximitat del poder polític a la ciutadania i això passa per 
potenciar les competències dels ajuntaments i les seves funcions i no per posar-los traves com la llei de 
mort silenciosa dels ajuntaments, l’anomenada Llei Montoro. 

Assegura que, si ell fos un poc paranoic, fins i tot arribaria a pensar que el Partit Popular ha estat destruint 
a posta la imatge dels ajuntaments per així poder tornar a jugar al joc de justificar un nou procés 
centralitzador cap a l’Estat, digne de segles passats. 

Malgrat això, s’ha de parlar de solucions. Sota el seu punt de vista, o bé les competències i funcions 
d’aquest nivell administratiu haurien de ser coordinades des de les comunitats autònomes –com es 
recollia en programa electoral estatal de Podemos–, o bé les comunitats autònomes haurien de traspassar 
la major part de les seves competències a les diputacions, cabildos i consells insulars juntament amb la 
transformació de les diputacions en organismes més democràtics tal com són els consells insulars o els 
cabildos. 

Aquesta discussió és una més de les que condueixen a la qüestió més essencial per a Podem: quin model 
d’Estat volem? Cal que hi hagi un procés constituent on es puguin abordar aquesta i altres qüestions de 
similar importància i que serveixi per redefinir les nostres normes de convivència. 

Com es pot veure, des de Podem defensen el paper dels consells insulars. Estan a favor de l’existència 
d’aquest nivell administratiu però, tal i com el planteja el Partit Popular, de cap manera. 

El més sorprenent que planteja la moció diu textualment: “Finalment són elements clau per a la 
vertebració nacional, raó per la qual la seva eliminació és una pretensió constant de les formacions 
polítiques nacionalistes.” I després ataca el pacte entre PSOE i Ciudadanos.  

No sap si amb això volen dir que Ciudadanos és un partit nacionalista o que ho és el PSOE o si el que 
volen dir és que tots els nacionalismes són dolents menys el que practica el Partit Popular o, tal vegada, es 
tracta de nostàlgia d’una Espanya centralista. 

La veritat és que avui volen presentar aquest nivell administratiu –el menys democràtic en el cas de les 
diputacions provincials– però clar, després de buidar de contingut competencial els ajuntaments, qualcú 
se n’ha de fer càrrec i, per això, hi hauran de votar en contra a pesar d’estar a favor d’aquesta institució. 

La Sra. BUJOSA (MÉS per Mallorca) explica que “política ficció” és l’actitud política dels càrrecs 
polítics basada en les discussions a premsa amb fets no consolidats, amb publicitat desmesurada d’accions 
simbòliques i que no duen a una concreció pràctica. 

Vista la situació actual que envolta la concreció i formació d’un nou govern a l’Estat espanyol, amb totes 
les possibilitats i vies obertes que encara hi ha, llegides les motivacions que els porten a presentar la 
moció en les que destaquen que ho fan coneixedors d’un possible acord entre el PSOE i Ciudadanos, 
acord que a hores d’ara no ha servit encara per proclamar ningú president, creu que la moció que avui 
porten a Ple, amb tots els seus respectes, no està basada en cap concreció pràctica ni en cap fet consolidat. 

Pensa que més bé està feta per posar els seus companys del PSOE entre l’espasa i la paret i, de passada, 
intentar embullar-los a tots. 

Els consellers de MÉS per Mallorca han llegit els paràgrafs que es reprodueixen al cos de la moció sobre 
el programa de les eleccions generals de 2015 del PSOE i, vist que és feina seva saber a qui donen la mà 
en el seu camí polític, han repassat tota aquesta part del programa electoral, no fos cas que haguessin errat 
el company de viatge i ara resulti que els acompanya un grup que no creu en la institució per a la qual fan 
una feinada. 

Davall els paràgrafs que el Partit Popular esmenta han trobat un punt –que segurament varen oblidar 
posar– que diu exactament així: “Reconèixer el caràcter especial dels cabildos i consells insulars 
contribuint així a fer d’aquestes institucions de doble naturalesa, local i autonòmica, reconeguda per la 
Llei de bases de règim local i pels respectius estatuts d’autonomia, unes administracions més properes a la 
ciutadania.” 

Fa constar que al seu Grup li ha agradat especialment aquest punt. És un punt al qual MÉS per Mallorca 
s’aferrarà fort i els servirà, en cas de passar de la política ficció a la realitat, per exigir als seus companys 
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del PSOE seguir reforçant i apoderant els consells insulars i els cabildos perquè pot assegurar als 
companys del PP que l’equip de govern creu que el Consell de Mallorca és un òrgan politicoadministratiu 
de proximitat. 

MÉS per Mallorca defensa el municipalisme i la conversió del Consell de Mallorca en el vertader govern 
de l’illa. Per això, ara s’està en un procés que es materialitza en la Conferència de Presidents dels 
diferents consells insulars, on donaran resposta a tenir una nova estructura allà on el govern de la 
comunitat sigui més un òrgan coordinador i els consells de cada illa assumeixin més responsabilitats cada 
dia. 

Assegura que s’han trobat un Consell de Mallorca en estat d’hibernació. En paraules del president 
Ensenyat, que li sempre li han semblat molt adequades, el Consell de Mallorca és un lleó adormit i els 
membres del Partit Popular varen ser molt respectuosos amb el somni de la bèstia. Seria fantàstic que 
sempre es preocupassin per tenir una institució forta i útil, no just ara que són a l’oposició.  

El Sr. COLL (PSOE) diu que, amb els papers plens de purpurina rosa, vol fer aquesta intervenció i es vol 
centrar en el tema de les diputacions provincials per començar la resposta a una moció curiosa que pretén 
fer una defensa del Consell de Mallorca però més d’un 30% de l’exposició de motius parla del programa 
electoral del PSOE. Observa que és una manera curiosa de defensar una postura pròpia. 

Si es remunten als orígens, el de les diputacions provincials és molt anterior al que ha dit la Sra. Soler. 
L’origen de les diputacions provincials ve de la Constitució de Cadis de 1812 i l’estructura de Javier de 
Burgos. 

A partir d’aquell moment començà una evolució de les diputacions provincials i ho fan per tres grans 
vies: les diputacions provincials que es consoliden (com és el cas de les forals que queden al marge de 
qualsevol tipus d’acord entre PSOE i Ciudadanos), les de comunitats uniprovincials on canvien de nom 
passant a ser comunitats autònomes i la tercera via és el cas en què es mantenen les diputacions, a part de 
la comunitat autònoma, les quals presten serveis als ajuntaments, especialment als que tenen manco 
recursos, i exerceixen unes funcions molt similars a les d’algunes mancomunitats de Mallorca. 

El tema central d’anàlisi ha de ser que qualsevol ciutadà rebi els mateixos serveis independentment que el 
seu ajuntament els pugui posar en marxa en solitari o no. Aquesta és la funció principal del que avui 
entenen com a diputacions provincials. 

El Partit Popular cita una part del programa electoral del PSOE i està fent una defensa del que s’hi diu. 
Entén que el PP presenta la moció per reclamar l’atenció al funcionament i la prestació de serveis als 
municipis menors de 20.000 habitants a cada província. 

Si és així, ha d’afegir que el que acaba de llegir literalment que és extret de l’acord entre PSOE i 
Ciudadanos i precisament es refereix al punt de conflicte que ha motivat el PP a presentar aquesta moció. 

Tot seguit indica que vol tranquil· litzar el PP en aquest sentit perquè, amb diputacions o no, la qüestió és 
que els ciutadans rebin tots els serveis i només qüestiona si l’únic instrument per arribar a aquest punt són 
les diputacions provincials i, si és així, per què es redueixen. 

En qualsevol cas, és cert que en el document d’acord apareix literalment la supressió de les diputacions 
provincials i els ha de dir que li agrada l’expressió literal del programa del PSOE que parla de 
modernització però la idea és la mateixa, és a dir, crear una nova estructura de coordinació i prestació de 
serveis per a municipis menors de 20.000 habitants, que són els que més ho necessiten, i que sigui més 
eficient. La proposta és substituir les diputacions provincials de règim comú (quedarien excloses les del 
País Basc i Navarra) per consells de batles.  

Una vegada aclarida aquesta qüestió, fa notar que li va sorprendre el plantejament de la moció del PP 
perquè, d’entrada, li resulta difícil entendre que reivindiquin el paper del Consell de Mallorca arran de la 
proposta de substitució de les diputacions provincials per un altre òrgan que presti els mateixos serveis. 

És curiós que, quan senten que hi ha una proposta de substitució de les diputacions provincials per un 
altre òrgan, el Partit Popular interpreti que el Consell de Mallorca està en perill, cosa que li pareix 
inquietant. 

En la iniciativa del PP expressen coses com que “les corporacions provincials insulars són un element 
clau per a la vertebració nacional” o d’altres com que “la seva eliminació és una pretensió constant de les 
formacions polítiques nacionalistes.” 



 113 

Al respecte es demana si, seriosament, pensen que les forces nacionalistes d’aquesta terra pretenen 
l’eliminació del Consell de Mallorca i si, seriosament, pensen que els consells insulars són un element per 
a la vertebració nacional. Ell, almanco fins avui, havia pensat que els consell insular erena un element 
d’integració de la nostra comunitat i de capacitat d’autogovern de cada illa. 

Anant-hi un poc enllà assenyala que, si bé el PP ha analitzat el programa del PSOE, ell també ha analitzat 
el programa del PP i, sense fer referència al paràgraf esmentat per la Sra. Bujosa del programa del PSOE 
amb relació als consells insulars, comenta que el PP diu en el seu programa: “Modernizaremos el marco 

legal de las diputaciones, cabildos y consells para garantizar el adecuado y eficaz desarrollo de su 

función constitucional asegurando los principios de solidaridad y equilibrio intermunicipales y 

desarrollando, de manera inequívoca, su clara vocación de ayuda y apoyo a los pequeños y medianos 

municipios.” 

Aquest és el paràgraf que confirma les seves suposicions, és a dir, que el Partit Popular redueix el paper 
dels consells insulars al d’una diputació provincial. Aquí radica el problema. El PP intenta confondre amb 
aquesta moció ja que el seu motiu principal no és el reforç dels consells insulars sinó atacar el PSOE i 
confondre amb aquest missatge. 

Tot això és la gran defensa que fa el PP del Consell de Mallorca. No hi ha en la moció ni una sola 
referència a l’Estatut d’Autonomia i al pes que li dóna als consells insulars com a part de la Comunitat 
Autònoma, ni a la gestió de competències fonamentals en exclusiva d’aquesta institució per a la gent 
d’aquesta terra, ni al sistema d’elecció directa dels seus representants atès que els consells insulars reten 
comptes electoralment a davant la ciutadania, ni al reforç de l’autogovern ni al paper històric que ha jugat 
aquesta institució que, per cert, la mateixa Sra. Soler ha dit és una institució hereva del Gran i General 
Consell del segle XIII. 

Segons la moció, el Consell de Mallorca és per al PP una gran mancomunitat donat que l’equiparen amb 
les diputacions provincials i, donat que el PP llegeix els documents a mitges parant esment només en allò 
que li interessa i considera que el Consell de Mallorca és una gran mancomunitat, això fa que ara entengui 
la seva gran preocupació. 

Finalment anuncia que el Grup Socialista no votarà a favor d’una iniciativa que equipara les diputacions 
provincials amb els consells insulars perquè els sembla que és un menyspreu a les persones que hi han 
estat fent feina i que sí creuen en reforçar el paper el Consell de Mallorca i tampoc no votaran a favor una 
moció que únicament pretén posar en dubte la defensa d’aquesta institució. 

La Sra. SOLER s’adreça primerament al Sr. Coll i li retreu que hagi llegit només allò que ha volgut. Tot 
seguit fa notar que ella no sol llegir mai les mocions quan s’han de votar perquè entén tots els consellers 
tenen l’obligació de saber què voten. 

No obstant això, li llegirà la moció atès que no sap d’on treu els arguments per interpretar que el PP 
considera el Consell de Mallorca com una mancomunitat. 

Així doncs, el primer acord de la moció reivindica el valor institucional de les diputacions provincials, 
cabildos i consells insulars com a govern que acompleixen la missió de cooperar en la vertebració 
territorial i de vetllar per la igualtat i accés de tots els ciutadans als serveis necessaris. 

El segon acord proposa exigir al Govern de la Nació que respecti aquestes institucions per no castigar els 
milions d’espanyols que, sota la seva empara, conviuen a municipis rurals. 

I el tercer acord proposa valorar que el present immediat de les diputacions, cabildos i consells insulars no 
passa per la seva eliminació. 

A continuació confirma que el Partit Popular accepta la transacció proposta pel Grup El Pi-Proposta per 
les Illes en el sentit afegir a la moció el text: “...ni per la seva reducció sinó per aconseguir juntament amb 
els ajuntaments l’objectiu de dotar-se d’unes administracions modernes i eficaces al servei dels ciutadans, 
en les quals no se solapin competències i que comptin amb el mateix nivell de qualitat i autoeficiència de 
les altres administracions de l’Estat.” 

Insisteix a dir-li al Sr. Coll que no s’hi fa referència a mancomunitats i que simplement s’ha limitat a fer-
ne una interpretació però no l’ha escoltada quan deia que l’origen de les diputacions prové d’un decret de 
les Corts Generals de l’any 1812. 
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Assegura que els grups que conformen l’equip de govern tenen un pacte però no els importen els 
ciutadans de Mallorca. Un d’aquests partits polítics, fa 9 mesos se presentava amb les eleccions amb un 
programa que en el punt 38 deia: “Democracia e institución. Pondremos el Consell de Mallorca en el 

centro de la vida política.”  

El mateix programa, en el punt 39, deia: “El Consell de Mallorca es la máxima expresión de la voluntad 

de la ciudadanía de Mallorca y, como tal, no puede quedar relegado a una simple institución dominada 

por mayorías parlamentarias que apoyan al gobierno de turno con actitud acrítica y se limita a validar 

las iniciativas legislativas del ejecutivo expresadas en forma de decretos-leyes de dudosa legitimidad 

democrática. El Consell de Mallorca tiene dos funciones básicas: el poder de hacer leyes en nombre del 

pueblo y el control del gobierno.”  

Aclareix que fa 9 mesos, Podemos se presentava amb aquest programa a les eleccions al Consell de 
Mallorca i, a dia d’avui, fa de comparsa a un equip de govern. El que cada dia reclamen els ciutadans és 
que no els enganin més. 

A continuació es dirigeix a la Sra. Bujosa i li diu que segurament compartirà amb ella que la major 
expressió de democràcia és la capacitat legislativa, de gestionar i legislativa. Una de les funció que té o 
pot tenir aquest Consell de Mallorca és la capacitat legislativa, de proposar lleis i que el Parlament de les 
Illes Balears les aprovi. 

Per primera vegada en la història, un govern del Partit Popular va aprovar una llei que és l’actual Llei de 
caça, una llei que afecta totes les illes balears i que es va fer a proposta del Consell de Mallorca. 

Quant al comentari de la Sra. Bujosa sobre la bèstia que dorm i que el PP la va deixar dormir, repta 
l’equip de govern a veure si és capaç d’aprovar alguna llei durant aquesta legislatura i llavors en parlaran 
però, tot i això, es mostra convençuda que no aprovaran cap modificació de llei ni els plans directors 
sectorials.  

Mentrestant, li demana a la Sra. Bujosa que reconegui la tasca feta i reitera que la primera de Llei de caça 
proposada per un consell insular, el de Mallorca, l’apliquen els consells insulars de Menorca, Eivissa i 
Formentera. 

Se’n feren reunions i videoconferències entre els 4 consells insulars i, finalment, la llei fou acordada per 
aquest Ple i el Parlament de les Illes Balears la va aprovar i hi anaren, com a membres d’aquest consell 
insulars, a defensar la llei. Per això, han de reconèixer que aquesta bèstia que diuen que la varen deixar 
dormir, en qualque moment, feia uns bons espants.  

Tot seguit es dirigeix a la Sra. Serra i li diu que ha d’entendre que, d’acord amb la Llei d’entitats locals, 
els cabildos, els consells insulars i les diputacions provincials van dins la mateixa regla. No és que se 
mesclin sinó que allò que és una diputació a Palència o a Castelló és un cabildo a Canàries i és un consell 
insular a Mallorca. 

La gran pregunta que cap dels que governen, que estan en contra de la moció i a favor del Consell de 
Mallorca, no ha contestat és, si volen fer desaparèixer el múscul polític, on queda el múscul del 
funcionariat? Què faran amb aquesta despesa? 

Planteja aquestes preguntes perquè no tot val a l’hora de pactar dos partits polítics per una cadira. Les 
coses s’han d’explicar i, si han de desaparèixer els consells insulars, les diputacions i els cabildos, s’ha de 
dir on aniran els funcionaris d’aquestes administracions i qui ho coordinarà tot. Voldria que tant la Sra. 
Serra com el Sr. Coll li contestassin aquestes qüestions. 

A continuació s’adreça al Sr. Pastor per negar-li que el PP hagi tengut un “atac de banyes” i indicar que li 
preocupa que defensi la desaparició del Senat tenint en compte que el número 1 d’El Pi-Proposta per les 
Illes, el Sr. Jaume Font, va ser senador però entén que el Sr. Pastor està en contra de tot el que véngui del 
PP. 

Finalment i per concloure la seva intervenció, observa que no entén per què no voten a favor d’aquesta 
moció. 

El Sr. PONS (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) assevera que aquesta moció del Partit Popular està 
feta amb tota la mala intenció del món i que resulta evident que l’han feta per confondre, mesclant-hi de 
tot. 
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Puntualitza que, en primer lloc, els consells insulars estan regulats per una llei autonòmica. A més a més, 
avui s’està en una situació en què els consells insulars ni tan sols no acompleixen el que determina 
l’Estatut d’Autonomia, ni els han estat transferides totes les competències. La ciutadania desconeix el que 
fan i tot això és perquè, fins ara, no s’ha fet tot el camí. 

Per altra banda i sobre el tema del pacte, diu que, exceptuant que qualcú li doni la fórmula, o bé hi ha 
concessions per part d’un partit o d’un altre o realment la situació no es desblocarà mai i, per tant, no 
queda altra solució que posar-se d’acord i, si bé el PSOE no contemplava en el seu programa l’eliminació 
de les diputacions, un pacte implica que els partits hagin de cedir en part dels seus programes. 

Pel que fa a la intervenció del Sr. Pastor, comenta que li fa gràcia que sempre vulgui baixar els imposts –
el PP també ho diu– i, si és això el que volen fer, aleshores han d’explicar com faran per mantenir l’actual 
estructura. Queda bé dir que baixaran els imposts però continuar amb unes administracions 
sobredimensionades, que les han de mantenir d’alguna forma. 

Atès que el Sr. Pastor és endeví i pronostica que aquest pacte no funcionarà perquè tot és teatre, aleshores 
convé els digui com s’ha de solucionar tota aquesta situació. 

En realitat, el que ha fet Ciudadanos ha estat ser coherents amb el seu programa que recollia, clarament, 
l’eliminació de les diputacions provincials perquè consideren que són relíquies del passat per col· locar-hi 
apadrinats i assegura que Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía hauria donat suport a la moció si no s’hi 
haguessin mesclat les dues coses. 

Finalment exposa, quant al Consell de Mallorca, que el seu Grup sempre ha dit que hi està totalment a 
favor, que cal reforçar-lo i incrementar-li el nombre de les competències. 

El Sr. PASTOR li fa notar a la Sra. Soler que El Pi-Proposta per les Illes no està en contra de tot allò que 
véngui del Partit Popular perquè, com ha dit abans, votaran a favor d’aquesta moció. 

Pel que fa al comentari sobre el Senat, explica que precisament ell no està en el Partit Popular per 
expressar el que pensa i per tenir la llibertat de poder dir el que pensa i a El Pi-Proposta per les Illes els 
deixen poder dir el que pensen. El seu partit polític no és una secta, no els diuen el que han de dir i no van 
tots darrere aquell que els diu les coses que han de dir i, en ús de la seva llibertat, pensa que el Senat és 
inútil. 

També li crida l’atenció la posició de MÉS per Mallorca. La Sra. Bujosa parlava de dret a decidir. Molt 
bé, però només per als catalans i li demana si no estan d’acord que cada comunitat autònoma s’organitzi 
així com cregui oportú. Si no ho creuen, aleshores haurien de votar a favor d’aquesta moció. 

MÉS per Mallorca avui prima el pacte a davant les seves idees. Avui volen demostrar que, per a que un 
pacte funcioni, tots han d’estar dins l’equip de govern. Si Podemos estigués dins l’equip de govern del 
Govern de les Illes Balears, no passaria el que passa aquí. 

Fa uns dies el Sr. Coll deia que allò que fa Podemos és com un mal tracte i després va dir que era més de 
trios –i ja tenim aquí el trio muntat– però, sobre la gent de MÉS per Mallorca, Podemos diu el següent: 
“Si la formación de Jarabo lo logra, será la primera vez que la institución, que pone en marcha un 

impuesto, no puede disponer del grueso de los ingresos. Barceló y sus escuderos habrán currado como 

posesos para que se beneficien otros.” Això ho deia la directora insular d’Igualtat del Consell de Mallorca 
a través del perfil oficial de Facebook del Consell de Mallorca. 

Defensar l’autonomia –li diu als consellers de MÉS per Mallorca, que avui ja pareixen “Podemos 
Atlètic”– significa que les autonomies es puguin organitzar així com vulguin. Ja sigui amb consells 
insulars, amb diputacions, amb cabildos o amb les figures que considerin oportunes i ja sigui a Andalusia, 
al País Basc o sigui a Galícia. 

El Sr. GÁLVEZ comenta que el PP no ho té clar. Fa un temps deia que MÉS per Mallorca era una mena 
de comparsa de Podemos i que el Sr. Jurado comandava i qui deia el que s’havia de fer. Ara, en canvi, 
diuen que Podemos és la comparsa de MÉS per Mallorca. 

La Sra. Soler també ha fet diversos retrets dient-los que no escolten però creu haver dit ben clar, en la 
primera intervenció, que Podem Mallorca defensa el model de consells insulars i, a més a més, els 
agradaria assumir més competències del Govern de les Illes Balears i dotar millor els ajuntaments. 

Pel que fa al programa electoral de Podem Mallorca, observa que també està redactat en català i ho diu 
per si, la pròxima vegada que hi faci referència, el vol llegir en català. 



 116 

Assevera que Podem Mallorca defensa els ajuntaments vista l’argumentació del PP dient que defensen les 
entitats locals i que els ajuntaments han de tenir una institució que els ajudi a poder dur endavant les seves 
funcions però cal recordar que el PP, no fa gaire temps, va aprovar la Llei Montoro, una llei que es 
carrega les competències més importants dels ajuntaments i els buida de continguts. 

Per concloure manifesta que el Partit Popular és, avui en dia, un partit de profundes contradiccions i 
convendria que s’aclarissin un poc. 

La Sra. BUJOSA li reconeix al Sr. Pastor que MÉS per Mallorca està a favor del dret a decidir i, en 
aquest sentit, li planteja si el País Valencià vol províncies o si qualcú li ha demanat a Andalusia com es 
vol organitzar perquè pot resultar que tampoc no cregui en les diputacions. Per això, assegura que creu en 
el dret a decidir de tots. 

Tot seguit li demana a la Sra. Soler que, com a mínim, els deixi acabar la legislatura i, en acabar, passaran 
comptes i potser li haurà de reconèixer que tenia raó. Tal vegada el lleó va fer qualque badall i va tenir el 
coratge d’alçar la veu davant el seu domador en qualque moment. 

El Sr. COLL observa que havien començat el debat parlant de purpurina rosa i l’han acabat parlant de 
trios. Ningú no diria que estan parlant de diputacions provincials. 

Quant al paràgraf del programa electoral del PSOE a què feia referència la Sra. Bujosa, comenta que 
aquest paràgraf, referent a consells insulars i cabildos, inicialment no figurava en el programa electoral. 
Des de les Illes Balears, el PSIB-PSOE presentà una esmena als companys de Madrid, una esmena que va 
ser acceptada i incorporada al programa electoral. 

Resulta evident que des de Madrid no tenen ni la mateixa visió ni el mateix coneixement que pugui tenir 
el PSIB-PSOE pel que fa a la nostra arquitectura institucional i respecte a la importància que tenen els 
consells insulars per a la ciutadania d’una terra que s’identifica més amb cada illa que no amb la 
comunitat en si, un fet que és únic en tot l’Estat i que, fins i tot, no passa a Canàries. 

En conseqüència, és important que cadascun dels consellers d’aquesta cambra reivindiqui el paper del 
Consell de Mallorca tot començant pel seu mateix partit, cosa que han fet els consellers del Grup 
Socialista. 

No li preocupa que el PP a nivell estatal no entengui què és un consell insular però sí li preocupa que la 
Sra. Soler, que ha estat alguns anys al Consell de Mallorca i al Parlament de les Illes Balears i coneix 
l’arquitectura institucional, sigui incapaç de definir les diferències entre una diputació provincial i un 
consell insular.  

De fet, no és que li preocupi, és que no s’ho creu. No creu que la Sra. Soler sigui incapaç de definir les 
diferències entre una diputació provincial i un consell insular. No creu que la Sra. Soler sigui incapaç de 
definir les diferències entre una institució que elegeix directament els seus representants i una institució 
que no les elegeix; una institució que rendeix comptes a davant la ciutadania i una altra que no; una 
institució que té competències delegades de la comunitat autònoma per l’Estatut d’Autonomia i una altra 
que no. 

En definitiva, considera que aquesta iniciativa no està preparada per reforçar el paper dels consells 
insulars ni tampoc no té gairebé credibilitat en provenir del PP coneixent els antecedents de la legislatura 
passada. És clarament una iniciativa dirigida a atacar el PSOE per haver acordat un paràgraf en un 
document que, per cert, concorda amb el compromís que recollia el programa electoral de les eleccions 
generals. 

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

El Sr. PASTOR sol·licita la paraula per una qüestió d’ordre. 

Intervé per fer constar que s’ha acceptat la transacció proposada pel Grup El Pi-
Proposta per les Illes. 
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PUNT 37. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP POPULAR DEL CONSELL DE 
MALLORCA ENVERS LES MARINES SEQUES. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
Alguns municipis costaners de Mallorca tenen problemes per donar sortida a la 
demanda d'espais on hibernar les embarcacions fora de temporada. 
 
La situació en la qual es troba actualment el municipi d'Andratx és un exemple de la 
complicada situació que provoca el que mai s'hagi intentat afrontar aquest problema 
amb la deguda serietat.  
 
En aquests moments a Andratx, la situació s'ha tornat insostenible i l'ajuntament no té 
eines per regular el problema de les instal·lacions que es trobaven situades en el sòl 
rústic als costats de la carretera del Port. 
 
Aquesta problemàtica es pot repetir a altres zones i municipis costaners de Mallorca, és 
per aquest motiu que el Consell ha de liderar, amb la col·laboració dels ajuntaments i 
del Govern de le Illes Balears, la cerca de mecanismes que aportin una solució al 
problema de la regulació de les marines seques. 
 
En la passada Assemblea de Batles de Mallorca, el batle d'Andratx va plantejar la 
necessitat que el Consell s'impliqués en la cerca de solucions i sembla ser que des de la 
Presidència del Consell s'aposta per col·laborar en la cerca de solucions, és per aquest 
motiu que presentem a Ple per a la seva aprovació un compromís ferm dels grups 
polítics que conformen la institució en l'estudi i solució del problema de les marines 
seques a Mallorca. 
 
La llei de ports de les Illes Balears crea la figura del Pla General de Ports, el qual ha 
d'incloure, entre d’altres determinacions, una xarxa de marines seques associades als 
ports i que podria ser part de la solució. El Consell de Mallorca hauria de col·laborar 
elaborant un diagnòstic de la situació actual i demanda de les marines seques i sol·licitar 
al Govern la urgent aprovació del Pla General de Ports que inclogui la regulació de la 
xarxa de marines seques necessàries en funció de la demanda prevista. 
 
Per tot això el Grup Popular presenta el següent: 
 
ACORD 
 
1.- El Ple del Consell de Mallorca acorda formar un equip de treball tècnic en el qual 
participin representants de la FELIB, Govern de les Illes Balears i del Consell de 
Mallorca per estudiar la problemàtica actual de les Marines Seques a Mallorca i 
proposar alternatives jurídic-tècniques que puguin servir per solucionar l'actual 
problema de regulació i ubicació de les mateixes. 
 

El Sr. ROVIRA (PP) explica la moció. 
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Assenyala que el seu Grup l’ha elaborada arran de les informacions que sobre aquest tema va donar el 
batle de l’Ajuntament d’Andratx en la darrera Assemblea de Batles i Batlesses, atès que va quedar clar 
que el Consell de Mallorca havia de cercar una solució al problema de les marines seques de Mallorca. 

Fa notar que es tracta d’un problema que actualment afecta de manera especial el municipi d’Andratx, 
però també en pot afectar molts d’altres, molt especialment aquells que tenen zona de port, pel fet que 
tampoc no estan regulades legalment a causa de les limitacions que estableix la normativa que regula l’ús 
de sòl rústic.    

Observa que en el cas d’Andratx la situació actual és més delicada pel fet que existeixen actuacions 
prèvies que han produït el tancament de les marines seques que ja funcionaven en el seu terme municipal, 
sense cap tipus d’ordenació legal, a ambdós costats de la carretera que arriba fins al port.  

Adverteix que el problema ja ha esclatat, a causa de denúncies de particulars, i que ara és difícil que un 
ajuntament afectat ho pugui solucionar en solitari. Pensa que és necessari que les institucions 
supramunicipal els facin costat.  

Observa que aquestes marines seques, instal· lacions il· legals en sòl rústic, eren un negoci, evidentment, 
però donaven una solució a un problema d’emmagatzematge de barques per passar-hi l’hivern, quan no 
s’utilitzen, atesa la manca d’espai en els ports i la dificultat de trobar espais suficients i rendibles en 
polígons industrials.  

Tot i saber que l’equip de govern actual de la institució ja és coneixedor del problema i n’ha fet gestions 
per solucionar-lo pensa que és el moment adequat per aprofitar el compromís de la institució, i establir-lo 
per mitjà d’un acord que permeti fer el seguiment d’aquestes gestions, per tal d’ajudar l’Ajuntament 
d’Andratx i la resta d’ajuntaments que es trobin amb el mateix problema.  

Planteja com a solució allò que determina la Llei de Ports i fa una sèrie d’observacions relacionades amb 
aquesta qüestió.  

Expressa la preocupació pel fet que una administració a qui pertany en exclusiva el control dels ports 
actuï sobre el territori en general, sense cap tipus de coordinació amb l’administració responsable de 
l’ordenació del territori de Mallorca, que és el Consell de Mallorca.  

Tot seguit llegeix textualment la moció que explica les propostes del Grup Popular per solucionar aquest 
problema.  

Tot i això, independentment de qui doni la solució legal al problema de les marines seques, fa notar que el 
Consell de Mallorca ha de participar, evidentment, però fins i tot liderar la recerca d’aquesta solució, i no 
deixar-ho en mans d’una administració que es dedica només a unes competències concretes sobre ports. 
Atès que aquest problema afecta tot el territori de Mallorca, pertany a aquesta institució liderar la 
coordinació amb el Govern balear.  

Destaca també el paper que ha de tenir la FELIB en aquesta coordinació i ho explica detalladament.  

La Sra. SERRA (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) intervé tot seguit.  

Anuncia que el seu Grup votarà a favor d’aquesta moció, perquè considera positiva tota iniciativa que se 
proposi trobar una solució als problemes que tenguin els ajuntaments.  

El Sr. PASTOR (El Pi-Proposta per les Illes) intervé a continuació. 

Anuncia que el seu Grup també votarà a favor de la moció, tot i que dubten que la situació sigui 
exactament la que ha descrit el Sr. Rovira, atès que dins una zona de serveis les marines seques han 
d’estar permeses, en el benentès que estiguin dotades dels projectes i de les mesures tècniques i 
mediambientals pertinents.  

Diu que en aquestes condicions s’hi podrien ubicar, però possiblement el problema estigui relacionat amb 
el Pla territorial de Mallorca. Fa una sèrie de comentaris sobre aquesta qüestió per fa notar que 
evidentment no es poden instal· lar en qualsevol lloc, ha d’estar regulat convenientment.  

Diu que desconeix si es tracta d’una regulació d’àmbit insular o autonòmic, però fa avinent que a Eivissa 
tenen exactament aquest mateix problema. 



 119 

Considera que és oportú afrontar i resoldre aquest problema, perquè afecta petits propietaris 
d’embarcacions de mides reduïdes, més que a d’altres propietaris de grans vaixells que els tenen als clubs 
nàutics o als ports i ja tenen un altre tipus de recursos.  

Aprofita per comentar que n’hi ha d’altres, de problemes que també s’han d’afrontar, com ara el de les 
teuleres. Pensa que convendria obrir el necessari debat per resoldre aquest i d’altres casos semblants que 
també afecten activitats pròpies de Mallorca i romanen encara sense la regulació legal que els pertoca 
tenir. 

La Sra. GARRIDO (consellera executiva de Territori i Infraestructures) inicia la seva intervenció. 

Assegura que comparteix la preocupació que plantegen tots els Grups de l’oposició. 

Reconeix que les DOT i també el Pla territorial de Mallorca tenen els anys que tenen, i que el POT 
tampoc entrava a regular aquest tipus d’activitats.  

D’altra banda, destaca que el Consell de Mallorca té un repte important i complicat al qual enfrontar-se 
des del punt de vista territorial a l’activitat econòmica, turística i a tot allò que aquesta activitat comporta.  

És evident que Mallorca s’enfronta a un nou paradigma que no havia tengut fins ara i aquest repte s’ha 
d’assumir i l’han de dur endavant tots els partits polítics. Adverteix que no se podrà fer ni ràpidament ni 
de forma aïllada.  

Fa notar que inclou, a més de les marines seques, els aparcaments de les platges, sobretot les que no són 
urbanes i es troben dins espais naturals. Dóna unes explicacions sobre els problemes que sorgeixen en 
aquest sentit. També existeix el problema de la sobrecàrrega dels espais naturals, com ara el cas de la 
serra de Tramuntana.  

Reconeix que s’ha de resoldre, el problema de les marines seques, com un més de tots els que existeixen, 
com ara els exemples que ha posat abans.  

Recorda que l’Ajuntament d’Andratx va aprovar, a finals de la legislatura passada, la constitució d’una 
comissió per intentar fer front al problema de les marines seques que estan instal· lades a la carretera del 
Port d’Andratx, en la qual intervingués el Consell de Mallorca. Comenta que aquesta comissió s’ha reunit 
una vegada, i aquesta institució hi ha tengut representació. 

Indica que les marines seques d’Andratx també tenen espai que es dedica al comerç, a la venda 
d’embarcacions, espai d’hivernacle i espai per a marina seca. També fan neteja, reparació, etc. però la 
seva feina no és comparable amb la que se fa en els ports, perquè sobretot en el cas de Palma tot el que 
s’hi fa és per a vaixells més grans.  

Opina que s’ha de fer feina de forma unificada per donar resposta a les situacions d’aquest tipus de tota 
l’illa de Mallorca.  

Es mostra d’acord amb el Sr. Rovira en el sentit que la qüestió no es pot abordar únicament des del punt 
de vista de la Llei de ports. Ho explica, per fer notar que potser per aquesta via s’acabaria situant la 
marina seca en el pitjor lloc possible. Per aquest motiu, la visió de com s’ha d’ordenar l’ha d’aportar el 
Consell de Mallorca, pel fet que ha de tenir en compte aspectes com ara el paisatge, el tipus de sòl en què 
s’instal· len, si convé o no allunyar-se d’un port, si ha de ser dins el port, etc. En canvi, d’acord a l’altre 
criteri, només se farà mirant el port i uns metres cap enfora.  

Pel que fa a la Llei de ports, fa notar que el Consell de Mallorca té un informe que no és ni vinculant, per 
la qual cosa la institució acabaria molt mal parada, en aquest sentit.  

Considera encertada la idea de la comissió específica per tractar el tema de les marines seques, per la qual 
cosa donaran suport a la proposta que fa el Grup Popular.  

Reitera que s’ha de solucionar aquest problema, i tot seguit indica dues vies possibles.  

La primera és el Pla d’Intervenció en Àmbits Turístics (PIAT) atès que se poden regular els equipaments 
relacionats amb tot el sector turístic, i la marina seca ho és.  

La segona és la revisió del Pla territorial de Mallorca (PTM).    

Assenyala que també ho podria fer el Govern balear, amb una modificació de les DOT.  
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Diu també que s’ha d’estudiar i s’ha de resoldre el cas atenent les necessitats concretes de Mallorca, 
perquè tot i que a Eivissa també tenguin aquest problema s’ha de considerar que cada illa té una 
personalitat concreta i unes característiques pròpies, que s’han de mantenir.  

Quant a la referència que ha fet el Sr. Pastor al cas de les teuleres, indica que el Pla territorial de Mallorca 
ja preveu la seva regularització. Diu que és un mecanisme complex, però en una de les darreres reunions 
de la Comissió d’Urbanisme se’n va aprovar una d’acord a la normativa del PTM. Reitera que tot i ser 
complex, és possible. 

Assenyala que la Llei de mines va incloure una disposició en la qual legalitzava totes les teuleres i n’hi ha 
una en concret que ha quedat fora d’aquesta regularització, pel fet que considerava les situades en sòl 
rústic i aquesta es troba entremig de sòl rústic i urbà, en una situació d’indefinició respecte al PTM.  

Torna a dir que la resta de teuleres s’han acollit a allò que disposa la Llei de mines, tret d’una que ho va 
fer per mitjà de la regularització via PTM.  

Diu al Sr. Pastor que en poden parlar, de teuleres, però li fa notar que aquest no és un dels problemes que 
tenen ara damunt la taula.  

Per acabar, diu que mantendria la comissió tal i com se proposa en la moció, perquè té la representació 
dels ajuntaments, del Govern balear i del Consell de Mallorca.  

El Sr. ROVIRA tanca el debat. 

Agraeix el suport de tots els Grups polítics a la moció.  

Es congratula per aquest fet, atesa la necessitat de sumar els esforços de tots els Grups polítics.  

Assenyala que no és el Govern balear qui ho ha de resoldre en exclusiva, atès que si soluciona el 
problema d’un port concret potser generaria un efecte de crida indesitjable d’usuaris de barques cap a 
aquella zona. Per aquesta raó, s’ha d’estudiar el cas de forma global per a tota l’illa de Mallorca. 

Torna advertir dels problemes que ocasionaria el fet de no resoldre el problema actual a l’Ajuntament 
d’Andratx, perquè aquest s’estendria cap a altres indrets i les barques ocuparien altres llocs.  

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
Es troba absent el Sr. Font Massot. 
 
 
INTERPEL·LACIONS 
 
PUNT 38. INTERPEL·LACIÓ QUE PRESENTA EL SR. ANTONI PASTOR 
CABRER A LA SRA. MERCEDES GARRIDO SOBRE POLÍTICA 
URBANÍSTICA DEL CONSELL DE MALLORCA. 
 
Es dóna compte de la següent interple·lació: 
 
Antoni Pastor Cabrer, portaveu del GRUP EL PI – PROPOSTA PER LES ILLES 
BALEARS, segons contempla l’article 75 del R.O.C. vigent, formula per al proper Ple 
Ordinari la següent INTERPEL·LACIÓ a la Consellera de Territori, Sra. Mercedes 
Garrido 
 
Política urbanística del Consell de Mallorca  
 

El Sr. PASTOR (El Pi-Proposta per les Illes) puntualitza que el títol d’aquesta interpel· lació no respon 
exactament a allò que demanarà. Tot seguit ho explica.  
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Comenta que en el darrer Ple, al qual ell no va poder assistir, la Sra. Garrido va donar a entendre que ella i 
el personal tècnic del Consell de Mallorca havia participat en l’elaboració del Decret llei del Govern 
balear de mesures urbanístiques. Diu que aquest és el tema sobre el qual vol interpel· lar la Sra. Garrido, 
perquè preocupa al seu Grup polític. 

Observa que l’article 86 de la Constitució Espanyola, en el seu punt 1, estableix que en cas de necessitat 
urgent i extraordinària el Govern balear podrà dictar disposicions legislatives provisionals que prendran 
forma de decrets llei.  

En conseqüència, demana si era tan necessari tramitar un decret llei, després de set mesos de govern. 
Opina que, si fos el cas, ho haurien pogut fer el primer dia.  

A més a més, recorda quin era el parer dels Grups que governen el Consell de Mallorca sobre els decrets 
llei que aprovava el govern anterior, durant la passada legislatura; els recorda que criticaven les formes i 
l’abús de decrets llei sobre temes que no eren ni urgents ni extraordinaris.  

Diu que el seu Grup opina que gestionar l’urbanisme basant-se en un decret llei és, com a mínim, 
criticable, però el fet de no tramitar-ho com a llei en el Parlament de les Illes Balears ja mereix un 
qualificatiu més fort, com ara tics dictatorials i manca de consens, sobretot de respecte cap a l’oposició.  

Fa notar que, en pocs mesos, els representants del govern de la institució han passat de ser els valedors del 
consens i del diàleg a ser tres partits que només pacten entre sí i a vegades ni tan sol això.  

Diu que, tot i que en el darrer Ple la Sra. Garrido reconeixia que el Govern balear li havia consultat, que 
havia participat i que fins i tot hi havia pres part el personal tècnic del Consell de Mallorca, ell no s’ho 
creu. Es mostra convençut que el personal tècnic de la institució no és gens responsable d’aquest bunyol 
que ha fet el Govern balear.  

Fa avinent que les formes són importants, en política, però també ho és la coherència.  

En aquest sentit, recorda quan molts –no tots- pregonaven que el consens, en temes d’estat, era 
imprescindible i deien que no era possible aprovar normes educatives en contra del sector. Fa notar que, 
sobre aquesta qüestió, és segur que la majoria de la Corporació del Ple hi està d’acord.  

Tot i aquest criteri, vuit mesos després han eliminat la Llei agrària, que tenia el consens del sector, i en 
posa un exemple concret. 

Amb els exemples que ha posat considera que queda demostrat que ara ja no és necessari el consens amb 
el sector, ni tan sols entre la resta de les formacions polítiques.  

Retreu també que mantenguin el criteri que va expressar en el Ple la Sra. Espeja, consellera executiva de 
Medi Ambient, en el sentit que allò que els partits polítics duien en el seu programa electoral o que està 
en el programa de govern no cal consensuar-ho amb ningú.  

Es mostra decebut pel fet que pensava que era possible un canvi, en el Consell de Mallorca, que l’actual 
equip de govern volia de veritat una institució forta, respectada i valorada per la ciutadania, però 
l’esperança que hi havia dipositat ja ha desaparegut.  

Torna a dir a la Sra. Garrido que el decret llei a què s’ha referit és una manca de respecte a la institució 
que ella representa, la qual té les competències en Urbanisme. Li fa notar que una norma tan important 
hauria d’haver estat sotmesa a exposició pública i obrir un període d’al· legacions per tal que la ciutadania 
pogués millorar la seva redacció.  

Opina que la institució i els seus representants mereixen més respecte per part de la Sra. Armengol, 
presidenta del Govern balear, la qual només es preocupa de no fer enfadar els “camaradas” de Podemos.  

Pensa que els ajuntaments haurien d’haver tengut la possibilitat de presentar al· legacions a un decret 
referit a unes 50 normes, de les quals el Govern balear n’ha suspeses la meitat, però n’ha modificades 25 
més, per mitjà de l’esmentat decret llei. Fa notar que no les suspèn, sinó que les modifica i les fa 
aplicables a la seva nova versió, cosa que afecta els ajuntaments.  

Diu que els partits del Pacte no només modifiquen o suspenen lleis de l’anterior govern, sinó que 
modifiquen lleis que consellers socialistes con la Sra. Joana Barceló ja varen aprovar en el seu moment.  
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Demana a la Sra. Garrido si considera que amb aquest decret s’ha aconseguit tenir més seguretat jurídica. 
També vol saber si està d’acord a prohibir les ampliacions en sòl legal que ja existeixen però que no han 
exhaurit els seus paràmetres.  

A més a més, li demana si té clar com queden els terrenys urbans no consolidats que amb el “Decret 
Company” passaven a ser urbanitzables; pensa que no ho té clar, i si és així, vol saber en quin article es 
basa per afirmar-ho. Li fa avinent que és un tema prou important, per regular-ho amb una llei i corregir-
ho per mitjà de la pròpia llei.  

Assegura que han parlat amb un parell de responsables dels ajuntaments i que estan desesperats, davant 
aquesta situació. Els que ja tenen un planejament aprovat no saben com queden alguns dels terrenys ni 
quina normativa han d’aplicar, mentre que els que es troben en període d’amortització estan encara més 
desconcertats.  

Reitera els arguments anteriors per fer notar al President i a la Sra. Garrido que aquesta no és la gestió 
correcta i que si no fan respectar el Consell de Mallorca i no cerquen el consens sobre les qüestions 
importants, cada quatre anys canviaran de model territorial. 

Fa notar que la modernització dels establiments turístics –iniciada pel segon Pacte de Progrés i coneguda 
com a Llei Barceló- ha estat un èxit, durant els darrers anys.  

Assenyala que el model urbanístic ha de perdurar; per damunt de les estratègies polítiques partidistes, se 
necessita seguretat jurídica i, sobretot, seny.  

Vol saber què en pensa la Sra. Garrido, si s’atreveix a manifestar-ho, sobre aquest decret llei, atès que la 
considera una persona que diu el que pensa; espera que avui ho faci. I, sobretot, vol saber -i ho exigeix- 
què va pactar, en què va col·laborar, pel que fa a aquest decret, quins articles són fruit de la seva petició i 
què va consensuar exactament d’aquest decret llei amb el Govern balear. 

Assenyala que el seu Grup es va assabentar de la seva participació perquè ella ho va dir, i que en cas 
contrari a dia d’avui encara no ho sabrien. Li retreu que ho hauria d’haver informat als partits de 
l’oposició.  

La Sra. GARRIDO (consellera executiva de Territori i Infraestructures) respon tot seguit.  

Explica que el Consell de Mallorca va mantenir converses, des de l’estiu de 2015, amb la Direcció 
General d’Ordenació del Territori del Govern balear, la qual havia assumit l’encàrrec de modificar aquells 
aspectes més desreguladors de les lleis de la legislatura passada. Reconeix que se varen tocar les DOT, 
però sobretot els dos decrets llei fan un incís en aquests aspectes més desreguladors (Llei turística, Llei 
agrària i Llei del sòl).  

Assenyala que des de l’inici s’han tractat els diversos temes des del punt de vista polític i tècnic. El 
Consell de Mallorca va plantejar, des del primer moment, com considerava que hauria de ser el decret 
llei. Fa saber que la seva proposta era més ambiciosa que la que finalment va aprovar el Consell de 
Govern, que va ser ratificada pel Parlament de les Illes Balears. Afirma que anava més enllà de les que 
varen presentar la Conselleria d’Agricultura, la Conselleria de Turisme i la Conselleria de Territori del 
Govern balear. 

Indica que l’opció del Consell de Mallorca era la derogació d’aquestes normes, no el plantejament de 
suspensió que ha fet el Govern balear, tot i que evidentment el respecta.  

Pel que fa a la Disposició Addicional 4ª de la Llei Turística reitera que la proposta del Consell de 
Mallorca era la seva total derogació. Tot i això, eren conscients que presentaven propostes de màxims i 
que s’havia de sotmetre a consens, també amb els sectors implicats en aquestes modificacions 
legislatives.  

Pel que fa a la Llei agrària, reconeix que s’ha de parlar amb els pagesos, però fa notar al Sr. Pastor que el 
decret llei no ha deixat cap pagès sense poder fer de pagès, però sí que els ha deixat sense poder fer 
d’hotelers, atès que podien muntar un agroturisme amb un informe de la Conselleria d’Agricultura. S’ha 
deixat de forma que, en aquest cas concret, s’han de complir els requisits que estableix la Llei Turística.  

Quant a la modernització dels hotels, fa avinent al Sr. Pastor que allò que estableix el decret llei és que no 
poden incrementar-se en dues plantes. Recorda que abans, el Sr. Delgado com a conseller de Turisme del 
Govern balear va decidir que se podia incrementar la seva altura en dues plantes, pel fet de trobar-se a la 



 123 

Platja de Palma, mentre que l’actual decret llei suprimeix aquest permís. En canvi, no s’ha suprimit la 
possibilitat d’ampliació i de modernització, si es troben dins els paràmetres establerts.  

Assenyala que el Govern balear va triar l’opció de plantejar una modificació de determinats articles, però 
sobretot la suspensió d’una sèrie d’articles que donassin l’oportunitat d’obrir un debat pel que fa a la 
modificació d’aquestes lleis.  

Assegura que aquest debat ja s’ha iniciat i que el Consell de Mallorca hi participa. En aquest moment se 
centra en la Llei del sòl, i la institució manté les mateixes posicions i defensa els mateixos aspectes que, al 
seu parer, s’han de desregular.  

Afirma que no tenen cap problema per arribar a un consens amb la resta de Grups polítics de l’oposició, a 
partir d’aquesta postura.  

Pel que fa al debat sobre la Llei agrària i la Llei turística diu que encara no s’ha iniciat, per la qual cosa la 
institució encara no hi ha intervingut.  

Considera que és prou sabut quin era el programa electoral dels tres Grups que conformen l’equip de 
govern del Consell de Mallorca i les seves posicions fermes en determinats aspectes.  

Pel que fa a la legalització d’habitatges en sòl rústic, diu que s’hi han manifestat en contra des del primer 
moment i que aquest és un article que en aquest moment està suspès.  

Diu que no considera que el decret llei representi una manca de respecte cap al Consell de Mallorca, 
perquè la competència legislativa a dia d’avui correspon al Govern de les Illes Balears, i així l’ha exercida 
i executada.  

Assegura que el Consell de Mallorca hi va participar, amb el seu personal tècnic en totes les fases prèvies 
d’elaboració de l’esborrany de la Llei del sòl i dóna una sèrie d’explicacions concretes sobre les 
negociacions que se varen fer per fer constar que en el moment en què se va tenir el text i se va pactar 
amb més gent, aquest va sofrir modificacions. Pel que fa a la negociació concreta de l’esborrany que se va 
negociar amb els partits que conformen el Pacte de Govern més Podemos, observa que el Consell de 
Mallorca ja no hi va participar.  

Torna a dir que sí que va participar en totes les fases prèvies a l’elaboració de l’esmentat esborrany, com 
ho fa també ara per a la elaboració de la Llei del sòl. 

En canvi, suposa que ja no participaran en el debat del Parlament de les Illes Balears (Ponència i 
Comissió), perquè la competència és dels diputats i dels partits que hi tenen representació. Fa notar que 
cadascú s’ha de posar en el seu lloc.  

Tot i que reconeix que no és el decret llei que hagués desitjat el Consell de Mallorca, diu que no se pot 
considerar una manca de respecte a aquesta institució.  

Pel que fa als efectes de la suspensió, en els casos dels falsos urbans, admet que no en té cap certesa, que 
les coses no estan clares perquè hi havia una disposició transitòria que els afectava i queda suspesa; 
aquesta és una qüestió que està sotmesa a interpretació, que ara estan elaborant conjuntament amb el 
Govern balear. Indica que aquest proposarà la intervenció dels quatre consells insulars més el propi 
govern balear per aconseguir la mateixa interpretació sobre aquesta norma.  

Finalment dóna una sèrie d’explicacions específiques per aclarir quina és la situació actual. Fa avinent 
que la disposició transitòria a què s’ha referit plantejava de manera imperativa que els sòls passassin a ser 
urbanitzables, és a dir, els ajuntaments perdien la seva capacitat de decidir si havien de ser urbans o 
rústics, si entenien que havien de ser d’un o altre tipus.  

El Sr. PASTOR intervé tot seguit. 

Reconeix que el seu Grup coincideix en part amb el que ha explicat la Sra. Garrido.  

Observa que no totes les mesures que inclou el nou decret llei li semblen dolentes i en posa exemples. En 
canvi, recorda que el segon Pacte de Progrés ja va fixar quins eren els requisits per poder legalitzar i 
ampliar els hotels.  

Fa notar la gran diferència de fer constar o no allò legalment construït, i n’explica amb exemples concrets 
les conseqüències que ha tengut durant els darrers anys.  
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Retreu a la Sra. Garrido que ara el seu partit no continuï la tasca que va fer la Sra. Barceló (exconsellera 
de Turisme del segon Pacte de Progrés) perquè és del seu mateix partit polític i durant la seva gestió havia 
deixat els errors corregits.  

Li fa saber que el seu Grup discrepa d’aquest fet.  

D’altra banda, tampoc no coincideix en la justificació que fa la Sra. Garrido d’un decret llei per regular 
l’urbanisme. Opina que no és correcte.  

Comenta que és un gran problema, i puntualitza que no s’ha de parlar de falsos urbans, perquè aquest és 
un terme que s’han inventat. O són urbans, o no ho són, i en aquest cas estan parlant d’urbans classificats 
pels planejaments municipals que ara no saben com quedaran. Fa notar que la intenció del legislador era 
que quedassin com urbanitzables, però atès que no han derogat sinó que han suspès, ara no saben quins 
efectes té.  

Adverteix que si s’hagués tramitat com a projecte de llei s’haguessin pogut resoldre aquests problemes. 
Fa notar que no es tracta d’una iniciativa legislativa del Parlament de les Illes Balears, sinó una 
prerrogativa que té el Govern balear de poder presentar un decret llei, però que ve regulat i restringit i que 
serà de caràcter extraordinari.  

Afirma que no està justificat intervenir en les tres lleis esmentades amb un decret llei que afecta més de 
cinquanta articles; ho defineix com un abús, perquè no dóna participació als consells insulars. Opina que 
s’havia d’haver fet un debat sobre aquesta qüestió, en el Consell de Mallorca però també en tots els 
ajuntaments afectats, perquè són els que apliquen la normativa legal establerta, per tal de donar-los 
l’oportunitat de presentar al· legacions i esmenes a la llei.  

Reitera els retrets anteriors per fer notar que tots els consellers i conselleres d’aquesta institució haurien 
d’estar units, sobre la qüestió de l’urbanisme, que és competència del Consell de Mallorca, i entendre la 
necessitat d’escoltar el parer dels ajuntaments, si és cert que el Consell de Mallorca vol ser el veritable 
ajuntament dels ajuntaments.  

Per acabar demana al President de la institució que s’impliqui directament per aconseguir que existeixi un 
autèntic fòrum de debat.  

La Sra. GARRIDO tanca el debat. 

Mostra el seu acord pel que fa al necessari consens, i pensa que ella n’ha donat mostres, en tot moment, i 
fins a dia d’avui no ha intentat imposar cap tipus de decisió. Fa notar que, a partir d’ara, no sap què 
passarà.  

També coincideix a afirmar que el Consell de Mallorca hi ha de dir la seva, en tot moment, pel que fa a 
totes les competències de gestió que li pertanyen, per bé que el Govern balear i el Parlament en tenguin la 
competència legislativa. Assegura que així ho ha fet, tret del cas del decret llei, perquè formalment no té 
l’oportunitat d’intervenir amb al· legacions ni de fer esmenes.  

Observa que en aquest cas s’ha fet de manera més informal. En canvi, amb la tramitació de la Llei del sòl 
actual, quan se posin en marxa la Llei agrària i la Llei turística, se farà de manera oficial i el Consell de 
Mallorca manifestarà allò que pertoqui, agradi o no al Govern balear, perquè és el que s’ha de fer, 
defensar les competències d’aquesta institució.  

Fa una sèrie de consideracions en torn a la qualificació de sòl rústic i de sòl urbà, per fer notar 
precisament que la proposta que va fer el Consell de Mallorca va ser que els nuclis de sòl rústic envoltats 
de sòl urbà no fossin considerats urbanitzables, perquè era conscient del problema de gestió que se 
plantejava als ajuntaments.  

Finalment, afirma que a partir d’ara ho tendran en compte, en totes les tasques d’elaboració de la Llei del 
sòl, que són encara molt recents, fa una setmana escassa que han començat.  
 
PUNT 39. INTERPEL·LACIÓ QUE PRESENTA EL SR. ANTONI SERRA 
COMAS A LA SRA. SANDRA ESPEJA ALMAJAN SOBRE LA RECOLLIDA 
SELECTIVA. 
 
Es dóna compte de la següent interple·lació: 
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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. Sandra Espeja Almajan, Consellera executiva de Medi Ambient, la següent 
INTERPEL·LACIÓ: 

 
RECOLLIDA SELECTIVA 

 

El Sr. SERRA (PP) inicia la seva intervenció. 

Fa constar que la interpel· lació es refereix a la recollida selectiva i recorda que, fa uns mesos, la Sra. 
Espeja va comentar que a partir de dia 30 de maig, en acabar la pròrroga del contracte, deixaria de 
funcionar el servei de recollida selectiva que el Consell de Mallorca presta a diferents municipis. 

En aquell moment, la Sra. Espeja també va anunciar que es contractaria un equip de feina –sembla ser que 
ja han estat contractats un jurista i un economista– per ajudar els ajuntaments a redactar els plecs de 
condicions però, per altra banda, hi ha el tema del borsí d’ambientòlegs que va haver de ser ampliat a 
altres titulacions atès que els estudis d’ambientologia no s’ofereixen a Mallorca i això limitava molt 
l’accés al borsí a professionals de l’illa. 

A dia d’avui resten poc més de dos mesos per finalitzar la pròrroga del contracte i veu que només un 
ajuntament ha fet les tasques per redactar un plec de condicions o seguir un procés negociat per poder 
solucionar el tema de la recollida selectiva. 

El Partit Popular defensava que, baldament hi hagués només un ajuntament que volgués continuar amb 
l’encomanda de gestió de la recollida selectiva, el Consell de Mallorca li havia de fer costat. 

Ara sol· licita a la Sra. Espeja que prevegi un pla B per si qualque ajuntament, en el mes maig quan la 
temporada turística ja ha començat i s’incrementa la generació de residus, no té solucionat el tema de 
recollida selectiva i que se pugui prorrogar el contracte 6 mesos més. 

Tot i que s’ha posat a l’abast dels ajuntaments un economista i un jurista per ajudar-los a redactar els 
plecs de condicions o els negociats de la nova recollida selectiva, vol demanar en què els han d’aconsellar 
donat que, segons les notícies aparegudes, pareix ser que estan embullant els ajuntaments sobre quina 
política de recollida selectiva han de seguir de cara al futur. 

Per una banda la Sra. Espeja fa una finta i se’n va a Alemanya a conèixer un sistema de retorn d’envasos 
que si l’explica bé segur que hi haurà gent que hi estarà a favor i gent que hi està en contra però, en tot 
cas, els ajuntaments han de saber que aquest sistema de retorn d’envasos no els eximeix de fer la recollida 
selectiva.  

El sistema de retorn només recull un 10% dels envasos i, per tant, la resta s’haurà de continuar recollint 
mitjançant un sistema de recollida porta a porta o un sistema d’iglús, és a dir, que els ajuntaments tendran 
els mateixos costos i això ho han de saber. 

El cost d’aquestes màquines és d’uns 20.000 € cadascuna i, evidentment, només les podran incorporar als 
comerços els supermercats més grossos. D’aquesta manera les persones aniran al supermercat a tirar els 
envasos a canvi d’un reemborsament de doblers i això propiciarà un increment del consum a les grans 
superfícies mentre que els negocis petits, que no puguin comprar les màquines, perdran clients i insisteix 
que això s’ha d’explicar bé als ajuntaments i als comerços afectats. 

Fa un parell de mesos varen suspendre el Pla Director Sectorial que hi havia amb la intenció de redactar-
ne un de nou però, de moment, només tenen previstes reunions que s’allargaran fins al mes de novembre 
o desembre, just quan ja haurien d’haver començat a redactar el nou Pla Director Sectorial en el qual 
s’han d’establir els criteris de recollida selectiva. 

Els ajuntaments estan en una situació d’incertesa quant a la recollida selectiva perquè aquells que l’han 
d’assumir a partir del mes de maig no compten amb cap orientació, per part del Consell de Mallorca, 
sobre què hi han de fer i per on han d’anar. 
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Per això, creu que seria convenient que el Consell de Mallorca facilitàs a aquests ajuntaments un mena de 
guió de feina per fer els seus contractes, els quals hauran de ser a curt termini i això implica que la 
inversió en maquinària no la podran amortitzar. 

Insisteix en la necessitat de fer costat als ajuntaments que han d’assumir la recollida selectiva si no tenen 
possibilitat de fer els contractes i, per altra banda, aclarir-los quin ha de ser el model a seguir. Està bé fer 
un tèntol d’un parell de mesos però cal comptar, al més aviat possible, amb el nou Pla Director Sectorial 
de Residus que estableixi els nous criteris de recollida selectiva encara que, així com funciona el 
Departament de Medi Ambient, pensa que serà l’any 2017 o el 2018 i encara no estarà en marxa. 

La Sra. ESPEJA (consellera executiva de Medi Ambient) comença el seu torn d’intervenció. 

Assenyala que li sorprèn que el Sr. Serra hagi estat director insular de Residus atès que ha mesclat tres o 
quatre temes que no tenen res a veure l’un amb l’altre i els intentarà clarificar. 

En primer lloc fa palès que la pròrroga del contracte no és possible. És quelcom s’ha repetit en moltes 
ocasions a tots els ajuntaments des del passat mes de setembre. Matisa que varen estudiar quines eren les 
possibilitats que hi havia i varen veure que, en el cas dels 4 ajuntaments que tenen més complexitat, no 
era possible fer una pròrroga momentània del contracte. 

Fa constar que aquest tema ha estat parlat amb els ajuntaments de manera individual, col· lectiva, 
mitjançant enviament de correus electrònics, per telèfon i a través de visites. De fet, ja han visitat 2 
vegades els ajuntaments d’Alcúdia, Deià, Estellencs, Fornalutx i Llucmajor i 1 vegada els de Felanitx, 
Inca, Marratxí, sa Pobla, Santanyí i ses Salines i adverteix que, a part del jurista i l’economista, també 
compten amb un enginyer i un grup de gent que s’encarregarà de fer el seguiment de tot aquest canvi de 
recollida selectiva. 

Han sumat a aquest procés les empreses Ecoembes i Ecovidrio, que són les que tenen els convenis de 
recollida selectiva, i varen fer una jornada de treball el passat mes de desembre per explicar el tipus de 
conveni, el tipus de contenidor i, en definitiva, com s’havia de fer el canvi. 

La propera setmana està prevista una altra jornada adreçada als ajuntaments, amb la participació 
d’Ecoembes i Ecovidrio, per explicar tècnicament els canvis de facturació que han de fer els ajuntaments.  

Al respecte ha remès als ajuntaments 4 cartes. La primera per oferir el suport del Consell de Mallorca i 
conèixer les necessitats concretes de cada ajuntament. La segona a mode de recordatori. La tercera per 
oferir la cessió de contenidors a tots els ajuntaments que hi estiguin interessats i la quarta per informar 
que el Consell de Mallorca assumirà la retirada de contenidors. 

Per altra banda, s’ha reservat una partida pressupostària del conveni amb Ecoembes per al cas d’haver de 
canviar els contenidors. Els ajuntaments són els que decidiran el model tot i que la idea és augmentar la 
recollida selectiva atès que l’encomanda de gestió estava anant fatal i, de fet, els ajuntaments que hi 
estaven acollits eren els tenien les pitjors taxes de recollida selectiva de tot Mallorca. 

Val a dir que l’any 2012 varen sortir de l’encomanda de gestió de recollida selectiva 34 ajuntaments dels 
que la tenien subscrita. En aquell moment s’haurien hagut d’adonar que l’encomanda no era correcta i 
ara, per aquest motiu, han decidit no prorrogar-la dos anys més atès que no estava funcionant. 

Pel que fa al comentari sobre oferir un guió al ajuntaments, anuncia que s’ha contractat una empresa per 
fer una diagnosi de cada ajuntament. La setmana que ve els ajuntaments tendran aquesta diagnosi sobre el 
que passa a cada municipi, com estan els contenidors distribuïts i quina és la millor manera de fer els 
plecs de condicions. 

Assegura que el Consell de Mallorca està totalment bolcat en fer aquest canvi perquè hi creuen i perquè 
estan convençuts que redundarà en una millor taxa de recollida selectiva i tot això ho faran conjuntament 
amb els ajuntaments. 

En aquest sentit, al Pla Director Sectorial de Residus han unit un Pla de Participació al qual estan 
convidats tots els ajuntaments. Varen començar amb una primera jornada dia 3 de març però continuaran 
fent-ne més. Aquella primera jornada versava sobre recollida selectiva i els ajuntaments hi pogueren fer 
les seves propostes, les quals varen ser escoltades. Aprofita l’avinentesa per convidar el PP a assistir a les 
properes jornades ja que no va anar a la primera que se va celebrar. 

Finalment indica que la propera setmana s’ha de reunir una mesa temàtica sobre recollida selectiva allà on 
tots els actors involucrats podran fer propostes i comentar quins són els efectes que pot tenir el canvi de 
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Pla Director Sectorial de Residus. La realitat és que s’hi està fent molta feina, els ajuntaments s’hi estan 
involucrant i el camí a seguir és claríssim. 

El Sr. SERRA diu que no dubta que els ajuntaments solucionaran el problema de la recollida selectiva 
però no serà pel suport que rebin del Consell de Mallorca perquè, de moment, els 8 tècnics estan esperant 
per fer la planificació sobre l’elaboració del pla estratègic de cada ajuntament en matèria de recollida 
selectiva. 

Tot seguit puntualitza que no ha sol· licitat una pròrroga del contracte sinó la possibilitat de tenir prevista 
una solució en cas que hi hagi algun ajuntament que a finals de maig no pugui assumir la recollida 
selectiva per tal que sigui el Consell de Mallorca que els presti assistència fins que acabi la temporada 
turística. 

El Pla Director Sectorial de Residus és el document que ha definir quins són els models de recollida 
selectiva però hi ha una certa descoordinació atès que el Pla esmentat l’ha de rebre la Sra. Garrido –això 
si no fan més reestructuracions del Consell de Mallorca– i segur que trigarà mesos a arribar al 
Departament de Territori i Infraestructures i, fins i tot, és probable ni tan sols no el puguin aprovar 
aquesta legislatura. 

La Sra. Espeja ha remarcat que està comptant amb els ajuntaments però la realitat és que a la passada 
reunió de l’Assemblea de Batles i Batlesses de Mallorca va anar amb un fulletó, en castellà, per 
recomanar als ajuntaments que s’adherissin a la plataforma “dondelotiro.com”. 

Per concloure fa constar, al respecte, que la passada legislatura ja varen fer feina amb relació a aquesta 
plataforma i, de fet, ja s’hi han adherit 50 del 53 municipis que té Mallorca. Per això, li sorprèn que 
dugués aquest assumpte a l’Assemblea de Batles i Batlesses de Mallorca com si fos quelcom nou. 

La Sra. ESPEJA intervé per tancar el debat. 

Ho fa començant pel final de la intervenció del Sr. Serra a qui suggereix que presti més atenció a l’hora 
d’escoltar perquè el que ella va dir a l’Assemblea de Batles i Batlesses de Mallorca era que tots els 
ajuntaments estaven adherits a la plataforma “dondelotiro.com” però els volia animar a tenir actualitzades 
les dades que consten en la pàgina web. 

Quant al Pla Director Sectorial, adverteix que ha quedat palès que el PP no va arribar al final de la seva 
tramitació i ara estan fent molta feina per aconseguir-ho. Durant enguany elaboraran el Pla de Participació 
que s’unirà al Pla Director Sectorial perquè tengui més força, cohesió i consens i confien poder-ne fer 
l’aprovació inicial en l’estiu de 2017 i la definitiva en l’estiu de 2018. 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
PUNT 40. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. ANTONI PASTOR CABRER 
AL SR. JOAN FONT MASSOT (REHABILITACIÓ MOLINS PLA DE SANT 
JORDI I SA POBLA). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Fa un temps va sortir en premsa la intenció del Consell de Mallorca de rehabilitar 
molins al Pla de Sant Jordi i a Sa Pobla. 
 
Voldríem saber si tenen un llistat d’aquests molins, si són de particulars, i si pensen 
crear una línia d’ajuts per al seu manteniment posterior.  
 

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

El Sr. MIRALLES (conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports) confirma que va sortir publicat 
l’anunci arran d’una trobada entre l’Associació d’Amics dels Molins i el departament de Patrimoni per 
posar en marxa un pla de rehabilitació de molins per part del Consell de Mallorca en col·laboració amb 
l’Ajuntament de Palma. 
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Ho faran en col·laboració amb l’Ajuntament de Palma perquè, precisament, el pla de rehabilitació pretén 
actuar en el Pla de Sant Jordi que és una zona on hi ha nombrosos molins tant de titularitat pública com de 
titularitat privada. Així doncs, tenen un instrument que comparteixen amb l’Ajuntament de Palma; un 
instrument que és vàlid per a la recerca de recursos per invertir en aquest patrimoni. 

Amb la finalitat de rehabilitar aquest patrimoni, que redundarà en benefici de la millora del paisatge i 
també la imatge de Mallorca com a destinació turística a més de posar en valor una part del nostre 
patrimoni, també intentaran afegir més recursos a la tasca que ja s’està desenvolupant amb les brigades de 
Patrimoni del Consell de Mallorca. 

Al llarg dels anys, amb les brigades de Patrimoni del Consell de Mallorca, s’han estat rehabilitant molins 
arreu de Mallorca però ha resultat del tot insuficient atès que la imatge que hom trasllada és que els 
molins del Pla de Sant Jordi presenten un estat de conservació molt deficient i això vol dir que no s’ha 
aconseguit, fins ara, assolir un nivell òptim de preservació d’aquests molins. 

Per això es varen plantejar, juntament amb l’Associació d’Amics dels Molins i l’Ajuntament de Palma, 
fer servir el Consorci Eurolocal per posar en marxa un pla d’actuació que pugui accelerar o incrementar el 
nombre de molins en què pugui intervenir el Consell de Mallorca a través de les brigades de Patrimoni. 

Fins ara, les intervencions ha estat tant a molins públics com privats i, recentment, també varen tenir 
l’oportunitat de presentar una ruta de molins, amb la consellera executiva de Medi Ambient, una ruta 
interregional a nivell europeu. 

La idea que se vol traslladar és que volen posar-se a fer feina per definir un pla d’actuació i la recerca de 
recursos però de moment no pot dir si acabarà en una línia d’ajuts a particulars o potser les brigades del 
Consell de Mallorca tendran capacitat per abastar més actuacions i intervenir a un major nombre de 
molins però, a mesura que vagi avançat aquesta feina, en donarà complida informació a l’oposició. 
 
PUNT 41. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. ESTANISLAO PONS CUART 
A LA SRA. SANDRA ESPEJA ALMAJANO (VERTEDEROS ILEGALES 
MUNICIPIOS DE MALLORCA). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Ante  las  últimas  noticias  publicadas  en  prensa  sobre  la  existencia  de  
vertederos ilegales en diversos municipios de Mallorca, nos gustaría conocer  
¿qué medidas piensan adoptar para combatir esta problemática? 
 

El Sr. PONS (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) formula la pregunta en els seus termes. 

La Sra. ESPEJA (consellera executiva de Medi Ambient) respon que el Consell de Mallorca està donant 
suport a les accions sancionadores que estan fent els ajuntaments perquè creuen que és una de les línies 
d’actuació a seguir. 

També s’estan mantenint converses tant amb el Govern de les Illes Balears com amb els ajuntaments per 
veure com incardinen polítiques conjuntes d’accions dins el marc de les competències de cada 
administració. 

Encara no estan definides les accions concretes però s’hi està fent feina i, a part d’això, també s’està 
intentant millorar la burocràcia existent en la concessió a Mac Insular, SL, perquè sigui més fàcil i ràpid 
dur-hi les escombraries i evitar que hi hagi abocadors il· legals. 
 
PUNT 42. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. CATALINA CIRER 
ADROVER AL SRA. MARGALIDA PUIGSERVER SERVERA (INGRESSOS 
RESIDENCIALS ANY 2015 DE “PRIORITAT SOCIAL”). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
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Quants d’ingressos residencials s’han produït l’any 2015 de “prioritat Social” i quin és 
el temps d’espera des de la valoració a l’ingrés per aquest tipus d’usuari? 

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

La Sra. PUIGSERVER (consellera executiva de Benestar i Drets Socials) explica que els ingressos 
residencials de 2015 han estat 54. Els que han arribat per demandes de serveis socials són 33, per 
demandes de serveis sanitaris són 13 i per demandes de la xarxa d’exclusió social són 8. 

Per qui no conegui el programa de prioritat social, comenta que és un programa que dóna suport tècnic 
especialitzat a la xarxa d’atenció social per a les persones majors en risc de desprotecció o maltractament.  

Aquest programa també s’encarrega de valorar el grau de risc de desprotecció i fa una intervenció 
especialitzada en aquests casos. Segons les dades que li consten, el temps d’espera des de la valoració fins 
a l’ingrés és d’uns 95 dies. 
 
 
PUNT 43. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. CATALINA CIRER 
ADROVER AL SRA. MARGALIDA PUIGSERVER SERVERA (NOUS 
CONTRACTES IMAS). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
En quin punt de la tramitació es troben els nous contractes de l’IMAS amb les entitats 
de menors? 

 

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

La Sra. PUIGSERVER (consellera executiva de Benestar i Drets Socials) contesta que hi ha dos tipus de 
programes: els programes A, que són els residencials, i els programes B, que són els no residencials. 

Els programes A varen finalitzar el contracte el passat 31 de gener i la licitació que havia de concloure pel 
mes de desembre de 2015 es va haver de suspendre i, per tant, a partir de gener varen haver de començar 
a negociar una solució amb les entitats. 

Els programes B acaben el contracte dia 29 de febrer i s’han donat compte que els plecs dels programes B 
també tenien la mateixa problemàtica que els plecs dels programes A i, per tant, varen prioritzar la 
negociació i la tramitació de la licitació d’aquests programes B. 

A hores d’ara els plecs ja s’han passat als serveis jurídics perquè els informin i posteriorment es remetin a 
la Intervenció. El compromís que han adquirit és publicar la licitació després de Pasqua i, si no hi ha res 
de nou, pel juny estaran adjudicats els programes B. 

Ara que està resolt aquest assumpte i també està resolta la primera quinzena dels programes A, ja estan 
negociant amb les entitats –la darrera reunió va ser dia 4 de març– la tramitació dels plecs dels programes 
A i espera que puguin sortir a continuació dels plecs dels programes B. 
 
PUNT 44. PREGUNTA QUE FORMULA PEL SR. JOAN ROTGER SEGUÍ AL 
SR. FRANCESC MIRALLES MASCARÓ (PROCÉS SELECTIU DIRECCIÓ-
GERÈNCIA FUNDACIÓ TEATRE PRINCIPAL). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Quin és l'estat actual del procés selectiu per l'anomenament de la persona que ha 
d'exercir la direcció-gerència de la Fundació Teatre Principal i quin és el calendari 
previst del procediment? 
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El Sr. ROTGER (PP) formula la pregunta en els seus termes. 

El Sr. MIRALLES (conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports) informa que l’escrit va ser 
contestat fa dos dies i entén que no li hagi arribat la resposta. 

A continuació exposa que, efectivament, el Teatre Principal té obert un procés de participació que es va 
posar en marxa per definir les línies estratègiques del món de les arts escèniques. Aquest procés, una 
vegada finalitzat, va concloure amb la determinació que ja tenien signada en els acords de governabilitat 
del Consell de Mallorca quant al procés de selecció del director gerent. 

Aquest procés de selecció, un cop convocat, ha seguit la seva tramitació que, d’acord amb el que 
determinaven les bases de la convocatòria, establia un jurat format per funcionaris o tècnics de cultura de 
les diferents institucions que formen part del Patronat del Teatre Principal (Consell de Mallorca, Govern 
de les Illes Balears i Ajuntament de Palma). 

En funció dels criteris de formació, experiència personal i d’un projecte executiu de direcció o d’execució 
de les línies polítiques que varen establir en el procés de participació, aquest jurat ha anat estudiant la 
documentació a més d’entrevistar tots els candidats admesos en el procés. 

En total s’hi varen presentar 14 persones encara que hi havia 3 o 4 persones que no reunien els requisits 
per presentar-s’hi. No obstant això, una vegada conclòs el procés, tendran accés a la documentació per 
consultar-la en qualitat de membres del Patronat o de membres del Ple de Consell de Mallorca. 

A hores d’ara està en disposició d’informar que la propera setmana finalitzarà el procés i, com estableixen 
els estatuts de la Fundació Teatre Principal, se podrà fer el nomenament del director gerent a favor de la 
persona que proposi la comissió tècnica conjuntament amb dues més i que divendres que ve, segurament, 
podran convocar una reunió del Patronat per donar aquesta informació als seus membres. 

Per acabar reitera que espera que la propera setmana finalitzi el procés i, tot d’una que acabi, li facilitarà 
al Sr. Rotger la informació que hagi pogut sol· licitar per escrit i li avança que la resposta a l’escrit 
presentat –i al qual ha fet referència abans– és que s’ha considerat més adient esperar a concloure tot el 
procés per tal d’oferir la informació. 
 

 
PUNT 45. PREGUNTA QUE FORMULA PEL SR. JOAN ROTGER SEGUÍ AL 
SR. FRANCESC MIRALLES MASCARÓ (MODÈL GESTIÓ DEL 
POLIESPORTIU DE SANT FERRAN). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Quines previsions té el Vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports respecte al model 
de gestió del Poliesportiu de Sant Ferran i de l'execució de la necessària reforma i 
millora de les instal·lacions? 

 

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

El Sr. MIRALLES (conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports) respon que, quant a la 
infraestructura esportiva de Sant Ferran, es varen trobar el plantejament –qüestionat pels grups que 
aleshores estaven a l’oposició– de l’externalització o la concessió de l’explotació dels serveis esportius de 
les instal· lacions de Sant Ferran. 

Adverteix que a Sant Ferran hi veuen dues qüestions. Per una banda les instal· lacions pròpiament 
esportives i la seva gestió i, per una altra banda, la necessitat de procurar unes instal· lacions o 
equipaments per a les oficines del personal de la Direcció Insular d’Esport que, en aquest cas, hi estan 
ubicades i tant les unes com les altres mereixen una atenció especial per part del Consell de Mallorca. 
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Pel que fa a les instal· lacions esportives, explica que s’està treballant en l’estudi d’unes alternatives quant 
a la definició de quines instal· lacions hi ha d’haver en aquest recinte esportiu. 

Tothom sap que Sant Ferran ha tengut una vida útil llarga, una vida útil quan els ajuntaments de Mallorca 
encara no comptaven amb les instal· lacions esportives que tenen en l’actualitat i, aleshores, el Consell de 
Mallorca centralitzava la pràctica esportiva del que avui són les diades que se celebren a la part forana de 
Mallorca. 

Creu que, amb bon criteri, s’han descentralitzar els esdeveniments esportius que ara se celebren als 
diferents recintes esportius de Mallorca i, per tant, val la pena prendre’s un temps per definir quin ús 
específic han tenir les instal· lacions de Sant Ferran. 

Malgrat això, s’hi van realitzant tasques de manteniment encara que no són suficients per garantir una 
bona viabilitat de les instal· lacions. 

En definitiva, ara s’està redactant l’estudi d’alternatives per veure a què destinen Sant Ferran i, al mateix 
temps, s’està conversant amb l’Ajuntament de Palma per estudiar la possibilitat de cedir-li les 
instal· lacions. Aquesta és una possibilitat més d’aquest estudi que es realitza. 

El segon cas el tenen més clar i entenen que les instal· lacions de les oficines de la Direcció Insular 
d’Esports també necessiten d’una actuació i dins el 2016 volen posar en marxa el procés de demolició de 
les cases de Son Oliver, unes cases ubicades en la zona d’aparcament, que estan en runes i que no 
afavoreixen gens la imatge de les instal· lacions. 

Reitera que en 2016 volen contractar la demolició de les cases de Son Oliver, com així tenen previst al 
pressupost i, així mateix, iniciar el procés de redacció de les obres d’un edifici que pugui albergar els 
equips tècnics de la Direcció Insular d’Esports. 

Entenen que la construcció d’aquestes oficines esportives en l’entrada del recinte no hipotecarà, en cap 
cas, la futura decisió sobre a què vulguin destinar les instal· lacions esportives de Sant Ferran. 
 

 
PUNT 46. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. CATALINA SOLER 
TORRES AL SR. JOAN FONT MASSOT (FIRES DE CAÇA DE SES SALINES I 
ANDRATX). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Vist que el passat 20 de febrer va tenir lloc la 1ª Fira de Caça a Ses Salines i pel propers 
12 i 13 de març està anunciada la 1º Fira de caça a Andrantx, el Consell de Mallorca 
anuncia col·laboració a totes dues fires. Ens pot explicar el Conseller de quin tipus de 
col·laboració es tracta? 

 

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

El Sr. FONT (conseller executiu de Desenvolupament Local) li contesta que, efectivament, no hi ha cap 
partida per a fires exceptuant la partida per anar a FITUR. 

Les fires no són iniciatives pròpies del Consell de Mallorca sinó que, en la mesura de les seves 
possibilitats, dóna suport a qualsevol iniciativa pública o privada relacionada amb fires que tenen a veure 
amb la caça. 

En el cas de ses Salines es tracta d’una iniciativa d’una societat de caçadors en col·laboració amb 
l’Ajuntament i, en el cas d’Andratx, és una iniciativa més privada. 

La col·laboració del Consell de Mallorca amb la fira de ses Salines ha estat, bàsicament, d’assessorament 
i de suport tècnic, autorització de les activitats i demostracions així com amb la difusió del programa 
d’activitats i amb la presència del Consell de Mallorca amb un petit estand amb panells informatius i, en 



 132 

aquest cas, amb l’aportació d’un trofeu dels que tenen en estoc al departament de Caça així com una 
demostració de com es pot fer la tramitació telemàtica de la llicència de caça. 

L’aportació del Consell de Mallorca a la fira de Llucmajor serà exactament la mateixa llevat del trofeu de 
caça. Per tant, no hi ha cap aportació econòmica per a la celebració d’aquestes fires. 
 
PUNT 47. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. CATALINA SOLER 
TORRES A LA SRA. SANDRA ESPEJA ALMAJANO (MUSEU MARÍTIM). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Davant les noticies sortides als mitjans de comunicació on el Consell de Mallorca 
manifesta la seva voluntat de reactivar la creació del Museu Marítim i davant la 
sorprenent absència de la Consellera de Medi Ambient, ens pot dir com es troba aquest 
tema? 

 

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

El Sr. PRESIDENT li respon que a aquella reunió no va assistir la Sra. Espeja precisament perquè hi va 
assistir ell i indica que també hi varen ser presents el vicepresident i la directora insular de Patrimoni. 

Es tractava d’un primer contacte perquè, igual que en el cas dels molins que se comentava abans, al 
Consell de Mallorca li correspon desenvolupar una tasca de coordinació entre institucions i, especialment, 
pel que fa a àmbits on ja hi ha plataformes o entitats que estan fent feina com és, en aquest cas, 
l’Associació d’Amics del Museu Marítim. 

Per evitar que aquesta associació hagi de sol· licitar audiència amb el batle de Palma, llavors amb el 
regidor de Cultura per després venir al Consell de Mallorca i posteriorment reunir-se amb el Govern de 
les Illes Balears, doncs el Consell de Mallorca es va oferir per la feina de mediació. 

Recorda que el Museu Marítim tenia, fins i tot, fixada una data d’inauguració i hi havia uns doblers 
procedents de FUNDATUR que sembla que no arribaran o, almanco, no per a aquesta qüestió concreta 
amb la qual cosa el projecte ha quedat congelat encara que ja hi havia una ubicació per al museu al moll 
antic de Palma, un museu que interessa a totes les institucions, a tots els sectors i a tots els partits polítics 
atès que és la gran assignatura pendent de Mallorca. 

Puntualitza que és la gran assignatura pendent perquè Mallorca és una illa que viu de la mar però no té un 
museu marítim encara que, per altra banda, compta amb molt de patrimoni (embarcacions, cartografia, 
mapes, objectes, etc.) que donaria potser per fer més d’un museu marítim. 

En la reunió esmentada, en la qual participaren l’Ajuntament de Palma, el Govern de les Illes Balears, el 
Consell de Mallorca –representat pel president i pel vicepresident– i l’Autoritat Portuària, es va establir 
un grup de feina a partir d’aquí aniran fent un full de ruta. 

La primera qüestió a haver d’aclarir és saber cert i segur si hi pot haver una ubicació definitiva per al 
Museu Marítim al moll antic de Palma perquè esdevé necessari que estigui ubicat a un lloc adient, 
estratègic i, sobretot, a prop de la mar. 
 

PUNT 48. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. ANTONI SERRA COMAS A 
LA SRA. SANDRA ESPEJA ALMAJANO (COST PARTICIPACIÓ SRA. 
MONTSE MASANAS A L’ACTE PLA DIRECTOR SECTORIAL RESIDUS). 

 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Dins l’acte celebrat dia 3 de març de 2016 dins el procés de participació per a la 
redacció del Pla Director Sectorial de Residus del Consell de Mallorca, on participa la 
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Sra. Montse Masanas, quin cost total ha tingut per aquesta institució, i quin criteri s’ha 
seguit per escollir aquesta ponent i no un altre ? 

 

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

La Sra. ESPEJA (consellera executiva de Medi Ambient) contesta que la Sra. Masanas és experta en 
metabolisme urbà i sistemes de gestió de residus i va ser la persona escollida per l’empresa adjudicatària 
encarregada de les intervencions i l’organització de les setze reunions previstes. A part del procés de 
selecció de l’empresa, el Consell de Mallorca també comprova que les persones triades siguin expertes en 
la matèria. 

Per organitzar les setze reunions compten amb un cost de partida de 12.900 €, import que inclou 
l’organització i les dietes i allotjament dels ponents, si s’escau. 
 
PRECS 

El Sr. PASTOR (El Pi-Proposta per les Illes) comenta que la setmana que ve ha de tenir lloc el Debat de 
Política General del Consell de Mallorca i, així mateix, s’estan convocant algunes comissions i patronats 
d’organismes autònoms.  

El seu prec consisteix en què, si és possible, la propera setmana no fos convocada cap reunió dels 
organismes autònoms –o es deixassin sense efectes les convocatòries que ja s’hagi fet– per tal de poder 
preparar, de forma correcta, el Debat de Política General i, sobretot, pel que fa als grups polítics més 
petits que tenen manco disponibilitat. 

El Sr. MIRALLES (conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports) intervé per aclarir que està 
convocada una reunió del Patronat de les cases museu per a la propera setmana però, atès el prec del Sr. 
Pastor, intentarà canviar la data per al proper divendres, després del Debat de Política General. 

El Sr. PRESIDENT manifesta que ho tendran en compte però puntualitza que el punt de partida del Debat 
de Política General és el discurs del president, a partir del qual s’han de produir les reaccions dels distints 
grups polítics. 

Per això, creu els hauria de bastar amb el temps de què disposen a partir de dimecres, en concloure la 
primera part del Debat de Política General i més tenint en compte que, en altres ocasions, els grups 
polítics només disposaven de dues hores per preparar les seves intervencions.  
 
 

III)DESPATX EXTRAORDINARI 

 
PRIMER PUNT DESPATX EXTRAORDINARI. PROPOSTA D’ACORD 
D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NUM. 5 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 
EN EL PRESSUPOST DE L’INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS DE 
L’EXERCICI 2016 PER HABILITAR EL CRÈDIT A PARTIDES DEL 
CAPÍTOL II VI (EXT 01/16 SUP 01/16). 
 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament de 
Cultura, Patrimoni i Esports per suplència del conseller executiu d’Economia i Hisenda: 
 
Vista la providència del Conseller Executiu de Cultura Patrimoni i Esports (per 
suplència del Conseller Executiu d’Economia i Hisenda segons Decret de 6/7/2015 
BOIB núm. 100 de 7/7/2015) de data 8 de març de 2016 en què, a proposta de la 
presidenta de l’Institut mallorquí d’afers socials (IMAS), i atenent a les necessitats que 
s’especifiquen a les memòries corresponents, de les quals n’hi ha constància en els 
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antecedents de l’expedient, ordenà la incoació d’un expedient de modificació de crèdits 
en el Pressupost de l’IMAS per a l’exercici 2016 a l’objecte de poder atendre algunes 
despeses, les aplicacions a les quals s’havien d’imputar no estaven previstes en el 
pressupost vigent o les previsions no eren suficients.  
 
Vist que en data 4 de març de 2016, la presidenta de l’IMAS resolgué aprovar el canvi 
de destí de part dels crèdits incorporats a la modificació pressupostària  núm.4 ROM 
2/2016 atès que no s’ajustaven a les necessitats reals d’inversió que, degut a la 
conjuntura econòmica i la manca de crèdits inicials al capítol VI té l’IMAS per a 
l’exercici 2016. 
 
Vist l’informe de la Intervenció general, on consten les operacions de modificacions de 
crèdits que es proposen per atendre les despeses esmentades, i d’acord amb allò que es 
preveu en els articles 177 i 180 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat per RD Legislatiu  2/2004, de 5 de març, concordant amb els articles 35 
a 38 del RD 500/1990, de 20 d’abril i amb la base 10 de les d’execució del pressupost 
per a 2016. 
 
Vist que la competència per aprovar els crèdits extraordinaris i suplements de crèdits, 
d'acord amb el que disposa l'article 177.2 TRLRHL i l'article 37.3 del RD 500/1990 de 
20 d'abril, correspon al Ple amb subjecció als mateixos tràmits i requisits que els 
pressuposts, la consellera d’Hisenda i Funció Pública proposa al Ple de la Corporació 
que adopti el següent 
 
ACORD: 
 
PRIMER.- Aprovar l’expedient núm. 5 de modificació de crèdits en el pressupost de 
l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, per a la concessió de crèdits extraordinaris 
finançats amb baixes d’altres partides d’acord amb el següent detall: 
 

 A) CRÈDITS EXTRAORDINARIS. PARTIDES CAP. II I VI, FINANÇADES AMB BAIXA   

      

Org. Fun. 
Eco. 
2016 

Descripció 
Crèdit 
Extraordinari 

 

10 23110 62400 ELEMENTS DE TRANSPORT LLAR D'ANCIANS 50.000,00 €  

10 23112 62400 ELEMENTS DE TRANSPORT RESIDÈNCIA FELANITX 50.000,00 €  

10 23113 63200 OBRES DE REPOSICIÓ RESIDÈNCIA HUIALFAS 40.000,00 €  

10 23121 63200 OBRES DE REPOSICIÓ LLAR FELANITX 10.000,00 €  

10 23122 63200 OBRES DE REPOSICIÓ LLAR REINA SOFIA 10.000,00 €  

10 23123 63200 OBRES DE REPOSICIÓ LLAR LLUCMAJOR 10.000,00 €  

10 23125 63200 OBRES DE REPOSICIÓ LLAR AV. ARGENTINA 10.000,00 €  

00 23144 63500 REPOSICIÓ DE MOBILIARI CENTRE COMARCAL INCA 489,15 €  

00 23145 63500 REPOSICIÓ DE MOBILIARI CENTRE COMARCAL MANACOR 231,59 €  

20 23167 22711 SERVEIS FORMACIÓ IGUALTAT 2.980,00 €  

    183.700,74 €  

      

 BAIXES PER ANUL·LACIÓ. PARTIDES CAP.II I  VI.   
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Org. Fun. 
Eco. 
2016 

Descripció 
Quantitat 
incorporada 

Baixa per 
anul·lació 

10 23110 63290 R2012I ANT. OBRES REPOSICIO LLAR D'ANCIANS 434.418,61 € 180.720,74 € 

00 23100 22699 ALTRES DESPESES DIVERSES SERVEIS GENERALS   2.980,00 € 

     183.700,74 € 

 
 
 

 B) SUPLEMENTS DE CRÈDITS. PARTIDES CAP. VI     

    FINANÇAMENT    

Org. Fun. 
Eco. 
2016 

Projecte CIF IMPORT Descripció 
Quantitat 
incorporada 

Suplement de 
crèdit 

00 23108 62680 2015.2.23108.1 S0711002F 54.279,26 
NOVA INVERSIÓ EQUIPS 
INFORMÀTICS INFORMACIÓ 

3.697,41 € 54.279,26 € 

10 23110 63380 2015.2.23110.1 S0711002F 70.000,00 
REPOSICIÓ DE MAQUINARIA LLAR 
ANCIANS 

42.161,77 € 70.000,00 € 

10 23110 63580 2015.2.23110.1 S0711002F 120.000,00 
REPOSICIÓ DE MOBILIARI LLAR 
D'ANCIANS 

171.318,27 € 120.000,00 € 

10 23111 62380 2015.2.23111.1 S0711002F 20.000,00 
MAQUINÀRIA RESIDÈNCIA 
BONANOVA 

121.061,41 € 20.000,00 € 

10 23111 63280 2015.2.23111.1 S0711002F 580.000,00 
OBRES DE REPOSICIÓ RESIDENCIA 
BONANOVA 

7.383,23 € 580.000,00 € 

10 23111 63580 2015.2.23111.1 S0711002F 20.000,00 
REPOSICIÓ DE MOBILIARI 
RESIDENCIA BONANOVA 

103.081,56 € 20.000,00 € 

10 23112 62380 2015.2.23112.1 S0711002F 30.000,00 
NOVA INVERSIO EN MAQUINARIA 
RES. FELANITX 

6.968,60 € 30.000,00 € 

10 23112 63580 2015.2.23112.1 S0711002F 20.000,00 
REPOSICIÓ DE MOBILIARI 
RESIDÈNCIA FELANITX 

300,12 € 20.000,00 € 

10 23113 63380 2015.2.23113.1 S0711002F 40.000,00 
REPOSICIÓ DE MAQUINÀRIA 
RESIDÈNCIA HUIALFAS 

53,17 € 40.000,00 € 

10 23113 63580 2015.2.23113.1 S0711002F 5.000,00 
REPOSICIÓ MOBILIARI RESIDÈNCIA 
HUIALFAS 

221,21 € 5.000,00 € 

10 23121 63380 2015.2.23121.1 S0711002F 4.000,00 
REPOSICIÓ DE MAQUINARIA LLAR 
FELANITX 

1.000,00 € 4.000,00 € 

10 23121 63580 2015.2.23121.1 S0711002F 4.000,00 
MOBILIARI DE REPOSICIÓ LLAR 
FELANITX 

1.000,00 € 4.000,00 € 

10 23122 63380 2015.2.23122.1 S0711002F 5.000,00 
REPOSICIÓ DE MAQUINARIA LLAR 
REINA SOFIA 

358,07 € 5.000,00 € 

10 23123 63380 2015.2.23123.1 S0711002F 4.000,00 
MAQUINÀRIA DE REPOSICIÓ LLAR 
LLUCMAJOR 

1.000,00 € 4.000,00 € 

10 23123 63580 2015.2.23123.1 S0711002F 4.000,00 
MOBILIARI DE REPOSICIÓ LLAR 
LLUCMAJOR 

1.000,00 € 4.000,00 € 

10 23124 63280 2015.2.23124.1 S0711002F 40.000,00 
OBRES DE REPOSICIÓ LLAR 
MANACOR.. 

10.000,00 € 40.000,00 € 

10 23124 63380 2015.2.23124.1 S0711002F 1.000,00 
REPOSICIÓ DE MAQUINARIA LLAR 
MANACOR 

3.321,73 € 1.000,00 € 

10 23125 63380 2015.2.23125.1 S0711002F 5.000,00 
REPOSICIÓ DE MAQUINARIA LLAR 
AV.ARGENTINA 

239,11 € 5.000,00 € 

10 23111 62390    
CD MAQUINARIA E INSTAL·LACIONS 
RES. BONANOVA 

43.236,28 € 80.000,00 € 

10 23112 63290    
CD OBRES REPOSICIO RESIDENCIA 
FELANITX 

70.209,45 € 30.000,00 € 

30 23158 63390    
MAQUINARIA DE REPOSICIÓ CA 
L'ARDIACA 

8.641,18 € 30.000,00 € 

        1.166.279,26 € 
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 BAIXES PER ANUL·LACIÓ. PARTIDES CAP. VI.     

         

    FINANÇAMENT    

Org. Fun. 
Eco. 
2016 

Projecte CIF IMPORT Descripció 
Quantitat 
incorporada 

Baixa per 
anul·lació 

10 23110 63280 2015.2.23110.1 S0711002F 
1.000.000,00 
€ 

OBRES DE REPOSICIÓ EDIFICIS LLAR 
ANCIANS 

3.525.215,12 1.000.000,00 € 

10 23112 62580 2015.2.23112.1 S0711002F 15.000,00 € 
NOVA INVERSIO MOBILIARI 
RESIDENCIA FELANITX 

69.071,38 15.000,00 € 

10 23122 63580 2015.2.23122.1 S0711002F 6.279,26 € 
REPOSICIÓ DE MOBILIAR LLAR REINA 
SOFIA 

17.159,18 6.279,26 € 

10 23124 63580 2015.2.23124.1 S0711002F 5.000,00 € 
MOBILIARI DE REPOSICIÓ LLAR 
MANACOR 

9.818,67 5.000,00 € 

10 23110 63290    
R2012I ANT. OBRES REPOSICIO LLAR 
D'ANCIANS 

434.418,61 140.000,00 € 

        1.166.279,26 

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

 

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

El Sr. DE JUAN (PSOE) comenta que el Sr. Pastor (El Pi-Proposta per les Illes) fa una estona li deia a la 
Sra. Puigserver (consellera executiva de Benestar i Drets Socials) que veia poca acció de govern i ell, que 
és una persona sensible amb l’IMAS i des de la seva breu experiència al Ple, vol aclarir que si no es veu 
més acció de govern és per raó del mateix format del Ple i per l’autonomia de gestió que té l’IMAS.  

Assenyala que, en resum, tot allò que fa bé l’IMAS no passa per Ple i tot allò que fa malament ha de 
passar per Ple. 

Es mostra convençut, des del punt de vista de la seva experiència a l’IMAS, que fins i tot estan fent coses 
històriques i, per això, no voldria que tenguessin la sensació que no s’hi està fent res perquè estan a punt 
de posar en marxa coses importants com, per exemple, la unitat de convalescència a Felanitx, la reforma 
de l’edifici C de la Llar dels Ancians, les carteres de serveis, etc. Són coses que no s’han fet en 15 o 20 
anys i que ara posaran en marxa i, gràcies a la Sra. Serra (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) avui han 
pogut parlar de quelcom positiu com és el tema del transport adaptat. 

Amb relació a tot això, avui duen aquesta modificació de crèdit. Tal i com varen explicar en Comissió 
Informativa, l’IMAS va renunciar a pressupostar un pla d’inversions 2016 perquè entenien que era 
suficient amb els crèdits no executats de 2015 i, en conseqüència, avui duen una modificació perquè tots 
els centres puguin desenvolupar els seus plans d’inversions. 

Matisa que no es tracta ni d’un increment ni d’una baixada de crèdits sinó que és una redistribució de 
crèdits entre els diferents centres perquè puguin executar els seus plans d’inversions. 
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La Sra. CIRER (PP) suggereix que llevin totes les delegacions del Ple i hi duguin tot a debatre per així 
poder-ho veure tot, incloses les coses ben fetes i no només les mal fetes com deia el Sr. De Juan. 

Quant a la modificació de crèdit, diu que suposa que compta amb l’informe corresponent d’Intervenció 
General atès que en la documentació se’n fa referència però no l’han adjuntat. 

Per altra banda, voldria valorar un poc aquesta modificació de crèdit, tot i reconèixer que és lícit que 
l’equip de govern la faci, però creu que denota una mala planificació a l’hora de fer el pressupost. 

Fa molt poc que s’aprovà el pressupost i, a més a més, l’IMAS compta amb més pressupost que mai per 
fer “coses històriques”, ja que té 11 M€ més de pressupost que l’any passat. Per tant, considera que és una 
mala planificació haver de donar de baixa partides d’inversió com, per exemple, 1 M€ a la Llar dels 
Ancians, que farà falta per fer tot el pavelló C i envestir el pavelló D, per llavors pressupostar-ne 500.000 
a la residència de La Bonanova. 

Insisteix a qualificar aquesta modificació de crèdit com un manca de planificació a l’hora de fer el 
pressupost atès que tenien l’oportunitat de recórrer-hi ja que tenen 11 M€ més de pressupost que l’any 
passat i, per això, haguessin pogut pressupostar inicialment fins a 2 M€ per fer inversions. 

A continuació anuncia que el seu Grup s’abstendrà en la votació d’aquest punt perquè, tot i que la 
capacitat de gestió és responsabilitat de l’equip de govern, el PP no comparteix el criteri que han plasmat 
en aquesta modificació de crèdit. 

Fa avinent que la quantitat de feina que se faci no sempre és símptoma d’eficàcia o de feina ben feta. De 
vegades, fer molta feina però amb errors provoca col·lapses i dificulta que un departament avanci. 

La Sra. Puigserver sempre remarca que el seu equip hi és per fer feina i en aquest sentit assegura que 
l’equip del PP de la legislatura passada també hi era per fer feina i va fer tota la que va poder i més però 
no sempre s’ha d’amidar l’èxit de la gestió per la quantitat de feina sinó que, a més de la quantitat, també 
s’ha de valorar la qualitat de la feina atès que, molta feina però mal feta, fa que es col· lapsin departaments 
com el jurídic i l’econòmic. 

Aclareix que no l’està acusant de res sinó que està fent una reflexió en general en el sentit que no sempre 
fer molta feina és sinònim d’una feina ben feta. 

El Sr. DE JUAN exposa que, en la Comissió Informativa de Pressuposts, ja va explica el tema dels 
pavellons C i D i puntualitza que no és possible emprendre la reforma dels dos pavellons en una 
legislatura, cosa que denota responsabilitat a l’hora d’executar el pressupost. 

No tendria sentit que haguessin pressupostat més doblers per a inversions quan resulta que l’any passat 
només es va executar el 15% del pressupost d’inversions. Així doncs, ara el que fa és redistribuir aquests 
recursos. Una vegada que hagin demostrat que poden executar tot aquest pressupost, serà lògic que se’n 
pressuposti més però, a hores d’ara, just el redistribueixen. 

Recorda que la reforma del pavelló C ja s’arrossega des de fa 4 legislatures i, a més a més, resulta 
impossible reformar dos pavellons al mateix temps amb la residència plena de gent.  

Per això, primer se’n reformarà un, d’acord amb el calendari que ja havia comentat (sis mesos de 
tramitació i any i mig d’obres) i serà a finals de legislatura quan la reforma estigui conclosa i, per tant, no 
poden iniciar les obres del pavelló D tot i que, tal vegada, podrien deixar-ne fet el projecte d’obres perquè 
l’executi el proper equip de govern. Si tothom hagués reformat un pavelló durant la seva legislatura, ara 
tota la Llar dels Ancians estaria reformada. 

Difereix de l’opinió de la Sra. Cirer en el sentit que considera que aquesta modificació de crèdit és un 
exercici de bona planificació: renuncien a més doblers perquè la Llar dels Ancians no pot suportar més 
d’una reforma alhora. 

El Sr. PRESIDENT interromp el Sr. De Juan per advertir-lo que s’està debatent una modificació de crèdit 
i, per tant, convé que les intervencions se centri en aquesta qüestió. 

El Sr. DE JUAN assenyala que tothom, en fer ús de paraula, s’allarga un poc en relatar aspectes de la seva 
gestió i això és el que li ha passat perquè la intenció era oferir una bona resposta sobre el tema de la 
modificació de crèdit. 

Per concloure, agraeix al Partit Popular que s’abstengui en la votació d’aquest punt però puntualitzant que 
li agradaria que hi votassin a favor. 
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Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per denou vots a favor (PSOE, MÉS per 
Mallorca, Podem Mallorca i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía), cap vot en contra i 
dotze abstencions (PP i El Pi-Proposta per les Illes). 
 
Es troba absent la Sra. Mora Veny. 
 
 

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari general, estenc aquesta acta  
amb plecs de paper números de A Nº 13018 a  A  Nº  13228.  

 

El secretari general              El president 
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DECRETS 
PRESIDÈNCIA 

     

DEPARTAMENT DATA 
DECRET 

TEMA COMENTARI DESTINATARI IMPORT 

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

8-2-16 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT 
INSTRUCCIÓ NÚM.5 DE 
PALMA, DILIGÈNCIES 
PRÈVIES 40/2015 

NÚM.D.17/16   

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

1-2-16 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT 
CONT.ADMINISTRATIU NÚM. 
1 DE PALMA, P.O 9/16 

NÚM.D.16/16   

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

14-1-16 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT 
CONT.ADMINISTRATIU NÚM. 
1 DE PALMA, P.A 146/2015 

NÚM.D.5/16   

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

14-1-16 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT 
CONT.ADMINISTRATIU NÚM. 
1 DE PALMA, P.A 318/2015 

NÚM.D.7/16   

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

14-1-16 COMPAREIXENÇA DAVANT LA SALA SEGONA 
DEL TRIBUNAL SUPREM, 
DILIGÈNCIES PRÈVIES 4/11 

NÚM.D.6/16   

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

12-1-16 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT 
INSTRUCCIÓ NÚM.10 DE 
PALMA, DILIGÈNCIES 
PRÈVIES 4822/2015 

NÚM.D.4/16   

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

12-1-16 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT SOCIAL 
NÚM. DE PALMA, 
ACTUACIONS CCO 941/2015 

NÚM.D.1/16   

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

12-1-16 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT 
CONT.ADMINISTRATIU NÚM.1 
DE PALMA, ACTUACIONS PA 
326/2015 

NÚM.D.2/16   

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

12-1-16 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT 
CONT.ADMINISTRATIU NÚM.1 
DE PALMA, ACTUACIONS PA 
277/2015 

NÚM.D.3/16   

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

28-1-16 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT 
CONT.ADMINISTRATIU NÚM.2 
DE PALMA, PO 162/2015 

NÚM.D.8/16   

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

28-1-16 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT 
INSTRUCCIÓ NÚM.1 INCA, 
DILIGÈNCIES PRÈVIES 
1954/2015 

NÚM.D.15/16   

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

28-1-16 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT 
INSTRUCCIÓ NÚM.12 DE 
PALMA, DILIGÈNCIES 
PRÈVIES 4559/2015 

NÚM.D.14/16   

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

28-1-16 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT 
INSTRUCCIÓ NÚM.2 DE 
PALMA, DILIGÈNCIES 
PRÈVIES 3139/15 

NÚM.D.10/16   

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

28-1-16 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT 
INSTRUCCIÓ NÚM.12 DE 
PALMA, DILIGÈNCIES 
PRÈVIES 4561/15 

NÚM.D.9/16   

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

28-1-16 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT 
CONT.ADMINISTRATIU NÚM.2 
DE PALMA, ACTUACIONS PO 
12/16 

NÚM.D.11/16   

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

28-1-16 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT 
CONT.ADMINISTRATIU NÚM.1 
DE PALMA, ACTUACIONS PO 
6/16 

NÚM.D.12/16   

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

28-1-16 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT 
CONT.ADMINISTRATIU NÚM.3 
DE PALMA, P.A 329/2015 

NÚM.D.13/16   
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ASSESSORIA 
JURÍDICA 

10-2-16 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT 
CONT.ADMINISTRATIU NÚM.3 
DE PALMA, ACTUACIONS PA 
317/2015 

NÚM.D.18/16   

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

10-2-16 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT 
CONT.ADMINISTRATIU NÚM.1 
DE PALMA, ACTUACIONS PO 
08/16 

NÚM.D.19/16   

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

26-1-16 AUTORITZAR  DESPLAÇAMENT PER 
ASSISTIR JORNADA DE FEINA 
DEL PROJECTE DE CREACIÓ 
DEL CENTRE 
INTERNACIONAL DE 
FOTOGRAFIA TONI CATANY, 
A BARCELONA EL DIA 28 
GENER 2016 

FRANCESC 
MIRALLES 
MASCARÓ 

  

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

8-2-16 AUTORITZAR  DESPLAÇAMENT PER 
ASSISTIR A LA INAGURACIÓ 
EXPOSICIÓ ESCRIBIR UN 
LIBRO, EL MEJOR DEL 
MUNDO, 700 ANY RAMOLL 
LLULL, A MADRID DIA 16 
FEBRER DE 2016 

FRANCESC 
MIRALLES 
MASCARÓ 

  

DESENVOLUPAM
ENT LOCAL 

27-1-16 AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENTS DATA 28 
DE SETEMBRE DE 2015, A 
MADRID PER TRACTAR TEMA 
UNESPA 

JOAN FONT 
MASSOT 

  

MEDI AMBIENT 28-1-16 NOMENAMENT FUNCIONÀRIA 
COL.LABORADORA EN 
TASQUES INPECCIÓ DEL 
SERVEI DE GESTIÓ DELS 
RESIDUS URBANS DE 
MALLORCA 

JOANA MARIA 
PASTOR 
CARBONELL 

  

MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

5-2-16 INCLOURE NÓMINA MES DE FEBRER PER 
INDEMNITZACIONS PER 
DIETES I DESPLAÇAMENTS 
PER ASSISTÈNCIA A PLE 

VEURE RELACIÓ 7995,88 

MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

1-2-16 INCREMENT RETRIBUCIONS I LES 
INDEMNITZACIONS DELS 
MEMBRES DEL CONSELL DE 
MALLORCA ANY 2016 

    

MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14-1-16 MODIFICACIÓ 
DECRET 

DATA 19 OCTUBRE DE 2012, 
APLICACIÓ MESURES 
ESPECÍFIQUES SOBRE 
REDUCCIÓ VOLUNTÀRIA DE 
JORNADA, EXECEDÈNCIA 
VOLUNTÀRIA ESPECIAL I 
LLICÈNCIA ESPECIAL PER 
ASSUMPTES PROPIS AL 
PERSONAL DE CIM I DEL 
ORGANISME AUTÓNOMS 

    

MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28-1-16 NOMENAMENT I/O 
PRESA DE 
POSSESSIÓ 

CON A SECRETARI 2N. GRUPS 
POLÍTICS 

GABRIEL MAYO 
ARBONA 

  

MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28-1-16 CESSAMENT LLOC 
TREBALL 

COM A SECRETÀRIA SEGONA 
GRUP POLÍTICS 

BARBARA 
SASTRE BAUZA 

  

MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

4-2-16 ACUMULAR PROCEDIMENT RESOLUCIÓ 
DELS RECURSOS ALÇADA 
30610/2015 I 3121082015 

    

MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28-1-16 DESESTIMAR  RECURS ALÇADA DE 10 DE 
DESEMBRE DE 2015 CONTRA 
RESOLUCIÓ DE DIA 3 
NOVEMBRE DE 2015 

J.M.C   

MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10-2-16 AUTORITZAR  LA COMPATIBILITAT 
ACTIVITATS PÚBLIQUES 

A.LL.D   
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MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10-2-16 AUTORITZAR  LA COMPATIBILITAT 
ACTIVITATS PÚBLIQUES 

C.P.M   

MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10-2-16 ACUMULAR EN ÚNIC PROCEDIMENT, 
RECURSOS ALÇADA 
31104/2015,31351/2015, 
31584/2015, 32378/2015 I 
32731/2015 

    

MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10-2-16 DESESTIMAR RECURS ALÇADA CONTRA 
RESOLUCIÓ 9 DESEMBRE DE 
2015 

ME.S.M   

PRESIDÈNCIA 11-1-16 ENCOMANAR LA COMISSIÓ DE 
TRANSPARÈNCIA A LA CAP 
OFICINA JURÍDICA DEL 
ÒRGANS EXECUTIUS PER 
DELEGACIÓ DEL SECRETARI 

CATALINA 
RAMON BONET 

  

PRESIDÈNCIA 3-2-16 DECRET 
AUTORITZACIÓ 

REMISSIÓ SETMANAL DELS 
LLISTATS DE LA 
DOCUMENTACIÓ QUE 
PRESENTADA EN EL 
REGISTRE GENERAL 

GRUP PODEM 
MALLORCA 

  

PRESIDÈNCIA 3-2-16 DECRET 
AUTORITZACIÓ 

REMISSIÓ SETMANAL DELS 
LLISTATS DE LA 
DOCUMENTACIÓ QUE 
PRESENTADA EN EL 
REGISTRE GENERAL 

GRUP EL PI   

PRESIDÈNCIA 25-1-16 ENCOMANA DE 
FUNCIONS 

COMISSIÓ ESPECIAL SOBRE 
LA DIADA DE MALLORCA 

BARTOMEU 
OLIVER 
BENNÀSSAR 

  

PRESIDÈNCIA 10-2-16 DELEGACIÓ COMISSIÓ ESPECIAL SOBRE 
LA DIADA DE MALLORCA 

ANTONI 
AMENGUAL 
PERELLÓ 

  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

29-1-16 ESTIMAR 
PARCIALMENT 

RECURS ALÇADA CONTRA LA 
RESOLUCIÓ DE 3 SET. 2015 

JM.S.M   

TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

5-2-16 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE 
SERVEI EXECUCIÓ 
OPERACIONS DE 
CONSERVACIÓ XARXA 
VIÀRIA ZONES 1 A 8. 
EXP.15/2015 

    

 
 
 
 
RESOLUCIONS 

CONSELLERS 

      

DEPARTAMENT DATA 

DECRET 

TEMA COMENTARI DESTINATARI IMPORT 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

02-11-15 ALTRES ORDRE EXECUCIÓ MESURES 
URGENTS A ADOPTAR EN EL PALAU I 
EN ELS JARDINS D'AIAMANS DEL 
TERME MUNICIPAL DE LLOSETA 

LLOSETA, SA   

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

03-11-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER A 
L'ACTIVITAT DE TIR DE FONA DEL 
PROGRAMA DE L'ESPORT PER A 
L'EDAT ESCOLAR A MALLORCA 
(PERÍODE DEL 31/10/14 AL 30/10/15) 

FEDERACIÓ BALERA 
DE TIR DE FONA 

5400 
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DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

03-11-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ 2014 PER AL PROJECTE 
CULTURAL "VILAFRANCA, 24 KM 2 DE 
CULTURA"  

AJUNTAMENT DE 
VILAFRANCA DE 
BONANY 

7000 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

03-11-15 ALTRES ORDRE D'EXECUCIÓ D'ACTUACIONS 
URGENTS A LA TORRE DE CALA 
FIGUERA, TERME MUNICIPAL DE 
CALVIÀ 

VARIS   

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

03-11-15 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

DONAR CONFORMITAT I AUTORITZAR 
L'ABONAMENT 
 
OCTUBRE-2015 

J.M.F. 65,32 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

04-11-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ 2014 PER AL PROJECTE 
CULTURAL "DRAMATÚRGIA 1820 
S'ANY DE SA PESTA" 

AJUNTAMENT DE 
SON SERVERA 

2001 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

04-11-15 ALTRES AUTORITZACIÓ D'URGÈNCIA PER DUR 
A TERME EL PROJECTE DE 
SEGUIMENT DE L'ESTUDI DE 
DIAGNOSI DE L'EDIFICI DE CAN 
WEYLER, 4 DE PALMA 

VARIS   

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

04-11-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBMINISTRAMENT DE LLIBRES A LA 
XARXA DE BIBLIOTEQUES DE 
MALLORCA (EXP. PR128/13 P) 

UTE LIBER 
DISTRIBUCIONES 
EDUCATIVAS, SL-
CUENTOS DEL 
MUNDO SHALIB, SL 
(INFOBIBLIOTECAS) 

26604,16 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

04-11-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBMINISTRAMENT LLIBRES A LA 
BIBLIOTECA DE CULTURA ARTESANA 
(PR128/13 P) 

UTE LIBER 
DISTRIBUCIONES 
EDUCATIVAS, SL-
CUENTOS DEL 
MUNDO SHALIB, SL 

2381,61 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

04-11-15 ALTRES CONCESSIÓ SUBVENCIÓ ( TROFEUS) 
PER AL DESENVOLUPAMENT DE 
L'ACTIVITAT CTO. BALEARES 
CONJUNTOS ABSOLUTO 

FEDERACIÓ DE 
GIMNÀSTICA DE LES 
ILLES BALEARS 

24,9 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

04-11-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT 
ESPORTIVA DELS CLUBS ESPORTIUS 
DE MALLORCA 

ASOCIACIÓN 
DEPORTIVA PENYA 
ARRABAL 

1459,38 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

04-11-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT 
ESPORTIVA DELS CLUBS ESPORTIUS 
DE MALLORCA 

CLUB CICLISTA INCA 729,69 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

04-11-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT 
ESPORTIVA DELS CLUBS ESPORTIUS 
DE MALLORCA 

SON CLADERA 
ATLÈCTIC 

527,62 
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DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

04-11-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT 
ESPORTIVA DELS CLUBS ESPORTIUS 
DE MALLORCA 

CLUB BÀSQUET SA 
CREU D'INCA 

2432,3 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

04-11-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT 
ESPORTIVA DELS CLUBS ESPORTIUS 
DE MALLORCA 

SCD HISPANIA 199,38 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

04-11-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ORGANTZACIÓ JOCS ESPORTIUS 
ESCOLARS TEMPORADES 2014/15 i 
2015/16 
 
DESPESES SET-2015 

ESPORTS 85, SL 47776,63 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

04-11-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE 
PATRIMONI HISTÒRIC 
 
REF. Q/2015/2747 

VARIS 713,46 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

05-11-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE MEDICINA ESPORTIVA 
 
REF. Q/2015/2656 

VARIS 2509,5 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

05-11-15 ALTRES CONCESSIÓ D'UNA SUBVENCIÓ PER 
DUR A TERME EL CIRCUIT ITINERANT 
DE TEATRE AMATEUR (CITA) DE 
MALLORCA 2014/15 

FEDERACIÓ BALEAR 
DE TEATRE 
AMATEUR 

30000 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

05-11-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBMINISTRAMENT DE 
PUBLICACIONS PERIÒDIQUES A LA 
XARXA DE BIBLIOTEQUES DE 
MALLORCA (PR128/13 P) 

DISTRIBUIDORA 
ROTGER, SL 

5207,25 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

05-11-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC A 
L'EDIFICI KREKOVIC (PERÍODE 
02/06/15 A 02/07/15) 

ENDESA ENERGIA, 
SAU 

829,12 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

05-11-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC A 
L'EDIFICI KREKOVIC (PERÍODE 
04/09/15 A 05/10/15) 

ENDESA ENERGIA, 
SAU 

899,8 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

05-11-15 ALTRES SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE (TROFEUS) 
PER AL DESENVOLUPAMENT DE 
L'ACTIVITAT XXII PUJADA MONTI-SION 

CLUB ATLETISME DE 
PORRERES 

455,71 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

05-11-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL POLIESPORTIU SANT 
FERRAN 
 
REF. Q/2015/2655 

VARIS 1377,7 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

05-11-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DERIVADES DEL 1r 
CENTENARI MORT DE L'ARXIDUC 
 
REF. Q/2015/2660 

VARIS 575,6 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

05-11-15 ALTRES ORDRE D'EXECUCIÓ EXP 281/2013 
SOBRE INTERVENCIONS DUTES A 
TERME AL NÚM. 2 DEL CARRER 
LLUNA, DE FORNALUTX 

VARIS   
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DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

05-11-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER AL PROJECTE 
CULTURAL "INCAJAZZ 2014" 
(CONVOCATÒRIA 2014 PER A 
PROJECTES CULTURALS) 

AJUNTAMENT D'INCA 7000 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

06-11-15 INCLUSIÓ NÓMINA 
INDEMNITZACIÓ 

DESPESES OCASIONADES PER LA 
COMISSIÓ DE SRVEIS PER ASSISTIR A 
LA JORNADA FORMATIVA "GESTIÓ 
INFRAESTRUCTURES DEPORTIVES" A 
LLEIDA ELS DIES 12 i 13 D'OCTUBRE 
2015 

N.V.M. 201,28 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

09-11-15 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

DONAR CONFORMITAT I AUTORITZAR 
L'ABONAMENT 
 
OCT-2015 

R.LL.R. 97,5 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

09-11-15 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

DONAR CONFORMITAT I AUTORITZAR 
L'ABONAMENT 
 
OCTUBRE-2015 

O.M.M. 25,94 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

09-11-15 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

DONAR CONFORMITAT I AUTORITZAR 
L'ABONAMENT 
 
OCTUBRE-2015 

M.R.J. 295,85 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

09-11-15 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

DONAR CONFORMITAT I AUTORITZAR 
L'ABONAMENT 
 
OCTUBRE-2015 

J.M.L. 51,87 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

09-11-15 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

ASSISTÈNCIA A LA REUNIÓ DEL 
GRUPO PIEDRA DEL GEIIC ELS DIES 
13 i 14 DE NOVEMBRE 2015 A 
BARCELONA 

I.A.B.   

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

09-11-15 ALTRES SUBVENCIÓ PER A L'ACTIVITAT 
D'HÍPICA DEL PROGRAMA DE 
L'ESPORT PER A L'EDAT ESCOLAR A 
MALLORCA (DEL 31/10/14 AL 30/10/15) 

FEDERACIÓ D'HÍPICA 
DE LES ILLES 
BALEARS 

8942,4 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

09-11-15 MODIFICACIÓ DE 
LA RESOLUCIÓ 

RESOLUCIÓ DE 18/09/15, 
D'AUTORITZÁCIÓ I DISPOSICÓ DEL 
CONTRACTE MENOR PER DUR A 
TERME L'ORGANITZACIÓ DE 
L'EXPOSICIÓ "LA MIRADA DE 
L'ARXIDUC. 100 IMATGES DE DIE 
BALEREN" 

VARIS 17527,01 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

09-11-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DERIVADES DE 
L'ORGANITZACIÓ DE "EL JARDÍ MÀGIC. 
ELS DISSABTES LLEGIM I ENS 
DIVERTIM A LA MISERICORDIA" (EXP. 
29/15) 

ASSOCIACIÓ 
MANÀNGELMENT 
MUSICAL 

726 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

09-11-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DERIVADES DE 
L'ORGANITZACIÓ DE "EL JARDÍ MÀGIC. 
ELS DISSABTES LLEGIM I ENS 
DIVERTIM A LA MISERICÒRDIA" (EXP. 
29/15) 

GO MAS GO 
PROJECTES I 
PRODUCCIONS, SL 

2850,76 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

09-11-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DERIVADES DE 
L'ORGANITZACIÓ DE "EL JARDÍ MÀGIC. 
ELS DISSABTES LLEGIM I ENS 
DIVERTIM A LA MISERICÒRDIA" (EXP. 
29/15) 

A.M.C.M. 302,5 
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DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

09-11-15 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

DONAR CONFORMITAT I AUTORITZAR 
L'ABONAMENT 
 
OCTUBRE-2015 

N.V.M. 27,86 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

09-11-15 INICI 
PROCEDIMENT 
ADMINISTRATIU 

PÈRDUA DEL DRET A COBRAR PART 
DE L'AJUDA DE MINIMIS 2012 
CONCEDIDA  

RES DE RES I EN 
BLANC, SL 

14530,79 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

09-11-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AJUDA MÍNIMIS 2014 PER A LA 
PRODUCCIÓ DE L'OBRA "RAMON 
LLULL, L'HOME AVANÇAT AL SEU 
TEMPS" 

PRODUCCIONS DEL 
MAR MANAGEMENT, 
SL 

13742,37 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

09-11-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER AL PROJECTE 
CULTURAL "VIA FORA 2014" 

AJUNTAMENT 
D'ALCÚDIA 

7000 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

09-11-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER AL PROJECTE "ART 
DE CONRÓ. 1747. MOSERRAT 
FONTANET" (AJUDA MINIMIS 2015) 

EL GALL EDITOR, SL 6623,55 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

09-11-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER AL PROJECTE "L'ART 
CAPTURAT. ARXIU HISTÒRIC 
MONUMENTAL DE JOSEP FERRAGUT I 
POU" (AJUDA MINIMIS 2015) 

EL GALL EDITOR, SL 6623,55 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

10-11-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT 
ESPORTIVA DELS CLUBS ESPORTIUS 
DE MALLORCA 

RUGBY CLUB 
PONENT 

1702,61 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

10-11-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT 
ESPORTIVA DELS CLUBS ESPORTIUS 
DE MALLORCA 

CLUB D'ESCACS 
IBULL 

729,69 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

10-11-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT 
ESPORTIVA DELS CLUBS ESPORTIUS 
DE MALLORCA 

C.D. SON CLADERA 366,49 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

10-11-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT 
ESPORTIVA DELS CLUBS ESPORTIUS 
DE MALLORCA 

SANTA PONSA CLUB 
DE FUTBOL 

1459,38 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

10-11-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT 
ESPORTIVA DELS CLUBS ESPORTIUS 
DE MALLORCA 

JUDO TAIKUKAN 2157,86 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

10-11-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT 
ESPORTIVA DELS CLUBS ESPORTIUS 
DE MALLORCA 

CLUB BALONCESTO 
ANDRATX 

1700,91 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

10-11-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT 
ESPORTIVA DELS CLUBS ESPORTIUS 
DE MALLORCA 

BUNYOLA CLUB DE 
FUTBOL 

1421,64 
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DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

10-11-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT 
ESPORTIVA DELS CLUBS ESPORTIUS 
DE MALLORCA 

CLUB TRIATLÓ 
PORTOCOLOM 

972,92 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

10-11-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT 
ESPORTIVA DELS CLUBS ESPORTIUS 
DE MALLORCA 

DIANA ATHLETIC 
CLUB 

729,69 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

10-11-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE PROMOCIÓ ESPORTIVA 
 
REF. Q/2015/2688 

GRAFICAS PLANISI, 
SA 

2508,86 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

10-11-15 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

COMISSIÓ DE SERVEIS PER TAL 
D'ASSISTIR A "ASPECTOS JURÍDICOS 
EN EVENTOS Y ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS" A LLEIDA, DEL 18 AL 19 
DE NOVEMBRE 2015 

R.M.G.R.   

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

10-11-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL POLIESPORTIU SANT 
FERRAN 
 
REF. Q/2015/2687 

VARIS 1759,95 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

10-11-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER AL PROJECTE 
"L'ESCLATA-SANG A LES ILLES 
BALEARS. CUINA, MEDI AMBIENT I 
TRADICIÓ" (AJUDA MINIMIS 2015) 

LLEONARD 
MUNTANER EDITOR, 
SL 

6623,55 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

10-11-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER AL PROJECTE 
"ENTRE EL CALIU I LA CENDRA. 
MEMÒRIES 1890-1970" (AJUDA MINIMIS 
2015) 

EL GALL EDITOR, SL 5977,35 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

11-11-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER AL PROJECTE "UN 
SEGLE DE MEMÒRIA VIVA. CRISTÒFOL 
PASTOR PÍFOL (MANACOR, 1920)" 
(AJUDA MINIMIS 2015) 

LLEONARD 
MUNTANER EDITOR, 
SL 

5844,38 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

11-11-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER AL PROJECTE 
"HISTÒRIES DEL BARRI. CAMINS" 
(AJUDA MINIMIS 2015) 

S.D.P. 3000 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

11-11-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT 
ESPORTIVA DELS CLUBS ESPORTIUS 
DE MALLORCA 

CLUB DE GOLF SON 
SERVERA 

729,69 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

11-11-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT 
ESPORTIVA DELS CLUBS ESPORTIUS 
DE MALLORCA 

CLUB VOLEI ARTÀ 1384 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

11-11-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT 
ESPORTIVA DELS CLUBS ESPORTIUS 
DE MALLORCA 

CLUB D'ESCACS 
MARIA DE LA SLAUT 

729,69 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

11-11-15 ALTRES SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE (TROFEUS) 
PER AL DESENVOLUPAMENT DE 
L'ACTIVITAT CURSA D'ATLETISME I KM 
SOLIDARI TIP TAP, MONTUÏRI 

CLUB TRIATLÓ 
MONTUÏRI 

235,22 
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DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

11-11-15 ALTRES CONCESSIÓ SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE 
(TROFEUS) PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT 
GALA DE CICLISME BALEAR 2015 

FEDERACIÓ DE 
CICLISME DE LES 
ILLES BALEARS 

279,36 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

11-11-15 ALTRES CONCESSIÓ SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE 
(TROFEUS) PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT 
XVII CROS EMILIO DE LA CÁMARA 

CLUB ATLETISME 
FIDIPIDES 

324,13 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

11-11-15 ALTRES CONCESSIÓ SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE 
(TROFEUS) PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT 
IV MITJA MARATÓ i 10 KM I MINI-
CURSA POPULAR INFANTIL 

CLUB ATLETISME DE 
PORRERES 

436,83 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

11-11-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT 
ESPORTIVA DELS CLUBS ESPORTIUS 
DE MALLORCA 

CLUB D'ESCACS 
UNIÓ-MARRATXÍ 

729,69 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

11-11-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESE DELS SERVEIS 
ADMINISTRATIUS 
 
REF. Q/2015/2692 

VARIS 526,35 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

11-11-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE CULTURA 
 
REF. Q/2015/2696 

VARIS 4235,37 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

11-11-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DELS SERVEIS 
ADMINISTRATIUS 
 
REF. Q/2015/2675 

VARIS 3190,58 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

12-11-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER A 
L'ACTIVITAT D'HANDBOL DEL 
PROGRAMA DE L'ESPORT PER A 
L'EDAT ESCOLAR A MALLORCA 
(PERÍODE 31/10/14 A 30/10/15) 

FEDERACIÓ BALEAR 
D'HANDBOL 

11346,7 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

12-11-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER A 
L'ACTIVITAT DE JUDO DEL PROGRAMA 
DE L'ESPORT PER A L'EDAT ESCOLAR 
A MALLORCA (PERÍODE DEL 31/10/14 
AL 31/10/15) 

FEDERACIÓ BALEAR 
DE JUDO I EE.AA. 

28022,64 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

12-11-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT 
ESPORTIVA DELS CLUBS ESPORTIUS 
A MALLORCA 

CLUB RÍTMICA NOVA 972,92 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

12-11-15 MODIFICACIÓ DE 
LA RESOLUCIÓ 

JUSTIFICACIÓ DE BESTRETA DE 
CAIXA FIXA 
 
ON DIU J/2015/178 
 
HA DE DIR J/2015/238 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
HISENDA 

118,62 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

12-11-15 MODIFICACIÓ DE 
LA RESOLUCIÓ 

JUSTIFICACIÓ DE LA BESTRETA DE 
CAIXA FIXA 
 
ON DIU J/2015/180 
 
HA DE DIR J/2015/237 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
HISENDA 

149,35 
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DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

12-11-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DELS ÒRGANS DE 
GOVERN 
 
REF. Q/2015/2651 

VIAJES MARTEL, SL 448,46 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

12-11-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE CULTURA 
 
REF. Q/2015/2693 

VIAJES MARTEL, AL 201,78 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

12-11-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, 
ARXIUS I MUSEUS 
 
REF. Q/2015/2640 

VARIS 79,11 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

12-11-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, 
ARXIUS I  MUSEUS 
 
REF. Q/2015/2666 

NOVA AREA, SL 665,49 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

12-11-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, 
ARXIUS I MUSEUS 
 
REF. Q/2015/2694 

VARIS 1815 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

12-11-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE 
PATRIMONI HISTÒRIC 
 
REF. Q/2015/2653 

VARIS 691,08 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

12-11-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE CULTURA 
 
REF. Q/2015/2652 

MABULL 
ESPECTACLES, SL 

290 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

12-11-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE CULTURA 
 
REF. Q/2015/2639 

VARIS 3881,35 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

12-11-15 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

ACTIVITAT FORMATIVA: "ESTATUTO 
BÀSICO DEL EMPLEADO PÚBLICO", DE 
60 HORES DE DURADA (DE 1/10/15 AL 
30/10/15) 

M.R.M.   

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

12-11-15 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

ACTIVITAT FORMATIVA: "ESTATUTO 
BÁSICO DEL EMPLEADO PÚBICO", DE 
60 HORES DE DURADA (DEL 1/10/15 AL 
30/10/15) 

M.C.P.M.   

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

12-11-15 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

ACTIVITAT FORMATIVA: "JORNADA 
SOBRE ASPECTES PRÀCTICS DE LA 
CONTRACTACIÓ", DE 12 HORES DE 
DURADA (DEL 24/09/15 AL 25/09/15) 

M.M.C.   

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

12-11-15 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

ACTIVITAT FORMATIVA: 
"ADMINISTRCIÓ ELECTRÒNICA: 
SIGNATURA ELECTRÒNICA I DNI 
ELECTRÒNIC", DE 24 HORES DE 
DURADA (DEL 07/09/15 AL 16/10/15) 

J.J.M.   

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

12-11-15 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

ACTIVITAT FORMATIVA: "ASPECTES 
PRÀCTICS DE LA CONTACTACIÓ", DE 
12 HORES DE DURADA (DEL 24/09/15 
AL 25/09/15) 

A.M.C.C.   
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DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

12-11-15 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

ACTIVITAT FORMATIVA: 
"ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA: 
SIGNATURA ELECTRÒNICA I DNI 
ELECTRÒNIC", DE 24 HORES DE 
DURADA (DEL 07/09/15 AL 16/10/15) 

C.M.Q.V.   

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

12-11-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER AL PROJECTE 
"PALMA, CIUTAT DE LLEGENDA. 
VOLUM II. CANAVALL, CIUTAT BAIXA" 
(AJUDA MINIMIS 2015) 

J.J.DE OLAÑETA 6300,45 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

12-11-15 ALTRES AUTORITZACIÓ D'URGÈNCIA PER A LA 
NETEJA I CONDICIONAMENT DEL 
JACIMENT ARQUEOLÒGIC DEL VELAR 
DE SA COMA, AL TERME MUNICIPAL 
DE SENCELLES 

VARIS   

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

12-11-15 INICIAR 
EXPEDIENT 

CONCESSIÓ D'UNA APORTACIÓ 
EXTRAORDINÀRIA PER L'ANY 2015 

FUNDACIÓ TEATRE 
PRINCIPAL DE PALMA 

736826,69 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

13-11-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES CORRESPONENTS A LA 2a 
JORNADA TÈCNICA DEL PROJECTE 
EUROPEU EUROREGIÓ "ELS MOLINS: 
UNA ALTRA MIRADA" A LA REGIÓ MIDI-
PIRINEUS 

VIAJES MARTEL, SL 571,72 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

13-11-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DERIVADES DE 
L'ORGANITZACIÓ DE CONTACONTES A 
LES BIBLIOTEQUES DE LA XARXA DE 
BIBLIOTEQUES DE MALLORCA (EXP. 
38/15) 

LA FORNAL 
D'ESPECTACLES DE 
FERRO, SLU 

217,8 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

13-11-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES CORRESPONENTS A 
L'ORGANITZACIÓ DE CONTACONTES A 
LES BIBLIOTEQUES DE LA XARXA DE 
MALLORCA (EXP. 38/15) 

FUNDACIÓ KAIRÓS - 
ACCIÓ SOLIDÀRIA 
 
 

1350 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

13-11-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES CORRESPONENTS A 
L'ESTUDI I CATALOGACIÓ DE LES 
EMBARCACIONS DE LA FLOTA MENOR 
TRADICIONAL DE MALLORCA (EXP. 
35/15) 

B.O.F. 7260 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

13-11-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE PROMOCIÓ ESPORTIVA 
 
REF. Q/2015/2703 

VARIS 2211,32 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

13-11-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE MEDICINA ESPORTIVA 
 
REF. Q/2015/2702 

VARIS 2098,6 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

13-11-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL POLIESPORTIU SANT 
FERRAN 
 
REF. Q/2015/2701 

VARIS 3118,49 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

13-11-15 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

CONTRACTACIÓ CENTRALITZADA PER 
A LA COMPRA DE 90 CAPSES DE 
PAPER DIN A-4 

CANON ESPAÑA, SA 1143,45 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

13-11-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER A LA REALITZACIÓ 
DE 2 CONCERTS (CONVOCATÒRIA 
CIRCUIT DE MÚSICA 2010) 

ASSOCIACIÓ 
CULTURAL ES RULO 
D'ESTABLIMENTS 

1200 
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DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

13-11-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER AL PROJECTE 
CULTURAL "ALART.UNA NIT D'ART A 
ALARÓ 2014" 

AJUNTAMENT 
D'ALARÓ 

7000 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

13-11-15 ALTRES AUTORITZACIÓ D'URGÈNCIA 
RELATIVA AL PROJECTE DE 
CONDICIONAMENT DEL CEMENTIRI 
MUNICIPAL DE FORNALUTX (EXP. 
323/2015) 

VARIS   

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-11-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT 
ESPORTIVA DELS CLUBS ESPORTIUS 
DE MALLORCA 

CLUB BÀSQUET 
CAMPOS 

2432,3 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-11-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT 
ESPORTIVA DELS CLUBS ESPORTIUS 
DE MALLORCA I INICI DECLARACIÓ 
PÈRDUA DEL DRET AL COBRAMENT 
PARCIAL 

CLUB DUET 
TRI&BIKES 

674,56 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-11-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT 
ESPORTIVA DELS CLUBS ESPORTIUS 
DE MALLORCA 

CLUB ATLETISME 
CAMPOS 

729,69 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-11-15 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

DONAR CONFORMITAT I AUTORITZAR 
L'ABONAMENT 
 
OCTUBRE-15 

G.G.N. 296,33 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-11-15 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

DONAR CONFORMITAT I AUTORITZAR 
L'ABONAMENT 
 
SETEMBRE-15 

G.G.N. 269,43 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-11-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER A LA REALITZACIÓ 
DE 3 CONCERTS (CIRCUIT DE MÚSICA 
ANY 2010) 

PARRÒQUIA DE SANT 
BERNAT DE LA REAL 

900 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-11-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER A LA REALITZACIÓ 
DE 3 CONCERTS (CIRCUIT DE MÚSICA 
2010) 

JOVES DE 
MALLORCA PER LA 
LLENGUA 

1100 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-11-15 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

DONAR CONFORMITAT I AUTORITZAR 
L'ABONAMENT 
 
OCTUBRE-15 

N.B.A. 56,19 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-11-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER A LA REALITZACIÓ 
DE 2 CONCERTS (CIRCUIT DE MÚSICA 
ANY 2010) 

ASSOCIACIÓ DE 
VEÏNATS ES CAPITOL 

725 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-11-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER A LA REALITZACIÓ 
D'UN CONCERT (CIRCUIT DE MÚSICA 
ANY 2010) 

ASSOCÍACIÓ DE LA 
SEGONA EDAT DE 
MARIA DE LA SALUT 

275 
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DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-11-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER A LA REALITZACIÓ 
D'UN CONCERT (CIRCUIT DE MÚSICA 
ANY 2010) 

COLLA DE 
CASTELLERS DE 
MALLORCA 

100 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-11-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER A LA REALITZACIÓ 
DE 3 CONCERTS (CIRCUIT DE MÚSICA 
ANY 2010) 

OBRA CULTURAL 
BALEAR 

950 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-11-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER A LA REALITZACIÓ 
D'UN CONCERT 
 
(CIRCUIT DE MÚSICA ANY 2010) 

ASSOCIACIÓ FESTES 
DEL CARME 

550 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-11-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER A LA REALITZACIÓ 
DE 3 CONCERTS (CIRCUIT DE MÚSICA 
ANY 2010) 

CENTRE CULTURAL 
DE FELANITX 

950 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-11-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER A LA REALITZACIÓ 
D'UN CONCERT (CIRCUIT DE MÚSICA 
ANY 2010) 

ASSOCIACIÓ DE LA 
TERCERA EDAT DE 
CALONGE 

275 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-11-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ESTUDI I CATALOGACIÓ DE LES 
EMBARCACIONS DE LA FLOTA MENOR 
TRADICIONAL DE MALLORCA (EXP. 
35/15) 

C.G.G. 7260 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-11-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AJUDA MINIMIS 2014 PER A LA 
PRODUCCIÓ DE L'OBRA "TROBADES" 

COMPANYIA DANSA 
MARIANTÒNIA 
OLIVER SLU 

13223,79 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-11-15 ALTRES AUTORITZACIÓ D'URGÈNCIA DEL 
PROJECTE DE CONSERVACIÓ - 
RESTAURACIÓ DE LA VOLADA DE LA 
FAÇANA DE L'AJUNTAMENT DE PALMA 

AJUNTAMENT DE 
PALMA 

  

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-11-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT 
ESPORTIVA DELS CLUBS ESPORTIUS 
DE MALLORCA 

PENYA ESPORTIVA 
S'ARENAL 

1459,38 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-11-15 ALTRES SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE (TROFEUS) 
PER AL DESENVOLUPAMENT DE 
L'ACTIVITAT CAMPIONAT DE 
MALLORCA INFANTIL DE PUMSES 

FEDERACIÓN 
BALEAR DE 
TAEKWONDO 

230,31 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

17-11-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE SUBMINISTRAMENT DE 
MATERIAL TÈXTIL ESPORTIU  

PLAÇA 18, SL 8847,99 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

17-11-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT 
ESPORTIVA DELS CLUBS ESPORTIUS 
DE MALLORCA I PÈRDUA DEL DRET AL 
COBRAMENT PARCIAL 

CLUB BALONCESTO 
COSTA CALVIÀ 

1629,02 
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DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

17-11-15 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

ERROR MATERIAL DE LA RESOLUCIÓ 
DE 30/09/15, DE JUSTIFICACIÓ DE LA 
BESTRETA DE CAIXA FIXA EN EL 
SENTIT: 
 
ON DIU: J/2015/188 
 
HA DE DIR: J/2015/236 

VARIS   

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

17-11-15 ALTRES ORDRE D'EXECUCIÓ DE RETIRADA DE 
PLACA METÀL·LICA A LA TORRE DE 
SA PEDRISSA, TERME MUNICIPAL DE 
DEIÀ 

VARIS   

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

17-11-15 ALTRES RESOLUCIÓ DE MODIFICACIÓ DE LA 
PROPOSTA D'INICI I TRÀMIT 
D'AUDIÈNCIA DEL PROCEDIMENT DE 
PÈRDUA DEL DRET A COBRAR UNA 
SUBVENCIÓ 

RES DE RES I EN 
BLANC 

  

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

18-11-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

PRÈCTEC PER DUR A TERME LA 
REALITZACIÓ DE LES OBRES DE 
CONDICIONAMENT I ADQUISICIÓ 
D'EQUIPAMENT ESCÈNIC 

FUNDACIÓ TEATRE 
PRINCIPAL DE PALMA 

276262,66 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

18-11-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBMINISTRAMENT 
D'ENREGISTRAMENTS SONORS I 
AUDIOVISUALS DESTINATS A LA 
XARXA DE BIBLIOTEQUES DE 
MALLORCA (PR128/13 P) 

UTE LIBER 
DISTRIBUCIONES 
EDUCATIVAS, SL-
CUENTOS DEL 
MUNDO SHALIB, SL 
(INFOBIBLIOTECAS) 

10721,89 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

18-11-15 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

ERRORS MATERIALS A LA RESOLUCIÓ 
DE 21/09/15 DE JUSTIFICACIÓ DE LA 
BESTRETA DE CAIXA FIXA J/2015/173 
(ON DIU J/2015/173 HA DE DIR 
J/2015/234) 

VARIS 3000 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

18-11-15 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

ERRORS MATERIALS DE LA 
RESOLUCIÓ DE 21/09/15, DE 
JUSTIFICACIÓ DE LA BESTRETA DE 
CAIXA FIXA J/2015/177 (ON DIU 
H/2015/177 HA DE DIR J/2015/232) 

VARIS 370,98 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

19-11-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL 
TÈXTIL ESPORTIU I MATERIAL 
ESPORTIU FUNGIBLE PER AL 
DESENVOLUPAMENT DELS 
PROGRAMES DE LA DIRECCIÓ 
INSULAR D'ESPORTS ANY 2014 

PLAÇA 18, SL 11947,3 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

19-11-15 ALTRES SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE (TROFEUS) 
PER AL DESENVOLUPAMENT DE 
L'ACTIVITAT CROS POPULAR DIJOUB 
BO 2015 

CLUB ATLETISME 
RAIGUER DE 
MALLORCA 

525,76 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

19-11-15 ALTRES DISPOSICIÓ DESPESES 
CORRESPONENTS A LA REUNIÓ DE 
COORDINACIÓ I JORNADA TÈCNICA 
DEL PROJECTE EUROPEU 
EUROREGIÓ "ELS MOLINS: UNA ALTRA 
MIRADA" A LA LOCALITAT FRANCESA 
DE MILLAU (MIDI-PIRINEUS) 

VIAJES MARTEL, SL 680,04 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

19-11-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ORGANITZACIÓ DE CONTACONTES A 
LES BIBLIOTEQUES DE LA XARXA DE 
BIBLIOTEQUES DE MALLORCA 

M.F.M. 157,3 
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DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

19-11-15 ALTRES INCLUSIÓ EN NÒMINA DESPESES 
DESPLAÇAMENT PER RAÓ DEL 
SERVEI (REUNIÓ DEL GRUPO PIEDRA 
DEL GEIIC ELS DIES 13 i 14 DE 
NOVEMBRE 2015) 

I.A.B. 184,95 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

19-11-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER AL PROJECTE 
"ENTRE SELMA I DENVER" DE 
L'EQUILIBRISTE (AJUDA MINIMIS 2015) 

PRODUCCIONS BLAU, 
SL 

4000 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

19-11-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER AL PROJECTE 
"REINES DE MALLORQUES. A L'OMBRA 
DEL PODER. VOLUM II" D'EUSÈBIA 
RAYÓ FERRER (AJUDA MINIMIS 2015) 

J.J. DE OLAÑETA 6138,9 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

19-11-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER AL PROJECTE "EL FIL 
D'ARIADNA" D'ANEGATS (AJUDA 
MINIMIS 2015) 

PRODUCCIONS BLAU 
SL 

4000 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

19-11-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER AL PROJECTE "CANT 
LITÚRGIC I PARALITÚRGIC A LLUC" DE 
L'ESCOLANIA DE BLAUETS DEL 
SANTUARI DE LLUC (AJUDA MINIMIS 
2015) 

A.F.C. 4000 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

19-11-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER AL PROJECTE 
"BALEARS: BALLS I CANÇONS" DE 
L'ESCOLANIA DE BLAUETS DEL 
SANTUARI DE LLUC (AJUDA MINIMIS 
2015) 

A.F.C. 4000 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

19-11-15 ALTRES DESIGNACIÓ TITULAR I SUPLENT 
TRIBUNAL QUALIFICADOR PROVES 
SELECTIVES PER A LA CREACIÓ 
D'UNA BORSA DE TREBALL 
D'AUXILIAR DE BIBLIOTECA AMB 
CARÀCTER TEMPORAL O INTERÍ DE 
L'AJUNTAMENT DE DEIÀ 

VARIS   

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

20-11-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE LA COMISSIÓ 
D'ESPORTS 
 
REF. Q/2015/2756 

VARIS 1770,34 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

20-11-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES PROMOCIÓ ESPORTIVA 
 
REF. Q/2015/2758 

VARIS 7964,32 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

20-11-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE MEDICINA ESPORTIVA 
 
REF. Q/2015/2759 

VARIS 836,7 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

20-11-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL POLIESPORTIU SANT 
FERRAN 
 
REF. Q/2015/2760 

VARIS 3695,63 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

20-11-15 ALTRES RESOLUCIÓ DENEGACIÓ 
INDEMNITZACIÓ DESPESES VIATGE 
AMB MOTIU DE L'ASSISTÈNCIA AL 
CURS "EL LIBRO ELECTRÓNICO Y SUS 
APLICACIONES BIBLIOTECARIAS" 

N.M.S. 106,8 
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DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

23-11-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER A 
L'ACTIVITAT DE BOXA DEL PROGRAMA 
DE L'ESPORT PER A L'EDAT ESCOLAR 
A MALLORCA (PERÍODE ENTRE 
31/10/14 i 30/10/15) 

FEDERACIÓ BALEAR 
DE BOXA 

1701 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

23-11-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER AL PROJECTE 
EXPOSITU D'ARTS PLÀSTIQUES EN 
L'ESDEVENIMENT "NIT DE L'ART 2014" 
DE NOA LIDOR (AJUDA MINIMIS 2014) 

ESTABLECIMIENTOS 
DOUDMAN, SL 

1500 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

23-11-15 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

ASSISTÈNCIA AL CURS "LAS 
DIFICULTADES JURÍDICO-
ADMINISTRATIVAS DE LA GESTIÓN 
CULTURAL: PROPUESTAS DE 
SOLUCIÓN" DUT TERME A MADRID 
ELS DIES 25 i 26 DE NOVEMBRE 2015 

R.M.C.O.   

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

23-11-15 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

ASSISTÈNCIA AL CURS "LAS 
DIFICULTADES JURÍDICO-
ADMINISTRATIVAS DE LA GESTIÓN 
CULTURAL: PROPUESTAS DE 
SOLUCIÓN" DUT TERME A MADRID 
ELS DIES 25 i 26 DE NOVEMBRE 2015 

C.B.B.   

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

24-11-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT 
ESPORTIVA DELS CLUBS ESPORTIUS 
DE MALLORCA 

CLUB PATINATGE 
RODES D'OR 

1459,38 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

24-11-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER A L'ACTIVITAT DE 
PIRAGÜISME DEL PROGRAMA DE 
L'ESPORT PER A L'EDAT ESCOLAR A 
MALLORCA (PERÍODE DEL 31/10/14 AL 
30/10/15) 

FEDERACIÓ BALEAR 
DE PIRAGÜISME 

9788,73 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

24-11-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER A 
L'ACTIVITAT DE TAEKWONDO DEL 
PROGRAMA DE L'ESPORT PER A 
L'EDAT ESCOLAR A MALLORCA (DEL 
31/10/14 AL 30/10/15) 

FEDERACIÓ BALEAR 
DE TAEKWONDO 

4594,5 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

24-11-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER A 
L'ACTIVITAT DE TIR OLÍMPIC DEL 
PROGRAMA DE L'ESPORT PERP A 
L'EDAT ESCOLAR A MALLORCA 
(PERÍODE DEL 31/10/15 AL 30/10/15) 

FEDERACIÓ BALEAR 
DE TIR OLÍMPIC 

3570 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

24-11-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER A 
L'ACTIVITAT DE KARATE DEL 
PROGRAMA DE L'ESPORT PER A 
L'EDAT ESCOLAR A  MALLORCA 
(PERÍODE DEL 31/10/14 AL 30/10/15) 

FEDERACIÓ DE 
KARATE DE LES 
ILLES BALEARS 

8854,64 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

24-11-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER A 
L'ACTIVITAT DE CICLISME DEL 
PROGRAMA DE L'ESPORT PER A 
L'EDAT ESCOLAR A MALLORCA 
(PERÍODE DEL 31/10/14 AL 30/10/15) 

FEDERACIÓ DE 
CICLISME DE LES 
ILLES BALEARS 

16844,24 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

24-11-15 INICI 
PROCEDIMENT 
ADMINISTRATIU 

PÈRDUA DEL DRET A COBRAR 
SUBVENCIÓ PER DONAR SUPORT A 
LA REALITZACIÓ DE PROJECTES 
ARTÍSTICS D'ARTS ESCEÈNIQUES DE 
CARÀCTER PROFESSIONAL (AJUDA 
MINIMIS 2013) 

RES DE RES I EN 
BLANC, SL 

453,43 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

24-11-15 ALTRES AUTORITZACIÓ URGÈNCIA PER A LA 
REINTEGRACIÓ VOLUMÈTRICA I 
PICTÒRICA DELS DITS QUE MANQUEN 
A LES MANS DELS ÀNGELS DEL 
CONJUNT ESCULTÒRIC DE LA MARE 
DE DÉU MORTA, ESGLÉSIA SANTA 
MARIA DE ROBINES, DE BINISSALEM 

VARIS   
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DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

25-11-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER A 
L'ACTIVITAT DE PÀDEL DEL 
PROGRAMA DE L'ESPORT PER A  
L'EDAT ESCOLAR A MALLORCA (DEL 
31/10/14 AL 30/10/15) 

FEDERACIÓ BALEAR 
DE PÀDEL 

3000 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

25-11-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER A 
L'ACTIVITAT DE BALL ESPORTIU DEL 
PROGRAMA DE L'ESPORT PER A 
L'EDAT ESCOLAR A MALLORCA (DEL 
31/10/14 AL 30/10/15) 

FEDERACIÓ BALEAR 
DE BALL ESPORTIU 

3000 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

25-11-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER A 
L'ACTIVITAT DE FUTBOL DEL 
PROGRAMA DE L'ESPORT PER A 
L'EDAT ESCOLAR A MALLORCA (DEL 
31/10/14 AL 30/10/15) 

FEDERACIÓ DE 
FUTBOL DE LES 
ILLES BALEARS 

205698,91 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

25-11-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER A 
L'ACTIVITAT DE PETANCA DEL 
PROGRAMA DE L'ESPORT PER A 
L'EDAT ESCOLAR A MALLORCA (DEL 
31/10/14 AL 30/10/15) 

FEDERACIÓ BALEAR 
DE PETANCA 

3150 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

25-11-15 ALTRES DESPESES RELATIVES AL 
CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT 
DE TROFEUS PER A LES ACTIVITATS I 
ELS ESDEVENIMENTS ESPORTIUS 
REALITZATS A MALLORCA  (JUNY 
2015) 

EUROCEBRIAN, SL 4188,95 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

25-11-15 ALTRES RESOLUCIÓ PER LA QUAL ES 
RECTIFIQUEN ERRORS MATERIALS 
DE LA RESOLUCIÓ DE 26/10/16 DE 
JUSTIFICACIÓ DE BESTRETA DE 
CAIXA FIXA  

VARIS 1409,26 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

25-11-15 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

APROVAR EL COMPTE JUSTIFICATIU 
J/2015/252 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
HISENDA 

28,5 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

25-11-15 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

APROVAR EL COMPTE JUSTIFICATIU 
J/2015/247 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
HISENDA 

285,67 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

25-11-15 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

APROVAR EL COMPTE JUSTIFICATIU 
J/2015/248 

DEPARTAMENT 
D'ECONMIA I HISEND 

60,39 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

25-11-15 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

APROVAR EL COMPTE JUSTIFICATIU 
J/2015/250 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
HISENDA 

1275,99 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

25-11-15 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

APROVAR EL COMPTE JUSTIFICATIU 
J/2015/243 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
HISENDA 

835,95 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

25-11-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT 
ESPORTIVA DELS CLUBS ESPORTIUS 
DE MALLORCA 

CLUB NATACIÓ 
CIUTAT DE PALMA 

972,92 
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DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

25-11-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT 
ESPORTIVA DELS CLUBS ESPORTIUS 
DE MALLORCA 

CLUB ESCACS LA 
BALANGUERA 

729,69 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

25-11-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER A 
L'ACTIVITAT DE LLUITA OLÍMPICA DEL 
PROGRAMA DE L'ESPORT PER A 
L'EDAT ESCOLAR A MALLORCA (DEL 
31/10/14 AL 30/10/15) 

FEDERACIÓ BALEAR 
DE LLUITA OLÍMPICA 

13537,88 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

25-11-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER A 
L'ACTIVITAT D'ESCACS DEL 
PROGRAMA DE L'ESPORT PER A 
L'EDAT ESCOLAR (PERÍODE DEL 
31/10/14 AL 30/10/15) 

FEDERACIÓ BALEAR 
D'ESCACS 

8729,87 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

25-11-15 ALTRES SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE (TROFEUS) 
PER AL DESENVOLUPAMENT DE 
L'ACTIVITAT CARRERA POPULAR 
SURASPORTS 2015 

CLUB 
MULTIPALMASPORTS 

235,73 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

25-11-15 ALTRES SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE (TROFEUS) 
PER AL DESENVOLUPAMENT DE 
L'ACTIVITAT CROS POPULAR ILLES 
MALGRATS 2015 

CLUB ATLETISME 
AMISTAT 

525,76 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

25-11-15 ALTRES SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE (TROFEUS) 
PER AL DESENVOLUPAMENT DE 
L'ACTIVITAT I CROSS FEDERADO Y 
POPULAR CLUB ATLETISME BADIA DE 
PALMA 

CLUB ATLETISME 
BADIA DE PALMA 

411,1 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

25-11-15 ALTRES SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE (TROFEUS) 
PER AL DESENVOLUPAMENT DE 
L'ACTIVITAT TORNEIG DE NADAL DE 
FUTBOL 3x3 

JUST JUST SANT 
JOAN, C.F.S. 

61 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

26-11-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT 
ESPORTIVA DELS CLUBS ESPORTIUS 
DE MALLORCA I INICI PÈRDUA DRET 
COBRAMENT PARCIAL SUBVENCIÓ 

CLUB AIGUA ESPORT 
ARTÀ 

756,01 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

26-11-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER A 
L'ACTIVITAT DE GOLF DEL PROGRAMA 
DE L'ESPORT PER A L'EDAT ESCOLAR 
A MALLORCA (PERÍODE DEL 31/10/14 
AL 30/10/15) 

FEDERACIÓ BALEAR 
DE GOLF 

6295,49 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

26-11-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

REALITZACIÓ ACTIVITAT "ELS 
VIATGES DEL PIRATA TONI TRONS" 
(PROJECTE "EL JARDÍ MÀGIC. ELS 
DISSABTES LLEGIM I ENS DIVERTIM A 
LA MISERICÒRDIA" 

G.S.T. 326,7 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

26-11-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ORGANITZACIÓ D'ESPECTACLES 
TEATRALS A LES BIBLIOTEQUES DE 
LA XARXA DE BIBLIOTEQUES DE 
MALLORCA (ACTUACIONS: 
"TRIPIJOCS: CIÈNCIA, MÚSICA I 
MÀGIA" A SENCELLES I  "SOL SOLET" 
A PETRA) 

MALLORCLOWN 300 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

26-11-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ORGANITZACIÓ D'ESPECTACLES 
TEATRALS A LES BIBLIOTEQUES DE 
LA XARXA DE BIBLIOTEQUES DE 
MALLORCA (ACTUACIONS: "EL 
PALLASSO ANDREU" A ALARÓ, 
PORTOCOLOM I BÚGER; "DAMIÀ EL 
BUFÓ" A PETRA I "CONTES DE 
MARGALIDETA  I EL PADRÍ BERNAT" A 
CALVIÀ ES GENERADOR) 

J.M.P.F. 772,72 
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DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

26-11-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ORGANITZACIÓ D'ESPECTACLES 
TEATRALS A LES BIBLIOTEQUES DE 
LA XARXA DE BIBLIOTEQUES DE 
MALLORCA (ACTUACIÓ: 
"MUSICONTES" ) 

MÚSICS DE GIRONA, 
SOCIETAT 
COOPERATIVA 
CATALANA LIMITADA 

250 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

26-11-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBMINISTRAMENT 
D'ENREGISTRAMENTS SONORS I 
AUDIOVISUALS DESTINATS A LA 
BIBLIOTECA DE CULTURA ARTESANA 

UTE LIBER 
DISTRIBUCIONES 
EDUCATIVAS, SL-
CUENTOS DEL 
MUNDO SHALIB, SL 

680,52 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

27-11-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE 
SOCIRRISME PISCINA POLIESPORTIU 
SANT FERRAN (DE L'1 AL 15 DE 
SETEMBRE 2015) 

BALEARES DE 
GESTIÓN DE 
SEGURIDAD Y 
SALVAMENTO, SL 

1341,65 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

27-11-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI D'ESTUDIS I 
TREBALLS TÈCNICS PER AL 
DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA 
"JUGAM, POSA VALORS A L'ESPORT 
2015" 

A.J.M.S. 3174,97 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

27-11-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT 
ESPORTIVA DELS CLUBS ESPORTIUS 
DE MALLORCA I INICI PROCED. 
PÈRDUA DRET COBRAMENT PARCIAL 
SUBVENCIÓ 

CLUB ATLETISME 
MANACOR 

285,19 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

27-11-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SERVEI DE MANTENIMENT I 
CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA DE 
L'EDIFICI DEL MUSEU KREKOVIC 
OCTUBRE 2015 

ROIG OBRES 
SERVEIS I MEDI 
AMBIENT, SA 

457,38 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

27-11-15 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

ASSISTÈNCIA, PER MOTIUS DEL 
SERVEI,  A LA SESSIÓ FORMATIVA 
DEL PROGRAMA "e-BIBLIO" DIA 3/12/15 
A MADRID  

C.M.Q.V.   

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

27-11-15 ALTRES AUTORITZACIÓ D'URGÈNCIA  PER 
DUR A TERME L'ESTUCAT I LA 
REITEGRACIÓ PICTÒRICA DEL SANT 
CRIST CRUCIFICAT  DE L'ESGLÉSIA DE 
SANTA CREU DE PALMA 

VARIS   

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

27-11-15 ALTRES AUTORITZACIÓ D'URGÈNCIA PER DUR 
A TERME LA REINTEGRACIÓ 
VOLUMÈTRICA DE L'ESCULTURA DE 
SANTA AÏNA, UBICADA A L'ESGLÉSIA 
DE SANTA CREU DE PALMA 

VARIS   

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

30-11-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE CULTURA 
 
REF. Q/2015/2843 

VARIS 10793,92 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

30-11-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, 
ARXIUS I MUSEUS 
 
REF. Q/2015/2837 

VARIS 7227,8 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

30-11-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES EDIFICI KREKOVIC 
 
REF. Q/2015/2840 

XICARANDANA, SL 4531,45 
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DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

30-11-15 ALTRES DESPESES CORRESPONENTS A LA 
REALITZACIÓ DE LA SENYALÈTICA DE 
6 MOLINS DE MALLORCA DE LA RUTA 
DELS MOLINS DEL PROJECTE 
EUROPEU EUROREGIÓ "ELS MOLINS: 
UNA ALTRA MIRADA" 

ROTULS MANACOR, 
SL 

1954,15 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

30-11-15 ALTRES DESPESES CORRESPONENTS AL 
SUBMINISTRAMENT DE 500 MAPES 
DESPLEGABLES DE LA RUTA DELS 
MOLINS DEL PROJECTE EUROPEU 
EUROREGIÓ "ELS MOLINS: UNA ALTRA 
MIRADA" 

AMADIP.ESMENT 
FUNDACION 

344,85 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

30-11-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT 
ESPORTIVA DELS CLUBS ESPORTIUS 
DE MALLORCA I NICI PROCEDIMENT 
PÈRDUA DRET AL COBRAMENT 
PARCIAL DE LA SUBVENCIÓ 

CLUB BÀSQUET 
CONSELL 

1316,41 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

30-11-15 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

ACTIVITAT FORMATIVA: 
"ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA: 
SIGNATURA ELECTRÒNICA I DNI 
ELECTRÒNIC", DE 24 HORES DE 
DURADA (DEL 7/9/15 AL 16/10/15) 

C.M.L.   

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

08-01-16 NOMENAMENT 
REPRESENTANTS 

Nomenar representants de la comissió per 
a la incorporació de la Central 
d'Emergències del Consell de Mallorca al 
Sistema Integral de Gestio Emergencies 
112 

SRV I FMP   

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

08-01-16 ALTRES Declarar la pèrdua d'habilitació com 
especialista en rescat de muntanya  

J.L.F.LL.   

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

07-01-16 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

RECONEIXER HORES FORMACIÓ 
"TALLER PER A MANEIG D'ENTORN 
VIRTUAL A  PMR 

PMR   

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

07-01-16 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

RECONEIXER HORES FORMACIÓ PEL 
CURS "PROCEDIMENT ADMINISTRATIU 
AL CONSELL DE MALLORCA" 

PMR   

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

24-11-15 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

RECONEIXER HORES FORMACIÓ PEL 
CURS "REDACCIÓ DOCUMENTS 
ADMINISTRATIUS: LA RESOLUCIÓ 
ADMINISTRATIVA" A C.N.T. 

C.N.T.   

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

24-11-15 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

RECONEIXER HORES FORMACIÓ PEL 
CURS "JORNADA SOBRE ASPECTES 
PRÀCTICA DE LA CONTRACTACIÓ 
ADMINISTRATIVA" A C.N.T. 

C.N.T.   

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

13-01-16 AUTORITZACIÓ 
ASSISTÈNCIA 
CURSOS 

Autorització assistència a Jornada sobre 
el Nou pacte de batles pel Clima i 
l'Energia 

MMD I AMC   

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

25-01-16 INCLUSIÓ NÓMINA 
INDEMNITZACIÓ 

Autoritzar l'abonament en nòmina per 
comissió per raó del Servei per l'assitència 
a la Jornada sobre nou pacte de batles pel 
Clima i l'Energia 

MMD 87,7 
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DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

23-12-15 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

Aprovar comte justificatiu relació factures 
J/2015/299 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

1983,01 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

15-01-16 ALTRES NOMENAR INSTRUCTOR EXPEDIENT 
DISCIPLINARI INCOAT A EMPLEAT 
AJ.PORRERES 

AJUNTAMENT DE 
PORRERES I JMBG 

  

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

18-01-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

Autoritzar i disposar Despesa pèr 
contracte menor per a redacció de 
projectes tècnics a Valldemossa i Ses 
Salines 

SOLID INGECON, SLU 11232,43 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

21-01-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

Autoritzar i disposar una despesa per 
contracte menor per un projecte 
d'evacuació d'Aigües pluvials a 
Palmanyola 

CONSULTORS 
D'ENGINYERIA I 
URBANISME, SL 

3500 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

15-01-16 APROVACIÓ INICI 
EXP. 
CONTRACTACIÓ 

Iniciar expedient contractacio 
subministrament manigues d'extensió 
doble d'alta pressió i conectors pel Servei 
de Bombers 

SERVEI DE BOMBERS 
DEL CONSELL DE 
MALLORCA 

  

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

15-01-16 APROVAR 
EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ 

Iniciar l'expedient relatiu a contractar 
subministrament 4 trípodes de rescat 
homologats 

SERVEI DE BOMBERS 
DEL CONSELL DE 
MALLORCA 

  

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

27-01-16 PROVES 
SELECTIVES 
INTERINES 

Convocar proves per habilitació com a 
especialista en rescat de muntanya entre 
el Personal del Servei de Bombers del 
Consell de Mallorca 

SERVEI DE BOMBERS 
DEL CONSELL DE 
MALLORCA 

  

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

29-01-16 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

 RECTIFICAR RESOLUCIO D'APROVAR 
COMTE JUSTIFICATIU RELACIÓ 
FACTURES J/2015/299 DIRECCIO 
INSULAR D'EMERGÈNCIES 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

1983,01 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

01-02-16 DESESTIMAR 
RECURS 

DESESTIMAR REQUERIMENTS 
INTERPOSATS AJ. ESCORCA I SA 
POBLA RELATIVES A  LA 
DESESTIMACIO SOL.LICITUDS EN EL 
MARC DE COOPERACIONS 
TÈCNIQUES 2015 

AJUNTAMENTS 
ESCORCA I SA 
POBLA 

  

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

03-02-16 CONVOCATÒRIA 
CURS 

ORGANITZAR AMB EL CONSORCI TIC 
MALLORCA  I OBRIR INSCRIPCIO  
CONVOCATÒRIA DEL CURS AVANÇAT 
DE CERTIFICAT DIGITAL 

 CONSORCI TIC 
MALLORCA 

  

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

28-01-16 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

Retornar documentació per estimar no 
procedent l'assistència per emetre 
informes tècnics i jurídics pel Ajuntament 
de Sóller 

Ajuntament de Sóller   

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

22-12-15 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA CONTRACTE 
RELATIU SUBMINISTRAMENT 
CONTENIDORS RECOLLIDA 
SELECTIVA 22/07/13. 

ROTOTANK, S.L. 6200 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

13-01-16 ALTRES REBUIG FACTURA REMESA. WATERTAXI, S.L. 4598 
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DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

13-01-16 ALTRES CLASSIFICACIÓ PROPOSICIONS I 
REQUERIMENT DOCUMENTACIÓ 
CONTRACTE GESTIÓ REFUGI CAN BOI 
EN RÈGIM CONCESSIÓ MITJANÇANT 
PROCEDIMENT OBERT. 

VARIS   

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

15-01-16 COMPENSACIÓ 
HORES FORMACIÓ 

COMPENSACIÓ DE DIES PER HORES 
DE FORMACIÓ AL TREBALLADOR PTM. 

VARIS   

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

15-01-16 COMPENSACIÓ 
HORES FORMACIÓ 

COMPENSACIÓ DE DIES PER HORES 
DE FORMACIÓ AL TREBALLADOR PTM. 

VARIS   

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

15-01-16 COMPENSACIÓ 
HORES FORMACIÓ 

COMPENSACIÓ DE DIES PER HORES 
DE FORMACIÓ AL TREBALLADOR PTM. 

VARIS   

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

15-01-16 INICIAR 
EXPEDIENT 

INICIAR EXP. APORTACIÓ ECONÒMICA 
CIM A FAVOR DE FUNDACIÓ CASTELL 
ALARÓ COM PATRÓ DE LA FUNDACIÓ 
PEL SEU MANTENIMENT I 
FUNCIONAMENT PER ANY 2016. 

INTERVENCIÓ GRAL.   

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

18-01-16 ALTRES DESIGNAR PER COMPARÈIXER A LA 
INSPECCIÓ PROVINCIAL TREBALL I 
SEGURETAT SOCIAL. 

VARIS   

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

18-01-16 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES 
RELACIÓ FRES. Q/2016/7. 

INTERVENCIÓ GRAL. 1202,33 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

19-01-16 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVAR, AUTORITZAR I DISPOSAR 
UNA DESPESA A FAVOR DE LA VOLA 
1981, S.A.. 

INTERVENCIÓ GRAL. 18513 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

28-01-16 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

AUTORITZACIÓ DE DESPLAÇAMENT 
EN COMISSIÓ DE SERVEIS. 

LAG.   

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

29-01-16 ABONAR AJUDA 
ECONÒMICA 
FAMÍLIES AMB 
MENORS 

AJUDA PER ESCOLARITAT AL 
TREBALLADOR SAC. 

VARIS   

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

29-01-16 ABONAR AJUDA 
ECONÒMICA 
FAMÍLIES AMB 
MENORS 

AJUDA PER ESCOLARITAT AL 
TREBALLADOR ACC. 

VARIS   

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

29-01-16 ABONAR AJUDA 
ECONÒMICA 
FAMÍLIES AMB 
MENORS 

AJUDA PER ESCOLARITAT A LA 
TREBALLADORA MJCP. 

VARIS   

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

29-01-16 CONTRACTACIÓ 
PERSONAL 
LABORAL 

CONTRACTACIÓ PERSONAL LABORAL 
TEMPORAL DINS EL PROJECTE DE 
GARANTIA JUVENIL "ES MURTAR DE 
SON AMER". 

VARIS   

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

08-02-16 COMPENSACIÓ 
HORES FORMACIÓ 

COMPENSACIÓ DE DIES PER HORES 
DE FORMACIÓ A LA TREBALLADORA 
LFC. 

VARIS   

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

08-02-16 COMPENSACIÓ 
HORES FORMACIÓ 

COMPENSACIÓ DE DIES PER HORES 
DE FORMACIÓ A LA TREBALLADORA 
FMCF. 

VARIS   

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

08-02-16 COMPENSACIÓ 
HORES FORMACIÓ 

COMPENSACIÓ DE DIES PER HORES 
DE FORMACIÓ A LA TREBALLADORA 
AGG. 

VARIS   

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

08-02-16 COMPENSACIÓ 
HORES FORMACIÓ 

COMPENSACIÓ DE DIES PER HORES 
DE FORMACIÓ A LA TREBALLADORA 
CPV. 

VARIS   

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

05-02-16 ALTRES ANULACIÓ PROPOSICIONS I 
REQUERIMENT DOCUMENTACIÓ 
CONTRACTE GESTIÓ REFUGI CAN BOI 
EN RÈGIM DE CONCESSIÓ 
MITJANÇANT TRAMITACIÓ ORDINÀRIA 
I PROCEDIMENT OBERT. 

VARIS   

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

05-02-16 FINALITZACIÓ 
CONTRACTE 
LABORAL 

FINALITZACIÓ CONTRACTE 
TREBALLADORA YPS PER BAIXA 
VOLUNTÀRIA. 

VARIS   
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DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

10-02-16 ALTRES CLASSIFICACIÓ PROPOSICIONS I 
REQUERIMENT DOCUMENTACIÓ 
CONTRACTE OBRES EXECUCIÓ  
CALDERA BIOMASSA REFUGI SON 
AMER. 

VARIS   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

18-01-16 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

Atorgar complements productivitat 
bombers reforç parcs octubre 2015 

Varis Servei Bombers   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

18-01-16 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

Atorgar complements productivitat 
sergents guàrdies localització desembre 
2015 

Varis   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

18-01-15 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

Atorgar complement productivitat sots-
oficial guàrdies localització desembre 
2015 

JCG   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

18-01-16 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

Atorgar complement productivitat tècnic 
servei bombers guàrdies localització 
desembre 2015 

SRV   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

18-01-16 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

Atorgar complements productivitat varis 
Funció Pública 

Varis   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

18-01-16 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

Atorgar complements productivitat varis 
TIC 

Varis   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

18-01-16 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

Concedir permís IT complement 100% 
FABS 

FABS   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

11-01-16 ALTRES Retencions sindicals desembre 2015 UGT, CSI-CSIF, 
CCOO, STEI 

  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

14-12-15 ALTRES REBUTJAR FRA Nº M 1610  PER 
IMPORT DE 7'87 ¤ DE L'ENTITAT 
GRAVADOS NAYBOR SA.  

GRAVADOS NAYBOR, 
S.A. 

  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

14-12-15 ALTRES REBUTJAR FRA Nº 1620 PER IMPORT 
DE 7'87 ¤ DE L'EMPRESA GRAVADOS 
NAYBOR , SA. 

GRAVADOS NAYBOR, 
S.,A. 

  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

12-01-16 ALTRES REBUTJAR FRA. 1511 74 PER IMPORT 
DE 2969,82 ¤ PER SERVEIS AUXILIARS 
REALITZATS ENTRE 01/10/2015 I 
20/10/2015 AL POLIESPORTIU SANT 
FERRAN.PER NO COINCIDIR EL 
PERIODE FACTURAT AMB EL DESCRIT 
A LA FACTURA.   

VISABREN 
SERVICIOS 
GENERALES 
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DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

12-01-16 ALTRES REBUTJAR FRA 1511 75 PER IMPORT 
DE 4.009,26 ¤ PER SERVEIS AUXILIARS 
REALITZATS ENTRE 21/10/2015 IM 
16/11/2015 AL POLIESPORTIU SAN 
FERRAN PER NO COINCIDIR EL 
PERIODE FACTURAT AMB EL DESCRIT 
A LA FACTURA. 

VISABREN 
SERVICIOS 
GENERALES 

  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

12-01-16 ALTRES PROPOSAR EL PAGAMENT DE 
18.559,97 ¤ A CÀRREC DE L'OPERACIÓ 
COMPTABLE o NÚM. 220150031471 

CONSELLER 
D'ECONOMIA I 
HISENDA 

18559,97 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

12-01-16 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

PROPOSAR EL PAGAMENT DE 
54.064,19 ¤ A FAVOR DE SALZILLO 
SEGURIDAD, S.A. A CÀRREC DE 
L'OPPERACIÓ O NÚM 220150030823 

CONSELLER 
D'ECONOMIA I 
HISENDA 

54064,19 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

12-01-16 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

PROPOSAR EL PAGAMENT DE 4.225,62 
¤ A FAVOR DE SALZILLO SEGURIDAD, 
S.A., CORRESPONENT A LES FRES.  
D'ABRIL DEL SERVEI DE VIGILÀNCIA 
DEL MUSEU KREKOVIC,  

CONSELLER 
D'ECONOMIA I 
HISENDA 

4225,62 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

12-01-16 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

PROPOSAR EL PAGAMENT DE 
12.426,86 ¤ A FAVOR DE SALZILLO 
SEGURIDAD, S.A. CORRESPONENT A 
LA FRA. DE NOVEMBRE DEL SERVEI 
DE VIGILANCIA DE PALAU REIAL. A 
CÀRREC DE L'OPERACIÓ O NUM. 
220150030827 

CONSELLER 
D'ECONOMIA I 
HISENDA 

12426,86 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

12-01-16 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

PROPOSAR EL PAGAMENT DE 9.640,84 
¤ A FAVOR DE SALZILLO SEGURIDAD, 
S.A. CORRESPONENT A LA FRES. DE 
SETEMBRE I OCTUBRE 2015 PEL 
SERVEI DE VIGILANCIA POLIESPORTIU 
SANT FERRAN.  

CONSELLER 
D'ECONOMIA I 
HISENDA 

9640,84 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

12-01-16 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

PROPOSAR EL PAGAMENT DE LES 
FRES DE NETEJA DEL MES DE 
SETEMBRE I OCTUBRE A FAVOR DE 
KLUH LINAER, A CARREC DE 
L'OPERACIÓ COMPTABLE O Nº 
220150031837 

CONSELLER 
D'ECONOMIA I 
HISENDA 

7129,6 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

12-01-16 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

PROPOSAR EL PAGAMENT DE 2718,14 
¤  A FAVOR DE KLUH LINAER, 
CORRESPONENT A LA NETEJA DEL 
MES D'OCTUBRE DELS EDIFICIS DEL 
CIM 

CONSELLER 
D'ECONOMIA I 
HISENDA 

2718,14 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

18-01-16 APROVAR 
PROJECTE 

APROVACIÓ DEL PROJECTE DE LES 
OBRES DE SUBSTITUCIÓ  DE LA 
CALDERA DE L'EDIFICI DE LA 
MISERICÒRDIA DEL CIM I 
INSTAL·LACIO AMB UN PRESSUPOST 
DE CONTRACTE DE 59.429,63 ¤. 

NOMENAR 
DIRECTORS D'OBRA 
AL SR. PEDRO 
BONET I AL SR. JULIO 
TRILLO. 

  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

12-01-16 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

PROPOSAR EL PAGAMENT DE 1.318,54 
¤ A FAVOR DE KLUH LINAER RELATIVA 
A LES FRES DE NETEJA DELS 
EDIFICIS DEL CIM, A CÀRREC DE 
L'OPERACIÓ COMPTABLE O Nº 
220150031809 

CONSELLER 
D'ECONOMIA I 
HISENDA 

1318,54 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

12-01-16 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

PROPOSAR EL PAGAMENT DE 
38.612,59 ¤ A CÀRREC DE L'OPERACIÓ 
COMPTABLE O Nº 220150031682, A 
FAVOR DE FERROVIAL SERVICIOS 
RELATIVA AL SERVEI DE 
MANTENIMENT DELS EDIFICIS DEL 
CIM 

CONSELLER 
D'ECONOMIA I 
HISENDA 

38612,59 
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DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

12-01-16 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

PROPOSAR EL PAGAMENT DE 21.318 ¤ 
A CÀRREC DE L'OPERACIÓ 
COMPTABLE O Nº 220150031766, A 
FAVOR DE FERROVIAL SERVICIOS, 
S.A., EN RELACIÓ AL SERVEI DE 
MATENIMENT D'EDIFICIS DEL CIM 

CONSELLER 
D'ECONOMIA I 
HISENDA 

21318 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

12-01-16 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

PROPOSAR EL PAGAMENT DE 
31.309,73 ¤ A CÀRREC DE L'OPERACIÓ 
COMPTABLE O Nº 220150031823 A 
FAVOR DE KLUH LINAER EN RELACIÓ 
AL SERVEI DE NETEJA DELS EDFICIS 
DEL CIM 

CONSELLER 
D'ECONOMIA I 
HISENDA 

31309,73 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

12-01-16 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

PROPOSAR EL PAGAMENT DE 
5.331,74¤ A CÀRREC DE L'OPERACIÓ 
COMPTABLE O Nº 220150031839, A 
FAVOR DE KLUH LINAER, RELATIVA AL 
SERVEI DE NETEJA DELS EDIFICIS 
DEL CIM 

CONSELLER 
D'ECONOMIA I 
HISENDA 

5331,74 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

12-01-16 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

PROPOSAR EL PAGAMENT DE 
19.490,91 ¤ A CÀRREC DE L'OPERACIÓ 
COMPTABLE O Nº 220150031835 A 
FAVOR DE KLUH LINAER, RELATIVA AL 
SERVEI DE NETEJA DEL SEDIFICIS 
DEL CIM 

CONSELLER 
D'ECONOMIA I 
HISENDA 

19490,91 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

12-01-16 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

PROPOSAR EL PAGAMENT DE 
23.550,54 A CÀRREC DE L'OPERACIÓ 
COMPTABLE O Nº 220150031472, A 
FAVOR DE RENAULT ESPAÑA 
COMERCIAL, RELATIU A L'ADQUISICIO 
DE 2 VEHICLES PER A LA Di DE 
CCOPERACIÓ LOCAL I CAÇA 

CONSELLER 
D'ECONOMIA I 
HISENDA 

23550,54 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

13-01-16 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

DEIXAR SENSE EFECTE RESOLUCIÓ 
17/12/15 D'APROVACIÓ DEL COMPTE 
JUSTIFICATIU J/2015/287 PER IMPORT 
DE 602,22 ¤ I APROVAR EL COMPTE 
JUSTIFICATIU J/2015/305 PER IMPORT 
DE 602,22 ¤ 

INTERVENCIÓ 
GENERAL  

  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

13-01-16 ALTRES REBUTJAR FRA. Nº 1511 83 PER 
IMPORT DE 1.531,32 ¤ DELS SERVEIS 
AUXILIARS REALITZATS ENTRE 
21/10/2015 I 16/11/2015 A LA FINCA DE 
RAIXA, DE L'ENTITAT VISABREN 
SERVICIOS GENERALES 

VISABREN 
SERVICIOS 
GENERALES 

1531,32 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

13-01-16 ALTRES REBUTJAR FRA. Nº 1511 84 PER 
IMPORT DE 2.009,93 ¤ DE SERVEIS 
AUXILIARS REALITZATS ENTRE 
17/11/2015 I 30/11/2015 A RAIXA, DE 
L'EMPRESA VISABREN SERVICIOS 
GENERALES 

VISABREN 
SERVICIOS 
GENERALES 

2009,93 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

13-01-16 ALTRES REBUTJAR FRA. N º 1511 82 PER 
IMPORT 2.784,21¤ PELS SERVEIS 
AUXILIARS REALITZATS ENTRE 
01/10/2015 I 20/10/2015 A RAIXA, PER 
L'ENTITAT VISABREN SERVICIOS 
GENERALES, S.L. 

VISABREN 
SERVICIOS 
GENERALES 

2784,21 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

14-01-16 ALTRES REBUTJAR FRA. Nº 1511 86 PER 
IMPORT DE 779,58¤  PELS SERVEIS 
AUXILIARS REALITZATS ENTRE 
01/10/2015 I 20/10/2015 A LA LLAR DE 
LA INFANCIA I JUVENTUT, PER 
L'ENTITAT VISABREN SERVCIOS 
GENERALES, S.L. 

VISABREN 
SERVICIOS 
GENERALES 

779,58 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

14-01-16 ALTRES REBUTJAR FRA Nº 1511 87 PER 
IMPORT 1.039,44 ¤ PELS SERVEIS 
AUXILIARS REALITZATS ENTRE 
21/10/2015 I 16/11/2015 A LA LLAR DE 
LA INFÀNCIA I DE LA JUVENTUT, PER 
L'EMPRESA VISABREN SERVICIOS 
GENERALES.  

VISABREN 
SERVICIOS 
GENERALES 

1039,44 
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DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

18-01-16 RENÚNCIA I 
ANUL.LACIÓ 

DEIXAR SENSE EFECTES, A PARTIR 
08/01/2016, LES RESOLUCIONS DE 
REDUCCIÓ DE JORNADA PER 
ESCOLARITAT I CONCESSIÓ DE 
FLEXIBILITAT HORÀRIA CONCEDIDA 
PER L'ACOLLIMENT TEMPORAL DEL 
MENOR MMM 

PBN   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

18-01-16 ALTRES ASSIGNAR LA REALITZACIÓ DE 
TASQUES D'AUXILIAR DE MAGATZEM 
DE LA SECRETARIA TECNICA DE MEDI 
AMBIENT 

PSS   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

19-01-16 ALTRES APROVACIÓ DE PRÒRROGA DEL 
CONTRACTE DEL SEVEI DE NETEJA 
DELS EDIFICIS I INSTAL·LACIONS DEL 
CIM SIGNAT EL PASSAT 21/10/2013 
AMB KLUH LINAER I APROVAR 
DESPESA DE 190.659,60 ¤ 

KLUH LINAER   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

19-01-16 CESSAMENT EN 
LLOC DE TREBALL 

CESSAMENT EN LLOC DE TREBALL EN 
DATA 24/01/2016  PER 
REINCORPORACIÓ DE MRD 

JAAT   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

19-01-16 REINCORPORACIÓ 
LLOC DE TREBALL 

REINCORPORACIÓ EN LLOC DE FEINA 
EN DATA 25/01/2016 PER 
FINALITZACIÓ DE COMISIÓ DE 
SERVEIS EN DATA 24/01/2016 

MLRD   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

26-01-16 INICIAR 
EXPEDIENT 

Iniciar expedient Pla de Formació 
Continuada CIM 

?   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

22-01-16 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

Adjudicar comissió serveis cap secció 
obres, assistència i manteniment MSF 

MSF, taulers edictes 
Llar Infància i IMAS, i 
Intranet 

  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

19-01-16 ALTRES Autoritzar Departament Medi Ambient per 
realitzar seleccions de personal 

Departament Medi 
Ambient 

  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

19-01-16 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

Abonar trienni JMBG JMBG   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

19-01-16 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIE
S 

Incloure a la nòmina hores extraordinàries 
varis Servei Bombers GRM abril 2015. 

?   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

19-01-16 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIE
S 

Incloure a la nòmina hores extraordinàries 
GGB i JSN abril 2015 

?   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

19-01-16 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIE
S 

Incloure a la nòmina hores extraordinàries 
varis Servei Bombers juny 2015 

?   
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DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

19-01-16 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIE
S 

Incloure a la nòmina hores extraordinàries 
varis Servei Bombers setembre 2015 

?   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

19-01-16 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIE
S 

Incloure a la nòmina hores extraordinàries 
varis Servei Bombers octubre 2015 

?   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

18-01-16 ALTRES Rebutjar factura 400916665 de Canon Canon España SA   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

19-01-16 ALTRES Rebutjar factura Rect-M 1610 de Naybor Grabados Naybor SA   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

19-01-16 ALTRES Rebutjar factura Rect-M 1620 de Naybor Grabados Naybor SA   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

19-01-16 ALTRES Rebutjar factura A69 de Bendix Bendix SA   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

21-01-16 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIE
S 

Incloure a la nòmina hores extraordinàries 
abril i maig 2015 JMML 

JMML   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

21-01-16 ALTRES Reconèixer dret percebre ajuda escolaritat 
RAM 

RAM   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

21-01-16 ALTRES Reconèixer dret percebre ajuda 
econòmica jubilació RBO 

RBO 4155,44 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

21-01-16 REDUCCIÓ 
JORNADA 
LABORAL 

Concedir reducció jornada IMAR IMAR   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

21-01-16 CESSAMENT EN 
LLOC DE TREBALL 

Cessament en lloc de treball CPM CPM   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

21-01-16 ALTRES Finalització ampliació jornada MAC MAC   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

21-01-16 ALTRES Fixar ampliació jornada EVL EVL   
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DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

21-01-16 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

Reconeixement còmput hores formació 
MJMP 

MJMP   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

25-01-16 ALTRES Rebutjar factura 07FS 1026852 de Mifu Mifu SA   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

25-01-16 ALTRES Rebutjar factura 07FS 1026843 de Mifu Mifu SA   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

25-01-16 ALTRES Rebutjar factura 07FS 1026895 de Mifu Mifu SA   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

25-01-16 ALTRES Designar responsable Oficina de Registre 
(ROR) IMAR 

IMAR   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

28-01-16 ALTRES Instruccions en relació a les nòmines del 
personal del CIM per 2016 

?   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

25-01-16 PRORROGA 
INTERINITAT 

Prorrogar prestació serveis en règim 
interinitat PMS 

PMS   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

25-01-16 ALTRES Concedir flexibilització horària MJBC MJBC   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

26-01-16 ALTRES Reconèixer dret percebre ajuda escolaritat 
RMAO 

RMAO   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

25-01-16 CESSAMENT EN 
LLOC DE TREBALL 

Cessament en lloc de treball CPMP CPMP   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

26-01-16 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

Concedir, autoritzar despesa i proposar 
ordenació pagament bestreta MJEG 

MJEG   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

26-01-16 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

Concedir, autoritzar despesa i proposar 
ordenació pagament bestreta GVV 

GVV   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

19-01-16 AUTORITZACIÓ 
ASSISTÈNCIA 
CURSOS 

Autoritzar assistència curs formació PBN PBN   
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DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

25-01-16 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

Presa possessió comissió serveis AAR AAR   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

26-01-16 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

Cessament i presa possessió comissió 
serveis MSFR 

MSFR   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

15-01-16 CONTRACTE 
MENOR 

Adjudicació contractació menor de serveis 
"servei zones WIFI" 

WifiBaleares SL 2504,7 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

25-01-16 ALTRES Aprovar contractació centralitzada compra 
vehicle informàtica 

Automóviles Citroën 
España SA 

13387,94 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

22-01-16 ALTRES Cessament i presa possessió concurs 
trasllat Bombers FSC 

FSC   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

22-01-16 ALTRES Cessament i presa possessió concurs 
trasllat Bombers PSA 

PSA   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

22-01-16 ALTRES Cessament i presa possessió concurs 
trasllat Bombers MDB 

MDB   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

22-01-16 ALTRES Cessament i presa possessió concurs 
trasllat Bombers ELS 

ELS   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

22-01-16 ALTRES Cessament i presa possessió concurs 
trasllat Bombers BFF 

BFF   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

22-01-16 ALTRES Cessament i presa possessió concurs 
trasllat Bombers GGB 

GGB   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

22-01-16 ALTRES Cessament i presa possessió concurs 
trasllat Bombers AJSR 

AJSR   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

22-01-16 ALTRES Cessament i presa possessió concurs 
trasllat Bombers LOB 

LOB   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

22-01-16 ALTRES Cessament i presa possessió concurs 
trasllat Bombers LlRS 

LlRS   
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DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

22-01-16 ALTRES Cessament i presa possessió concurs 
trasllat Bombers FJRL 

FJRL   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

22-01-16 ALTRES Cessament i presa possessió concurs 
trasllat Bombers BLlLl 

BLlLl   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

22-01-16 ALTRES Cessament i presa possessió concurs 
trasllat Bombers AGL 

AGL   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

22-01-16 ALTRES Cessament i presa possessió concurs 
trasllat Bombers JRF 

JRF   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

22-01-16 ALTRES Cessament i presa possessió concurs 
trasllat Bombers PIAG 

PIAG   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

22-01-16 ALTRES Cessament i presa possessió concurs 
trasllat Bombers SRM 

SRM   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

22-01-16 ALTRES Cessament i presa possessió concurs 
trasllat Bombers JPJ 

JPJ   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

22-01-16 ALTRES Cessament i presa possessió concurs 
trasllat Bombers SGR 

SGR   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

22-01-16 ALTRES Cessament i presa possessió concurs 
trasllat Bombers VJSL 

VJSL   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

22-01-16 ALTRES Cessament i presa possessió concurs 
trasllat Bombers FALH 

FALH   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

22-01-16 ALTRES Cessament i presa possessió concurs 
trasllat Bombers EMB 

EMB   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

22-01-16 ALTRES Cessament i presa possessió concurs 
trasllat Bombers FJRM 

FJRM   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

22-01-16 ALTRES Cessament i presa possessió concurs 
trasllat Bombers GCC 

GCC   
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DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

22-01-16 ALTRES Cessament i presa possessió concurs 
trasllat Bombers FMP 

FMP   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

22-01-16 ALTRES Cessament i presa possessió concurs 
trasllat Bombers JJLA 

JJLA   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

22-01-16 ALTRES Cessament i presa possessió concurs 
trasllat Bombers AGV 

AGV   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

22-01-16 ALTRES Cessament i presa possessió concurs 
trasllat Bombers MVD 

MVD   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

22-01-16 ALTRES Cessament i presa possessió concurs 
trasllat Bombers WMG 

WMG   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

22-01-16 ALTRES Cessament i presa possessió concurs 
trasllat Bombers FJCB 

FJCB   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

22-01-16 ALTRES Cessament i presa possessió concurs 
trasllat Bombers FMS 

FMS   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

22-01-16 ALTRES Cessament i presa possessió concurs 
trasllat Bombers JLFLl 

JLFLl   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

22-01-16 ALTRES Cessament i presa possessió concurs 
trasllat Bombers MAFF 

MAFF   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

22-01-16 ALTRES Cessament i presa possessió concurs 
trasllat Bombers MBM 

MBM   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

22-01-16 ALTRES Cessament i presa possessió concurs 
trasllat Bombers JMGC 

JMGC   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

22-01-16 ALTRES Cessament i presa possessió concurs 
trasllat Bombers LlMGD 

LlMGD   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

22-01-16 ALTRES Cessament i presa possessió concurs 
trasllat Bombers ALlC 

ALlC   
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DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

22-01-16 ALTRES Cessament i presa possessió concurs 
trasllat Bombers APA 

APA   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

22-01-16 ALTRES Cessament i presa possessió concurs 
trasllat Bombers JLlMM 

JLlMM   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

22-01-16 ALTRES Cessament i presa possessió concurs 
trasllat Bombers JCG 

JCG   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

22-01-16 ALTRES Cessament i presa possessió concurs 
trasllat Bombers RFT 

RFT   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

22-01-16 ALTRES Cessament i presa possessió concurs 
trasllat Bombers MMRS 

MMRS   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

22-01-16 ALTRES Cessament i presa possessió concurs 
trasllat Bombers ACG 

ACG   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

22-01-16 ALTRES Cessament i presa possessió concurs 
trasllat Bombers JABR 

JABR   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

22-01-16 ALTRES Cessament i presa possessió concurs 
trasllat Bombers JACS 

JACS   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

22-01-16 ALTRES Cessament i presa possessió concurs 
trasllat Bombers JLMV 

JLMV   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

22-01-16 ALTRES Cessament i presa possessió concurs 
trasllat Bombers CJGLl 

CJGLl   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

22-01-16 ALTRES Cessament i presa possessió concurs 
trasllat Bombers MAMB 

MAMB   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

22-01-16 ALTRES Cessament i presa possessió concurs 
trasllat Bombers LlBJ 

LlBJ   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

22-01-16 ALTRES Cessament i presa possessió concurs 
trasllat Bombers JFG 

JFG   
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DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

28-01-16 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

Convocar cobertura en comissió de 
serveis secretària habitabilitat 

?   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

26-01-16 REDUCCIÓ 
JORNADA 
LABORAL 

Concedir reducció jornada FJGV FJGV   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

28-01-16 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIE
S 

Incloure a la nòmina hores extraordinàries 
varis Servei Bombers setembre 2015 

Varis   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

27-01-16 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIE
S 

Incloure a la nòmina hores extraordinàries 
varis Servei Bombers juliol 2015 

Varis   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

27-01-16 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIE
S 

Incloure a la nòmina hores extraordinàries 
varis Servei Bombers agost 2015 

Varis   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

27-01-16 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIE
S 

Incloure a la nòmina hores extraordinàries 
varis Servei Bombers octubre 2015 

Varis   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

27-01-16 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIE
S 

Incloure a la nòmina hores extraordinàries 
varis Economia i Hisenda 

Varis   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

27-01-16 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

Rectificar en part resolució reconeixement 
còmput hores de formació MAMR 

MAMR   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

28-01-16 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

Resolució comissió de serveis TMF TMF   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

28-01-16 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

Resolució de comissió de serveis CJGLl CJGLl   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

28-01-16 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

Resolució de comissió de serveis JGHS JGHS   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

28-01-16 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

Resolució de comissió de serveis RRV RRV   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

28-01-16 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

Resolució de comissió de serveis JLMV JLMV   
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DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

28-01-16 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

Resolució de comissió de serveis MCA MCA   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

28-01-16 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

Resolució de comissió de serveis BNF BNF   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

28-01-16 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

Resolució de comissió de serveis TMD TMD   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

28-01-16 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

Resolució de comissió de serveis JMSV JMSV   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

01-02-16 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

Correcció errades resolució convocatòria 
comissió de serveis secretària habitabilitat 

?   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

01-02-16 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

Finalització permís IT complement 100% 
BAM 

BAM   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

01-02-16 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

Finalització permís IT complement 100% 
GNP 

GNP   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

01-02-16 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

Reconeixement de trienni AMM AMM   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

01-02-16 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

Concessió permís IT complement 100% 
MCG 

MCG   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

01-02-16 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

Concessió permís IT complement 100% 
FPE 

FPE   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

01-02-16 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

Concessió permís IT complement 100% 
JMRP 

JMRP   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

01-02-16 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

Concessió permís IT complement 100% 
MIMS 

MIMS   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

01-02-16 NOMENAMENT 
FUNCIONARI 
INTERÍ 

Nomenament funcionari interí BGC BGC   
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DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

01-02-16 DEDUCCIÓ 
RETRIBUCIONS 

Deducció proporcional d'haver a aplicar a 
la nòmina per incompliment horari RHL 

RHL   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

29-01-16 APROVACIÓ 
NÒMINA 

Aprovació nòmina mes de gener 2016 ?   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

29-01-16 RETENCIONS DE 
NÒMINES 

Retencions judicials i administratives 
aplicades al personal del CIM dins nòmina 
gener 2016 

Varis   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

02-02-16 AUTORITZAR I 
CONSTITUIR 
ACOLLIMENT 
FAMILIAR 

Autorització, disposició i reconeixement  
despesa relativa ingrés quotes  Seguretat 
Social gener 2016 

?   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

03-02-16 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

Reconeixement de trienni EMMJ EMMJ   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

03-02-16 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

Reconeixement de trienni OLMM OLMM   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

03-02-16 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

Reconeixement de trienni PSS PSS   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

03-02-16 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

Reconeixement de trienni ABA ABA   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

03-02-16 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

Reconeixement de trienni SVJ SVJ   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

03-02-16 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

Reconeixement de trienni JN JN   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

03-02-16 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

Reconeixement de trienni DMF DMF   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

03-02-16 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

Reconeixement de trienni AJGS AJGS   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

03-02-16 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

Reconeixement de trienni MRBO MRBO   
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DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

03-02-16 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

Reconeixement de trienni MJGB MJGB   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

03-02-16 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

Reconeixement de trienni PDVM PDVM   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

03-02-13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

Reconeixement de trienni MCHM MCHM   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

03-02-16 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

Reconeixement de trienni PJJV PJJV   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

03-02-16 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

Reconeixement de trienni PIAG PIAG   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

03-02-16 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

Reconeixement de trienni MRT MRT   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

03-02-16 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

Reconeixement de trienni MVF MVF   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

03-02-16 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

Reconeixement de trienni JMPV JMPV   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

03-02-16 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

Reconeixement de trienni MRDS MRDS   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

03-02-16 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

Reconeixement de trienni FCS FCS   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

03-02-16 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

Reconeixement de trienni RMR RMR   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

03-02-16 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

Reconeixement de trienni MGT MGT   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

03-02-16 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

Reconeixement de trienni PBN PBN   
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DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

03-02-16 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

Reconeixement de trienni FLA FLA   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

03-02-16 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

Reconeixement de trienni MME MME   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

03-02-16 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

Reconeixement de trienni BMS BMS   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

03-02-16 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

Reconeixement de trienni BFF BFF   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

03-02-16 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

Reconeixement de trienni PdLB PdLB   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

01-02-16 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

Reconeixement de trienni MAFF MAFF   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

03-02-16 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

Reconeixement de trienni MBM MBM   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

03-02-16 ALTRES Resolució inadmissió consolidació grau 
personal MMD 

MMD   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

03-02-16 ALTRES Concessió bestreta JASC JASC   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

03-02-16 ALTRES Autoritzar abonament despesa primes 
assegurances responsabilitat civil 2016 
RAG 

RAG 270,54 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

01-02-16 ENCOMANDA 
FUNCIONS 

Encomana de funcions FMP FMP   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

01-02-16 ENCOMANDA 
FUNCIONS 

Encomana de funcions FSC FSC   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

01-02-16 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

Comissió de serveis RLC RLC   
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DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

01-02-16 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

Comissió de serveis MMRS MMRS   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

02-02-16 ALTRES Canvi de situació administrativa MJHC MJHC   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

02-02-16 PRESA DE 
POSSESSIÓ 

Presa de possessió al lloc de treball 
MJHC 

MJHC   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

04-02-16 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

Convocar comissió de serveis voluntària 
per administrador/a Servei d'Esports 

?   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

01-02-16 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

Reconeixement còmput hores formació 
per temps efectiu de treball RMSQ 

RMSQ   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

01-02-16 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

Reconeixement còmput hores formació 
per temps efectiu de treball RMSQ 

RMSQ   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

02-02-16 ALTRES Denegar serveis prestats al Ministeri de 
Defensa JGR 

JGR   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

02-02-16 ALTRES Reconeixement temps de serveis a 
efectes del còmput de triennis FBF 

FBF   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

02-02-16 ALTRES Reconeixement de temps de serveis a 
efectes del còmput de triennis MSE 

MSE   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

02-02-16 ALTRES Reconeixement de temps de serveis a 
efectes del còmput de triennis CBM 

CBM   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

02-02-16 ALTRES Reconeixement de temps de serveis a 
efectes del còmput de triennis DABN 

DABN   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

04-02-16 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIE
S 

Incloure a la nòmina hores extraordinàries 
LlQLl novembre 2105 

LlQLl   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

04-02-16 ACCEPTAR 
RENÚNCIA / 
NOMENAMENT 

Acceptar renúncia reducció de jornada 
JMF 

JMF   
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DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

04-02-16 REDUCCIÓ 
JORNADA 
LABORAL 

Concedir reducció de jornada MJHC MJHC   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

05-02-16 ALTRES Autoritzar abonament ajudes per pròtesis 
varis 

varis   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

30-12-15 ALTRES ABONAMENT D'UN LLIURAMENT A 
COMPTE DE NÒMINA. AUTORITZAR, 
DISPOSAR I RECONEIXER 
L'OBLIGACIÓ DERIVADA DE LA 
DESPESA Y PROPOSAR L'ORDENACIÓ 
DEL PAGAMENT AL CONSELLER 
D'HISENDA I ECONOMIA 

MJEG 761,87 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

03-02-16 COMPENSACIÓ 
HORES FORMACIÓ 

RECONÈIXER EL TEMPS D'HORES DE 
FORMACIÓ SOL·LICITAT I LA 
COMPENSACIÓ PER HORES DE 
TREBALL EFECTIU (20 HORES) 

JFV   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

03-02-16 COMPENSACIÓ 
HORES FORMACIÓ 

RECONÈIXER EL TEMPS D'HORES DE 
FORMACIÓ SOL·LICITAT I LA 
COMPENSACIÓ PER HORES DE 
TREBALL EFECTIU (6 HORES) 

JFV   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

04-02-16 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

CONCEDIR LA BECA I AUTORITZAR 
L'ABONAMENT DE LA DESPESA 

GMAB   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

04-02-16 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

CONCEDIR BECA SOL·LICITADA I 
AUTORITZAR L'ABONAMENT DE LA 
DESPESA I INCLOURE-LA EN LA 
NÒMINA 

GMAB   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

04-02-16 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

CONCEDIR BECA SOL·LICITADA I 
AUTORITZAR L'ABONAMENT DE LA 
DESPESA I INCLOURE-LA EN LA 
NÓMINA A  

SBM   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

04-02-16 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

CONCEDIR LA BECA SOL·LICITADA, 
AUTORITZAR L'ABONAMENT DE LA 
DESPESA I INCLOURE-LA EN LA 
NÒMINA DE  

FBA   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

04-02-16 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

CONCEDIR LA BECA SOL·LICITADA, 
AUTORITZAR L'ABONAMENT DE LA 
DESPESA I INCLOURE-LA EN LA 
NÒMINA DE 

RFB   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

04-02-16 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

CONCEDIR LA BECA SOL·LICITADA, 
AUTORITZAR L'ABONAMENT DE LA 
DESPESA I INCLOURE-LA EN LA 
NÒMINA DE  

JMCM   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

04-02-16 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

CONCEDIR LA BECA SOL·LICITADA, 
AUTORITZAR L'ABONAMENT DE LA 
DESPESA I INCLOURE-LA EN LA 
NÒMINA DE  

JCV   
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DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

04-02-16 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

CONCEDIR LA BECA SOL·LICITADA, 
AUTORITZAR L'ABONAMENT DE LA 
DESPESA I INCLOURE-LA EN LA 
NÒMINA DE  

DFS   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

04-02-16 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

CONCEDIR LA BECA SOL·LICITADA, 
AUTORITZAR L'ABONAMENT DE LA 
DESPESA I INCLOURE-LA EN LA 
NÒMINA DE 

MFN   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

04-02-16 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

CONCEDIR BECA SOL·LICITADA, 
AUTORITZAR  L'ABONAMENT DE LA 
DESPESA I INCLOURE-LA EN LA 
NÒMINA DE  

MFR   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

04-02-16 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

CONCEDIR BECA SOL·LICITADA, 
AUTORITZAR L'ABONAMENT DE LA 
DESPESA I INCLOURE-LA EN LA 
NÒMINA DE  

SGP   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

04-02-16 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

CONCEDIR LA BECA SOL·LICITADA, 
AUTORITZAR L'ABONAMENT DE LA 
DESPESA I INCLOURE-LA EN LA 
NÒMINA DE 

MMC   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

04-02-16 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

CONCEDIR BECA SOL·LICITADA, 
AUTORITZAR L'ABONAMENT DE LA 
DESPESA I INCLOURE-LA EN LA 
NÒMINA DE  

SMA   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

04-02-16 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

CONCEDIR LA BECA SOL·LICITADA, 
AUTORITZAR L'ABONAMENT DE LA 
DESPESA I INCLOURE-LA EN LA  
NÒMINA DE  

BMN   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

04-02-16 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

CONCEDIR LA BECA SOL·LICITADA, 
AUTORITZAR L'ABONAMENT DE LA 
DESPESA I INCLOURE-LA A LA 
NÒMINA DE  

MEMF   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

04-02-16 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

CONCEDIR LA BECA SOL·LICITADA, 
AUTORITZAR L'ABONAMENT DE LA 
DESPESA I INCLOURE-LA A LA 
NÒMINA DE  

CAMJ   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

04-02-16 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

CONCEDIR LA BECA SOL·LICITADA, 
AUTORITZAR L'ABONAMENT DE LA 
DESPESA I INCLOURE-LA A LA 
NÒMINA DE  

FXMT   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

04-02-16 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

CONCEDIR LA BECA SOL·LICITADA, 
AUTORITZAR L'ABONAMENT DE LA 
DESPESA I INCLOURE A LA NÒMINA 
DE  

JN   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

04-02-16 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

CONCEDIR LA BECA SOL·LICITADA, 
AUTORITZAR L'ABONAMENT DE LA 
DESPESA I INCLOURE A L ANÒMINA 
DE  

JDOSDG   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

04-02-16 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

CONCEDIR LA BECA SOL·LICITADA, 
AUTORITZAR L'ABONAMENT DE LA 
DESPESA I INCLOURE A LA NÒMINA 
DE  

JDOSDG   
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DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

04-02-16 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

CONCEDIR LA BECA SOL·LICITADA, 
AUTORITZAR L'ABONAMENT DE LA 
DESPESA I INCLOURE A LA NÒMINA 
DE  

MOS   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

04-02-16 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

CONCEDIR LA BECA SOL·LICITADA, 
AUTORITZAR L'ABONAMENT DE LA 
DESPESA I INCLOURE A LA NÒMINA 
DE  

MOS   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

04-02-16 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

CONCEDIR LA BECA SOL·LICITADA, 
AUTORITZAR L'ABONAMENT DE LA 
DESPESA I INCLOURE A LA NÒMINA 
De 

JPG   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

04-02-16 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

CONCEDIR LA BECA SOL·LICITADA, 
AUTORITZAR  L'ABONAMENT DE LA 
DESPESA I INCLOURE  A LA  NÒMINA 
DE  

LAQL   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

04-02-16 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

CONCEDIR LA BECA SOL·LICITADA, 
AUTORITZAR L'ABONAMENT DE LA 
DESPESA I INCLOURE  A LA NÒMINA 
DE  

BRF   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

04-02-16 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

CONCEDIR LA BECA SOL·LICITADA, 
AUTORITZAR L'ABONAMENT DE LA 
DESPESA I INCLOURE  A LA NÒMINA 
DE  

ARO   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

04-02-16 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

CONCEDIR LA BECA SOL·LICITADA, 
AUTORITZAR L'ABONAMENT DE LA 
DESPESA I INCLOURE A LA NÒMINA 
DE  

FRA   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

04-02-16 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

CONCEDIR LA BECA SOL·LICITADA, 
AUTORITZAR L'ABONAMENT DE LA 
DESPESA I INCLOURE A LA NÒMINA 
DE  

FSS   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

04-02-16 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

CONCEDIR BECA SOL·LICITADA, 
AUTORITZAR L'ABONAMENT DE LA 
DESPESA I INCLOURE A LA NÒMINA 
DE  

MASC   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

04-02-16 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

CONCEDIR BECA SOL·LICITADA, 
AUTORITZAR L'ABONAMENT DE LA 
DESPESA I INCLOURE  A LA NÒMINA 
DE  

RSS   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

08-02-16 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

Correcció d'errades resolució convocatòria 
comissió serveis administrador Servei 
Esports 

?   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

04-02-16 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

CONCEDIR LA BECA SOL·LICITADA, 
AUTORITZAR L'ABONAMENT DE LA 
DESPESA I INCLOURE A LA NÒMINA 
DE 

ASC   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

04-02-16 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

CONCEDIR LA BECA SOL·LICITADA, 
AUTORITZAR L'ABONAMENT DE LA 
DESPESA I INCLOURE A LA NÒMINA 
DE  

AMCB   
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DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

04-02-16 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

CONCEDIR BECA SOL·LICITADA, 
AUTORITZAR L'ABONAMENT DE LA 
DESPESA I INCLOURE A LA NÒMINA 
DE  

REF   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

05-02-16 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

INICI IT COMPLEMENT 100%  EN DATA 
04/01/2016 

DQN   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

05-02-16 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

CONCESSIÓ IT COMPLEMENT 100% 
EN DATA 07/01/2016 

MMSD   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

05-02-16 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

INICI IT COMPLEMENT 100% AMB 
DATA 18/01/2016 

FSC   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

05-02-16 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

INICI IT COMPLEMENT 100% AMB 
DATA 05/01/2016 

FRF   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

05-02-16 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

INICI IT COMPLEMENT 100% AMB 
DATA 21/01/2016 

MMRS   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

########
### 

RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

INICI IT COMPLEMENT 100%  AMB 
DATA 13/01/2016 

APC   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

05-02-16 INICIAR 
EXPEDIENT 

Iniciar expedient contractació servei 
manteniment, actualització i tasques 
explotació aplicació informàtica de gestió 
tributària. 

?   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

04-02-16 INCLUSIÓ NÓMINA 
INDEMNITZACIÓ 

Abonament indemnitzacions assistència 
membres meses eleccions sindicals 

varis   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

08-02-16 ALTRES Incoació expedient disciplinari JJPR JJPR   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

08-02-16 ALTRES Citar a termini persones interessades 
recurs contenciós administratiu PO 9/2016 

Varis i BOIB   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

12-01-16 ALTRES Citar a termini persones interessades 
recurs contenciós administratiu 
programació anual torn gestors 
emergències i jornada sergents 
prefectura. 

Persones interessades, 
gestors emergències, 
sergents prefectura, 
Mesa general de 
negociació i Mesa 
negociació sectorial 
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DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

08-02-16 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

Concedir permís IT complement 100% 
ASC 

ASC   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

08-02-16 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

Concedir permís IT complement 100% 
JAGC 

JAGC   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

08-02-16 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

Concedir permís IT complement 100% 
FABS 

FABS   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

08-02-16 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

Concedir permís IT complement 100% 
JMRP 

JMRP   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

08-02-16 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

Finalització permís IT complement 100% 
RAM 

RAM   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

08-02-16 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

Finalització permís IT complement 100% 
MCR 

MCR   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

08-02-16 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

Finalització permís IT complement 100% 
MMCC 

MMCC   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

08-02-16 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

Finalització permís IT complement 100% 
MAAA 

MAAA   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

08-02-16 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

Finalització permís IT complement 100% 
MJGB 

MJGB   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

08-02-16 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIE
S 

Incloure a la nòmina hores extraordinàries 
varis Departament Economia i Hisenda 

Varis   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

19-01-16 ALTRES Autoritzar Departament Desenvolupament 
Local per realitzar seleccions de personal 

Departament 
Desenvolupament 
Local 

  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

05-02-16 NOMENAMENT 
FUNCIONARI 
INTERÍ 

Nomenament funcionari interí JAAT JAAT   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

04-02-16 AUTORITZAR I 
CONSTITUIR 
ACOLLIMENT 
FAMILIAR 

Aprovar, autoritzar, adjudicar i disposar 
despesa contractació subministrament 
combustible calefacció edifici Palau Reial 

Balear Oil, SL 7000 
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DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

05-02-16 COMPENSACIÓ 
HORES FORMACIÓ 

Reconeixement còmput hores de formació 
per temps efectiu de treball MLMV 

MLMV   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

05-02-16 COMPENSACIÓ 
HORES FORMACIÓ 

Reconeixement còmput hores de formació 
per temps efectiu de treball FCQ 

FCQ   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

04-02-16 ALTRES Retencions sindicals gener 2016 Sindicats   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

04-02-16 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

Concessió complement productivitat 
novembre i desembre 2015 IGLl 

IGLl   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

04-02-16 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

Concessió complement productivitat 
novembre i desembre 2015 JPB 

JPB   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

04-02-16 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

Concessió complement productivitat juliol 
2015 PJJV 

PJJV   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

04-02-16 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

Concessió complements productivitat 
varis Direcció Insular Emergències 

Varis   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

03-12-15 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

Concessió complement productivitat 
setembre, octubre i novembre 2015 MPM 

MPM   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

04-02-15 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

Atorgar complements productivitat 
guàrdies de reforç Bombers novembre 
2015 

Varis   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

05-02-16 ALTRES Prorrogar contracte assegurança danys 
patrimoni i assegurança civil professional 
d'arquitectes i enginyers per període 
febrer - desembre de 2016 

Zurich Insurance PLC, 
Sucursal en España 

48019,73 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

21-12-15 RESOLUCIÓ 
DESESTIMATÒRIA 

Desestimar reclamació de responsabilitat 
patrimonial interposada per PMR 

PMR   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

27-01-16 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

Autoritzar desplaçament en comissió de 
serveis i fer-se càrrec despeses 

JAB   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

27-01-16 INICIAR 
EXPEDIENT 

Iniciar expedient per reajustament 
anualitat i pròrroga contracte assegurança 
obligatòria vehicles per període entre 
febrer i desembre 2016 

?   
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DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

29-01-16 ALTRES Adscriure vehicle Fiat Panda 6432GWM a 
Departament Medi Ambient i modificar 
inventari General de Béns i Drets del CIM 

?   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

01-02-16 ALTRES Rebutjar factura 400917157 de Canon Canon España SA   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

01-02-16 ALTRES Rebutjar factura 400917213 de Canon Canon España SA   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

01-02-16 ALTRES Rebutjar factura 400917157 de Canon Canon España, SA   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

02-02-16 ALTRES Rebutjar factura 840721213 de Ricoh Ricoh España SLU   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

02-02-16 ALTRES Rebutjar factura 300713967 de Canon Canon España, SA   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

02-02-16 ALTRES Rebutjar factura 250119082 de Canon Canon España, SA   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

01-02-16 ALTRES Declarar com efecte no utilitzable vehicle 
adscrit a Salut Laboral del CIM 

?   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

02-02-16 ALTRES Declarar com a efecte no utilitzable 
motocicleta Vespino C5962BRC de 
Serveis Tècnics d'Obres i Manteniment 
del CIM 

?   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

02-02-16 ALTRES Declarar com a efecte no utilitzable 
vehicle 6648CCT del Departament de 
Medi Ambient del CIM 

?   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

02-02-16 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

Proposar el pagament a Salzillo factures 
vàries 

Salzillo Seguridad, SA 5302,73 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

03-02-16 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

Proposar el pagament factura 
9993912552160766PZZ501NO147421 a 
Endesa 

Endesa Energia, SAU 5932,15 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

04-02-16 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

Proposar pagament operació 
220150032541 a AIG Europe 

AIG Europe Limited 
(Sucursal en España) 

7212,76 
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DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

04-02-16 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

Proposar pagament factures 841519278 i 
841521306 a Canon 

Canon España, SA 333,16 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

04-02-16 ALTRES Prorrogar contracte assegurança 
obligatòria vehicles del CIM; autoritzar, 
disposar i adjudicar despesa 

Bilbao Compañia 
Anónima de Seguros y 
Reaseguros SA 

64601,06 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

25-01-16 NOMENAMENT 
FUNCIONARI 
INTERÍ 

NOMENAMENT DE PERSONAL 
FUNCIONARI INTERI DE SUBSTITUCIÓ 
DE CRA 

MCVS   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

08-02-16 CESSAMENT EN 
LLOC DE TREBALL 

CESSAMENT EN EL LLOC DE TREBALL 
PER OBTENCIÓ  DE LLOC EN 
COMISSIÓ SERVEIS EN DATA 
07/02/2016 I PRESA DE POSSESSIÓ EN 
DATA 08/02/2016 FINS 07/05/2016 

MIGT   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

08-02-16 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

D'ENCOMANA DE FUNCIONS DEL 
08/02/2016 AL 07/05/2016 AL DPT. 
D'URBANISME I TERRITORI 

MIGT   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

09-02-16 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

FINALITZACIÓ PERMÍS  IT 
COMPLEMENT 100% PER ALTA 
INSPECCIÓ MÈDICA EN DATA 
03/02/2016 

ACS   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

09-02-16 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

INICI PERMÍS IT COMPLEMENT 100% 
EN DATA 28/01/2016 I FINALITZACIÓ EN 
DATA 29/02/2016  

APR   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

09-02-16 PRESA DE 
POSSESSIÓ 

PRESA DE POSSESSIÓ  PER 
OCUPACIÓ TEMPORAL PERSONAL NO 
PERMANENT EN DATA 11/02/2016 PER 
SUSBSTITUCIÓ.  

CPM   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

09-02-16 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

FINALITZACIÓ IT COMPLEMENT 100% 
EN DATA 25/01/2016 PER MILLORIA 

RNB   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

09-02-16 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

CONCEDIR AL SR. VSL UNA 
BESTRERA I AUTORITZAR, DISPOSAR I 
RECONÈIXER LA BESTRERA AL SEU 
FAVOR I PROPOSAR L'ORDENACIÓ 
DEL PAGAMENT AL CONSELLER 
D'ECONOMIA I HISENDA 

VSL   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

13-01-16 ALTRES RECONEIXER AL SR. JSOM EL DRET A 
PERCEBRE UN IMPORT DE 68599,39 ¤ 
CORRESPONENT A LA 
QUANTIFICACIÓ DELS EFECTES 
ECONÒMICS QUE LI VAN SER 
RECONEGUTS   

JSOM, SERVEI DE 
NÒMINES I A 
iNTERVENCIÓ 

68599,39 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

10-02-16 NOMENAMENT 
FUNCIONARI 
INTERÍ 

DE NOMENAMENT D'INTERI PER 
ACUMULACIÓ DE TASQUES FINS DIA 
14 D'AGOST DE 2016 

JMR   
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DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

10-02-16 NOMENAMENT 
FUNCIONARI 
INTERÍ 

NOMENAMENT D'INTERÍ  EN DATA 
15/02/2016 

CPMP   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

10-02-16 FINALITZACIÓ 
CONTRACTE 
LABORAL 

FI DEL PERIODE DE CONTRACTE AMB 
DATA 21/02/2016 

MMF   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

10-02-16 ALTRES INCLOURE A LA NÒMINA HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

VARIS   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

10-02-16 ALTRES RECONÈIXER EL DRET A PERCEBRE 
L'AJUDA PER ESCOLARITAT DEL FILL 
O FILLA AMB EFECTES 15/02/2016 

JMR   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

11-02-16 ALTRES ACCEPTAR LA CESSIÓ DE MATERIAL 
DIDÀCTIC PER ALS CURSOS NIVELL 
C1 I LLENGUATGE ADMINISTRATIU 

EBAP   

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

21-07-14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Fact 841411061 de 8/6/14. Despeses de 
juny de lloguer fotocopiadora i fax 
l'Assessoria Jurídica. 

CANON ESPAÑA, SA 167,1 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

22-07-14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Fact 841413375 de 8/7/14. Despeses de 
març de lloguer fotocopiadora i fax de  
l'Assessoria Jurídica. 

CANON ESPAÑA SA 167,1 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

28-07-14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2014/839 Despeses per mesures 
cautelars del procediment abreujat 
22/2014.  

EDITORIAL BALEAR, 
SA 

14570,76 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

04-08-14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2014/1080. Despeses minutes 
d'honoraris presentades procediment 
159/2019.  ASSESSORIA JURÍDICA. 

Sres. PMM i AAB 5063,97 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

04-08-14 DEIXAR SENSE 
EFECTE 

Deixar sense efecte la Q/2014/904. Sres PMM i AAB 5063,97 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

05-08-14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2014/1082. Despeses d'honoraris pel 
procediment  27/2012. 

Sra. MCJ 1259,78 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

05-08-14 DEIXAR SENSE 
EFECTE 

Deixar sense efecte la relació Q/2014/915 
. 

Sra. MFSP 1259,78 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

26-09-14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2014/1412 Despeses tractament per 
control antiplagues. 

WILL KILL, SA 115,35 
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DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

26-09-14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2014/1414 .Dos lamparas per 38 LEDS 
per Raixa 

AEGC 66,36 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

26-09-14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2014/1413 Despeses de tinta 
fotocopiadora HP. 

DISTRIBUIDORA 
UNIVERSAL 
MALLORCA 

141,65 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

01-10-14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Despeses d'octubre a favor dels grups 
polítics. 

PP; PSOE; Coalició 
Mes per Mallorca 

16933,56 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

17-03-15 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

Subministrament paper A4 DE 80gr. 400 
unitats EFC. 

CANON ESPAÑA, SA 1016,4 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

08-06-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2015/847 Despeses material d'oficina. 
Secretaria Gral. 

DIVERSOS SEGONS 
RELACIÓ ADJUNTA 

309,11 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

10-11-15 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

J/2015/278 Despeses de secretaria 
técnica de PC i Presidència. 

DIVERSOS SEGONS 
RELACIÓ ADJUNTA 

383,24 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

30-12-15 COMPENSACIÓ 
HORES FORMACIÓ 

Curs:"Redacció de documents: La 
Resolució". 20 hores. 

Sra. JMEG 0 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

30-12-15 COMPENSACIÓ 
HORES FORMACIÓ 

Curs: "El procediment de central de 
compres". 12hores. 

Sra. AMBM 0 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

08-01-16 ABONAR 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

Autoritzar abonament km.desembre de 
2015. (70km) 

Sra.MMG 16,81 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

08-01-16 ABONAR 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

Autoritzar abonament km. novembre de 
2015. (70km) 

Sra.MMG 16,81 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

08-01-16 ABONAR 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

Autoritzar abonament km.desembre de 
2015. (100km) 

Sra.CBM 24,01 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

08-01-16 ABONAR 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

Autoritzar abonament km.desembre de 
2015. (200km) 

Sra.MPR 48,03 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

08-01-16 ABONAR 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

Autoritzar abonament km.desembre de 
2015. (100km) 

Sra.MMB 24,01 
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DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

11-01-16 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

Subministrament paper A4 DE 80gr. 400 
unitats EFC. 

CANON ESPAÑA, SA 1016,4 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

18-01-16 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

On diu: J/2015/284 ha de dir J/2015/306 DIVERSOS SEGONS 
RELACIÓ ADJUNTA 

589,44 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

18-01-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Despeses per taxació de costes sobre 
recurs d'apel·lació 34/2015 

SES FINQUES 
D'ESPORLES 

1890,1 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

19-01-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2016/12 Despeses de provisió de fons 
recurs de cassació contra sentencia N309 
ante el TSJE. Recurs de suplica. 

Sr. AGS 300 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

19-01-16 INICIAR 
EXPEDIENT 

Aprovar la contractació menor de la 
subscripció anual de les bases de dades 
on line de l'Editorial Aranzadi Digital.  

EDITORIAL 
ARANZADI, SA 

18240,75 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

21-01-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Despeses per taxació de costes aprovada 
per Jutjat de lo Contenciós Administratiu 
núm.1 de Palma. 

RÀDIO I TELEVISIÓ 
DE MALLORCA, SAU 

3294,55 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

21-01-16 APROVACIÓ 
LIQUIDACIÓ 

Contracte de serv. de manteniment i 
consevació dels jardins de Raixa pel 
període entre 19/8/2014 al 18/8/15. 

MELCHOR MASCARÓ, 
SAU 

62454,15 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

22-01-16 COMPENSACIÓ 
HORES FORMACIÓ 

Curs: "El procediment administratiu en el 
CdM". Curs.20hres. 

Sra. FABS 0 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

22-01-16 APROVACIÓ INICI 
EXP. 
CONTRACTACIÓ 

Adjudicar i notificar la contractació per dur 
a terme l'activitat de "Trobada de Corals" 
Gent Gran. 

DIVERSOS SEGONS 
RELACIÓ ADJUNTA 

0 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

27-01-16 APROVACIÓ 
LIQUIDACIÓ 

Servei de transport dels gegants del CdM 
(Lot1) durant el període comprès entre el 
3 de febrer i el 2 de novembre. 

TRANSPORTES 
NAVIO SL 

9613,7 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

27-01-16 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

Les ftres  de despeses d'Assessoria 
Jurídica corresponents a febrer i març han 
de ser d'abril i agost i canvia data i núm. 
també. 

CANON ESPAÑA, SA 334,2 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

04-02-16 COMPENSACIÓ 
HORES FORMACIÓ 

Curs: El procediment administratiu en el 
CdM. 20hores. 

Sra.MML 0 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

29-01-16 COMPENSACIÓ 
HORES FORMACIÓ 

Curs:Taller virtual per al maneig de 
l'entorn Aulaoberta 2.4. 6hores 

Sra. MAME 0 
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DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

01-02-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació en concepte de 
subvencions per despeses de lloguer local 
(LINEA 1) i manteniment de l'entitat 
(LINEA2). 

ASSOCIACIÓ GENT 
GRAN DE MONTUÏRI 

4776,3 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

01-02-16 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

Assitència secretari técnic de PC i 
Presidència a Madrid al VI Congrés 
Nacional dInnovació i Serveis Públics els 
dies 2 i 3 de març. 

Sr. JASM 0 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

02-02-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació en concepte de 
subvencions per despeses de lloguer local 
(LINEA 1) i manteniment de l'entitat 
(LINEA2). 

ASOC.GENT GRAN 
DE SAN FRANCESC 

4827,5 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

02-02-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació en concepte de 
subvencions per despeses de lloguer local 
(LINEA 1) i manteniment de l'entitat 
(LINEA2). 

HDAD DE ANTIGUOS 
CABALLEROS 
LEGIONARIOS DE 
MLLCA 

3604 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

02-02-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació en concepte de 
subvencions per despeses de lloguer local 
(LINEA 1) i manteniment de l'entitat 
(LINEA2). 

ASOC PERS 
MAYORES DE LA 
COFRADIA DE 
PESCADORES DE 
SAN PEDRO DE 
PALMA 

7271,05 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

01-02-16 DEIXAR SENSE 
EFECTE 

L'expedient de contractació  , mitjançant 
concessió, de la gestió de Raixa. 

secretaria técnica de 
Participació ciutadana i 
Presidència. 

0 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

02-02-16 DEIXAR SENSE 
EFECTE 

La resolució d'inici d'expedient de 
modificació de l'Ordenança que regula i 
fixa els preus públics a les visites i 
utilització de Raixa. 

Scr. técn. de 
Participació ciutadana i 
Presidència 

0 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

02-02-16 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

Quilometratge de desembre (477km.) Sr.JAR 114,55 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

02-02-16 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

Quilometratge de desembre (70km.) Sra. MBB 16,81 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

02-02-16 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

Quilometratge de novembre (50km.) Sra.AAA 12,01 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

02-02-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació en concepte de 
subvencions per despeses de lloguer local 
(LINEA 1) i manteniment de l'entitat 
(LINEA2). 

ASOC. PERSONES 
MAYORES ES 
LLEDONER 

8200 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

02-02-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació en concepte de 
subvencions per despeses de lloguer local 
(LINEA 1) i manteniment de l'entitat 
(LINEA2). 

ASOC.D'AMICS GG DE 
MOSCARI 

8200 
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DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

03-02-16 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

Quilometratge del personal de Promoció 
sociocultural; gener 16 (95km.) 

Sra.MMG 22,81 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

03-02-16 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

Quilometratge del personal de Promoció 
sociocultural; gener 16 (125km.) 

Sra.MMB 30,02 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

03-02-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació en concepte de 
subvencions per despeses,  plurianual 
dels anys 2009; 2012 i 2013, per la 
rehabilitació de l'Edifici Sa Quartera.  

AJUNTAMENT DE 
SINEU 

82000 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

29-01-16 COMPENSACIÓ 
HORES FORMACIÓ 

Curs: El procediment administratiu en el 
CdM. 20hores. 

Sra.MOC 0 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

09-02-16 INICIAR 
EXPEDIENT 
PÈRDUA DEL 
DRET 

Subvenció per fomentar l'associacionisme 
de les persones majors al 2014. (Linea1) 
Lloguer 

DIVERSOS SEGONS 
RELACIÓ ADJUNTA 

0 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

09-02-16 INICIAR 
EXPEDIENT 
PÈRDUA DEL 
DRET 

Subvenció per donar suport al programa 
d'activitats de caire sociocultural de les 
persones majors al 2014.  

DIVERSOS SEGONS 
RELACIÓ ADJUNTA 

0 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

13-01-16 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.004871/2015-EXPCED G.K   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

13-01-16 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.004887/2015-EXPCED MT.G.M   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

15-01-16 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.000073/2015-HLSR PA.F.N   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

15-01-16 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.000145/2015-HLSR B.S.P   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

15-01-16 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.000110/2015-HLSR LL.C.P   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

15-01-16 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.000100/2015-HLSR X.A.LL   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

15-01-16 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.000066/2015-HLSR CONSTRUCCIONES 
MELIA 2005 SL 
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DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

15-01-16 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.000155/2015-HLSR J.N.O.I A   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

15-01-16 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.000159/2014-HLSR J.P.G   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

15-01-16 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.000136/2015-HLSR P.F.R   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

15-01-16 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.000112/2015-HLSR P.B.B   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

15-01-16 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.000097/2015-HLSR J.K.W   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

15-01-16 ALTRES INTERÈS GRAL.NÚM.EXP00058/2014-
XIG 

J.A   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

15-01-16 ALTRES INTERÈS GRAL. NÚM.EXP.000069/2015-
XIG 

P.R   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

15-01-16 ALTRES INTERÈS GRAL. NÚM.EXP.000053/2015-
XIG 

S.T.P   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

15-01-16 INFORME SÒL 
RUSTIC 

INTERÈS GRAL. 000144/2013-HLSR J.C.F   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

15-01-16 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.000140/2014-HLSR M.M.N   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

15-01-16 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.000121/2015-HLSR G.A.S   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

15-01-16 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.000089/2015-HLSR M.LL.LL   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

15-01-16 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.000143/2015-HLSR R.N   
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DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

15-01-16 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.000115/2015-HLSR A.G   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

15-01-16 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.000142/2015-HLSR A.P.G   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

15-01-16 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.000131/2015-HLSR M.A.R   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

15-01-16 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.000064/2012-HLSR G.M.C   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

15-01-16 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.000079/2015-HLSR A.C.S   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

15-01-16 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.00003/2014-HLSR J.P.J   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

15-01-16 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.000109/2015-HLSR A.H.R   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

14-01-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM.EXP.AL-2015/103 B.i. M.B.S   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

08-01-16 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.000043/2016 A 000044/2016 VARIS   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

11-01-16 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.000045/2016 A 000073/2016 VARIS   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

12-01-16 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.000074/2016 A 000096/2016 VARIS   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

13-01-16 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.000097/2016 A 000135/2016 VARIS   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

14-01-16 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.000136/2016 A 000146/2016 VARIS   
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DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

15-01-16 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.000147/2016 A 000167/2016 VARIS   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

18-01-16 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.000168/2016 A 000200/2016 VARIS   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

19-01-16 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.000201/2016 A 000213/2016 VARIS   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

21-01-16 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME UNA 
ACTIVITAT NO PERMANENT "DUATLO 
D'HIVERN VILA D'ARTÀ" 

CLUB CICLISTA 
ARTANENC 

  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

25-01-16 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME UNA 
ACTIVITAT NO PERMANENT."IV PROVA 
DE REGULARITAT MITJA ILLA" 

JM.M.V   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

12-01-16 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME UNA 
ACTIVITAT PERMANENT "VI 
MALLORCA 312 IBEROSTAR PLATJA 
DE MURO" 

CLUB CICLISTA 
ARTANENC 

  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

25-01-16 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

PER TEMPS EFECTIU DE TREBALL. 
25H 

JC.G.V   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

22-01-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM.EXP.AL-2013/143 COMUNITAT 
PROPIETARIS PORTA 
MARIS 

  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

12-01-16 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME UNA 
ACTIVITAT NO PERMANENT."VI 
MALLORCA CLASSIC". 

UNISPORT 
CONSULTING 

  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

22-01-16 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.000214/2016 A 000265/2016 VARIS   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

25-01-16 INICIAR 
EXPEDIENT 

SANCIONADOR S-04/2016 EN MATERIA 
D'ACTIVITATS DE LA PROVA CICLISTA 
TRANSTRAMUNTANA 4500 Y 3000 
CELEBRADA EL DIA24 D'OCTUBRE DE 
2015 

CLUB CICLISTA 
ARENAL 

  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

25-01-16 EXPEDICIÓ 
DOCUMENT 
EQUIVALENT 

EXP.000021/2016 A.M.H   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

25-01-16 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.004947/2015-EXPCED J.W.W   
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DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

26-01-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

EXP.AL-2015/105 G.O   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

27-01-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM.EXP.AL-2015/048 SEPTIMUS 
BALEAR,SL  

  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

27-01-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM.EXP.AL-2015/065 MI.C.M   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

27-01-16 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.004877/2015-EXPCED L.A.G   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

27-01-16 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.000077/2016-EXPCED E.F.R   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

27-01-16 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME UNA 
ACTIVITAT NO PERMANENT "XXV 
CHALLENGE CICLISTA A MALLORCA" 
ELS DIES 28 A 31/01/2016 

UNISPORT 
CONSULTING 

  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

27-01-16 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.000199/2015-HLSR G.LL.T   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

27-01-16 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.0000105/2015-HLSR JM.G.J   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

29-01-16 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

PER TEMPS EFECTIU DE TREBALL. 
30H 

A.M.S   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

25-01-16 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.000266/2016 A 000291/2016 VARIS   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

26-01-16 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.000292/2016 A 000302/2016 VARIS   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

27-01-16 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD. 000303/2016 A 000335/2016 VARIS   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

28-01-16 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.000336/2016 A 000350/2016 VARIS   
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DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

27-01-16 ALTRES INTERÈS GRAL. NÚM.EXP.000045/2010-
XIG 

MC.C.M   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

27-01-16 ALTRES INTERÈS GRAL. NÚM.EXP.000049/2014-
XIG 

CAN GUILLOT SA   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

27-01-16 ALTRES INTERÈS GRAL. NÚM.EXP.000230/2005-
XIG 

M.M.S   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

27-01-16 ALTRES INTERÈS GRAL.NÚM.EXP.000223/2005-
XIG 

J.E.R   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

27-01-16 ALTRES INTERÈS GRAL. NÚM.EXP.000193/2005-
XIG 

G.A.P.F   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

27-01-16 ALTRES INTERÈS GRAL. NÚM.EXP.000267/2005-
XIG 

HABITAT Y CASAS 
SINGULARES ,SL 

  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

16-10-15 APROVACIÓ INICI 
EXP. 
CONTRACTACIÓ 

RELATIVO A LA CONTRATACION DEL 
SUMINISTRO DE DOS (2)SILLAS DE 
DIRECCIÓN Y CUATRO (4)SILLAS 
OPERATIVAS PARA EL DEP.TERRIT.I 
INF DEL CIM, MEDIANTE CONTRATO 
BASADO EN EL ACUERDO MARCO 
1/2014 SUMINISTRO DE MOBILIARIO 
DE OFICINA, DEL LABORATORIO Y 
GERIÁTRICO 

INTERVENCIÓ GRAL  70800 

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

21-01-16 ALTRES AUT. D'ÚS DE LES INSTAL·LACIONS 
CAPOCORB PER A LA REALITZACIÓ 
DE LA COPA D'ESPANYA DE COLOM A 
BRAÇ 

FEDERACIÓ B. DE C.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

12-01-16 ALTRES SOL·LICITUD DE RENOVACIÓ DEL PLA 
TÈCNIC DE CAÇA DE RÈGIM ESPECIAL 

J.LL.B. PM-10442   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

12-01-16 ALTRES SOL·LICITUD DE RENOVACIÓ DEL PLA 
TÈCNIC DE CAÇA DE RÈGIM GENERAL 

M.I. J. F. PM-11.706   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

12-01-16 ALTRES SOL·LICITUD DE RENOVACIÓ DEL PLA 
TÈCNIC DE CAÇA DE RÈGIM GENERAL 

M.M.O. PM-10970   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

12-01-16 ALTRES SOL·LICITUD DE RENOVACIÓ DEL PLA 
TÈCNIC DE CAÇA DE RÈGIM GENERAL 

M.H.C. PM-10.582   
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DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

12-01-16 ALTRES SOL·LICITUD DE RENOVACIÓ DEL PLA 
TÈCNIC DE CAÇA DE RÈGIM GENERAL 

J.C.P. PM-10.435   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

12-01-16 ALTRES SOL·LICITUD DE RENOVACIÓ DEL PLA 
TÈCNIC DE CAÇA DE RÈGIM GENERAL 

J.C.P. PM-10.436   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

12-01-16 ALTRES SOL·LICITUD DE RENOVACIÓ DEL PLA 
TÈCNIC DE CAÇA DE RÈGIM GENERAL 

AUBARCA D'AMUNT 
PM-10.469 

  

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

12-01-16 ALTRES SOL·LICITUD DE RENOVACIÓ DEL PLA 
TÈCNIC DE CAÇA DE RÈGIM GENERAL 

J..G.G. PM-10.185   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

12-01-16 ALTRES SOL·LICITUD DE RENOVACIÓ DEL PLA 
TÈCNIC DE CAÇA DE RÈGIM GENERAL 

J..B.C. PM-11.070   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

12-01-16 ALTRES AUTORITZACIÓ DE MORENELLS PER A 
LA PESCA D'ANGUILA 

P.J. E.F.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

21-01-16 ALTRES AUTORITZACIÓ REALITZACIÓ 
CAMPIONAT DE BALEARS DE PERDIU 
AMB RECLAM VEDAT PM-11.503 T.M. 
SES SALINES 

PM-11.503   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

21-01-16 ALTRES AUTORITZACIÓ PER EL CONTROL DE 
COLL BLAU, TUDÓ, CONILL I COLOM 

CLUB SON ANTELM 
T.M. LLUCMAJOR 

  

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

13-01-16 ALTRES AUTORITZACIÓ DESCASTAMENT DE 
CABRES BORDES PER DANYS A 
L'AGRICULTURA AL REFUGI DE FAUNA 
EL RATXO 

J.T.C.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

13-01-16 ALTRES AUTORITZACIÓ DESCASTAMENT DE 
CABRES BORDES PER DANYS A 
L'AGRICULTURA AL VEDAT PM-10.319 

A.B. G-R.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

13-01-16 ALTRES AUTORITZACIÓ DESCASTAMENT DE 
CABRES BORDES PER DANYS A 
L'AGRICULTURA PM-10.736 

A.P.C.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

13-01-16 ALTRES AUTORITZACIÓ DESCASTAMENT DE 
CABRES BORDES PER DANYS A 
L'AGRICULTURA PM-12102 

R.J. S.T.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

15-01-16 ALTRES AUTORITZACIÓ DESCASTAMENT DE 
CABRES BORDES PER DANYS A 
L'AGRICULTURA PM-10.135 

M.C.C. PM-10135   
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DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

15-01-16 ALTRES AUTORITZACIÓ DESCASTAMENT DE 
CABRES BORDES PER DANYS A 
L'AGRICULTURA PM-11.622 

J.P.R.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

15-01-16 ALTRES AUTORITZACIÓ DESCASTAMENT DE 
CABRES BORDES PER DANYS A 
L'AGRICULTURA PM-10.536 

M.Q.P.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

18-01-16 ALTRES AUTORITZACIÓ DESCASTAMENT DE 
CABRES BORDES PER DANYS A 
L'AGRICULTURA PM-12.058 

P.A.B.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

18-02-16 ALTRES AUTORITZACIÓ DESCASTAMENT DE 
CABRES BORDES PER DANYS A 
L'AGRICULTURA PM-12.059 

P..A.B.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

18-01-16 ALTRES AUTORITZACIÓ DESCASTAMENT DE 
CABRES BORDES PER DANYS A 
L'AGRICULTURA PM-11.749 

A.T.R.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

22-02-16 ALTRES AUTORITZACIÓ DESCASTAMENT DE 
CABRES BORDES PER DANYS A 
L'AGRICULTURA PM-10.749 

N.R.S.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

22-01-16 ALTRES AUTORITZACIÓ DESCASTAMENT DE 
CABRES BORDES PER DANYS A 
L'AGRICULTURA PM-12.114 

N.R.S.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

22-01-16 ALTRES AUTORITZACIÓ DESCASTAMENT DE 
CABRES BORDES PER DANYS A 
L'AGRICULTURA PM-10.700 

N.R.S.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

22-01-16 ALTRES AUTORITZACIÓ DESCASTAMENT DE 
CABRES BORDES PER DANYS A 
L'AGRICULTURA PM-11.954 

N.R.S.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

22-01-16 ALTRES AUTORITZACIÓ DESCASTAMENT DE 
CABRES BORDES PER DANYS A 
L'AGRICULTURA PM-10.800 

N.R.S.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

22-01-16 ALTRES AUTORITZACIÓ DESCASTAMENT DE 
CABRES BORDES PER DANYS A 
L'AGRICULTURA FINCA SON CALMA, 
POL. 2 PARCEL·LA 234 T.M. 
PUIGPUNYENT 

J.M. M.P.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

13-01-16 ALTRES RESOLUCIÓ DE BAIXA DE VEDAT DE 
CAÇA MATRÍCULA PM-10.833 

R.S.D.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

18-01-16 ALTRES RESOLUCIÓ DE CANVI DE TITULAR 
DEL  VEDAT DE CAÇA MATRÍCULA PM-
10.159 

A.M.T.   
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DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

26-01-16 ALTRES RESOLUCIÓ DE SEGREGACIÓ DE 
VEDAT DE CAÇA MATRÍCULA PM-
10.178 

J.FCO. S.E.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

26-01-16 ALTRES RESOLUCIÓ DE BAIXA DE VEDAT DE 
CAÇA MATRÍCULA PM-10.960 

M.P.S.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

26-01-16 ALTRES RESOLUCIÓ DE BAIXA DE VEDAT DE 
CAÇA MATRÍCULA PM-10.021 

MªP. M. S.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

26-01-16 ALTRES RESOLUCIÓ DE BAIXA DE VEDAT DE 
CAÇA MATRÍCULA PM-10.775 

M.B.R.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

12-01-15 ALTRES RES. EXP. SANCIONADOR PER 
RECONEIXEMENT DE 
RESPONSABILITAT 

A.C.V 66,02 

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

30-12-15 ALTRES RES. NO INCOACIÓ EXP. CZ15/0098 M.LL.C.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

12-01-16 ALTRES RES. NO INCOACIÓ EXP. CZ15/0133 M.P.S.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

12-01-16 ALTRES RES. NO INCOACIÓ EXP. CZ15/0131 L.P.C.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

10-12-15 ALTRES RES. DE L'EXPEDIENT CZ15/0060 A.V.M. 511,04 

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

13-01-16 ALTRES RES. DEL'EXPEDIENT CZ15/0044 J.M. LL.F. 811,4 

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

14-01-16 ALTRES RES. D'INICI EXP. CZ15/0125 J..M.P.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

13-01-16 ALTRES RES. D'INICI EXP. CZ15/0123 C.R.R.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

14-01-15 ALTRES RES. D'INICI EXP. CZ15/0101 J.Mª O.O.   
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DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

13-01-16 ALTRES RES. D'INICI EXP. CZ15/0124 J.M.M.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

13-01-15 ALTRES RES. D'INICI EXP. CZ15/0122 A.S.C.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

13-01-16 ALTRES RES. D'INICI EXP. CZ15/0110 P.M. R.P.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

13-01-16 ALTRES RES. D'INICI EXP. CZ15/0111 P.M.R.P..   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

12-01-16 ALTRES RES. D'INICI EXP. CZ15/0119 M.R.B.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

12-01-16 ALTRES RES. D'INICI EXP. CZ15/0120 G.M.A.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

12-01-16 ALTRES RES. D'INICI EXP. CZ15/0121 M.A.M.J.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

12-01-16 ALTRES RES. D'INICI EXP. CZ15/0105 J.G.B.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

01-02-16 ALTRES CREACIÓ DEL VEDAT DE CAÇA 
ANOMENAT SON PUIGDORFILA 

SON PUIGDORFILA   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

01-02-16 ALTRES BAIXA DEL VEDAT PM-11.867 A,O.M.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

02-02-16 ALTRES CAANVI DE TITULAR VEDAT PM-10.238 A.M.S.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

28-01-16 ALTRES AUTORITZACIÓ CONTROL DE CONILLS 
PER DANYS A L'AGRICULTURA PM-
11.092 

J.P.P.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

22-01-16 ALTRES AUTORITZACIÓ DE DESCASTAMENT 
DE CABRES BORDES PER DANYS A 
L'AGRICULTURA VEDAT PM-11.964 

N.R.S.   
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DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

27-01-16 ALTRES AUTORITZACIÓ CONTROL DE COLOMS 
EN EL CASC URBÀ DE PETRA 

PARRÒQUIA DE SANT 
PERE I CONVENT DE 
SANT BERNADÍ 

  

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

27-01-16 ALTRES AUTORITZACIÓ D'ÚS DE LES 
INSTAL·LACIONS I EDIF. DE LA FINCA 
CAPOCORB PER A LA REALITZACIÓ 
DE  LA COPA D'ESPANYA DE TIR AL 
COLOMÍ 

CLUB MALLORCA DE 
CAÇA I TIR 

  

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

27-01-16 ALTRES AUTORITZACIÓ D'ÚS DE LES 
INSTAL·LACIONS I EDIFICACIONS DE 
LA FINCA CAPOCORB PER A LA 
REALITZACIÓ D'UNA TIRADA 
BENÈFICA DE RECORREGUT DE CAÇA 

CLUB MALLORQUÍ DE 
CAÇA I TIR 

  

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

03-02-16 ALTRES AMPLIACIÓ A CAÇA MAJOR VEDAT 
PM-10.465 

SON MARTI   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

04-02-16 ALTRES AUTORITZACIÓ CONTROL DE 
COLOMS, TÓRTORES I TUDONS 
VEDAT PM-10.163 

ES FANGAR   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

04-02-16 ALTRES AUTORITZACIÓ CONTROL DE 
COLOMS, CASC URBÀ D'ANDRATX 

J.J. A.N.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

04-02-16 ALTRES AUTORITZACIÓ CONTROL DE 
COLOMS, CONILLS , LLEBRES, 
GAVINES I ANÀTIDES VEDAT PM-
12.129 

GOLF SON GUAL SL   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

01-02-16 ALTRES AUTORITZACIÓ CONTROL DE 
D'ESTORNELLS PER DANYS A 
L'AGRICULTURA VEDAT PM-12.001 

J.C.R.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

01-02-16 ALTRES DESCASTAMENT DE CABRES BORDES 
PER DANYS A L'AGRICULTURA A LA 
FINCA ES COLL GOMAR VEDAT PM-
11261 

ES COLL GOMAR   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

01-02-16 ALTRES DESCASTAMENT DE CABRES BORDES 
PER DANYS A L'AGRICULTURA VEDAT 
PM-11261 

M.C. M.R.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

04-02-16 ALTRES DESCASTAMENT DE CABRES BORDES 
PER DANYS A L'AGRICULTURA A 
PUIGPUNYENT (POL. 1 PARC.60) 

A.M.P.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

03-02-16 ALTRES DESCASTAMENT DE CABRES BORDES 
PER DANYS A L'AGRICULTURA VEDAT 
PM-12182 

M..S.B.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

04-02-16 ALTRES CONTROL DE CONILLS VEDAT PM-
11226 

A.F.S.   
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DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

05-02-16 ALTRES AUT. D'ÚS DE LES INST. I EDIF. DE LA 
FINCA CAPOCORB PER LA 
REALITZACIÓ D'UN CURS 
D'INTRODUCCIÓ AL TIR DE 
RECORREGUTS DE CAÇA 

CLUB MALLORCA DE 
CAÇA I TIR 

  

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

03-02-16 ALTRES AUT. D'ÚS DE LES INST. I EDIF. DE LA 
FINCA CAPOCORB PER LA 
REALITZACIÓ DE LA DEMOSTRACIÓ 
DE VARIES MODALITATS DE CAÇA EN 
EL VEDAT PM-11.503 T.M. SES 
SALINES 

S.C. SES SALINES   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

27-01-16 ALTRES RES. INICI EXP. SANCIONADOR 
CZ16/0002 

A.H.G.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

25-01-16 ALTRES RES. INICI EXP. SANCIONADOR 
CZ15/0106 

B.R.C.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

25-01-16 ALTRES RES. INICI EXP. SANCIONADOR 
CZ16/0074 

D..R.O.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

27-01-16 ALTRES RES. INICI EXP. SANCIONADOR 
CZ15/0114 

N..C.LL.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

28-01-16 ALTRES RES. INICI EXP. SANCIONADOR 
CZ15/0128 

J.G.V.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

28-01-16 ALTRES RES. INICI EXP. SANCIONADOR 
CZ15/0127 

J.M..M.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

25-01-16 ALTRES RES. INICI EXP. SANCIONADOR 
CZ15/0112 

B.R.M.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

28-01-16 ALTRES RES. INICI EXP. SANCIONADOR 
CZ15/0129 

O..A.A.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

01-02-16 ALTRES RES. INICI EXP. SANCIONADOR 
CZ15/115/116/117/138 

O.VTE.K.A; J.A. M.F.; 
M.M.F. 

  

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

01-02-16 ALTRES RES. INICI EXP. SANCIONADOR 
CZ15/0126 

J.R.J.   
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DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

02-02-16 ALTRES RES. INICI EXP. SANCIONADOR 
CZ15/0130 

A.S. M. X.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

02-02-16 ALTRES RES. NO INC. EXPEDIENT 
SANCIONADOR CZ15/0135 

M.S.L.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

02-02-16 ALTRES RES. DE NO INC. EXP. SANCIONADOR 
CZ15/0113 

E.G.R.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

02-02-16 ALTRES RES. EXP. SANCIONADOR CZ15/0077 J.M.C. 811,06 

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

02-02-16 ALTRES RES. REC. RESPONSABILITAT I 
PAGAMENTY ANTIICIPAT DE LA 
SANCIÓ EXP. CZ15/0099 

J.B. G.S. 60 

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

04-02-16 ALTRES RESOLUCIÓ EXP. PESCA PS15/0007 G. P.G. 101 

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

04-02-16 ALTRES RESOLUCIÓ EXP. PESCA PS15/0002 M.A. A.K. 600 

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

21-01-16 ALTRES RESOLUCIÓ EXP. PESCA PS15/0009 B.P.J.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

09-02-16 ALTRES RESOLUCIÓ EXP. PESCA PS15/0004 M.G.C. 202 

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

02-02-16 ALTRES RESOLUCIÓ  INICI EXP. PESCA 
PS15/0011 

G.P.G.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

01-02-16 ALTRES APROVACIÓ PLA TÈCNIC DE CAÇA DE 
RÈGIM GENERAL 

S.C. SA GUATLERA   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

09-02-16 ALTRES AUTORITZACIÓ DE DESCASTAMENT 
DE CABRES BORDES PER DANYS A 
L'AGRICULTURA AL VEDAT PM-10363 

J.J P.F.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

09-02-16 ALTRES AUTORITZACIÓ DE CAPTURA 
D'ESPÈCIES CINEGÈTIQUES I NO 
CINEGÈTIQUES NO PROTEGIDES Q. 
INCIDEIXEN A LA CAÇA EN 
ACTUACIONS DE CARÀCTER 

?   
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ESPECIAL I D'OFICI 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

30-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Factura de CANON ESPAÑA S.A. amb 
referència núm. 79/45300/20151129. 

? 645,95 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

30-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures de ENDESA 
ENERGIA, S.A. UNIPERSONAL amb 
referència núm. 79/45300/20151130. 

? 5094,09 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

25-01-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures amb referència 
núm.79/45300/20160103. 

? 769,42 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

25-01-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures amb referència núm. 
79/45300/20160107. 

? 2883,7 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

25-01-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures amb referència núm. 
79/45300/20160105. 

? 329,09 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

25-01-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures amb referència núm. 
79/45300/20160106. 

? 1684,11 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

25-01-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Factura de CIESM - INTEVIA S.A. amb 
referència núm. 79/45300/20160109. 

? 254,18 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

27-01-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures amb referència núm. 
79/45300/20160110. 

? 226,27 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

26-01-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per tancament de finca a la Ma-
4010 exp. 50/2016 

Sr. O.Z.H.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

29-01-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per tancament de finca a la Ma-10 
exp. 778/2013b 

GALLIOT 2000, SL   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

28-01-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per reparació de marge i 
condicionament accés a la Ma-10 exp. 
451/2013b 

Sr. F.A.P.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

11-01-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per canviar accés a la Ma-3331 
exp. 1079/2015 

Sra. T.J.H.   
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DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

25-01-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per soterrament de canonada a la 
Ma-19 exp. 854/2015 

AIGÜES DE 
CONSOLACIO, SL 

  

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

25-01-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per modernització i ampliació 
d'agroturisme a la Ma-3410 exp. 5/2016 

PROFITUR 
INVERSION, SL 

  

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

11-01-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per fer tancament a la Ma-3010 
exp. 1110/2015 

Sr. J.C.F.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

18-01-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per línia BT a la Ma-2021 exp. 
972/2015b 

Sra. P.J.R.W.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

14-01-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per tancament de finca a la Ma-
1032 exp. 1140/2015 

Sr. M.M.M.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

19-01-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per tancament amb pals i reixeta a 
la Ma-3340 exp. 8/2016 

ALMENDRAS Y 
FRUTOS SECOS 
BONANY, SL 

  

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

26-01-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per habitatge unifamiliar a la Ma-
3323 exp. 86/2016 

Sra. M.M.S.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

25-01-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per xarxa soterrada de BT a la 
Ma-4020 exp. 2496/2012b 

TENIS CLUB CALA 
MILLOR, SL 

  

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

25-01-16 INCLUSIÓ NÒMINA 
PER DIETES 

Autorització i inclusió en la nòmina de 
dietes de manutenció per raó de servei 
mes d'octubre 2015 

Diversos 2321,9 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

25-01-16 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIE
S 

Abonament indemnització per raó de 
servei de guàrdia per a actuacions 
d'emergències període 28/09/2015 a 
1/11/2015 

? 10594,5 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

22-01-16 RESOLUCIÓ 
DESESTIMATÒRIA 

Resolució de no admissió a tràmit de 
recurs en relació al procediment ref. RP 
39/2015 

Sr. J.O.V.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

18-01-16 IMPOSAR 
OBLIGACIÓ 
ABONAR DANYS 

Obligació d'abonar danys en relació al 
procediment ref. DA 12/2015 

Sr. E.V.D.S. 337,65 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

30-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Contracte menor de servei exp. 
15M01655 

GRUSAMAR 
INGENIERIA Y 
CONSULTING, SL 

21175 
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DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

12-01-16 CATALOGACIÓ 
VEHICLE 
HISTÒRIC 

Catalogació vehicle històric amb núm. 
bastidor ZAR11538002480792 

Sr. P.G.A.F.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

12-01-16 CATALOGACIÓ 
VEHICLE 
HISTÒRIC 

Catalogació vehicle històric amb núm. 
bastidor VF1T4X300G0500810 

Sra. P.A.M.G.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

14-01-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per enrajolar terrassa i reteular a 
la Ma-10 exp. 59/2016 

Sra. M.A.A.C.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

23-12-15 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

Rectificació Resolució exp. 15M02455 G-SIX 
INTERNATIONAL 
ENGINEERING, SL 

  

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

26-01-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per instal·lació de fletxa indicadora 
a la Ma-2110 exp. 983/2015 

Sr. G.E.J.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

29-01-16 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

Devolució de fiança definitiva constituïda 
per exp. 1/12 

Sr. R.L.E. 2974,5 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

01-02-16 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

Devolució de fiança definitiva exp. 30/08 - 
7/09-M 

COMSA, SAU 97407,91 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

23-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Reconèixer obligació contracte menor de 
servei exp. 15M01955 

Sr. B.M.G. 5354,25 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

23-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Reconèixer obligació de la 9ª, 10ª i 
darrera certificació exp. 15M00455 

AZIMUT, SLL 10073,25 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

30-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 72ª certificació exp. 
20/09 

MELCHOR MASCARO, 
SA 

211635,03 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

13-01-16 REQUERIMENT 
SUBSANACIÓ 
ERRADES 

Requeriment d'esmena recurs 
procediment ES 1/2014-MC 

JARDINERIA 
BISANYES, SL 

  

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

14-01-16 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

Desestimació de reclamació RP 12/2014 Sr. D.G.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

15-01-16 INICIAR 
EXPEDIENT 

Inici expedient ref. DA 13/2015 per danys Sr. R.J.R.   
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DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

30-12-15 ALTRES Abonament tarifa de tractament dels 
residus de construcció i demolició exp. 
9/2012/F/0/02 

UTE DRAGADOS, SA - 
MELCHOR MASCARO 

26868942,46 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

13-01-16 ALTRES Resolució de classificació de les 
propostes presentades a la licitació exp. 
20/2015 

Diversos   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

12-01-16 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

Rectificació Resolució de data 29-10-2015 
en relació  al procediment sancionador ES 
19/2015  

C.N.C 
ENTERTAINMENT, SL 

  

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

23-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Contracte menor de subministrament 
d'una estació topogràfica exp. 15M03055 

TOPOSISTEMAS, SL 17781,16 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

21-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Reconeixement obligació 1a fac. contracte 
menor exp. 15M02955 

GRUSAMAR 
INGERNIERIA Y 
CONSULTING, SL 

21114,5 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

23-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 53a certificació exp. 
36/10  

VIABAL 
MANTENIMENT I 
CONSERVACIÓ, SA 

113516,67 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

30-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 44a certificació exp. 
26/11 

UTE IMESAPI, SA - 
ROIG, SA 

6273,04 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

30-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 10a certificació exp. 
28/14 

ELSAMEX, SA 24779,9 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

30-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 72a certificació exp. 
16/09 

OBRAS Y 
PAVIMENTACIONES 
MAN, SA 

43270,3 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

30-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Reconeixement obligació derivada de 
retribució variable 4t trimestre de 2015 
exp. 001/04 

PAMASA 2746473,54 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

30-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 55a certificació exp. 
33/10  

UTE CONSERVACIO 
INTEGRAL MA-13 

136676,14 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

02-02-16 INICIAR 
EXPEDIENT 

Inici exp. de danys ref. DA 16/2015 Sra. M.LL.B. 697,31 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

12-01-16 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

Rectificació Resolució d'incoació de 
procediment sancionador ref. ES 17/2015 

C.N.C 
ENTERTAINMENT 
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DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

23-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament 6a certificació exp. 32/14 ACSA OBRAS E 
INFRAESTRUCTURAS
, SA 

330297,51 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

01-02-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per reparació de desperfectes a la 
Ma-10 exp. 388/2014b 

Sr. M.R.G.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

30-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 55a certificació exp. 
32/10 

UTE EIX PONENT-
LLEVANT  

333222,93 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

22-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 5a certificació exp. 
32/14 

ACSA 0 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

22-12-15 COMPENSACIÓ 
HORES FORMACIÓ 

Compensació per hores de formació 20 
hores Sr. A.A.G. 

Sr. A.A.G.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

18-12-15 COMPENSACIÓ 
HORES FORMACIÓ 

Compensació per hores de formació 20 
hores Sra. I.P.S. 

Sra. I.P.S.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

16-12-15 COMPENSACIÓ 
HORES FORMACIÓ 

Compensació per hores de formació 20 
hores Sra. I.S.M. 

Sra. I.S.M.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

22-12-15 COMPENSACIÓ 
HORES FORMACIÓ 

Compensació per hores de formació 20 
hores Sra. A.G.G. 

Sra. A.G.G.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

30-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 72a certificació exp. 
15/09 

CONSTRUCCIONES 
LLABRES FELIU, SLU 

89202,06 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

30-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 72a certificació exp. 
13/09 

COMASA 89034,45 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

11-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 54a certificació exp. 
32/10 

UTE EIX PONENT-
LLEVANT 

778681,85 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

30-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 72a certificació exp. 
14/09 

CONSTRUCCIONES 
LLULL SASTRE, SA 

118973,75 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

30-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 55a certificació exp. 
33/10 

UTE CONSERVACIO 
INTEGRAL Ma-13 

136676,14 
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DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

23-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 54a certificació exp. 
36/10 

VIABAL 
MANTENIMENT I 
CONSERVACIÓ, SA 

0 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

30-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 56a certificació exp. 
34/10 

ROIG, SA 11456,21 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

30-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 5a certificació exp. 
02/15 

VIAS Y 
CONSTRUCCIONES, 
SA 

389094,58 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

23-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 54a certificació exp. 
37/10 

VIABAL 
MANTENIMENT I 
CONSERVACIÓ, SA 

0 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

30-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 56a certificació exp. 
35/10 

ELECTROHIDRÁULIC
A MANACOR, SA 

35964,53 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

22-01-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 28a certificació exp. 
10/12 

UTE FCC, SA - AMER 
E HIJOS, SA 

0 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

22-01-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 27a certificació exp. 
10/12 

UTE FCC, SA - AMER 
E HIJOS, SA 

0 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

21-01-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 26a certificació exp. 
10/12 

UTE FCC, SA - AMER 
E HIJOS, SA 

0 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

21-01-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 25a certificació exp. 
10/12 

UTE FCC, SA - AMER 
E HIJOS, SA 

0 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

22-01-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament de la 29a certificació exp. 
10/12 

UTE FCC, SA - AMER 
E HIJOS, SA 

0 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

22-01-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 30a certificació exp. 
10/12 

UTE FCC, SA - AMER 
E HIJOS, SA 

0 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

27-01-16 ALTRES Resolució peça incidental finca 14 exp. 
expropiació CM-72 

INDUSTRIA MAIRATA, 
SL 

  

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

27-01-16 ALTRES Resolució peça incidental finca núm. 3 
exp. expropiació CM-77 

ARAOS BALEAR, SL   
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DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

26-01-16 ALTRES Resolució relativa a finques 25, 26 i 27 
exp. expropiació 175 

.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

26-01-16 AUTORITZACIÓ 
ESPECIAL DE 
CIRCULACIÓ 

Pròrroga autorització especial de 
circulació ctres. Ma-1140 Ma-1110 Ma-
1130 

CONTRATAS SOLLER, 
SL 

  

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

25-01-16 AUTORITZACIÓ 
ESPECIAL DE 
CIRCULACIÓ 

Autorització especial de circulació per la 
ctra. Ma-2210 exp. 92/2016 

Sr. A.P.Z.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

01-02-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures amb referència núm. 
79/45300/20160112. 

? 780,49 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

01-02-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures amb referència núm. 
79/45300/20160113. 

? 1279,47 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

02-02-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures amb referència núm. 
79/45300/20160105. 

? 437,66 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

27-01-16 IMPOSAR 
OBLIGACIÓ 
ABONAR DANYS 

Obligació d'abonar danys procediment ref. 
DA 19/2015 

Sra. E.N.F. 198,8 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

28-01-16 ALTRES Incoació d'expedient disciplinari al Sr. 
J.R.S. 

Sr. J.R.S.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

28-01-16 ANUL·LACIÓ 
RESOLUCIÓ 

Anul·lació resolució de data 9/12/2015 en 
relació a procediment ref. 2/2015-C 

.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

27-02-16 ALTRES Aprovació de projecte de reforç de ferm a 
la Ma-2200 i Ma-2203 clau: 15-23-0.RF 

.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

28-01-16 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIE
S 

Abonament indemnització per guàrdies 
d'emergències període 2/11/205 a 
30/11/2015 

Diversos 8475,6 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

01-02-16 CATALOGACIÓ 
VEHICLE 
HISTÒRIC 

Catalogació de vehicle històric amb núm. 
bastidor 0856178 Sra. A.T. 

Sra. A.T.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

01-02-16 CATALOGACIÓ 
VEHICLE 
HISTÒRIC 

Catalogació de vehicle històric amb núm. 
bastidor GT38056780 Sr. G.J.R.M. 

Sr. G.J.R.M.   
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DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

01-02-16 CATALOGACIÓ 
VEHICLE 
HISTÒRIC 

Catalogació de vehicle històric amb núm. 
bastidor 1GE002205 Sr. G.J.R.M. 

Sr. G.J.R.M.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

01-02-16 CATALOGACIÓ 
VEHICLE 
HISTÒRIC 

Catalogació de vehicle històric amb núm. 
bastidor 1GE002205 Sr. P.G.A 

Sr. P.G.A.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

04-02-16 INICIAR 
EXPEDIENT 

Inici exp. de danys ref. DA 18/2015 Sr. G.A.P.T. 218,46 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

04-02-16 ALTRES Resolució peça incidental separada 
70/2015 relativa a exp. expropiació CM-72 
Finca 13 

SON BOUET, SE 2240 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

28-01-16 INCLUSIÓ NÒMINA 
PER DIETES 

Abonament dietes de manutenció 
personal emergències ctres. mes de 
novembre 2015 

diversos 2097 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

04-02-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per canvi de canonada a la Ma-
3020 exp. 1030/2015 

Sr. V.T.C.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

04-02-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per col·locació de cartells a la Ma-
2200 exp. 1069/2015 

AJUNTAMENT 
POLLENÇA 

  

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

28-01-16 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

Adjudicació contracte menor de servei 
exp. 16M00355 

ATP ASESORÍA 
TECNICA Y 
PROYECTOS, SL 

2178 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

28-01-16 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

Adjudicació de contracte menor de servei 
exp. 16M00255 

ATENEA, SEGURIDAD 
Y MEDIO AMBIENTE, 
SA 

9861,5 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

29-01-16 APROVACIÓ INICI 
EXP. 
CONTRACTACIÓ 

Aprovació projecte de reforç del ferm a la 
Ma-1041 clau: 15-31.0-ML 

. 1668863,19 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

29-01-16 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

Justificació de bestreta caixa fixa del 
Servei d'ITV ref. J/2016/2 - (1/2016) 

. 460,71 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

08-02-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per reforma unifamiliar aïllada a la 
Ma-10 exp. 42/2016 

Sr. T.M.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

08-02-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per legalització de reforma i 
ampliació d'habitatge unifamiliar a la Ma-
3442 exp. 17/2016 

Sra. M.M.N.C.   
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DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

08-02-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per protecció de mur de pedra a la 
Ma-1110 exp. 121/2016 

Sr. W.C.M.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

05-02-16 INICIAR 
EXPEDIENT 

Inici expedient de danys ref. DA 20/2015 Sr. J.R.M. 994,91 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

08-02-16 INICIAR 
EXPEDIENT 

Inici d'expedient de danys ref. DA 23/2015 Sr. L.C.B. 400,1 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

25-01-16 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

Reconeixement d'hores de formació al Sr. 
F.R.S. 20 hores 

Sr. F.R.S.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

25-01-16 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

Reconeixement d'hores de formació a la 
Sra. C.M.R.A. 20 hores 

Sra. C.M.R.A.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

25-01-16 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

Reconeixement d'hores de formació al Sr. 
D.V.M.. 20 hores 

Sr. D.V.M.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

09-02-16 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

Requeriment d'esmena Inici procediment 
de responsabilitat patrimonial ref. RP 
43/2015  

Sr. T.M.S.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

09-02-16 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

Requeriment d'esmena Inici procediment 
de responsabilitat patrimonial ref. RP 
45/2015  

Northgate España 
Renting Flexible, SA 

  

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

09-02-16 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

Requeriment d'esmena Inici procediment 
de responsabilitat patrimonial ref. RP 
41/2015  

Sra. M.C.J.A.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

10-02-16 INICIAR 
EXPEDIENT 

Inici exp de danys ref. DA 01/2016 Sr. R.M.M. 1717,99 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

09-02-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per projecte de renovació, 
ampliació i millora clavegueram a la Ma-
1110 exp. 70/2016 

AJUNTAMENT 
VALLDEMOSSA 

  

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

09-02-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per projecte de desplaçament de 
línies soterrades MT a la Ma-30 exp. 
109/2016 

ENDESA 
DISTRIBUCION 
ELECTRICA, SLU 

  

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

08-02-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

Despesa per l'adquisició de paper A4 per 
a la D.I. d'Infraestructures i Mobilitat a 
favor de INAPA DISTRIBUCION DE 
PAPEL, SA 

. 2110,24 
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DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

30-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures núm. A/2151612 ? 4961 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

30-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures 
núm.79/45300/2015120100 

? 449,27 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

30-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures nún.15RFF0008 ? 4840 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

12-02-16 INICIAR 
EXPEDIENT 

Inici expedient de contractació ref. 1/2016 .   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

11-02-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

Adjudicació de contractació menor 
assistència tècnica exp. 16M00455 

GRUSAMAR 
INGENIERIA I 
CONSULTING, SL 

9619,5 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

08-02-16 ALTRES Resolució peça incidental relativa a finca 9 
exp. CM-77 

BOLONIA REAL 
ESTATE, SL 

  

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

08-02-16 ALTRES Resolució peça incidental relativa a finca 7 
exp. CM-77 

PROMOCIONES Y 
DESARROLLOS 
NUEVA PALMIRA, SL 

  

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

10-02-16 REQUERIMENT 
SUBSANACIÓ 
ERRADES 

Requeriment d'esmena sol·licitud 
d'iniciació procediment ref. RP 2/2016 

Sr. F.P.R.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

10-02-16 REQUERIMENT 
SUBSANACIÓ 
ERRADES 

Requeriment d'esmena sol·licitud 
d'iniciació exp. RP 46/2015 

Sr. D.G.G.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

12-02-16 REQUERIMENT 
SUBSANACIÓ 
ERRADES 

Requeriment d'esmena sol·licitud 
d'iniciació exp. RP 42/2015 

Sra. AM.R.P.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

12-02-16 REQUERIMENT 
SUBSANACIÓ 
ERRADES 

Requeriment d'esmena sol·licitud 
d'iniciació exp. RP 8/2016 

Sr. F.A.B.   

 

 


