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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL DE 
MALLORCA 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 6/2016 
Caràcter: ordinària  
Data: 14 d’abril de 2016 
Hora: de 9.16 h a 15.16 h 
Lloc: sala de plens 
 
HI ASSISTEIXEN: 
 

Hble. Sr. President: Miquel Ensenyat Riutort. 

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

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

Secretari general: Sr. Jeroni M. Mas Rigo. 
Interventora general en funcions:  Sra. Brígida Llinàs Ferrer. 
 
 
ORDRE DEL DIA 
 

I) PART RESOLUTIVA 

PRESIDÈNCIA 

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior  (10-3-2016) 

2. Declaracions institucionals. 

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

a) Decret del president del Consell Insular de Mallorca pel qual es modifica el Decret de 
dia 10 de juliol de 2015 pel qual es regula l’organització del Consell Insular de 
Mallorca, modificat pel Decret del president de dia 24 de febrer de 2016. 
 
b) Decret de la Presidència del Consell de Mallorca pel qual es nomenen als càrrecs. 
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c) Decret de la Presidència del Consell de Mallorca pel qual s’accepta la renúncia d’un 
alt càrrec. 
 
d) Decret de la Presidència del Consell de Mallorca pel qual s’accepta la renúncia d’un 
alt càrrec. 
 
e) Decret del president pel qual es deleguen les funcions de Secretaria de l’Institut de 
l’Esport Hípic de Mallorca. 
 
f) Decret de la Presidència del Consell de Mallorca pel qual es nomenen als càrrecs. 
 
g) Decret de la Presidència del Consell de Mallorca pel qual s’accepta la renúncia d’un 
alt càrrec. 
 
h) Decret de la Presidència del Consell de Mallorca pel qual es nomenen als càrrecs. 
 
i) Decret de la Presidència del Consell pel qual es nomena el vicepresident de l’Institut 
de l’Esport Hípic de Mallorca. 
 

4. Proposta de canvi d’un dels membres del Patronat de la Fundació Teatre Principal de 
Palma. 

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

6. Proposta de nomenament d’un representant del Consell Insular de Mallorca en la 
Comissió de Coordinació de la Política Territorial. 

7. Proposta de canvi de representant de Consell Insular de Mallorca en el Fundació 
Castell d’Alaró. 

8. Proposta de canvi de representant de Consell Insular de Mallorca en el Patronat de la 
Fundació Es Baluard, Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma. 

9. Proposta de canvi de representant de Consell Insular de Mallorca en la Comissió de 
Programació, Seguiment i Control del Conveni signat l’11 de març de 2011 entre 
l’administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el Consell Insular de 
Mallorca en matèria d’actuacions per al desenvolupament de les Inversions de l’Estat a 
les Illes Balears. 

10. Proposta de canvi de representant de Consell Insular de Mallorca en la Comissió 
Mixta en matèria de Patrimoni Històric entre el Consell Insular de Mallorca i el Bisbat 
de Mallorca. 

11. Proposta de designació de representant del Consell Insular de Mallorca en el Consell 
de Direcció del Servei d’Ocupació de les Illes Balears. 

12. Proposta de canvi d’un representant del Consell Insular de Mallorca en el Consell 
Balear de la Funció Pública. 

13. Proposta de canvi d’un representant del Consell Insular de Mallorca en el Comitè 
Tècnic Territorial de Salut Laboral. 
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14. Proposta de canvi d’un representant del Consell Insular de Mallorca al ple de la 
Junta Autonòmica d’Activitats de les Illes Balears. 

15. Proposta de nomenament de representant en la Comissió de Programació, 
Seguiment i Control del conveni signat el dia 29 d’octubre de 2009 entre 
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el Consell Insular de 
Mallorca en matèria d’actuacions per al desenvolupament de les Inversions de l’Estat a 
les Illes Balears. 

16. Proposta de canvi de representants en la Junta Rectora del Consorci Ciutat Romana 
de Pol.lèntia. 

17. Proposta de canvi de representants en la Fundació Universitat-Estudi General 
Lul.lià. 

18. Proposta de canvi d’un representant del Consell Insular de Mallorca en el Patronat 
del Consorci del Centre Associat de la UNED a les Illes Balears. 

19. Proposta de modificació d’un representant en el Consell de la Mineria. 

20. Proposta de nomenament dels representants del Consell Insular de Mallorca a la 
Comissió Bilateral Mixta de Programació, Seguiment i Control del Conveni de 
Carreteres. 

21. Proposta de modificació de nomenament d’un representant del Consell Insular de 
Mallorca a la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears. 

22. Proposta de nomenament del representant del Consell Insular de Mallorca en la 
Comissió General de Consells Insulars de composición paritària Parlament-consells 
insulars. 

23. Proposta de Calvi d’un representant del Consell en el Comitè de Seguiment del 
Programa de Desenvolupament Rural 2014-2020. 

24. Donar compte dels membre del Consell de Direcció de l’Agència de Protecció de la 
Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca en rerpesentació del grups polítics. 

DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

25. Nomenament dels membres de la Comissió Tècnica Insular de Biblioteques. 
 
26. Proposta d’acord de concessió de subvenció nominativa  de l’exp.  num. FS-024/16 
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 
 
27. Proposta d’acord de concessió de subvenció nominativa  de l’exp.  num. FS-037/16 
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 
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28. Proposta d’aprovació de l’expedient núm. 10 de modificació de crèdits en el 
pressupost propi de la corporació de l'exercici de 2016 per crèdit extraordinari (CE 
02/2016). 
 

DEPARTAMENT DE TERRITORI I INFRAESTRUCTURES 

29. Proposta d’acord de ple relatiu a la l’expedient sancionador en matèria de carreteres 
(ES núm. 5/2014), incoat a l’entitat “Malla,S.A”. 
  
30. Proposta d’acord de ple relatiu a la l’expedient sancionador en matèria de carreteres 
(ES núm. 3/2014), incoat a l’entitat “Malla, S.A”.  
 
31. Revisió de tarifes de peatge vigents sol·licitada per la “Compañía Concesionaria del 
Túnel de Sóller, S.A.” per a l’any 2016. 
 
32. Proposta de revisió de les tarifes del contracte de concessió de l’obra pública per a la 
construcció, conservació i explotació de la carretera MA-15 Palma- Manacor per a l’any 
2016. (exp. 001/04). 
 
33. Proposta de liquidació de la retribució variable de l’any 2015 del contracte de 
concessió de l’obra pública per a la construcció, conservació i explotació de la carretera 
ma-15 Palma- Manacor (exp. 001/04). 
 

DEPARTAMENT DE BENESTAR I DRETS SOCIALS 

34. Proposta d'aprovació del Projecte de la Cartera Bàsica de Serveis Socials de l'Institut 
Mallorquí d'Afers Socials. 
 
35. Proposta d’acord d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits de l’Institut 
Mallorqui d’Afers Socials (exp. rec 04/2016). 
 
36. Proposta d’acord d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits de l’Institut 
Mallorqui d’Afers Socials (exp. rec 05/2016). 
 
37. Proposta d’aprovació de la modificació automàtica de la relació de llocs de feina de 
l’Institut Mallorquí d’Afers Socials. 
 
 
DEPARTAMENT DE DESENVOLUPAMENT LOCAL 
 
38. Aprovació inicial d’un Pla Especial 2016 per a despeses corrents per als 
Ajuntaments de menys de 10.000 habitants. 
 
39. Aprovació inicial d’un Pla Especial d’ajudes 2016-2017 a les Corporacions Locals 
de Mallorca per a obres i serveis de competència municipal. 
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40. Reducció derivada de la contractació de les obres de les ajudes concedidas 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. 
 
41. Modificació de l’acord del ple de data 8 d’octubre de 2015 d’assignació de les 
ajudes concedides a l’acord de ple de dia 12 de febrer de 2015 amb relació a una obra de 
l’Ajuntament d’Alcúdia, 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. 
 
42. Acord d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit del Departament de 
Desenvolupament Local corresponent a les factures de les relacions F/2015/23 i 
F/2016/3 de la direcció insular d’emergències per béns subministrats i serveis prestats 
durant els exercicis 2014 i 2015, i factures de la relació F/2016/1 per serveis i 
subministraments efectuats a l’exercici 2015 a la direcció insular de cooperació local i 
caça. 
 
43. Proposta d’acord de modificación de l’acord del Ple del Consell de Mallorca de data 
7 de maig de 1984 pel qual es va crear el servei de prevenció i extinción d’incendis I 
salvament, i modificación dels convenis signats amb els ajuntaments de l’illa de 
Mallorca de més de 20.000 habitants. 

 

II) PART DE CONTROL 

44. 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 . 

 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PELS GRUPS COM A 
CONSEQÜÈNCIA DEL DEBAT DE POLÍTICA GENERAL 

45. Propostes del Grup de Consellers del Partit Popular  

46. Propostes del Grup de Consellers d’El Pi – Proposta per les Illes Balears. 

47. Propostes del Grup de Consellers Podem Mallorca. 

48. Propostes del Grup Socialista al Consell de Mallorca. 

49. Propostes del Grupo Ciudadanos Partido por la Ciudadania del Consell de Mallorca 

50. Propostes del Grup de Consellers MÉS per Mallorca. 

 
PRECS 

III) DESPATX EXTRAORDINARI 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
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I) PART RESOLUTIVA 

PRESIDÈNCIA 

PUNT 1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR  (10-3-2016) 

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

 

PUNT 2. DECLARACIONS INSTITUCIONALS. 

No n’hi ha. 

 

PUNT 3. PRESA DE CONEIXEMENT DE LES MESURES ORGANITZATIVES 
ADOPTADES PER LA PRESIDÈNCIA: 

 

a) DECRET DEL PRESIDENT DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA PEL 
QUAL ES MODIFICA EL DECRET DE DIA 10 DE JULIOL DE 2015 PEL QUAL ES 
REGULA L’ORGANITZACIÓ DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA, 
MODIFICAT PEL DECRET DEL PRESIDENT DE DIA 24 DE FEBRER DE 2016. 
 

Fets 

1. El dia 10 de juliol de 2015 es va dictar el decret pel qual es regula l’organització del 
Consell Insular de Mallorca, que va ser modificat pel Decret de dia 24 de febrer de 
2016. 

2. El conseller executiu d’Economia i Hisenda i la consellera executiva de 
Modernització i Funció Pública han presentat una proposta conjunta de modificació del 
Decret amb l’objectiu de millorar el funcionament dels departaments. La proposta que 
fan els consellers consisteix en: 

- Suprimir els apartats f) i g) de l’article 6 del Decret d’organització, que fan 
referència a les atribucions de patrimoni i responsabilitat patrimonial, 
respectivament, que passarien a ser atribucions del Departament de 
Modernització i Funció Pública. 

- Introduir un nou apartat en l’article 6 del Decret d’organització, relatiu a la 
cooperació en el foment del desenvolupament econòmic i social i a la 
planificació en el territori de l’illa de Mallorca. 

- Donar una nova redacció a l’apartat b) de l’article 10 del Decret d’organització 
per tal de recollir les atribucions relatives a patrimoni i responsabilitat 
patrimonial. 

Per tot això, resolc: 

Primer. Suprimir els apartats f) i g) de l’article 6 del Decret de dia 10 de juliol de 2015 
pel qual es regula l’organització del Consell Insular de Mallorca, modificat pel Decret 
de dia 24 de febrer de 2016 i introduir un nou apartat relatiu a la cooperació en el 
foment del desenvolupament econòmic i social i a la planificació en el territori de l’illa 
de Mallorca.  
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Per tant, l’article 6 del Decret de dia 10 de juliol de 2015 pel qual es regula 
l’organització del Consell Insular de Mallorca, modificat pel Decret de dia 24 de febrer 
de 2016 queda redactat de la manera següent: 

«Article 6. Atribucions del Departament d’Economia i Hisenda 

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

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

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

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

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

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

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

3. Ordenar els pagaments de l’entitat. 

4. Autoritzar la cessió de crèdits i facturatges . 

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

f) La cooperación en el foment del desenvolupament econòmic i social i la 
planificación en el territorio de l’illa de Mallorca. 

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

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

Resten adscrits al departament: 

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

• La Fundació Mallorca Turisme 

• Can Weyler» 

Tercer. Donar una nova redacción a l’apartat b) de l’article 10 del Decret de dia 10 de 
juliol de 2015 pel qual es regula l’organització del Consell Insular de Mallorca, 



 8 

modificat pel Decret de dia 24 de febrer de 2016, de manera que l’esmentat article 
queda redactat de la manera següent: 

«Article 10. Departament de Modernització i Funció Pública 

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

a) Modernització: 

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

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

3. Revisar els processos administratius. 

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

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

b) Serveis generals:  

1. Coordinar la seguretat de tots els edificis i les instal·lacions del 
Consell de Mallorca, servei de majordomia, custòdia i missatgeria, i dur a 
terme el manteniment dels edificis i la maquinària, i la neteja de les 
instal·lacions i les oficines, així com contractar tota clase d’assegurances 
amb relació a tots els béns que formen part del patrimoni del Consell. 

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

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

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

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

c) Gestionar el personal funcionari i laboral de qualsevol classe, que comprèn: 
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1. Exercir la direcció directa de tot el personal del Consell de Mallorca. 

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

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

4. Resoldre les convocatòries de les proves de selecció de personal i de 
proveïment definitiu de llocs de treball. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15. Resoldre la deducció proporcional de retribucions en cas 
d’incompliment de l’horari establert. 
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16. Gestionar les activitats pròpies dels serveis de prevenció, en la forma 
establerta en la Llei 31/1995, el Reial decret 39/1997 i el Reglament 
de prevenció de riscs laborals del Consell de Mallorca.  

17. Exercir les altres atribucions, en matèria de personal, que no estiguin 
assignades expressament als altres òrgans de la corporació, amb 
l’excepció de la direcció superior de tot el personal i el nomenament i 
el cessament del personal eventual. 

18. Atorgar els complements de productivitat, a proposta dels diferents 
consellers executius i conselleres executives.  

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

Resta adscrit a aquest departament: 

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

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

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

 
 
b) DECRET DE LA PRESIDÈNCIA DEL CONSELL DE MALLORCA PEL QUAL 
ES NOMENEN ALS CÀRRECS. 
 

Fets 

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

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

3. La consellera executiva de Modernització i Funció Pública 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 
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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 MODERNITZACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA 

- Pau Morey Soler, director insular de Funció Pública. 

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. 

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

Fets 

El dia 2 de març de 2016, el senyor Benito Pròsper Gutiérrez, director insular de Funció 
Pública, ha presentat la renúncia al càrrec, amb efectes de dia 4 de març de 2016. 

 

Fonaments de dret 

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

 

Resolució 

Per tant, resolc: 

1. Acceptar la renúncia del director insular de Funció Pública, Sr. Benito Pròsper 
Gutiérrez, amb efectes de dia 4 de març 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 

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. 

 



 12 

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

Fets 

El dia 3 de març de 2016, la senyora Margalida Fullana Arrom, directora insular 
d’Atenció a la Dependència, ha presentat la renúncia al càrrec, amb efectes de dia 15 de 
març de 2016. 

 

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 directora insular d’Atenció a la Dependència, Sra. 
Margalida Fullana Arrom, amb efectes de dia 15 de març 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 

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. 

 
e) DECRET DEL PRESIDENT PEL QUAL ES DELEGUEN LES FUNCIONS DE 
SECRETARIA DE L’INSTITUT DE L’ESPORT HÍPIC DE MALLORCA. 
 

Atès que les funcions de fe pública i assessorament legal preceptiu respecte de juntes, 
òrgans o entitats depenents de la Corporació distintes de la Presidència, Ple o Comissió 
de Govern decisòria, poden ser encomanades a funcionaris propis que no tenguin 
l’habilitació de caràcter estatal, a proposta del titular de la Secretaria i que actuaran com 
a delegats d’aquesta. 

Atès que l’article 12 dels Estatuts de l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca, disposa 
que el secretari de l’Institut, que ho és el del Consell de Mallorca, podrà delegar les 
funcions de la Secretaria. 

Atès que el president del Consell Insular de Mallorca, per Decret de dia 24 de febrer de 
2016, ha adscrit l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca al Departament de 
Desenvolupament Local, es considera convenient, per raons d’operativitat organitzativa, 
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modificar la delegació de la Secretaria de l’Institut en un dels secretaris adscrit al Servei 
d’Assistència Tècnica (SAT) del Departament de Desenvolupament Local. 

El secretari general ha fet la proposta de delegació. 

Per tant, es proposa que la Presidència adopti la resolució següent: 

1. Revocar la delegació de les funcions de Secretaria de l’Institut de l’Esport Hípic 
de Mallorca en el senyor Antoni Benlloch Ramada, secretari adjunt, de data 26 de 
novembre de 2013. 

2. Encomanar l’exercici de les funcions de la Secretaria de la Junta Rectora de 
l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca al Sr. José Manuel Barrero García, secretari 
d’Administració local, categoria d’entrada, adscrit al SAT del Departament de 
Desenvolupament Local. 

3. Els actes administratius que s’adoptin per delegació han d’indicar expressament 
aquesta circumstància. 

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

5. Notificar-ho a les persones interessades i publicar-ho en el Butlletí Oficial de les 
Illes Balears. 

 
f) DECRET DE LA PRESIDÈNCIA DEL CONSELL DE MALLORCA PEL QUAL 
ES NOMENEN ALS CÀRRECS. 
 

Fets 

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

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

3. La consellera executiva de Modernització i Funció Pública 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. 
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Per tant, resolc: 

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

DEPARTAMENT DE BENESTAR I DRETS SOCIALS 

- Regina Moll Kammerich, director insular d’Atenció a la Dependència. 

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

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

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

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

Fets 

El dia 21 de març de 2016, el senyor Daniel Perelló Matheu, secretari tècnic de 
Modernització i Funció Pública, ha presentat la renúncia al càrrec, amb efectes de dia 23 
de març de 2016. 

 

Fonaments de dret 

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

 

Resolució 

Per tant, resolc: 

1. Acceptar la renúncia del secretari tècnic de Modernització i Funció Pública, 
Sr. Daniel Perelló Matheu, amb efectes de dia 23 de març 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 

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. 

 
h) DECRET DE LA PRESIDÈNCIA DEL CONSELL DE MALLORCA PEL QUAL 
ES NOMENEN ALS CÀRRECS. 
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Fets 

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

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

3. La consellera executiva de Modernització i Funció Pública ha fet la proposta 
corresponent. 

Fonaments 

1. En l’article 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 MODERNITZACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA 

- Elena Carrillo Hernández, secretària tècnica  

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. 

 
i) DECRET DE LA PRESIDÈNCIA DEL CONSELL PEL QUAL ES NOMENA 
EL VICEPRESIDENT DE L’INSTITUT DE L’ESPORT HÍPIC DE MALLORCA. 

Fets 

1. 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. 

2. El dia 12 d’agost de 2015 es va nomenar vicepresident de l’Institut de l’Esport Hípic 
de Mallorca el Sr. Jesús Juan Jurado Seguí, conseller executiu de Participació Ciutadana 
i Presidència. 
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2. Mitjançan el Decret de dia 24 de febrer de 2016, de modificació del Decret de dia 10 
de juliol de 2015 pel qual es regula l’organització del Consell Insular de Mallorca es va 
adscriure l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca al Departament de Desenvolupament 
Local. 

3. Atès el canvi d’adscripció, es considera convenient que el vicepresident de l’Institut 
de l’Esport Hípic de Mallorca sigui el conseller executiu de Desenvolupament Local. 

Fonaments de dret 

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

Resolució 

Per tant, resolc: 

1. Disposar el cessament del Sr. Jesús Juan Jurado Seguí, conseller executiu de 
Participació Ciutadana i Presidència, com a vicepresident de l’Institut de l’Esport Hípic 
de Mallorca, i agrair-li els serveis prestats. 

2. Nomenar el Sr. Joan Font Massot, conseller executiu de Desenvolupament Local, 
vicepresident de l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca. 

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

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

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

 

El Sr. PASTOR (El Pi-Proposta per les Illes) observa que, quan qualcú l’atura pel carrer 
i li demana què fa el Consell de Mallorca, la seva resposta és que, en gran part, es 
dedica a canviar càrrecs. Avui en duen 23 i voldria una explicació més acurada del 
decret a què fa referència l’apartat d). 

El Sr. DE JUAN (PSOE) indica que és un decret que es refereix a la exdirectora insular 
d’Atenció a la Dependència qui ha dimitit del càrrec per motius personals.  

Considera que no s’ha d’entrar en el fons de l’assumpte al Ple atès que la renúncia està 
motivada per un tema personal. Aquesta persona, en veure que se li havia complicat la 
seva vida personal i no podia tenir una dedicació adequada al seu càrrec va decidir, amb 
molta responsabilitat, renunciar-hi. 

El Sr. PASTOR diu que, efectivament, la renúncia és per motius personals però 
assenyala que “aquests motius personals” són que l’IMAS no funciona i no és el primer 
càrrec que decideix no continuar formant part de l’equip de govern. Opina que s’ho 
haurien pensar i no al·legar sempre “motius personals”.  
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Aquesta situació ja la varen veure en una renúncia a Medi Ambient i ara a l’IMAS. 
L’explicació és que són “motius personals” que li complicaven la feina però la realitat 
és que aquesta persona no se li deixava fer la feina que volia i, a més a més, considerava 
que el seu departament no funcionava així com havia de funcionar. 

El fet que a un Ple, després de 9 mesos de govern, duguin 23 nomenaments o canvis és 
un clar reflex de l’activitat d’aquesta institució: un Ple totalment buit de contingut 
exceptuant les propostes de resolució. Això demostra que la maquinària del Consell de 
Mallorca encara no s’ha posat en marxa. 

Pensa que, com a mínim, és motiu per fer-ne una reflexió atès que no és el primer Ple 
que duen nomenaments i canvis. Ara feia un parell de mesos que no deia res però avui, 
amb aquest nombre tant significatiu de 23 decrets de nomenaments o canvis que afecten 
l’estructura de l’equip de govern, considera que, com a mínim, n’ha de fer esment. 

Quant al canvi a què fa referència l’apartat d), assenyala que, per més que digui la 
presidenta o el vicepresident de l’IMAS, la realitat és que l’IMAS no funciona i així 
s’observa pel que fa al tema de menors amb el qual contínuament tenen problemes. 

Fins ara, tots els canvis que s’han fet responen a motius personals. Encara no n’hi ha 
hagut cap per responsabilitat política i, en tema de menors, ja comença a ser ben hora 
que qualcú assumeixi responsabilitats polítiques en aquesta institució. 

El Sr. DE JUAN reitera que la renúncia respon a motius familiars i personals encara que 
el Sr. Pastor fa la seva interpretació. 

Tot i això, creu que El Pi-Proposta per les Illes hauria de ser més coherent perquè, com 
veuran més endavant, la seva proposta de resolució vuitena demana que l’IMAS 
assumeixi més competències. 

El Sr. ROVIRA (PP) intervé per fer constar en acta que al seu Grup li sorprèn i 
preocupa la quantitat de canvis que hi ha, alguns dels quals els han explicat i d’altres no. 

És realment sorprenent que, després de 9 mesos, al Consell de Mallorca s’hagin produït 
tants de canvis. Alguns per motius personals, altres per manca de confiança, altres 
perquè hi ha hagut gent que ha canviat d’administració, a més de canvis interns propis. 

Aquest volum de canvis convida a fer-ne una reflexió i, encara que no creu que hagin 
encertat al 100% amb la plantilla d’alts càrrecs, voldria que no els sorprenguessin amb 
un altre ple amb tants de canvis, que únicament perjudiquen el funcionament de la 
institució. 

a) Es donen per assabentats. 

b) Es donen per assabentats. 

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. 

h) Es donen per assabentats. 
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i) Es donen per assabentats. 
 
S’incorpora la Sra. Soler. 
 

PUNT 4. PROPOSTA DE CANVI D’UN DELS MEMBRES DEL PATRONAT DE 
LA FUNDACIÓ TEATRE PRINCIPAL DE PALMA. 

Es dóna compte de la següent proposta de presidència que diu: 

L’article 14 dels Estatuts del Teatre Principal de Palma estableix que en el Patronat hi 
haurà set vocals en representació del Consell Insular de Mallorca, que seran consellers 
designats pel Ple de la Corporació, a proposta del president. Tots els grups o 
candidatures polítiques representades al Consell Insular de Mallorca tindran dret a 
disposar al menys d’un d’aquests vocals. 

El Ple del Consell Insular de Mallorca, en la sessió de dia 30 de juliol de 2015, va 
nomenar els representants. 

El Grup polític Podem Mallorca ha comunicat el canvi de representant en el Patronat de 
la Fundació Teatre Principal, en el sentit de substituir el Sr. Lucas Gálvez Garrido pel 
Sr. Iván Sevillano Miguel. 

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

1. Nomenar el conseller Iván Sevillano Miguel vocal del Patronat de la Fundació Teatre 
Principal de Palma, pel Grup polític Podem Mallorca. 

2. Notificar-ho a les persones interessades, al Grup polític Podem Mallorca i a la 
Fundació Teatre Principal de Palma. 

 

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

 

PUNT 5. PROPOSTA MODIFICACIÓ D’UN VOCAL DE LA JUNTA 
RECTORA DE L’INSTITUT DE L’ESPORT HÍPIC. 

Es dóna compte de la següent proposta de presidència que diu: 

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

El Ple del Consell en les sessions de dia 30 de juliol i dia 10 de setembre de 2015 va 
nomenar els vocals de la Junta Rectora de l’Institut de l’Esport Hípic, designats a 
proposat dels grups polítics que integren la institució. 

La portaveu del Grup polític Podem Mallorca ha proposat la modificació del 
representant titular 

Per això, propòs al Ple que adopti l’acord següent: 
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1. Nomenar la Sra. Roser García Borràs, titular, i la Sra. Aurora Ribot Lacosta, suplent, 
vocals de la Junta Rectora de l’Institut de l’Esport Hípic pel Grup Podem Mallorca. 

2. Comunicar-ho a les persones interessades, al Grup polític Podem Mallorca i a la 
Secretaria Delegada de l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca. 

 

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

 

PUNT 6. PROPOSTA DE NOMENAMENT D’UN REPRESENTANT DEL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA EN LA COMISSIÓ DE COORDINACIÓ 
DE LA POLÍTICA TERRITORIAL. 

Es dóna compte de la següent proposta de presidència que diu: 

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

El Decret 13/20001, de 2 de febrer, d’organització i funcionament de la Comissió de 
Coordinació de Política Territorial (BOIB núm. 18, de 10/02/2001), modificat pel 
Decret 159/2003, de 29 d’agost (BOIB núm. 124, de 04/09/2003) estableix que hi haurà 
dos representants del Consell Insular de Mallorca i preveu que l’absència de titulars es 
podrà suplir per l’assistència de membres suplents. 

El Ple del Consell Insular de Mallorca en la sessió de dia 10 de setembre va acordar el 
nomenament d’un dels titulars i dels dos suplents.  

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

1. Nomenar el senyor Joan Carles Fuster Guasch, cap del Servei d’Ordenació del 
Territori, representant titular del Consell Insular de Mallorca a la Comissió de 
Coordinació de Política Territorial: 

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

 

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

 

PUNT 7. PROPOSTA DE CANVI DE REPRESENTANT DE CONSELL 
INSULAR DE MALLORCA EN EL FUNDACIÓ CASTELL D’ALARÓ. 

Es dóna compte de la següent proposta de presidència que diu: 

L’article 10 dels Estatuts de la Fundació Castell d’Alaró estableix que en el Patronat hi 
haurà tres membres en representació del Consell Insular de Mallorca. 
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El Ple del Consell Insular de Mallorca, en les sessions de dia 10 de setembre i 10 de 
desembre de 2015, en va fer els nomenaments. 

En aquest moment es considera adient canviar algun dels representants. 

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

1. Disposar el cessament del Sr. Iván Sevillano Miguel com a representant titular del 
Consell Insular de Mallorca en el Patronat de la Fundació Castell d’Alaró, i agrair-li els 
serveis prestats. 

2. Nomenar la Sra. Maria Roser García Borràs, consellera electa, representant titular del 
Consell Insular de Mallorca en el Patronat de la Fundació Castell d’Alaró. 

3. Comunicar-ho a les persones interessades i a la Fundació Castell d’Alaró. 

 

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

 

PUNT 8. PROPOSTA DE CANVI DE REPRESENTANT DE CONSELL 
INSULAR DE MALLORCA EN EL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ ES 
BALUARD, MUSEU D’ART MODERN I CONTEMPORANI DE PALMA. 

Es dóna compte de la següent proposta de presidència que diu: 

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

El Ple de Consell Insular de Mallorca, en la sessió de dia 10 de setembre de 2015, en va 
designar els representants. 

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 la Sra. Maria Roser García Borràs, titular, i del Sr. Iván 
Sevillano Miguel, suplent, representants del Consell Insular de Mallorca enl Patronat de 
la Fundació Es Baluard, Museu d'Art Modern i Contemporani de Palma, i agrair-los els 
serveis prestats. 

2.Nomenar vocals del Patronat a les persones següents: 

Titular: Sr. Iván Sevillano Miguel, conseller electe 

Suplent: Sra. Roser García Borràs, consellera electa  

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

 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per devuit vots a favor (PSOE, MÉS per 
Mallorca i Podem Mallorca), cap vot en contra i quinze abstencions (PP, El Pi-Proposta 
per les Illes i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía). 
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PUNT 9. PROPOSTA DE CANVI DE REPRESENTANT DE CONSELL 
INSULAR DE MALLORCA EN LA COMISSIÓ DE PROGRAMACIÓ, 
SEGUIMENT I CONTROL DEL CONVENI SIGNAT L’11 DE MARÇ DE 2011 
ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES 
ILLES BALEARS I EL CONSELL INSULAR DE MALLORCA EN MATÈRIA 
D’ACTUACIONS PER AL DESENVOLUPAMENT DE LES INVERSIONS DE 
L’ESTAT A LES ILLES BALEARS. 

Es dóna compte de la següent proposta de presidència que diu: 

El dia 11 de març de 2011 es va signar un conveni entre l’Administració de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el Consell Insular de Mallorca en matèria 
d’actuacions per al desenvolupament de les inversions de l’Estat a les Illes Balears. 

La clàusula 7na de l’esmentat conveni crea una Comissió de Programació, Seguiment i 
Control. 

El Ple del Consell Insular de Mallorca, en la sessió de dia 10 de setembre de 2015 en va 
designar els representants. 

En aquest moment es considera adient canviar algun dels representants. 

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

1. Disposar el cessament del senyor Jesús Juan Jurado Seguí, conseller executiu de 
Participació Ciutadana i Presidència, com a representant suplent del Consell Insular de 
Mallorca en la Comissió de Programació, Seguiment i Control del conveni signat l’11 
de març de 2011 entre l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i 
el Consell Insular de Mallorca en matèria d’actuacions per al desenvolupament de les 
inversions de l’Estat a les Illes Balears, i agrair-li els serveis prestats. 

2. Nomenar el senyor Iván Sevillano Miguel, conseller electe, representant suplent del 
Consell Insular de Mallorca en la Comissió de Programació, Seguiment i Control del 
conveni signat l’11 de març de 2011 entre l’Administració de la Comunitat Autònoma 
de les Illes Balears i el Consell Insular de Mallorca en matèria d’actuacions per al 
desenvolupament de les inversions de l’Estat a les Illes Balears. 

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

 

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

 

PUNT 10. PROPOSTA DE CANVI DE REPRESENTANT DE CONSELL 
INSULAR DE MALLORCA EN LA COMISSIÓ MIXTA EN MATÈRIA DE 
PATRIMONI HISTÒRIC ENTRE EL CONSELL INSULAR DE MALLORCA I 
EL BISBAT DE MALLORCA. 

Es dóna compte de la següent proposta de presidència que diu: 



 22 

La clàusula sisena del conveni de dia 21 de maig de 2012 entre el Consell Insular de 
Mallorca i el Bisbat de Mallorca en matèria de Patrimoni Històric preveu que a la 
Comissió Mixta hi hagi tres representants del Consell Insular de Mallorca. 

El Ple del Consell Insular de Mallorca, en la sessió de dia 10 de setembre de 2015, en va 
designar els representants.  

En aquest moment es considera adient canviar algun dels representants. 

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

1. Disposar el cessament del Sr. Lucas Gálvez Garrido, conseller electe, com a 
representant titular del Consell Insular de Mallorca en la Comissió Mixta en matèria de 
Patrimoni Històric entre el Consell Insular de Mallorca i el Bisbat de Mallorca, i agrair-
li els serveis prestats. 

2. Nomenar el Sr. Iván Sevillano Miguel, conseller electe, representant titular del 
Consell Insular de Mallorca en la Comissió Mixta en matèria de Patrimoni Històric 
entre el Consell Insular de Mallorca i el Bisbat de Mallorca.  

3. Notificar-ho al Bisbat de Mallorca, a les persones interessades, a la Secretaria 
Tècnica de Cultura, Patrimoni i Esports i a la Secretaria de la Comissió Mixta en 
matèria de Patrimoni Històric entre el Consell Insular de Mallorca i el Bisbat de 
Mallorca. 

 

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

 

PUNT 11. PROPOSTA DE DESIGNACIÓ DE REPRESENTANT DEL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA EN EL CONSELL DE DIRECCIÓ DEL 
SERVEI D’OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS. 

Es dóna compte de la següent proposta de presidència que diu: 

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

El president mitjançant decret de dia 4 d’agost de 2015, ratificat pel Ple en la sessió de dia 10 de 
setembre de 2015, en va designar els representants. 

Arran dels canvis que s’han produït en el Departament de Modernització i Funció Pública és 
necessari efectuar alguns canvis. 

Per tot això, resolc:  

1. Disposar el cessament del senyor Benito Prósper Gutiérrez com a representant suplent del 
Consell Insular de Mallorca en el Consell de Direcció del Servei d’Ocupació de les Illes 
Balears, i agrair-li els serveis prestats. 
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2. Designar el senyor Pau Morey Soler, director insular de Funció Pública, com a representant 
suplent del Consell Insular de Mallorca en el Consell de Direcció del Servei d’Ocupació de les 
Illes Balears. 

3. Comunicar-ho a les persones interessades, a la Secretaria Tècnica de Modernització i Funció 
Pública i al Servei d’Ocupació de les Illes Balears. 

 

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

 

PUNT 12. PROPOSTA DE CANVI D’UN REPRESENTANT DEL CONSELL 
INSULAR DE MALLORCA EN EL CONSELL BALEAR DE LA FUNCIÓ 
PÚBLICA. 

Es dóna compte de la següent proposta de presidència que diu: 

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

El Ple del Consell Insular de Mallorca, en la sessió de dia 10 de setembre de 2015, en va 
nomenar els representants. 

Arran dels canvis que s’han produït en el Departament de Modernització i Funció 
Pública es necessari fer alguns canvis. 

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

1. Disposar el cessament del Sr. Benito Pròsper Gutiérrez com a representant titular del 
Consell Insular de Mallorca en el Consell Balear de la Funció Pública, i agrair-li els 
serveis prestats. 

2. Designar el Sr. Pau Morey Soler, director insular de Funció Pública, representant 
titular del Consell Insular de Mallorca en el Consell Balear de la Funció Pública. 

3. Notificar-ho a les persones interessades, Secretaria Tècnica de Modernització i 
Funció Pública i a la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques. 

 

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

 

PUNT 13. PROPOSTA DE CANVI D’UN REPRESENTANT DEL CONSELL 
INSULAR DE MALLORCA EN EL COMITÈ TÈCNIC TERRITORIAL DE 
SALUT LABORAL. 

Es dóna compte de la següent proposta de presidència que diu: 

L’article 4 de la consellera de Turisme i Treball de creació i regulació del Comitè 
Tècnic Territorial de Salut Laboral per a la participació de les administracions locals en 
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el desenvolupament de campanyes de sensibilització, educació i formació en Prevenció 
de Riscs Laborals estableix que hi ha d’haver, entre d’altres, dos representants del 
Consell Insular de Mallorca, titulars i suplents. 

El Ple del Consell Insular de Mallorca, en la sessió de dia 10 de setembre de 2015, en va 
nomenar els representants. 

Arran dels canvis que s’han produït en el Departament de Modernització i Funció 
Pública es necessari fer alguns canvis. 

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

 

1. Disposar el cessament del senyor Benito Prósper Gutiérrez com a representant titular 
del Consell Insular de Mallorca en el Comitè Tècnic Territorial de Salut Laboral, i 
agrair-li els serveis prestats. 

2. Designar el senyor Pau Morey Soler, director insular de Funció Pública, representant 
titular del Consell Insular de Mallorca en el Comitè Tècnic Territorial de Salut Laboral. 

3. Comunicar-ho a les persones interessades, a la Secretaria Tècnica de Modernització i 
Funció Pública i a la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria. 

 

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

 

PUNT 14. PROPOSTA DE CANVI D’UN REPRESENTANT DEL CONSELL 
INSULAR DE MALLORCA AL PLE DE LA JUNTA AUTONÒMICA 
D’ACTIVITATS DE LES ILLES BALEARS. 

Es dóna compte de la següent proposta de presidència que diu: 

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

Els representants del Consell Insular de Mallorca en la Junta Autonòmica d’Activitats de les 
Illes Balears van ser nomenats en el Ple de dia 10 de setembre de 2015. 

Arran dels canvis que s’han produït en el Departament de Territori i Infraestructures és 
necessari fer alguns canvis. 

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

1. Disposar el cessament del Sr. Jaume Colom Adrover com a representant suplent del Consell 
Insular de Mallorca en el Ple de la Junta Autonòmica d’Activitats de les Illes Balears, i agrair-li 
els serveis prestats. 

2. Nomenar el senyor Marc López Expósito, secretari tècnic del Departament de 
Territori i Infraestructures, representant suplent del Consell Insular de Mallorca en el 
Ple de la Junta Autonòmica d’Activitats de les Illes Balears 
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3. Comunicar-ho a les persones interessades, a la Secretaria Tècnica del Departament de 
Territori i Infraestructures i a la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques. 

 

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

 

PUNT 15. PROPOSTA DE NOMENAMENT DE REPRESENTANT EN LA 
COMISSIÓ DE PROGRAMACIÓ, SEGUIMENT I CONTROL DEL CONVENI 
SIGNAT EL DIA 29 D’OCTUBRE DE 2009 ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE 
LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS I EL CONSELL 
INSULAR DE MALLORCA EN MATÈRIA D’ACTUACIONS PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE LES INVERSIONS DE L’ESTAT A LES ILLES 
BALEARS. 

Es dóna compte de la següent proposta de presidència que diu: 

El dia 29 d’octubre de 2009 es va signar un conveni entre l’Administració de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el Consell Insular de Mallorca en matèria 
d’actuacions per al desenvolupament de les inversions de l’Estat a les Illes Balears. 

La clàusula 7na del conveni crea una Comissió de Programació, Seguiment i Control, en 
la que hi ha d’haver tres representants, titular i suplent, del Consell Insular de Mallorca. 

El Ple del Consell Insular de Mallorca en la sessió de dia 30 de juliol de 2015 en va 
nomenar els representants. 

Arran dels canvis que s’han produït en el Departament de Cultura, Patrimoni i Esports 
és necessari fer alguns canvis. 

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

1. Disposar el cessament de la senyora Cristina Bou Barceló com a representant titular 
del Consell Insular de Mallorca en la Comissió de Programació, Seguiment i Control 
del Conveni signat el dia 29 d’octubre de 2009 entre l’Administració de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears i el Consell Insular de Mallorca en matèria d’actuacions 
per al desenvolupament de les inversions de l’Estat a les Illes Balears, i agrair-li els 
serveis prestats. 

2. Nomenar el senyor Jaume Adrover Colom, secretari tècnic del Departament de 
Cultura, Patrimoni i Esports, representant titular del Consell Insular de Mallorca en la 
Comissió de Programació, Seguiment i Control del Conveni signat el dia 29 d’octubre 
de 2009 entre l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el 
Consell Insular de Mallorca en matèria d’actuacions per al desenvolupament de les 
inversions de l’Estat a les Illes Balears: 

3. Comunicar-ho a les persones interessades, a la Secretaria Tècnica del Departament de 
Cultura, Patrimoni i Esports, a la Secretaria Tècnica del Departament d’Economia i 
Hisenda i a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 
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Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per devuit vots a favor (PSOE, MÉS per 
Mallorca i Podem Mallorca), cap vot en contra i quinze abstencions (PP, El Pi-Proposta 
per les Illes i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía). 

 

PUNT 16. PROPOSTA DE CANVI DE REPRESENTANTS EN LA JUNTA 
RECTORA DEL CONSORCI CIUTAT ROMANA DE POL.LÈNTIA. 

Es dóna compte de la següent proposta de presidència que diu: 

L’article 10 dels Estatuts del Consorci de la Ciutat Romana de Pol·lèntia disposa que en 
la Junta Rectora hi haurà dues persones, titulars i suplents, en representació de cada una 
de les entitats fundadores. 

El Ple del Consell Insular de Mallorca, en la sessió de dia 30 de juliol de 2015, en va 
nomenar els representants. 

Arran dels canvis que s’han produït en el Departament de Cultura, Patrimoni i Esports 
és necessari fer alguns canvis. 

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

1. Disposar el cessament de la senyora Cristina Bou Barceló com a representant suplent 
del Consell Insular de Mallorca en la Junta Rectora del Consorci Ciutat Romana de 
Pol·lèntia, i agrair-li els serveis prestats. 

2. Nomenar el Sr. Jaume Colom Adrover, secretari tècnic del Departament de Cultura, 
Patrimoni i Esports, representant suplent del Consell Insular de Mallorca en la Junta 
Rectora del Consorci Ciutat Romana de Pol·lèntia. 

3. Notificar-ho a les persones interessades, a la Secretaria Tècnica del Departament de 
Cultura, Patrimoni i Esports i al Consorci Ciutat Romana de Pol·lèntia. 

 

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

 

PUNT 17. PROPOSTA DE CANVI DE REPRESENTANTS EN LA FUNDACIÓ 
UNIVERSITAT-ESTUDI GENERAL LUL.LIÀ. 

Es dóna compte de la següent proposta de presidència que diu: 

Els estatuts de la Fundació Universitat-Estudi General Lul·lià estableixen que hi haurà 
dos representants del Consell Insular de Mallorca, un dels quals és la persona que ocupa 
la conselleria amb competències en matèria de cultura. 

El Ple del Consell Insular de Mallorca, en la sessió de dia 30 de juliol de 2015, en va 
designar els representants. 

Arran dels canvis que s’han produït en el Departament de Cultura, Patrimoni i Esports 
és necessari fer alguns canvis. 

Per això, propòs que el Ple adopti l’acord següent: 
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1. Disposar el cessament de la Sra. Cristina Bou Barceló com a representant suplent del 
Consell Insular de Mallorca en la Fundació Universitat-Estudi General Lul·lià, i agrair-
li els serveis prestats. 

2. Nomenar el Sr. Jaume Colom Adrover, secretari tècnic del Departament de Cultura, 
Patrimoni i Esports, representant suplent del Consell Insular de Mallorca en la Fundació 
Universitat-Estudi General Lul·lià. 

3. Comunicar-ho a les persones interessades, a la Secretaria Tècnica del Departament de 
Cultura, Patrimoni i Esports i a la Fundació Universitat-Estudi General Lul·lià. 

 

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

 

PUNT 18. PROPOSTA DE CANVI D’UN REPRESENTANT DEL CONSELL 
INSULAR DE MALLORCA EN EL PATRONAT DEL CONSORCI DEL 
CENTRE ASSOCIAT DE LA UNED A LES ILLES BALEARS. 

Es dóna compte de la següent proposta de presidència que diu: 

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

El Ple del Consell Insular de Mallorca, en la sessió de dia 10 de setembre de 2015, en va 
nomenar els representants. 

Arran dels canvis que s’han produït en el Departament de Cultura, Patrimoni i Esports 
és necessari fer alguns canvis. 

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

 

1. Disposar el cessament de la senyora Cristina Bou Barceló com a representant 
suplent del Consell Insular de Mallorca en el Consorci del Centre Associat de la UNED 
a les Illes Balears, i agrair-li els serveis prestats. 

2. Nomenar el senyor Jaume Colom Adrover, secretari tècnic del Departament de 
Cultura, Patrimoni i Esports, representant suplent del Consell Insular de Mallorca en el 
Patronat del Consorci del Centre Associat de la UNED a les Illes Balears. 

3. Notificar-ho a les persones interessades, a la Secretaria Tècnica del Departament 
de Cultura, Patrimoni i Esports i al Consorci del Centre Associat de la UNED a les Illes 
Balears. 

 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per devuit vots a favor (PSOE, MÉS per 
Mallorca i Podem Mallorca), cap vot en contra i quinze abstencions (PP, El Pi-Proposta 
per les Illes i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía). 
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PUNT 19. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ D’UN REPRESENTANT EN EL 
CONSELL DE LA MINERIA. 

Es dóna compte de la següent proposta de presidència que diu: 

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

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

Els representants del Consell Insular de Mallorca en el Consell de la Mineria van ser 
designats en el Ple de dia 10 de setembre de 2015. 

Arran dels canvis que s’han produït en el Departament de Territori i Infraestructures és 
necessari fer alguns canvis. 

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

1. Proposar el cessament del Sr. Jaume Colom Adrover com a representant suplent del 
Consell Insular de Mallorca en el Consell de la Mineria, i agrair-li els serveis prestats. 

2. Proposar que es designi el Sr. Marc López Expósito, secretari tècnic del Departament 
de Territori i Infraestructures, representant suplent del Consell Insular de Mallorca en el 
Consell de la Mineria . 

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

 

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

 

PUNT 20. PROPOSTA DE NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS DEL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA A LA COMISSIÓ BILATERAL MIXTA 
DE PROGRAMACIÓ, SEGUIMENT I CONTROL DEL CONVENI DE 
CARRETERES. 

Es dóna compte de la següent proposta de presidència que diu: 

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

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

El Ple del Consell Insular de Mallorca en la sessió de dia 30 de juliol de 2015 en va 
nomenar els representants. 
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Arran dels canvis que s’han produït en el Departament de Territori i Infraestructures és 
necessari fer alguns canvis. 

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

1. Disposar el cessament Sr. Jaume Colom Adrover com representant suplent del 
Consell Insular de Mallorca en la Comissió Bilateral Mixta de Programació, Seguiment 
i Control del conveni de carreteres, i agrair-li els serveis prestats. 

2. Nomenar el Sr. Marc López Expósito, secretari tècnic de Territori i Infraestructures, 
representant suplent del Consell Insular de Mallorca en la Comissió Bilateral Mixta de 
Programació, Seguiment i Control del conveni de carreteres 

3. Notificar-ho a les persones interessades, a la Secretaria Tècnica del Departament de 
Territori i Infraestructures i al Ministeri de Foment 

 

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

 

PUNT 21. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE NOMENAMENT D’UN 
REPRESENTANT DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA A LA 
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT DE LES ILLES BALEARS. 

Es dóna compte de la següent proposta de presidència que diu: 

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

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

El Ple del Consell Insular de Mallorca en la sessió de dia 10 de setembre de 2015 va 
designar els representants en la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears. 

Arran dels canvis produïts en el Departament de Territori i Infraestructura és convenient 
modificar algun dels representants. 

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

RESOLC: 

1. Disposar el cessament del Sr. Jaume Colom Adrover com a representant suplent del 
Consell Insular de Mallorca a la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears, i 
agrair-li els serveis prestats. 
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2. Designar el Sr. Marc López Expósito, secretari tècnic del Departament de Territori i 
Infraestructures, suplent del Consell Insular de Mallorca a la Comissió de Medi 
Ambient de les Illes Balears. 

3. Comunicar-ho a les persones interessades, a la Secretaria Tècnica del Departament de 
Territori i Infraestructures i a la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears. 

 

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

 

PUNT 22. PROPOSTA DE NOMENAMENT DEL REPRESENTANT DEL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA EN LA COMISSIÓ GENERAL DE 
CONSELLS INSULARS DE COMPOSICIÓN PARITÀRIA PARLAMENT-
CONSELLS INSULARS. 

Es dóna compte de la següent proposta de presidència que diu: 

Es dóna compte de la següent proposta de presidència que diu: 

El Parlament de les Illes Balears en la sessió de dia 24 de novembre de 2015 va acordar 
la creació de la Comissió General de Consells Insulars de composició paritària 
Parlament-consells insulars en què cada consell estarà representat amb tres consellers. 

La presidenta del Parlament de les Illes Balears, mitjançant l’ofici de dia 3 de març de 
2016 (NRE 6158, de 8 de març de 2016) ha sol·licitat que el Consell Insular de 
Mallorca designi els membres que li pertoquen. 

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

1. Designar representants del Consell Insular de Mallorca en la Comissió General de 
Consells Insulars de composició paritària Parlament-consells insulars els consellers i 
conselleres següents: 

Titular: Sr. Mauricio Rovira de Alós, del Grup de consellers del Partit Popular 

Suplent: Sra. Margalida Isabel Roig Catany, del Grup de consellers del Partit 
Popular 

Titular: Sr. Francesc Miralles Mascaró, del Grup Socialista en el Consell de 
Mallorca 

Suplent: Sr. Cosme Bonet Bonet, del Grup Socialista en el Consell de Mallorca 

Titular: Sra. Mercè Bujosa Estarellas, del Grup de consellers Més per Mallorca 

Suplent: Sr. Lluís Enric Apesteguía Ripoll del Grup de consellers Més per 
Mallorca 

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

 

PUNT 23. PROPOSTA DE CALVI D’UN REPRESENTANT DEL CONSELL EN 
EL COMITÈ DE SEGUIMENT DEL PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT 
RURAL 2014-2020. 

Es dóna compte de la següent proposta de presidència que diu: 

Es dóna compte de la següent proposta de presidència que diu: 

Fets 

1. El Ple del Consell Insular de Mallorca, en la sessió de dia 10 de març de 2016 va 
nomenar els representants del Consell Insular de Mallorca en el Comitè de Seguiment 
del Programa de Desenvolupament Rural. 

2. Es considera convenient canviar el representant suplent. 

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 del Sr. Cosme Bonet Bonet, conseller executiu d’Economia i 
Hisenda, com a representant suplent 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 la Sra. Antònia Malagrava Cantallops, secretària tècnica de 
Desenvolupament Local, representant suplent 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 i al Fons de 
Garantia Agrària i Pesquera (FOGAIBA). 

 

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

 

PUNT 24. DONAR COMPTE DELS MEMBRE DEL CONSELL DE DIRECCIÓ 
DE L’AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA I 
TERRITORIAL DE MALLORCA EN RERPESENTACIÓ DEL GRUPS 
POLÍTICS. 
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L’article 13 dels Estatuts de l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i 
Territorial de Mallorca estableixen que en el Consell de Direcció hi haurà, entre 
d’altres, cinc vocals en representació del grups polítics del Consell Insular de Mallorca. 

La portaveu del Grup polític Podem Mallorca ha comunicat el canvi del representant 
suplent del Grup, de manera que la Sra. Aurora Ribot Lacosta substituirà el Sr. Lucas 
Gálvez Garrido. 

En conseqüència, i de conformitat a l’anterior s’adscriu la consellera Sra. Aurora Ribot 
Lacosta com a representant suplent del Grup polític Podem Mallorca en el Consell de 
Direcció de l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca. 

 

La Sra. GARRIDO (consellera executiva de Territori i Infraestructures) explica que es 
dona compte dels nous membres del Consell de Direcció de l’Agència de Protecció de 
la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca en representació dels Grups polítics. 

Es donen per assabentats. 

 

DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

 

PUNT 25. NOMENAMENT DELS MEMBRES DE LA COMISSIÓ TÈCNICA 
INSULAR DE BIBLIOTEQUES. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident i conseller executiu del 
Departament de Cultura, Patrimoni i Esports que diu: 
 
Antecedents 
 
L’article 8.2.c) de la Llei 19/2006, de 23 de novembre, del sistema bibliotecari de les 
Illes Balears (BOIB núm. 170, de 30 de novembre de 2006) crea les comissions 
tècniques insulars de biblioteques com a òrgan del Sistema Bibliotecari de les Illes 
Balears. 
 
L’article 39 de la Llei 19/2006 estableix que cada consell crearà la Comissió Tècnica 
Insular de Biblioteques. 
 
El Reglament de la Comissió Tècnica Insular de Biblioteques, aprovat pel Ple el dia 7 
de maig de 2009 (BOIB núm. 77, de 28 de maig), preveu la creació de la Comissió 
Tècnica Insular de Biblioteques com a òrgan consultiu en matèria de biblioteques, per 
mandat de la Llei 19/2006, de 23 de novembre, del sistema bibliotecari de les Illes 
Balears. 
 
L’article 2 de l’esmentat Reglament regula la seva composició. 
 
El Ple del CIM, en sessió de dia 10 de setembre de 2015 va acordar, entre altres, 
nomenar els representants del Consell Insular de Mallorca a l’esmentada Comissió, tot 
ratificant al Sr. Juan José Riera Ferrer, cap de secció de Biblioteques i nomenant a la 
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Sra. Catalina M. Quetglas Vicens, cap d’unitat de projectes, titular i el Sr. Guillem Mas 
Miralles, cap d’unitat de gestió bibliotecària, i Sr., Llorenç Homar Bestard, cap d’unitat 
de Procés tècnic, suplents. 
 
Queda vacant fins a la seva creació la vocalia corresponent a la Biblioteca Central 
Insular. 
 
Per tant ara queda pendent el nomenament de la resta dels vuits vocals. 
 
Fonaments 
 
Correspon als consellers executius, segons l’article 31.e) del Reglament Orgànic del 
Consell de Mallorca, aprovat pel Ple del CIM el dia 8 de març de 2004 (BOIB núm. 38 
de 16-03-04), i l’article 2 del decret d’organització, aprovat pel Ple del CIM el 10 de 
juliol (BOIB núm. 109 de 18-07-15), modificat pel decret de presidència de 24-02-16 
(BOIB núm. 27 de 27-02-16);  entre d’altres, preparar i proposar al Ple, a la Comissió 
de Govern, al Consell Executiu i a la Presidència del Consell l’adopció dels acords 
escaients respecte de les matèries atribuïdes al seu departament, i d’acord amb la 
competència de cada òrgan esmentat. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, elevo al Ple del Consell Insular de Mallorca el 
següent  
 
Acord 
 
1.  Integren la Comissió Tècnica Insular de Biblioteques del Consell Insular de Mallorca 
els membres següents: 
 
a) Presidència: Sr. Francesc Miralles Mascaró, Vicepresident primer i conseller executiu 
de Cultura, Patrimoni i Esports, o la persona en qui delegui. 
 
b) Vuit vocals, tècnics en la matèria, distribuïts de la següent manera: 
 
Un/una representant del Govern de les Illes Balears: Sra. Maria de Lluch Alemany Mir, 
directora de la Biblioteca Pública de Palma. 
 
Un/una representant del municipi de Palma:  
Titular: Sra. Margalida Plomer Martorell, cap de secció de biblioteques. 
Suplent: Sra. Ana Maria Gimeno Pascual, ajudant de biblioteques. 
 
Dos/dues representants de la resta dels municipis de Mallorca integrants de la Xarxa de 
Biblioteques de Mallorca a proposta de la Federació d’Entitats Locals de les Illes 
Balears, FELIB: 
 
Titular: Sr. Mateu Ramón Lidón, bibliotecari de l’Ajuntament d’Andratx. 
Suplent: Sra. Carme Llinàs Obrador, bibliotecària de l’Ajuntament de Sóller. 
 
Titular: Sra. Maria Juan Busquets, bibliotecària de l’Ajuntament de Marratxí 
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Suplents Sr. Julio Oncala Fernández, bibliotecari de l’Ajuntament de Marratxí 
 
Un/una representant de la Universitat de les Illes Balears: 
Titular: Sr. Miquel Pastor Tous, director del Servei de Biblioteca i Documentació de la 
Universitat de les Illes Balears. 
Suplent: Sra. Joana Maria Parera Nicolau, auxiliar de biblioteca de la Universitat de les 
Illes Balears. 
 
-    Un/una representant de les associacions o col·legis professionals: 
Titular: Sra. Lorena Paloma Martínez Carrasco-Muñoz, del Servei de biblioteques de la 
UIB. 
Suplent: Sr. Jordi Picó de Almenara, del Servei de Biblioteques de la UIB. 
 
-   Un/una representant de les biblioteques d’interès públic integrades en el Sistema de 
Lectura Pública de Mallorca: 
Queda vacant perquè en aquests moments no  hi ha cap biblioteca d’interès públic 
integrada en el Sistema de Lectura Pública de Mallorca. 
 
- Un/una representant de les biblioteques del Bisbat de Mallorca: Sr. Gabriel Seguí 
Trobat, director de la Biblioteca Diocesana de Mallorca. 
 
Secretaria: Sr. Jaume Colom Adrover, secretari tècnic del Departament de Cultura, 
Patrimoni i Esports o la persona en qui delegui. 
 
2. Notificar aquest acord a les persones interessades, a la Direcció General de Cultura de 
la Conselleria de Participació, Transparència i Cultura del Govern de les Illes Balears i a 
la Secretaria General. 
 

El Sr. MIRALLES (conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports) explica que se presenta la proposta 
de nomenament dels membres de la Comissió Tècnica Insular de Biblioteques, d’acord a allò que 
estableix la Llei del sistema bibliotecari de les Illes Balears i per tal que se pugui convocar la propera 
reunió d’aquesta comissió.  

Recorda que el mes de setembre de 2015 es va fer el nomenament dels membres que formen part del 
Consell de Mallorca, mentre que en aquest punt d’avui se proposa el nomenament dels membres de la 
resta d’institucions i entitats que formen part d’aquesta comissió (Govern balear, Ajuntament de Palma, 
FELIB, Universitat de les Illes Balears, ajuntaments de Mallorca i diversos col· legis professionals).  

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per devuit vots a favor (PSOE, MÉS per 
Mallorca i Podem Mallorca), cap vot en contra i quinze abstencions (PP, El Pi-Proposta 
per les Illes i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía). 
 
 
26. PROPOSTA D’ACORD DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA  
DE L’EXP.  NUM. FS-024/16 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 vicepresident i conseller executiu del 
Departament de Cultura, Patrimoni i Esports que diu: 
 

ANTECEDENTS: 

Atesa la sol·licitud de subvenció nominativa formulada per la Federació de Voleibol 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 16 de febrer de 2016. 

Atès l'informe jurídic de data 16 de febrer de 2016. 

Atès l’informe de fiscalització prèvia núm. ref. FS-024/16 de data 17 de març 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 24.018,50 €,  a 
favor de la Federació de Voleibol de les Illes Balears, amb NIF G07194293, per al 
desenvolupament del programa l’esport escolar federat a Mallorca (voleibol), durant el 
període comprés entre el 31/10/2015 i el 30/10/2016. 

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de 24.018,50 €, amb 
càrrec a l’aplicació  pressupostària  20 34101 48933 del pressupost de despeses del 
Consell de Mallorca de l’exercici 2016 (RC núm. 920160000500) a favor de la 
Federació de Voleibol de les Illes Balears,  amb NIF G07194293. 

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 i 
publicar la concessió d’aquesta subvenció en el Butlletí Oficial de les Illes Balears per 
conducte de la base de dades nacional de subvencions. 

Conveni entre el Consell de Mallorca i la Federació de Voleibol 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. Andreu Mesquida Riera, amb NIF 78194191X, president de la Federació 
de Voleibol 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 Voleibol 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 Voleibol 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 24.018,50 €, per al desenvolupament del 
programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca” (voleibol), 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” 
(voleibol), 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 

Campionat de Mallorca Infantil pista 68 Masculí 31/10/2015 09/04/2016 

Campionat de Mallorca Infantil pista 330 Femení 31/10/2015 09/04/2016 

Campionat de Mallorca Cadet pista 52 Masculí 31/10/2015 30/04/2016 

Campionat de Mallorca Cadet pista 280 Femení 31/10/2015 30/04/2016 

Campionat de Mallorca Infantil platja 30 Masculí 05/06/2016 21/08/2016 

Campionat de Mallorca Infantil platja 44 Femení 05/06/2016 21/08/2016 

Campionat de Mallorca Cadet platja 30 Masculí 05/06/2016 21/08/2016 

Campionat de Mallorca Cadet platja 52 Femení 05/06/2016 21/08/2016 

 

El Consell de Mallorca aportarà a la Federació la quantitat de 24.018,50 € amb càrrec a 
l’aplicació  pressupostària 20 34101 48933 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. 
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. 
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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 
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. 
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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 
24.018,50 €, 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:  
51.066,24€ 

Subvenció Consell de Mallorca:      24.018,50 € 

Percentatge subvencionat del projecte:        47,0340092 % 

 

Categoria Nº Transport Arbitrat. Gestió Material Cost  Total 

Campionat de Mallorca Voleibol pista 

Cadet Masculí 52 20,00€ 26,00€ 11,00€ 6,00€ 63,00€ 3.276,00€ 

Cadet Femení 280 20,00€ 26,00€ 11,00€ 6,00€ 63,00€ 17.640,00€ 

Infantil Masculí 68 20,00€ 26,00€ 11,00€ 6,00€ 63,00€ 4.284,00€ 

Infantil Femení 330 20,00€ 26,00€ 11,00€ 6,00€ 63,00€ 20.790,00€ 

Campionat de Mallorca Voleibol platja 

Cadet Masculí 30 8,00€ 17,54€ 3,00€ 4,00€ 32,54€ 976,20€ 

Cadet Femení 52 8,00€ 17,54€ 3,00€ 4,00€ 32,54€ 1.692,08€ 
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Infantil Masculí 30 8,00€ 17,54€ 3,00€ 4,00€ 32,54€ 976,20€ 

Infantil Femení 44 8,00€ 17,54€ 3,00€ 4,00€ 32,54€ 1.431,76€ 

TOTAL 51.066,24€ 

3.2.- El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 24.018,50 € amb càrrec a 
l’aplicació  pressupostària 20 34101 48933 (document RC 920160000500) 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: 

-Transport, despesa de quilometratge dels àrbirtres.  

- Arbitratge, despesa dels àrbitres i auxiliar de taula encarregats d’arbitrar els encontres. 

- Gestió, despeses del personal encarregat de las funcions administratives derivades de 
l’esport escolar federat. 

- Material, despeses de material esportiu fungible (balons, cons, xarxes...), així com de 
material d’oficina. 

 

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

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

 

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

 

4.- Subcontractació 

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

 

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 
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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. 

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

 

5.- Despeses subvencionables 

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

 

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. 
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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:  

- Transport 

- Arbitratge 

- Gestió 

- 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. 

 

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) 
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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 
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:  
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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.  

 

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.  
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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) 

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 



 48 

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. 

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 
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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).   

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

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

j.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. 

 

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

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

 

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

La signatura del present conveni compromet a les parts sotasignants a respectar l’Acord 
de Funcionament del programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca” signat pel 
president de la Federació de Voleibol 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. 

15.- Competència jurisdiccional 

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

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

 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
 
PUNT 27. PROPOSTA D’ACORD DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ 
NOMINATIVA  DE L’EXP.  NUM. FS-037/16 PER AL DESENVOLUPAMENT 
DEL PROGRAMA “L’ESPORT ESCOLAR FEDERAT A MALLORCA” PEL 
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PERÍODE COMPRÈS ENTRE EL 31/10/2015 I EL 30/10/2016 I D’APROVACIÓ 
DEL TEXT DEL CONVENI REGULADOR. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident i conseller executiu del 
Departament de Cultura, Patrimoni i Esports que diu: 
 
ANTECEDENTS: 

Atesa la sol·licitud de subvenció nominativa formulada per la FEDERACIÓ BALEAR 
DE VELA, davant la Direcció Insular d’Esports.  

Atesos l’informe justificatiu de la conveniència de la concessió de la subvenció, emes 
per la cap de Secció de Foment de l’Esport, amb el vistiplau del Secretari Tècnic del 
Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca de data 9 de març 
de 2016. 

Atès l'informe jurídic de data 9 de març de 2016. 

Atès l’informe de fiscalització prèvia núm. ref. FS-037/16 de data 21 de març 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 15.482,83 €,  a 
favor de la Federació Balear de Vela, amb NIF G07165608, per al desenvolupament del 
programa l’esport escolar federat a Mallorca (vela), durant el període comprés entre el 
31/10/2015 i el 30/10/2016. 

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de 15.482,83 €, amb 
càrrec a l’aplicació  pressupostària  20 34101 48932 del pressupost de despeses del 
Consell de Mallorca de l’exercici 2016 (RC núm. 920160000498) a favor de la 
Federació Balear de Vela,  amb NIF G07165608. 

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 i 
publicar la concessió d’aquesta subvenció en el Butlletí Oficial de les Illes Balears per 
conducte de la base de dades nacional de subvencions. 

Conveni entre el Consell de Mallorca i la Federació Balear de Vela, 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 
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D’una part l’Hble. Sr. Francesc Miralles Mascaró, vicepresident primer i conseller 
executiu de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca. 

I d’altra el Sr. Joaquín González Devesa, amb NIF 22461288V, president de la 
Federació Balear de Vela. 

 

ACTUEN 

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

La segona, en la condició de President de la Federació Balear de Vela, 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 Balear de Vela, 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 15.482,83€, per al desenvolupament del 
programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca” (vela), 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” (vela), 
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 
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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.  

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:  

 

Nom de la competició Categoria Sexe Data inici Data finalització 

Campionat Mallorca Optimist (individual 
fins 15 anys) 

Infantil i juvenil m/f 23 i 24/01/2016 12 i 13/03/2016 

Campionat Mallorca Optimist per equips 
(individual fins 15 anys) 

Infantil i juvenil m/f 22/04/2016 24/04/2016 

Campionat Mallorca 420 sub 16     (doble 
fins 16 anys) 

Juvenil m/f 14 i 15/05/2016 21 i 22/05/2016 

Campionat Mallorca Laser 4.7 sub 16 
(individual fins 16 anys) 

juvenil m/f 14 i 15/05/2016 21 i 22/05/2016 

 

El Consell de Mallorca aportarà a la Federació la quantitat de 15.482,83 € amb càrrec a 
l’aplicació  pressupostària 20 34101 48932 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. 
 
 
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. 
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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 
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. 
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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 
15.482,83 €, 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:  24.171,15 
€ 

Subvenció Consell de Mallorca:      15.482,83 € 

Percentatge subvencionat del projecte:    64,0549995 % 

 

Esdeveniment Nº Arbitrat. Gestió Material Cost 
Esdev. 

Total 

Campionat Mallorca Optimist 1 4.285,68€ 1.706,64€ 453,32€ 6.445,64€ 6.445,64€ 

Campionat Mallorca 420 1 4.285,68€ 1.706,64€ 453,32€ 6.445,64€ 6.445,64€ 

Campionat Mallorca Laser 4.7 1 4.285,68€ 1.706,64€ 453,32€ 6.445,64€ 6.445,64€ 

Campionat Mca. Optimist 
equips 

1 
3.214,26€ 1.279,98€ 339,99€ 4.834,23€ 4.834,23€ 

TOTAL 24.171,23€ 
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3.2.- El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 15.482,83 € amb càrrec a 
l’aplicació  pressupostària 20 34101 48932 (document RC 920160000498) del 
pressupost de despeses del Consell de Mallorca per a l’any 2016. 

 

3.3.- La unitat mòdul comptable serà l’ESDEVENIMENT.  

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

-Arbitratge, despeses del personal necessari per a l’arbitratge de cada competició de 
vela. 

-Gestió, despesa de personal administratiu encarregat de la gestió administrativa de 
l’esport escolar federat. 

-Material, despeses de material d’impremta i material esportiu per a als participants de 
les competicions. 

 

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

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

 

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

 

4.- Subcontractació 

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

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

 

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). 
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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. 

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

 

5.- Despeses subvencionables 

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

 

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. 
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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 l’ESDEVENIMENT.  

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

- Arbitratge 

- Gestió 

- Material 

 

6.2 - 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. 

 

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) 
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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 
beneficiari i amb l’emissor de la factura, respectivament, i  extracte del compte bancari 
del beneficiari de l’ajuda en el qual figuri el càrrec d’aquesta transferència. 

b) Pagament mitjançant xec nominatiu:  

 

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

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

d) Pagament mitjançant targeta de crèdit:  

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

e) Pagament mitjançant domiciliació bancària:  

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

f) Pagament en efectiu d’una factura: 

Per acreditar el pagament cal presentar un “Rebut” (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.  

 

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 de les activitats desenvolupades. (Document J-1) 

2. Relació d’Esdeveniments on es relacionin les activitats realitzades especificant-ne el 
nom, la data, l’horari, el lloc, la instal·lació i el nombre d’esportistes participants. 
(Document J-2) 
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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) 

 

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

 

9.- Pagament de la subvenció 

9.1.- L’import de la subvenció s’abonarà prèvia presentació dels justificants 
corresponents a 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. 

 

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. 
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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).   

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

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

j.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. 

 

11.- Durada 

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

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

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

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

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

 

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

La signatura del present conveni compromet a les parts sotasignants a respectar l’Acord 
de Funcionament del programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca” signat pel 
president de la Federació Balear de Vela 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. 

 

15.- Competència jurisdiccional 

Les parts renuncien al seu propi fur i se sotmeten expressament als jutges i tribunals de 
Palma de Mallorca. 
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I, en prova de conformitat, signen totes i cadascuna de les pàgines d’aquest document, 
en quatre originals i a un sol efecte, en la ciutat i en la data indicats a dalt. 

 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
 
DEPARTAMENT D’ECONOMIA I HISENDA 
 
PUNT 28. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚM. 10 DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE LA 
CORPORACIÓ DE L'EXERCICI DE 2016 PER CRÈDIT EXTRAORDINARI 
(CE 02/2016). 
 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament 
d’Economia i Hisenda que diu: 

Atès la sol·licitud de modificació de crèdits per Crèdit Extraordinari del Departament de 
Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca. 

Vista la provisió del conseller executiu d’Economia i Hisenda que subscriu, de 31 de 
març de 2016, d’incoació d’un expedient de modificació de crèdits en el Pressupost 
propi del Consell de Mallorca corresponent a l’exercici de 2016, a l’objecte de poder 
atendre algunes despeses, les aplicacions a les quals s’havien d’imputar no s’havien 
incloses en el pressupost de 2016 o no tenien crèdit suficient atenent les necessitats que 
s’especifiquen a les memòries corresponents i de les quals n’hi ha constància en els 
antecedents de l’expedient. 

Vist que la Intervenció d’aquest Consell Insular ha emès el dictamen preceptiu, on consten les 
operacions de modificacions de crèdits que es proposen per atendre les despeses esmentades, i 
d’acord amb allò que es preveu en els articles 177 i 180 del Text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals, aprovat per RDLEG 2/2004, de 5 de març, concordant amb els articles 35 a 
38  i 40 a 42 del RD 500/1990, de 20 d’abril i amb la base 10 de les d’execució del pressupost 
per a 2016, el conseller d’Economia i Hisenda proposa al Ple de la Corporació que adopti el 
següent  
A C O R D: 

PRIMER.-  Aprovar l’expedient núm. 10 de modificació de crèdits en el pressupost 
propi de 2016 d’acord amb el següent detall: 
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(EXP.10 CE02/2016)

·  CRÈDIT EXTRAORDINARI (CEX.02/2016)

·  Augment de crèdits p/Crèdits Extraordinaris

Aplicació Descripció Import
20.33400.46702 APORTACIÓ COFUC 2010 8.000,00

20.33400.46703 APORTACIÓ COFUC 2011 8.000,00

20.33400.46704 APORTACIÓ COFUC 2012 9.000,00

20.33400.46705 APORTACIÓ COFUC 2015 9.000,00

20.33400.48101 FUNDACIÓ UNIVERSITAT EMPRESA P/BEQUES UIB 2008 6.533,33

20.33400.48902 ASSOCIACIÓ PREMSA FORANA 2014 1.874,04

20.33400.48903 LLIBRETERS DE MCA. P/ORG. SETMANA LLIBRE CATALÀ 2015 9.000,00

TOTAL AUGMENTS P/CRÈDIT EXTRAORDINARI 51.407,37

FONTS DE FINANÇAMENT DEL CRÈDIT EXTRAORDINARI

· Baixes per anul·lació

Aplicació Descripció Import

20.33400.22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA 51.407,37

TOTAL FONT FINANÇAMENT P/CRÈDIT EXTRAORDINARI 51.407,37

EXPEDIENT NÚM. 10 MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE 2016

 

Per la qual cosa queda anivellat el Pressupost. 

SEGON.- Aquest acord aprovatori serà considerat definitiu si no es produeixen reclamacions en 
contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor, una vegada s’hagi complit el que 
disposa l’article 112.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del règim local, i 
també l’article 169 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel 
RDLEG 2/2004, de 5 de març. 

 

El Sr. MIRALLES (conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports) es tracta d’una modificació de 
crèdit per fer possible el pagament de les aportacions detallades en l’expedient. 

Les aportacions, bàsicament, van encaminades a pagar la Setmana del Llibre en Català de 2015 al Gremi 
de Llibreters, les aportacions al Consorci per al Foment de la Llengua Catalana (COFUC) de 2010, 2011, 
2012 i 2015, satisfer les beques de la Fundació Universitat-Empresa de l’any 2008 així com una aportació 
a l’Associació de Premsa Forana de 2014. 

Totes aquestes són despeses de Normalització Lingüística que surten del seu pressupost i que únicament 
faltava fer el pagament d’aquestes partides que és allò que es preveu en aquest acord. 

El Sr. PASTOR (El Pi-Proposta per les Illes) comenta que, si hom vol saber com funciona el Consell de 
Mallorca, basta mirar aquest expedient de modificació de crèdit. 

Ressalta que s’està fent una modificació de crèdit per pagar a la Fundació Universitat-Empresa una 
partida de l’any 2008 i adverteix que això no passa a cap altra institució de tot l’Estat. Fa 8 anys que el 
Consell de Mallorca té una partida de 6.533 € sense pagar i, fins ara no hi ha hagut doblers o no hi ha 
hagut iniciativa política. El Sr. Jurado n’està excusat perquè no hi era però tots els altres no, perquè sí que 
hi eren. 

Les aportacions al COFUC són dels anys 2010, 2011, 2012 i 2015 i l’aportació al Gremi de Llibreters, per 
la Setmana del Llibre en Català, és de 9.000 € corresponent a l’any 2015. 

Aquesta situació convida, com a mínim, a reflexionar. No poden estar contents, de cap manera, del 
funcionament d’aquesta institució i el que s’està fent avui no és, ni de lluny, un exemple per a cap altra 
institució de Mallorca. El Consell de Mallorca, que hauria de ser un exemple per a tots els ajuntaments de 
Mallorca, avui fa una modificació de crèdit per pagar una partida de fa 8 anys. A tots els hauria de caure 
la cara de vergonya pel funcionament del Consell de Mallorca. 
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Per altra banda, el Sr. Miralles ha maquillat la seva explicació dient que són partides de Normalització 
Lingüística i lleven els doblers de Normalització Lingüística. Assegura que són partides que tenen a veure 
amb la llengua i demana si no hi havia cap altra partida a tot el Consell de Mallorca per import de 51.000 
€ i que no fos una d’estudis i treballs tècnics de Normalització Lingüística. 

Insisteix a plantejar per què han de llevar doblers del pressupost de 2016 de Normalització Lingüística. 
Recalca que avui lleven doblers, dels pocs que hi havia, de Normalització Lingüística, una àrea que no 
només no compta amb un director insular sinó que ja no té doblers per fer normalització lingüística. 

Arribat a aquest punt, els senyors de MÉS per Mallorca callen, miren i no diuen absolutament res mentre 
que abans, si algú s’hagués atrevit a llevar doblers de Normalització Lingüística a cap administració 
pública, s’haguessin fermat a la interventora perquè no els hi llevassin. En canvi, avui no passa 
absolutament res. 

Opina que avui és un dia trist per al Consell de Mallorca però no per pagar el seu deute –en aquest sentit 
alaba la iniciativa de l’equip de govern– sinó perquè es demostra que el Consell de Mallorca no només 
està adormit sinó que està mig mort. 

El Sr. MIRALLES exposa que vol tranquil· litzar els seus companys d’equip de govern perquè no lleven 
doblers de Normalització Lingüística sinó que el que fan és pagar els compromisos que tenen amb 
diferents institucions o entitats que treballen per la normalització lingüística i, efectivament, alguns 
d’aquest compromisos els deuen des de 2008. 

Reitera que no lleven res sinó que el que fan és aplicar el pressupost. Si el que reclamen és que aquesta 
institució sigui més eficient a l’hora de gestionar els recursos públics, avui el que fan és una aplicació 
correcta de les gestions administratives que s’han fet fins a dia d’avui. 

Si aquestes despeses s’han autoritzat, s’han disposat i se n’ha reconegut l’obligació des de la partida 
pressupostària de Normalització Lingüística, per ser més eficients a l’hora de pagar –que és el darrer 
tràmit administratiu d’aquestes obligacions– val la pena pagar-ho amb les partides que s’han aprovat, 
disposat i on s’ha reconegut l’obligació d’aquesta despesa. 

Puntualitza que tota la tramitació d’aquest expedient es va fer des de Normalització Lingüística i, per 
això, pensa que és normal i coherent que s’acabi de tramitar des de Normalització Lingüística, la qual 
cosa posa de manifest l’existència d’un Servei de Normalització Lingüística atès que té la capacitat i la 
voluntat, ara sí, de tramitar aquestes ajudes. 

Insisteix a dir que no lleven doblers sinó que apliquen el pressupost, cosa que els demanen també les 
entitats.  

Aprofita l’ocasió per avisar que hi haurà més expedients de 2008, 2009 i 2010 de Normalització 
Lingüística i destaca que allò que diferencia el nou equip de govern és que té voluntat de resoldre aquests 
expedients, motiu pel qual avui duen al Ple aquest acord, un acord que reflecteix la voluntat de pagar el 
que deuen i d’agilitar l’administració. 

El Sr. Pastor deia que la institució n’hauria de fer una reflexió i, en aquest sentit li diu que és precisament 
això el que s’està impulsant des del Consell de Mallorca amb la campanya “Repensem Mallorca” i de 
repensar el seu paper en el si de l’entramat institucional i administratiu d’aquesta terra. 

Per tant, creu que el que han menester són més punts d’acord com aquest, en els quals es normalitzi la 
situació administrativa dels expedients que duen endarrerits des de 2008. En cap cas no se sent empegueït 
per dur aquesta proposta encara que li agradaria no haver-la de dur ja que significaria que l’administració 
és àgil i també és competència de l’equip de govern treballar perquè l’administració sigui més àgil i 
eficient en la tramitació dels expedients administratius. 

El Sr. PASTOR li diu al Sr. Miralles que deu ser de “lletres” o bé ell ho llegeix malament. L’expedient 
diu: “Baixes per anul·lació. Estudis i treballs tècnics Normalització Lingüística. 51.400 €.” 

El Sr. Miralles assegura que no lleven doblers sinó que paguen però el que estan fent és donar de baixa 
una partida de 51.400 € del pressupost de 2016 per pagar partides de 2008, 2010, 2011 i 2015. 

Estan fent una baixa a Normalització Lingüística i no accepta segons quines excuses. Potser el Sr. 
Miralles no s’empegueirà però imagina que, si li envien aquest document a la Sra. Armengol, sí que 
s’empegueirà ja que va ser la presidenta d’aquesta institució durant els anys 2008, 2009, 2010 i 2011 i, 
per tant, ho hagués pogut pagar ella. 
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Entén que el Sr. Miralles estigui orgullós de pagar això i, de fet, el felicita i li dóna l’enhorabona per 
posar-hi “fil a l’agulla”. No té res a dir pel fet que paguin. Això és el que ha de fer l’administració però, 
ara bé, pagar després de 8 anys no pot ser motiu d’orgull per a ningú i molt manco per als que representen 
aquesta institució, sigui culpa de qui sigui. 

Remarca que no és culpa només d’uns perquè hi ha governat més gent i amb aquesta intervenció 
únicament està intentant fer una reflexió sobre la situació en què està el Consell de Mallorca i de com ha 
estat durant tots aquests anys. Aquest expedient n’és una mostra clara, atès que això no passa enlloc més. 

A cap ajuntament no ha passat mai pagar partides de 8 anys enrere, cosa que avui fa el Consell de 
Mallorca i, a més a més, intentant-los convèncer de que no lleven doblers de Normalització Lingüística, 
cosa que no és certa. 

L’equip de govern lleva doblers de Normalització Lingüística en donar de baixa una partida del poc 
pressupost que tenia aquesta àrea per a 2016 i, mentrestant, els senyors de MÉS per Mallorca estan 
callats, no diuen absolutament res i s’ho envien tot perquè ja els és igual la normalització lingüística. 

MÉS per Mallorca se fixa molt si els partits polítics fan faltes d’ortografia quan presenten les mocions i 
les publiquen en Twitter. En canvi, quan es lleven 51.000 € de la partida de Normalització Lingüística no 
diuen absolutament res, callen i els va bé. Avui s’han de fer un parell de reflexions! 

Refusa que el Sr. Miralles no admeti que avui fan una baixa del pressupost de 2016 perquè, si hi insisteix, 
li ho haurà de demanar a la interventora general de la institució, no sigui cosa que sigui ell que no ho 
entengui. 

En la documentació hi ha una alta i una baixa. L’equip de govern emprarà doblers de 2016 per pagar 
coses de l’any 2008 i, per tant, aquests doblers no els podran emprar l’any 2016. Imagina que el 
pressupost de 2016 no el degueren confeccionar per pagar partides de 2008, 2009 i 2010 sinó que el 
degueren fer per fer coses l’any 2016, coses que ara no podran fer. 

Per tant, vol que li digui quines coses deixaran de fer amb aquests 51.000 € que estaven pressupostats en 
una partida d’estudis i treballs tècnics que suposa que devia tenir alguna finalitat. Vol saber a què hauran 
de renunciar enguany per poder pagar el deute d’altres anys. 

El Sr. MIRALLES confirma que no és de “lletres” però, si ho fos, tampoc no tendria cap problema per 
entendre-ho. 

No es tracta de donar de baixa cap partida pressupostària. Es tracta de fer una transferència perquè els 
pressuposts comptables i administratius funcionen per capítols i programes i, si s’hi fixen, estan fent una 
transferència de crèdit des dels programes del grup 2 al capítol del grup 4, que són transferències corrents 
a altres entitats o administracions. 

Corrobora que no tenien previstes despeses per pagar encara que sí tenien prevista una partida per pagar 
factures a tercers, que estava en el programa del grup del capítol 2 i l’han passada al programa del capítol 
4, que serveix per fer transferències a tercers: sigui el Consorci d’Estudis Baleàrics, sigui l’Associació de 
Premsa Forana o sigui la Fundació Universitat-Empresa. 

Per tant, en el pressupost de 2016 no es donen de baixa aquests doblers de Normalització Lingüística sinó 
que els apliquen a una altra finalitat distinta a la que estava prevista, cosa que és quelcom elemental en 
gestió pressupostària. 

No accepta que s’hi facin trampes i recalca que no es lleven doblers de Normalització Lingüística sinó 
que els apliquen a una cosa diferent a aquella per a la qual els havien prevists en el pressupost de 2016. 

Assegura que l’equip de govern treballa per agilitar i resoldre expedients de 2008, 2009, 2010 i 2011 i, 
així mateix, té la intenció que el conseller executiu d’Economia i Hisenda, Sr. Bonet, li restitueixi aquests 
doblers amb càrrec al romanent. 

Refusa, per tant, que els acusin de no treballar a favor de llengua quan és l’equip de govern actual que 
l’any 2016 duu a Ple un expedient que han acabat de gestionar i de tramitar perquè se’n pugui fer el 
pagament.  

A continuació s’adreça als membres de MÉS per Mallorca per dir-los que poden estar tranquils perquè 
l’equip de govern treballa per la llengua i hi farà molta feina però no perquè ho digui MÉS per Mallorca 
sinó perquè ho diu tot el conjunt de l’equip de govern. 
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Per acabar assenyala que, al final, el que interessa és poder fer efectiu el pagament a aquestes entitats del 
que els deu aquesta institució i treballar perquè l’any 2025 no s’hagi de pagar un expedient de l’any 2016. 

El Sr. PASTOR recorda que li ha fet una pregunta molt concreta que no li ha estat contestada. La 
pregunta era què feien comptes fer amb aquests 51.000 € i que ara no podran fer. 

El Sr. MIRALLES diu que no és qüestió de què no puguin fer quelcom perquè està segur que no deixaran 
de posar en marxa cap programa dels que tenien prevists. 

Des de Normalització Lingüística, aquests recursos estaven destinats a poder contractar empreses o 
tercers per desenvolupar programes concrets de dinamització de programes de voluntariat i 
d’assessorament lingüístic del mateix departament. 

Això no obstant, està convençut que el conseller executiu d’Economia i Hisenda facilitarà la restitució 
d’aquests doblers però, mentrestant, s’ha vist que aquesta era la manera més ràpida i eficient per poder 
pagar ja. 

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

DEPARTAMENT DE TERRITORI I INFRAESTRUCTURES 

PUNT 29. PROPOSTA D’ACORD DE PLE RELATIU A LA L’EXPEDIENT 
SANCIONADOR EN MATÈRIA DE CARRETERES (ES NÚM. 5/2014), 
INCOAT A L’ENTITAT “MALLA,S.A”. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament de 
Territori i Infraestructures que diu: 
 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 les  dates 19 i 22 de febrer de 2016 (i amb números 4584 i 1165, 
respectivament) va tenir entrada al registre general del Consell de Mallorca i al registre 
del seu Departament de Territori i Infraestructures el recurs d´alçada de interposat pel 
Sr. Lorenzo Terraza Reynés  (en representació de l’entitat “Malla S.A.” , amb NIF núm. 
B-07015605) contra l’Acord del Ple del Consell de Mallorca de data 14 de gener de 
2016 i mitjançant el qual s’imposa a dita entitat una sanció consistent en multa de 
9.000,00 € (ES 5/2014). 

 

 Atès l’informe jurídic de la tècnica jurídica urbanista de dia 14 de març de 2016. 
 
          I atesa la proposta d’Acord de Ple de la consellera executiva de Territori i 
Infraestructures de dia  21  de març de 2016. 
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          El Ple del Consell de Mallorca, en ús de les atribucions que li són conferides per 
l´article 116 de la Llei/1992. de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
Administracions Públiques i del procediment administratiu comú (LRJPAC),  i per 
majoria simple dels membres presentes, ACORDA: 
 
1.-  DESESTIMAR el recurs d´al´alçada interposat-en data 22 de febrer de 2016 pel 
Sr. Lorenzo Terrasa Reynés (en representació de l´entitat “Malla, S.A.”, amb CIF 
A07015605) contra l´Acord de Ple del Consell de Mallorca de dia 14 de gener de 2016, 
mitjançant la qual s´imposa a dita entitat una sanció consistent en multa de 9.000,00€  
(ES 5/2014),  TOT CONFIRMANT L´ESMENTAT ACORD (excepte l´ordre de 
demolició atès que el cartell publicitari ha estat enretirat d´acord amb l´informe 
d´Explotació de dia 8 de març de 2016) en base als fonaments jurídics recollits a 
l´informe jurídic de la tècnica jurídica urbanista de dia 10 de març de 2016 , on es diu; 

 

I.- Des d’un punt de vista jurídic- formal: 

 

i. Cal dir, que El Sr. Lorenzo Terrasa Reynes que actua en nom i 
representació de l´empresa Malla, S.A. va interposar erròneament 
recurs d´alçada davant aquesta administració en data 19 de febrer de 
2016 quan jurídicament hauria d´haver interposat recurs potestatiu de 
reposició contra l´Acord de Ple del Consell de Mallorca de dia 14 de 
gener de 2016.  Atés l´article 110.2 de la LRJPAC “l´errada en la 

qualificació del recurs per part del recurrent no serà obstacle per la 

seva tramitació, sempre que es dedueixi el seu vertader caràcter”. 
Per tan, es segueix amb la tramitació del recurs.  

 

ii. 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). 

 

iii. Per altra banda, l´acord de ple ara recorregut ara va ésser notificada 
en data 21 de gener de 2016. 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 19 de 
febrer de 2016, i amb núm.4585, cal considerar el recurs interposat 
dins del termini d’un mes legalment establert. 

 

II.- Des d’un punt de vista jurídic- substantiu: 

 

Atès l´informe del Servei d´Explotació de dia 8 de març de 2016 amb núm. Ref. 322/2015B i 
amb registre de sortida núm. 1363 que expressa “en contestació al vostre escrit i en relació amb 

l´expedient sancionador ressenyat a l´assumpte us inform que la tanca publicitària assenyalada 
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al butlletí de denúncia 3025, fou retirada com es pot apreciar a la fotografia adjunta”. I atès 
que el  recurrent sol·licità l´arxiu de la resolució impugnada formulant- a aquests efectes- una 
sèrie d’al·legacions en resposta a les quals cal dir el següent: 

  

a)     S´al· lega que el cartell publicitari denunciat es troba ubicat a tram urbà i ha       
de ser considerat travesia, i per tant no sancionable. 
 
D´acord amb la diligència incorporada a l´expedient sancionador ES 3/2014 
en data 9 de setembre de 2015 del planos del  PTM, el terrenys on es troba 
ubicat el cartell publicitari són sol rústic, concretament terreny ubicats dins 
Àrea de Transició de creixement, AT-C, per tant, no ho podem considerar 
travessera atès que ens hauríem  de trobar davant sol urbà, urbanitzable 
programat o apte per a la urbanització, que no és el cas. 

 
  b)    Pel que fa a la perillositat de la seguretat vial del cartell publicitari, em reitero 

amb la resposta donada a meva proposta de resolució de dia 7 d´octubre de 
2015. 

 
  c)    Pel que fa als informe pericials de solidesa presentats per l´entitat denunciada, 

em reitero amb la resposta donada a l´Acord de Ple de dia 14 de gener de 
2016. 

 
                      d)  S´al.lega que el cartell publicitari denunciat és visible sempre des de la   

travesia o carrers municipals.  
 
En resposta aquesta al.legació em reitero amb la resposta donada a la meva       
proposta  de resolució de dia 7 d´octubre de 2015.  Per tant, s´enten 
desestimada. 

 
                       e)  S´al.lega que altres cartells, inclosos els propis del Consell de Mallorca, amb  

les mateixes característiques no se´ls ha aplicat el mateix criteri de seguretat . 
 

Em resposta a aquesta al.legació em reitero amb la resposta donada a l´Acord 
de Ple de dia 14 de gener de 2016.  
        

CONCLUSIONS 

Atesos els esmentats fonaments jurídics, PROCEDEIX DESESTIMAR (amb els efectes 
legals oportuns) el recurs de reposició interposat- en data 22  de febrer de 2016 i amb 
núm. de registre 1165- pel Sr. Lorenzo Terrasa Reynés (en representació de l’entitat 
“Malla, S.A.”, amb NIF núm. A-07015605) contra l´Acord de Ple del Consell de 
Mallorca de data 14 de gener de 2016, mitjançant el qual s’imposa dita entitat una 
sanció consistent en multa de 9.000,00 € ”  (ES 5/2014). 

2.- NOTIFICAR   aquest acord als interessats 

    

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per trenta vots a favor (PP, PSOE, MÉS per 
Mallorca, Podem Mallorca i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía), cap vot en contra i 
tres abstencions (El Pi-Proposta per les Illes). 
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PUNT 30. PROPOSTA D’ACORD DE PLE RELATIU A LA L’EXPEDIENT 
SANCIONADOR EN MATÈRIA DE CARRETERES (ES NÚM. 3/2014), 
INCOAT A L’ENTITAT “MALLA, S.A”.  
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament de 
Territori i Infraestructures que diu: 
 
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 les  dates 19 i 22 de febrer de 2016 (i amb números 4585 i 1166, 
respectivament) va tenir entrada al registre general del Consell de Mallorca i al registre 
del seu Departament de Territori i Infraestructures el recurs d´alçada de interposat pel 
Sr. Lorenzo Terraza Reynés  (en representació de l’entitat “Malla S.A.” , amb NIF núm. 
B-07015605) contra l’Acord del Ple del Consell de Mallorca de data 14 de gener de 
2016 i mitjançant el qual s’imposa a dita entitat una sanció consistent en multa de 
12.000,00 € (ES 3/2014). 

 

 Atès l’informe jurídic de la tècnica jurídica urbanista de dia 10 de març de 2016. 
 
          I atesa la proposta d’Acord de Ple de la consellera executiva de Territori i 
Infraestructures de dia  21 de març de 2016. 
       
          El Ple del Consell de Mallorca, en ús de les atribucions que li són conferides per 
l´article 116 de la Llei/1992. de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
Administracions Públiques i del procediment administratiu comú (LRJPAC),  i per 
majoria simple dels membres presentes, ACORDA: 
 
1.-  DESESTIMAR el recurs potestatiu de reposició interposat-en data 22 de febrer 
de 2016 pel Sr. Lorenzo Terrasa Reynés (en representació de l´entitat “Malla, S.A.”, 
amb CIF A07015605) contra l´Acord de Ple del Consell de Mallorca de dia 14 de gener 
de 2016, mitjançant la qual s´imposa a dita entitat una sanció consistent en multa de 
12.000,00€  (ES 3/2014),  TOT CONFIRMANT L´ESMENTAT ACORD en base als 
fonaments jurídics recollits a l´informe júridic de la tècnica jurídica urbanista de dia 10 
de març de 2016 , on es diu; 
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I.- Des d’un punt de vista jurídic- formal: 

    

i.Cal dir, que El Sr. Lorenzo Terrasa Reynes que actua en nom i representació de 
l´empresa Malla, S.A. va interposar erròneament recurs d´alçada davant aquesta 
administració en data 19 de febrer de 2016 quan jurídicament hauria d´haver interposat 
recurs potestatiu de reposició contra l´Acord de Ple del Consell de Mallorca de dia 14 
de gener de 2016.  Atés l´article 110.2 de la LRJPAC “l´errada en la qualificació del 

recurs per part del recurrent no serà obstacle per la seva tramitació, sempre que es 

dedueixi el seu vertader caràcter”. Per tan, es segueix amb la tramitació del recurs.  
 
ii.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). 
 

iii.Per altra banda, l´acord de ple ara recorregut ara va ésser notificada en data 21 de 
gener de 2016. 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 19 de febrer 
de 2016, i amb núm.4585, cal considerar el recurs interposat dins del termini d’un mes 
legalment establert. 

 

II.- Des d’un punt de vista jurídic- substantiu: 

 

Atès l´informe del Servei d´Explotació de dia 9 de març de 2016 amb núm. Ref. 
311/2015E i amb registre de sortida núm. 1364 que expressa “en contestació al vostre 

escrit i en relació amb l´expedient sancionador ressenyat a l´assumpte us inform que la 

tanca publicitària assenyalada al butlletí de denúncia 3023, a dia d´avui segueix 

instal.lada, tal i com es pot apreciar a la fotografia adjunta.”. I atès que el  recurrent 
sol·licità la declaració d´invalidesa de la resolució impugnada formulant- a aquests 
efectes- una sèrie d’al·legacions en resposta a les quals cal dir el següent: 

  

a)     S´al·lega que el cartell publicitari denunciat es troba ubicat a tram urbà 
i ha       de ser considerat travesia, i per tant no sancionable. 
 
D´acord amb la diligència incorporada a l´expedient sancionador ES 
3/2014 en data 9 de setembre de 2015 del planos del  PTM, el terrenys 
on es troba ubicat el cartell publicitari són sol rústic, concretament 
terreny ubicats dins Àrea de Transició de creixement, AT-C, per tant, 
no ho podem considerar travessera atès que ens hauríem  de trobar 
davant sol urbà, urbanitzable programat o apte per a la urbanització, 
que no és el cas. 
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  b)    Pel que fa a la perillositat de la seguretat vial del cartell publicitari, em 
reitero amb la resposta donada a meva proposta de resolució de dia 7 
d´octubre de 2015. 

 
  c)    Pel que fa als informe pericials de solidesa presentats per l´entitat 

denunciada, em reitero amb la resposta donada a l´Acord de Ple de dia 
14 de gener de 2016. 

 
                      d)  S´al.lega que el cartell publicitari denunciat és visible sempre des de la   

travesia o carrers municipals.  
 
En resposta aquesta al.legació em reitero amb la resposta donada a la 
meva       proposta  de resolució de dia 7 d´octubre de 2015.  Per tant, 
s´enten desestimada. 

 
                       e)  S´al.lega que altres cartells, inclosos els propis del Consell de 

Mallorca, amb  les mateixes característiques no se´ls ha aplicat el 
mateix criteri de seguretat . 

 
Em resposta a aquesta al.legació em reitero amb la resposta donada a 
l´Acord de Ple de dia 14 de gener de 2016.  
        

CONCLUSIONS 

 

Atesos els esmentats fonaments jurídics, PROCEDEIX DESESTIMAR (amb els efectes 
legals oportuns) el recurs de reposició interposat- en data 22  de febrer de 2016 i amb 
núm. de registre 1166- pel Sr. Lorenzo Terrasa Reynés (en representació de l’entitat 
“Malla, S.A.”, amb NIF núm. A-07015605) contra l´Acord de Ple del Consell de 
Mallorca de data 14 de gener de 2016, mitjançant la qual s’imposa dita entitat una 
sanció consistent en multa de 12.000,00 € ” i se li ordena procedir a la demolició de la 
tanca publicitària constitutiva d’infracció (ES 3/2014). 

 

2.- NOTIFICAR   aquest acord als interessats 

 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per trenta vots a favor (PP, PSOE, MÉS per 
Mallorca, Podem Mallorca i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía), cap vot en contra i 
tres abstencions (El Pi-Proposta per les Illes). 
 
PUNT 31. REVISIÓ DE TARIFES DE PEATGE VIGENTS SOL·LICITADA 
PER LA “COMPAÑÍA CONCESIONARIA DEL TÚNEL DE SÓLLER, S.A.” 
PER A L’ANY 2016. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament de 
Territori i Infraestructures que diu: 
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Dia  29 de febrer de 2016, va tenir entrada en el registre general del Consell Insular de 
Mallorca, amb núm. 5368, l‘escrit presentat per la “Compañía Concesionaria del Túnel 
de Sóller, S.A.”, en el qual sol·licita s’acordi la revisió de les tarifes vigents de peatge 
de la “Compañía Concesionaria Túnel de Sóller, S.A.” per a l’any 2016,  aplicant la 
fórmula de revisió aprovada per Reial Decret 210/1990, de 16 de febrer, sobre el 
procediment de revisió de tarifes d’autopistes de peatge, i la clàusula 40 del decret 
215/73, de 25 de gener. 
 
Dia 18 de febrer de 2016  l’Institut Nacional d’Estadística va certificar que l’índex de 
preus de consum referit al període de gener 2015 a gener 2016, base 2011, suposava un 
increment de -0,3%.  
 
Dia 2 de març de 2016 el cap de Secció de la UGE va emetre un informe favorable a 
l’actualització de les tarifes de peatge proposades pel concessionari per a l’any 2016, 
per ser adequada la forma de revisió a la prevista en el Real decret 210/1990, de 16 de 
febrer i la clàusula 40 del decret 215/73, de 25 de gener. 
 
La clàusula 6n. del document administratiu de formalització de la concessió 
administrativa per a la construcció, conservació i explotació del Túnel de Sóller recull 
literalment el contingut de l’article 9 del Decret 86/1988, de 18 de novembre, 
d’adjudicació de la concessió administrativa per a la construcció, conservació i 
explotació, com a carretera de peatge de la carretera C-711, amb túnel que creua la 
Serra d’Alfàbia i que mitjançant Reial Decret 210/1990, de 16 de febrer, es va donar 
una nova redacció a la clàusula 45 del Plec de Clàusules Generals per a la construcció, 
conservació i explotació de autopistes en règim de concessió, aprovada per Decret 
215/73 de 25 de gener i posteriorment modificada per Reial Decret 1876/1981, de 20 
d’agost, pel que fa al procediment de revisió de tarifes en les autopistes de peatge. 

 
La consellera executiva del Departament de Territori i Infraestructures, sotmet a la 
consideració de la Comissió Informativa General i de Comptes, pel seu dictamen previ a 
la elevació al Ple del Consell de Mallorca, la següent proposta d‘ 
 

ACORD 
 
Primer.- Aprovar la revisió de les tarifes vigents de peatge de la “Compañía 
Concesionaria del  Túnel de Sóller, S.A.“ per a l’any 2016,  resultat de l’aplicació de la 
fórmula de revisió aprovada per Reial Decret 210/1990, de 16 de febrer, sobre 
procediment de revisió de tarifes d’autopistes de peatge, les noves tarifes de peatge 
aprovades són les que a continuació es relacionen: 

 

tipus vehicle 
tarifes peatge 
especials 

tarifes peatge 
normals 

Categoria I 0,50 € 2,00 € 
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Categoria II 1,30 € 4,95 € 

Categoria III 2,00 € 7,80 € 

Categoria IV 2,25 € 8,85 € 

 
 
Segon.- La revisió de tarifes entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el 
Butlletí Oficial de les Illes Balears.  

Contra aquesta resolució que posa fi a la via administrativa es poden interposar, 
alternativament, els recursos següents: 
 
a) Directament el recurs contenciós administratiu davant el tribunal que resulti 
competent en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent al de la 
recepció de la present notificació. 
 
 b) El recurs de reposició potestatiu davant l’òrgan que ha dictat l’acord, en el termini 
d'un mes, comptador a partir de l‘endemà de rebre aquesta notificació. Contra la 
desestimació expressa del recurs de reposició podrà interposar-se el recurs contenciós 
administratiu, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent al de la 
recepció de la notificació de la desestimació del recurs esmenta.  
 
Contra la desestimació per silenci del recurs de reposició podrà interposar-se el recurs 
contenciós administratiu en el termini de sis mesos, comptadors a partir del dia següent 
a la desestimació presumpta (un mes des de la interposició del recurs sense que s'hagi 
notificat la resolució). 
 
Un cop transcorregut un mes des de la interposició del recurs sense que s’hagi notificat 
la resolució, podreu interposar el recurs contenciós administratiu davant el tribunal que 
resulti competent, contra la desestimació presumpta del recurs de reposició, sense 
limitació temporal, mentre no hi hagi resolució expressa. 
 
No obstant l'anterior, es pot exercitar, si n'és el cas, qualsevol altre recurs que s'estimi 
pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 

 

El Sr. PRESIDENT informa que 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 senyor president, senyores i senyors consellers, la Unió d’Associacions de Mallorca, referent 
a aquest punt, exposa el següent: 

D’acord al nostre criteri, és una incoherència descomunal, una vertadera injustícia, que els mallorquins (i 
més ara, en temps de crisi galopant) s’hagin de rascar les butxaques per poder utilitzar el túnel de Sóller.  

És de sentit comú que l’equip de govern del Pacte en el Consell de Mallorca té l’obligació de considerar-
ho i d’aplicar les alternatives legals per esmenar aquesta injustícia, que és gravíssima, antisocial i 
antiobrera.  

Una alternativa podria ser que aquest pagament fos a càrrec del propi Consell de Mallorca. Ara bé, la 
nostra entitat encara va més lluny, atès que la nostra opinió és que totes les persones de Mallorca, sempre, 
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puguin utilitzar aquest túnel de forma totalment gratuïta. I consideram que seria una bona idea rescatar la 
concessió a l’empresa Túnel de Sóller; sí, el rescat seria la solució ideal. En prenguin nota, per favor!.  

I parlant del túnel de Sóller, assenyalarem que és el peatge més car de tot l’Estat espanyol. Com és 
possible que l’actual equip de govern del Consell de Mallorca, no faci res per impedir aquest abús? 

També és el túnel més perillós de tota Europa. És un únic tub pel qual circulen els vehicles en dos sentits, 
i no disposa de via addicional per fugir, en cas d’emergència.  

D’altra banda, direm que el nostre túnel és un dels més coneguts de tot l’Estat pel famós cas del 
cobrament de cinquanta milions de pessetes de comissions il· legals (es pot llegir la sentència 1/97 de 24 
de juliol de 1997 del Tribunal Superior de Justícia de Balears, per veure’n tots els detalls). 

Els mallorquins destacam per ser els més tolerants amb les coses mal fetes. A un altre lloc, ja s’hauria 
constituït una plataforma pro ‘Torna els doblers que no són teus’, amb la finalitat que el partit polític que 
se’n va aprofitar els retorni. Fins aleshores, aquest delicte no hauria de prescriure.  

Tot i que aquest delicte hagi prescrit, la moral i la decència obliguen a restituir els doblers. Els partits 
polítics i les persones amb responsabilitats socials han de donar exemple al poble.  

Moltes gràcies.” 

La Sra. GARRIDO (consellera executiva de Territori i Infraestructures) inicia la seva intervenció.  

Explica que la revisió de les tarifes s’ha fet d’acord a l’IPC, que ha resultat negatiu (-0,3%). Observa que 
no és un resultat significatiu, el que es pot observar en els rebuts, però assegura que es tracta d’una revisió 
a la baixa.  

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

Exposa que el seu Grup considera que ja s’haurien d’haver iniciat les gestions per rescatar aquesta 
concessió administrativa. Tot i tenir constància que aquesta és una de les propostes de l’equip de govern i 
també que la Sra. Garrido ja hi treballi, reitera el retret.  

Tot seguit fa una sèrie de consideracions en les quals es qüestiona si és cert, que vivim en el millor lloc 
del món i en posa uns exemples per fer-ho notar. Fa avinent que els mallorquins han de pagar si volen 
anar a Sóller pel seu túnel, o a nedar a Es Trenc, o per determinats camins públics de la serra de 
Tramuntana, etc. D’altra banda, el Govern balear estudia la imposició de nous imposts verds i també 
tenim la pressió fiscal més alta de tot l’Estat espanyol.  

Davant aquesta situació, reitera que s’hauria de rescatar l’esmentada concessió a l’empresa Túnel de 
Sóller perquè és del tot injusta.  

Fa avinent que el temps passa, que ben aviat se complirà un any del nou govern de la institució i ben 
ràpidament haurà passat aquesta legislatura.  

Per aquestes raons el seu Grup s’abstendrà de votar, per bé que anima a continuar fent feina tot i 
desconèixer quines són, exactament, les gestions i els estudis que fa la consellera executiva de Territori i 
Infraestructures.  

Afirma que aquesta serà una de les gestions més encertades que pugui fer el govern del Consell de 
Mallorca durant aquesta legislatura, si finalment s’aconsegueix el rescat de la concessió. Assegura que 
tendrà el suport del seu Grup, per aconseguir-ho.  

La Sra. GARRIDO agraeix l’encoratjament que ha manifestat el Sr. Pastor.  

Comenta que la feina es va per dues vies: d’una banda, se fa feina per aconseguir el rescat d’aquesta 
concessió, de la qual encara en resten sis anys i mig aproximadament, però en previsió de que el rescat no 
sigui possible per motius econòmics (la decisió no es prendrà fins que no se sàpiga quin és el cost exacte 
d’aquest rescat) se fa feina per aconseguir que tot l’entorn de Sóller i tots els municipis que necessiten 
accedir-hi (Fornalutx, Deià, Sóller, Bunyola) ho puguin fer de forma gratuïta.  

Torna a dir que la tarifa se redueix, tot i ser en un percentatge insignificant. 

Quant a la inseguretat del túnel, fa avinent que no és el més insegur d’Europa i que no s’hi produeixen 
accidents. Reconeix, tot i això, que no té les mesures de seguretat d’un túnel que se construís a dia d’avui.  
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Diu al Sr. Pastor que si ell considera que s’ha de mesurar si a Mallorca se viu bé pel fet que se rescati o no 
aquesta concessió a l’empresa Túnel de Sóller, espera poder aconseguir que a Mallorca se visqui de forma 
fantàstica, durant aquesta legislatura.  

El Sr. PASTOR  intervé a continuació. 

Assegura que si s’aconseguís el rescat de la concessió i si se pogués accedir a altres llocs de Mallorca de 
forma gratuïta milloraria un poc la qualitat de la vida a Mallorca.  

S’alegra pel fet que la Sra. Garrido hagi fet referència a la seguretat del túnel de Sóller. Diu que ignora si 
n’existeix algun estudi fet, sobre aquesta qüestió, per bé que si el Sr. Pere Felip ho ha afirmat ho deu 
haver confirmat abans. Demana que no en facin un altre, per tal de garantir-ne la seguretat, de forma que 
n’hi hagi un d’entrada i un de sortida, perquè encara en sortiríem perdent.    

La Sra. GARRIDO afirma que no tenen cap intenció de fer cap altre túnel i diu al Sr. Pastor que pot estar 
tranquil, en aquest sentit.  

Indica que durant la legislatura passada se va iniciar un projecte per tal d’instal· lar noves mesures de 
seguretat en l’esmentat túnel, que explica tot seguit. D’una banda, s’incorporen dos grups electrògens per 
tal que si hi ha una caiguda del sistema elèctric les turbines puguin funcionar. D’altra banda, s’ha previst 
la instal· lació dels hidrants, perquè el túnel no en té i era necessari que els bombers hi puguin entrar de 
forma segura en un cas d’incendi per extingir-lo.  

Observa que aquests projectes estaven fets i mentrestant han mantingut converses amb els responsables 
de l’empresa concessionària Túnel de Sóller, S.A. i també amb el Servei d’Intervenció del Consell de 
Mallorca per tal de saber com se podria aconseguir; finalment, amb l’autorització de l’empresa 
concessionària, podrà ser el propi Consell de Mallorca qui faci l’obra.  

En conseqüència, iniciaran ja la licitació d’aquests dos contractes que doten el túnel de més seguretat i 
precisament la que li manca és el túnel d’evacuació, que és el que resulta més complicat en aquest cas. 
Observa que estudien diverses alternatives per trobar-hi una solució, però cap d’elles és fer un nou túnel 
per a l’evacuació.  

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per devuit vots a favor (PSOE, MÉS per 
Mallorca i Podem Mallorca), cap vot en contra i quinze abstencions (PP, El Pi-Proposta 
per les Illes i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía). 
 
 
PUNT 32. PROPOSTA DE REVISIÓ DE LES TARIFES DEL CONTRACTE DE 
CONCESSIÓ DE L’OBRA PÚBLICA PER A LA CONSTRUCCIÓ, 
CONSERVACIÓ I EXPLOTACIÓ DE LA CARRETERA MA-15 PALMA- 
MANACOR PER A L’ANY 2016. (EXP. 001/04). 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament de 
Territori i Infraestructures que diu: 
 
La clàusula 60.3 b) 1r. paràgraf dels plecs de clàusules administratives particulars, pels 
quals es regeix el contracte de concessió d’obra pública per a la construcció, 
conservació i explotació de la carretera Ma-15 Palma-Manacor, estableix que les tarifes 
definides pel concessionari s’actualitzaran en la mateixa proporció que l’Índex General 
al Consum (IPC) interanual de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, portant-se a 
terme aquestes actualitzacions a partir de dia 1 de gener de l’any següent a la primera 
anualitat completa des de la posada en servei de la carretera i a partir de llavors, l’1 de 
gener de cada any successiu. 
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El Ple del Consell Insular de Mallorca en sessió de dia 16 d’abril de 2015, va aprovar 
l’actualització de les tarifes per a l’any 2015 del contracte de concessió de l’obra 
pública per a la construcció, conservació i explotació de la carretera Ma-15 Palma-
Manacor signat el dia 24 de juny de 2004, a aplicar apartir de dia 1 de gener de 2015, 
d’acord amb els imports següents: 

 

Tipus de vehicle  Tarifa 2015 sense IVA Tarifa 2015 IVA 21% inclòs 

Vehicle lleuger 0,026332136€ 0,031861885€ 

Vehicle pesat 0,042132172€ 0,050979928€ 

 

El cap de secció de la Unitat de Gestió Econòmica en el seu informe, de dia 4 de març 
de 2016, assenyala que la variació de Preus al Consum Interanual de la CAIB d’acord 
amb el sistema IPC base 2011, des d’octubre 2014 fins a octubre 2015, és del -0,2% 
segons el certificat de l’Institut Nacional d’Estadística, motiu pel qual informe que les 
tarifes per a l’any 2016,  restaran de la següent forma i amb el següent import: 
 

Tipus de vehicle  Tarifa 2016 sense IVA Tarifa 2016 IVA 21% inclòs 

Vehicle lleuger 0,026279472€ 0,031798161€ 

Vehicle pesat 0,042047908€ 0,050877969€ 

 
La clàusula 60.3 b), 1r. paràgraf dels plecs de clàusules administratives particulars, pels 
quals es regeix el contracte de concessió d’obra pública per a la construcció, 
conservació i explotació de la carretera Ma-15 Palma-Manacor, estableix que les tarifes 
definides pel concessionari s’actualitzaran en la mateixa proporció que l’Index General 
al Consum (IPC) interanual de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, portant-se a 
terme aquestes actualitzacions a partir de dia 1 de gener de l’any següent a la primera 
anualitat completa des de la posada en servei de la carretera i a partir de llavors, l’1 de 
gener de cada any successiu. 

 

La clàusula 61.1.1 dels plecs de clàusules administratives particulars indiquen que abans 
de dia 31 de gener de cada any, el Consell Insular de Mallorca i el concessionari hauran 
de firmar l’Acta en la qual quedin perfectament establerts els trànsits haguts l’any 
anterior, detallats per trimestres, i diferents entre vehicles lleugers i pesats. 

 

La clàusula 60.4 1r. paràgraf, dels plecs de clàusules administratives particulars pels 
quals es regeix el contracte de concessió d’obra pública per a la construcció, 
conservació i explotació de la carretera Ma-15 Palma-Manacor, assenyala que l’import 
trimestral a pagar pel Consell Insular de Mallorca al concessionari en concepte de 
retribució variable, serà el resultat de multiplicar la tarifa vigent en aquests moment pel 
nombre de vehicles-quilòmetre haguts l’any anterior, aprovat per l’Administració i el 
concessionari a l’Acta de consolidació del trànsit real corresponent a l’any anterior. 
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Atès l’informe jurídic de la cap de Servei de la Secretaria Tècnica de dia 4 de març de 
2016 i l’informe de fiscalització de conformitat de Intervenció General de dia 15 de 
març de 2016 la  consellera executiva del Territori i Infraestructures sotmet a la 
consideració de la Comissió Informativa General i de Comptes, pel seu dictamen previ a 
la elevació al Plenari del Consell Insular de Mallorca, la següent proposta d’ 

 

ACORD 

 
1. Actualitzar un -0,2% la tarifa per a l’any 2016 del contracte de concessió d’obra 
pública per a la construcció, conservació i explotació de la carretera Ma-15 Palma-
Manacor a aplicar a partir de dia 1 de gener de 2016, de conformitat amb el que 
estableix la clàusula 60.3 b) 1 r. paràgraf del plecs de clàusules administratives 
particulars que regeixen el contracte de concessió d’obra pública, signat el dia 24 de 
juny de 2004, que seran les següents: 

 

Tipus de vehicle  Tarifa 2016 sense IVA Tarifa 2016 IVA 21% inclòs 

Vehicle lleuger 0,026279472€ 0,031798161€ 

Vehicle pesat 0,042047908€ 0,050877969€ 

 

2. La retribució variable que el Consell Insular de Mallorca ha d’abonar a la companyia 
concessionària “Carretera Palma-Manacor concessionària del Consell Insular de 
Mallorca SA” (PAMASA) amb CIF A-57277709, l’any 2016, serà el resultat d’aplicar 
les tarifes aprovades en l’apartat anterior al nombre de vehicles lleugers i vehicles 
pesats que determini l’Acta de consolidació del trànsit real hagut al llarg de l’any 2015 
en la carretera Ma-15.  

 

Contra aquesta resolució que posa fi a la via administrativa es poden interposar, 
alternativament, els recursos següents: 
 
a) Directament el recurs contenciós administratiu davant el tribunal que resulti 
competent en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent al de la 
recepció de la present notificació. 
 
 b) El recurs de reposició potestatiu davant l’òrgan que ha dictat l’acord, en el termini 
d'un mes, comptador a partir de l‘endemà de rebre aquesta notificació. Contra la 
desestimació expressa del recurs de reposició podrà interposar-se el recurs contenciós 
administratiu, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent al de la 
recepció de la notificació de la desestimació del recurs esmenta.  
 
Contra la desestimació per silenci del recurs de reposició podrà interposar-se el recurs 
contenciós administratiu en el termini de sis mesos, comptadors a partir del dia següent 
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a la desestimació presumpta (un mes des de la interposició del recurs sense que s'hagi 
notificat la resolució). 
 
Un cop transcorregut un mes des de la interposició del recurs sense que s’hagi notificat 
la resolució, podreu interposar el recurs contenciós administratiu davant el tribunal que 
resulti competent, contra la desestimació presumpta del recurs de reposició, sense 
limitació temporal, mentre no hi hagi resolució expressa. 
 
No obstant l'anterior, es pot exercitar, si n'és el cas, qualsevol altre recurs que s'estimi 
pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 

 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per devuit vots a favor (PSOE, MÉS per 
Mallorca i Podem Mallorca), cap vot en contra i quinze abstencions (PP, El Pi-Proposta 
per les Illes i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía). 
 
 
PUNT 33. PROPOSTA DE LIQUIDACIÓ DE LA RETRIBUCIÓ VARIABLE DE 
L’ANY 2015 DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ DE L’OBRA PÚBLICA PER 
A LA CONSTRUCCIÓ, CONSERVACIÓ I EXPLOTACIÓ DE LA 
CARRETERA MA-15 PALMA- MANACOR (EXP. 001/04). 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament de 
Territori i Infraestructures que diu: 
 
El dia 4 de desembre de 2006 el Director de les obres va fer constar que el dia 2 de 
desembre de 2006 es va iniciar la posada en servei de la carretera Palma-Manacor Ma-
15 ja que en aquesta data es varen finalitzar les obres de desdoblament de la carretera, 
motiu pel qual  l’any 2007 va ser el primer any de posada en servei de la carretera i el 
primer any en què el Consell de Mallorca va abonar a l’entitat concessionària de la 
carretera  la retribució variable per la utilització de l’obra. 

 
La clàusula 60.4 dels Plecs de clàusules administratives particulars, determina que 
l’import trimestral a pagar pel Consell de Mallorca al concessionari, en concepte de 
retribució variable, serà el resultat de multiplicar la tarifa vigent en aquest moment pel 
nombre de vehicles-quilòmetre haguts a l’any anterior, aprovat per l’Administració i el 
concessionari en l’acta a la qual es refereix el present Plec i dividit per 4, sense perjudici 
de la liquidació final que es realitzi.  

 
La clàusula 61 dels Plecs de clàusules administratives particulars del contracte de 
concessió d’obra pública pel desdoblament de la carretera Ma-15 Palma-Manacor, 
regula el pagament trimestral de la retribució variable per a la utilització de l’obtra i de 
la liquidació de la retribució pendent. 
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La clàusula 61.1 dels Plecs de clàusules administratives particulars del contracte de 
concessió d’obra pública pel desdoblament de la carretera Ma-15 Palma-Manacor, 
regula el procediment normal de determinació de la retribució variable: 
 

« 1. Abans de dia 31 de gener de cada any, el Consell Insular de Mallorca i el 
concessionari hauran de signar un Acta en la qual quedin perfectament establerts els 
tràfics haguts durant l’any anterior, detallats, almenys per trimestres, i diferenciant entre 
vehicles lleugers i pesats. 
 

2. La liquidació de la retribució variable pendent s’haurà de realitzar abans del 31 
d’abril del corresponent exercici; es determinarà per la diferència entre la suma dels 
pagaments trimestrals realitzats l’any anterior i l’import que resulti de multiplicar les 
tarifes vigents en l’any corresponent pels trànsits finalment haguts i aprovats en Acta 
anteriorment citada, afectats per les penalitzacions i bonificacions resultants de les 
variacions de l’index de perillositat, de la capacitat de la carretera i de les disfuncions o 
incompliment que s’exposen en el present Plecs i en el Plec de condicions tècniques. 
 

Aquesta liquidació serà aprovada per l’òrgan de contractació.» 
  
La clàusula 62 dels Plecs de clàusules administratives particulars determina que seran 
objecte d’incentius econòmics per al concessionari la reducció de la sinistralitat en la 
carretera i que en cas que es produís aquest dret econòmic s’abonarà o penalitzarà en el 
moment de la liquidació de la retribució variable pendent. 
 
Així cada any des de la posada en servei de la carretera, es calcularà l’index de 
perillositat (en endavant IP) de la mateixa, definit tal i com ho marca la clàusula 62.2 
dels Plecs de clàusules administratives particulars. 
 
De conformitat amb el que estableix la clàusula 60.3 b) dels Plecs de clàusules 
administratives particulars que regeixen el contracte signat el dia 24 de juny de 2004, el 
Ple del Consell Insular de Mallorca en sessió celebrada, el dia 9 d’abril de 2015, va 
actualitzar les tarifes del contracte de concessió d’obra pública per a la construcció, 
conservació i explotació de la carretera Ma-15 Palma-Manacor (Exp. 001/04 ), a aplicar 
a partir de dia 1 de gener de 2015.  
 

- Vehicles lleugers: 0,031861885 IVA inclòs 
- Vehicles pesats: 0,050979928  IVA inclòs. 

 

En compliment de la clàusula 61.1.1 dels Plecs de clàusules administratives particulars, 
el dia 29 de gener de 2016, el Director de l’Explotació i el Representat legal de la 
companyia concessionària del Consell de Mallorca “PAMASA” signaren l’Acta de 
consolidació del trànsit real corresponent a l’any 2015, de la carretera Ma-15 Palma-
Manacor, detallat per trimestres i diferenciant vehicles lleugers i pesats. 

 
Tipus de vehicles  Volum de trànsit 
Veh x km lleuger 325.197.470 
Veh x km pesat 26.058.078 



 85 

 
El director d’explotació de la Ma-15, en el seu informe de dia 22 de març de 2016, 
indica que 
per tal d’establir si correspon premiar o penalitzar al concessionari per l’IP compara l’IP 
de l’any 2015 amb la mitjana dels IP dels 3 anys anteriors (2012,2013 i 2014). 
Ressenyant que amb motiu de les obres de construcció dels nous accessos a Son Ferriol 
i Son Llàtzer i enllaços entre la Ma-15, Ma-15D, Ma-3011 i la Ma-30, no s’ha 
considerat els accidents esdevinguts a l’àmbit de les mateixes a la Ma-15 i 
conseqüentment s’ha reduït la longitud en 1,01 km i recalculat les IMD corresponents.   
 
La conclusió de l’informe és que s’ha produït una millora de l’IP en l’exercici 2015 del 
17´88% respecte a la mitjana de tres anys anteriors, i en aplicació de la clàusula 62 del 
PCAP correspon aplicar una bonificació sobre els ingressos derivats del trànsit real 
reflectits a l’Acta de Consolidació de l’exercici 2015. 
 
L’informe del cap de Secció de la Unitat de Gestió Econòmica de la Unitat de 
Carreteres, de dia 29 de març de 2016,  indica que la liquidació definitiva per trànsit i 
per IP de l’any 2015 serà:  
 

Import retribució variable  
Trànsit consolidat 2015 

Import  
liquidació per trànsit 

Import bonificacions per IP 
(1%)  

Import total liquidació  

11.689.843,33 703.949,17 116.898,43 820.847,60 

 
La liquidació definitiva per trànsit i per IP de l’any 2015 suposarà una liquidació a favor 
de la societat concessionària per un import de vuit-cents vint mil vuit-cents quaranta-set 
euros amb seixanta cèntims (820.847,60 €). 
 
Dia 29 de març de 2016, amb registre d’entrada 8349, la societat concessionària de la 
carretera Palma-Manacor va presentar un escrit de sol·licitud de la liquidació variable 
de l’any 2015,  a favor de la concessionària, de sis-cents setanta-vuit mil tres-cents 
vuitanta-sis euros amb trenta-quatre cèntims ( 678.386,34€), IVA no inclòs, en la forma 
i terminis establerts a la clàusula 61 dels Plecs de clàusules administratives particulars 
de la concessió. 
 
A l’expedient consta una retenció de crèdit amb núm. 220160003426, de dia 30 de març 
de 2016 per un import total de vuit-cents vint mil vuit-cents quaranta-set euros amb 
seixanta cèntims (820.847,60 €), IVA inclòs, dels quals dos-cents devuit mil tres-cents 
vint euros amb vint-i-set cèntims (218.320,27€), són amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 55 45300 22799 i sis-cents dos mil cinc-cents vint-i-set euros amb trenta 
tres cèntims (602.527,33€) són amb càrrec a l’aplicació pressupostària 55 45300 60900. 
 
Atès l’informe jurídic de la cap de Servei de la Secretaria Tècnica de dia 30 de març de 
2016 i l’informe de fiscalització de conformitat de la Intervenció General de dia 31 de 
març de 2016, la consellera executiva del Departament de Territori i Infraestructures, 
sotmet a la consideració de la Comissió Informativa General i de Comptes, per al seu 
dictamen previ a la seva elevació al Plenari del Consell de Mallorca, la següent proposta 
d’ 
 
ACORD 
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1-Aprovar una liquidació de la liquidació de la retribució variable a favor de la societat 
concessionària “Carretera Palma-Manacor concessionària del Consell Insular de 
Mallorca SA” amb el CIF A-57277709 en concepte corresponent a l’any 2015 del 
contracte de concessió d’obra pública de la carretera Ma-15 Palma-Manacor, per un 
import de vuit-cents vint mil vuit-cents quaranta-set euros amb seixanta cèntims 
(820.847,60 €), IVA inclòs, per la diferència entre els vehicles estimats i els reals haguts 
l’any 2015 que són els que es fan constar a l’Acta signada el dia 29 de gener de 2016 
pel director d’explotació als quals se’ls aplica les tarifes unitàries de l’any 
2015aprovades per acord del Ple del Consell Insular de Mallorca de dia 9 d’’abril de 
2015. 
 
2- Autoritzar i disposar la despesa corresponent a la retribució variable a favor de la 
societat concessionària “Carretera Palma-Manacor concessionària del Consell Insular de 
Mallorca SA” amb el CIF A-57277709, amb càrrec a la retenció de crèdit amb núm. 
220160003426, de dia 30 de març de 2016 per un import total de  vuit-cents vint mil 
vuit-cents quaranta-set euros amb seixanta cèntims (820.847,60 €), IVA inclòs, dels 
quals dos-cents devuit mil tres-cents vint euros amb vint-i-set cèntims (218.320,27€), 
són amb càrrec a l’aplicació pressupostària 55 45300 22799 i sis-cents dos mil cinc-
cents vint-i-set euros amb trenta tres cèntims (602.527,33€) són amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 55 45300 60900. 
 
3- Notificar l’acord a l’entitat interessada. 
 
Contra aquesta resolució que posa fi a la via administrativa es poden interposar, 
alternativament, els recursos següents: 
 
a) Directament el recurs contenciós administratiu davant el tribunal que resulti 
competent en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent al de la 
recepció de la present notificació. 
 
 b) El recurs de reposició potestatiu davant l’òrgan que ha dictat l’acord, en el termini 
d'un mes, comptador a partir de l‘endemà de rebre aquesta notificació. Contra la 
desestimació expressa del recurs de reposició podrà interposar-se el recurs contenciós 
administratiu, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent al de la 
recepció de la notificació de la desestimació del recurs esmenta.  
 
Contra la desestimació per silenci del recurs de reposició podrà interposar-se el recurs 
contenciós administratiu en el termini de sis mesos, comptadors a partir del dia següent 
a la desestimació presumpta (un mes des de la interposició del recurs sense que s'hagi 
notificat la resolució). 
 
Un cop transcorregut un mes des de la interposició del recurs sense que s’hagi notificat 
la resolució, podreu interposar el recurs contenciós administratiu davant el tribunal que 
resulti competent, contra la desestimació presumpta del recurs de reposició, sense 
limitació temporal, mentre no hi hagi resolució expressa. 
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Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per devuit vots a favor (PSOE, MÉS per 
Mallorca i Podem Mallorca), cap vot en contra i quinze abstencions (PP, El Pi-Proposta 
per les Illes i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía). 
 
 

DEPARTAMENT DE BENESTAR I DRETS SOCIALS 

PUNT 34. PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL PROJECTE DE LA CARTERA 
BÀSICA DE SERVEIS SOCIALS DE L'INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS 
SOCIALS. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers 
Socials que diu: 
 
Antecedents 
 
Primer. En data 26 de febrer de 2016 ha tingut entrada en el Servei 
Juridicoadministratiu un informe proposta de la tècnic superior de Gerència amb el 
vistiplau del vicepresident primer i la vicepresidenta segona de l'Institut Mallorquí 
d'Afers Socials, en endavant, IMAS, pel qual es demana que s’iniciïn els tràmits 
corresponents per aprovar la cartera bàsica de serveis socials de l'IMAS. 
 
Segon. Consta a l'expedient l’informe jurídic corresponent.  
 
Consideracions jurídiques 
 
Primera. Segons l’article 24 de la Llei 4/2009, d’11 de juny, de serveis socials, la 
cartera de serveis socials és l’instrument que determina el conjunt de prestacions del 
sistema públic de serveis socials, incloent totes les prestacions tècniques, econòmiques i 
tecnològiques. 
 
La cartera de serveis socials és, en conseqüència, el recull sistematitzat i operatiu de 
prestacions que el sistema ofereix a la ciutadania segons les diferents situacions de 
necessitat social. 
 
Segona. La cartera bàsica de serveis socials que aprova el Govern de les Illes Balears ha 
de ser complementada per les carteres de serveis socials que estableixin els Consells 
insulars, de manera que cada Consell Insular, en el marc de les seves competències, ha 
de definir les prestacions pròpies, sempre des dels principis de coordinació general i de 
complementació.  
 
Tercera. L’article 70 de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de 
l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, atorga al Consell de Mallorca competències 
pròpies en matèria de serveis socials i assistència social; el desenvolupament comunitari 
i la integració; la política de protecció i atenció a persones dependents; els complements 
de Seguretat Social no contributiva; el voluntariat social; i les polítiques d’atenció a les 
persones i als col·lectius en situació de pobresa o necessitat social. Així mateix, el 
Consell de Mallorca té competències en tutela, acolliment i adopció de menors. 
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L’IMAS, com a organisme autònom local creat pel Consell de Mallorca i adscrit al 
Departament de Benestar i Drets Socials del Consell de Mallorca, és qui exerceix les 
competències atribuïdes per qualsevol títol al Consell de Mallorca en matèria de serveis 
socials i menors. 
 
Quarta. La Cartera de Serveis Socials de l’IMAS l'ha d’elaborar el propi Institut, 
d’acord amb el que disposa l’article 2.a) dels seus Estatuts, i l'ha d’aprovar el Ple del 
Consell de Mallorca segons l’article 8 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de Consells 
Insulars. 
 
Cinquena. Pel que fa a l’òrgan competent, els Estatuts de l’IMAS no atribueixen 
expressament a cap òrgan la competència per elevar al Ple els projectes de disposicions 
reglamentàries que s’adoptin en l’àmbit de les seves competències. Per tant, n’és 
d’aplicació la clàusula residual continguda en l'article 7.3 segons la qual correspon a la 
Presidència l’exercici de totes aquelles competències no atribuïdes expressament per 
aquests Estatuts a cap altre òrgan de l’IMAS.  
 
Sisena. El procediment que s’ha de seguir per exercir-la es dedueix de la interpretació 
conjunta de diverses normes legals. En aquest sentit, s’ha de tenir en compte, per una 
banda, l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 
que estableix, per aprovar les ordenances locals, els tràmits següents: 
 
a) aprovació inicial pel Ple 
 
b) informació pública —mitjançant la publicació de l’acord d’aprovació inicial en el 
BOIB i en el tauler d’edictes— per un termini no inferior a trenta dies perquè puguin 
examinar-lo i presentar les reclamacions i els suggeriments que estimin pertinents. 
 
c) Resolució de les reclamacions i suggeriments presentats dins termini i aprovació 
definitiva pel Ple. 
La previsió continguda en aquest precepte relativa al supòsit que no se’n presentessin, 
cas en el qual l’acord del Ple s'entendria definitivament adoptat, no és aplicable en 
aquest cas, que requereix d’aprovació definitiva degut a la preceptiva emissió de 
dictamen del Consell Consultiu.  
 
Per altra banda, també s’ha de donar audiència prèvia a les associacions inscrites en el 
Registre d’entitats de participació ciutadana del Consell de Mallorca, les finalitats de les 
quals guardin relació directa amb l’objecte de la disposició, de la qual cosa ha de quedar 
constància a l’expedient.  
 
Simultàniament, s’ha de sol·licitar dictamen a l’Institut Balear de la Dona, d’acord amb 
l’article 7 de la Llei 12/2006, de 20 de setembre, per a la dona, segons el qual, en els 
projectes de llei presentats al Parlament de les Illes Balears i en totes les normatives 
dictades per les distintes administracions, s’ha d’adjuntar un informe sobre el seu 
impacte de gènere, elaborat per aquest Institut. 
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En darrer terme, en compliment de l'article 10.8 de la Llei 5/2010, reguladora del 
Consell Consultiu de les Illes Balears, modificada per la Llei 7/2001, s'ha de sol·licitar 
dictamen al Consell Consultiu, atès que no és una norma de caràcter organitzatiu. A 
aquest efecte s’ha de remetre el text del projecte de la disposició, juntament amb les 
reclamacions o suggeriments que s’hagin pogut presentar, si n’és el cas.  
 
Finalment, el text s’ha de sotmetre novament al Ple perquè en faci l’aprovació 
definitiva, acord que s’ha de comunicar al Govern de les Illes Balears i a la Delegació 
del Govern, i, un cop transcorreguts quinze dies des d’aquesta comunicació, s’ha de 
publicar en el BOIB.  
 
Setena. Aquest Reglament té per objecte definir la Cartera de Serveis Socials de l'IMAS 
esmentada. 
 
Per tot això, s’eleva al Ple la següent 
 
Proposta d’acord 
 

Primer. Aprovar inicialment el Projecte de la cartera bàsica de serveis socials de 
l'IMAS, que s’adjunta com annex a aquesta proposta. 

Segon. Sotmetre l'expedient a informació pública mitjançant la inserció dels 
corresponents anuncis en el tauler d'edictes de l'IMAS i en el Butlletí Oficial de les Illes 
Balears per tal que totes les persones que estiguin interessades puguin examinar-lo i 
presentar les reclamacions i els suggeriments que estimin pertinents, dins el termini de 
trenta dies a comptar des de la inserció del corresponent anunci en el butlletí. 

Tercer. Ordenar que es duguin a terme la resta dels tràmits corresponents per a 
l’aprovació definitiva de la norma reglamentària, inclosa la sol·licitud de l’emissió dels 
dictàmens preceptius.  

 
No obstant això, el Ple resoldrà. 
 

La Sra. PUIGSERVER (consellera executiva de Benestar i Drets Socials) inicia la seva intervenció. 

Explica els trets més característics de la Cartera Bàsica de Serveis Socials de l’Institut Mallorquí d’Afers 
Socials (IMAS) que se presenta avui, complementària de la que va aprovar el Govern de les Illes Balears 
el mes de maig de 2011. Diu que consisteix en un recull de totes les prestacions tècniques, econòmiques i 
tecnològiques que reconeix finalment els drets de la ciutadania a poder accedir a totes les prestacions del 
sistema públic de serveis socials.  

D’aquesta manera aquestes prestacions queden ben regulades i definides, raó per la qual era una prioritat 
per al seu equip poder disposar d’aquesta cartera, que permetrà desenvolupar els reglaments de cadascuna 
de les àrees de l’IMAS.  

Reitera la satisfacció de tot el seu equip pel fet que es troba organitzada en funció dels diversos perfils 
socials que s’atenen a l’illa de Mallorca representats a l’IMAS (persones discapacitades, gent gran, 
persones en risc d’exclusió social, menors i família).  

Destaca que s’ha consensuat prèviament amb les diverses entitats afectades i s’ha presentat al Consell 
Assessor de Serveis Socials de l’IMAS el passat mes de febrer.  

Fa notar que el document ha estat exposat durant dos mesos a la seu de l’IMAS i que s’ha pogut consultar 
detingudament. 
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Per acabar expressa el desig que se voti per unanimitat la seva aprovació inicial, per tal de poder iniciar la 
resta dels tràmits per aconseguir-ne l’aprovació definitiva.  

La Sra. MORA (El Pi-Proposta per les Illes) intervé a continuació. 

Anuncia el vot favorable del seu Grup polític i dóna l’enhorabona a la Sra. Puigserver.  

Tot seguit fa una sèrie de comentaris amb la finalitat de fer notar l’important feina que s’ha fet per treure 
endavant aquest document, del qual destaca les característiques i la gran utilitat que té per a la gent de 
Mallorca per evitar confusions sobre les prestacions socials que posen al seu abast les diverses 
institucions públiques.   

La Sra. CIRER (PP) intervé tot seguit. 

Anuncia el vot favorable del Grup Popular, tal i com ja ho va fer en la darrera Comissió Informativa.  

Admet que el document representa la fotografia de tot allò que se fa a dia d’avui, però també recorda que 
en la reunió del Consell Assessor de Serveis Socials se va definir com una cartera viva, és a dir, està 
oberta a la incorporació de nous programes en funció de les necessitats que se puguin plantejar en les 
quatre àrees de gestió de l’IMAS. Consegüentment, el seu Grup demana que també se puguin incloure els 
nous programes en aquesta cartera.  

Fa notar que és d’agrair també el fet que estigui revisada fins a dia 7 d’abril de 2016, és a dir, ja s’hi han 
incorporat totes les modificacions que havien plantejat diverses entitats.  

Reconeix que s’ha fet molt bona feina i defineix aquesta cartera com una bona eina que millorarà la gestió 
de l’IMAS.  

La Sra. PUIGSERVER agraeix el suport que ha rebut la proposta. 

Afirma que la Cartera Bàsica de Serveis Socials és un document viu, per la qual cosa amb el consens 
oportú se podrà anar revisant i se podrà actualitzar, sempre amb un acord del Ple del Consell de Mallorca. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
 
PUNT 35. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT 
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS DE L’INSTITUT MALLORQUI D’AFERS 
SOCIALS (EXP. REC 04/2016). 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers 
Socials que diu: 
 

1 Ateses les factures presentades corresponents a béns i serveis prestats amb destí a 
l’Institut Mallorquí d’Afers Socials durant l’any 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”. 
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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  

Atès l’anteriorment exposat, la funcionaria que subscriu eleva a la consellera executiva 
de Benestar Social perquè elevi al Ple l’adopció del 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 VUIT-CENTS NORANTA-SET MIL DOS-CENTS QUINZE 
EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS (897.215,04 €). 
 
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 el punt núm. 36. 

La Sra. PUIGSERVER (consellera executiva de Benestar i Drets Socials) inicia la seva intervenció. 

Recorda que aquesta proposta i d’altres que la seguiran se presenta com a conseqüència de les errades que 
se varen cometre, de les quals ja n’ha donat totes les explicacions en ocasions anteriors i també s’ha 
disculpat.  

Assegura que el seu equip fa molta feina, des del passat mes de gener i dia a dia, per tal de resoldre 
aquesta qüestió. Fa notar que aquesta feina s’ha de fer conjuntament amb les entitats col· laboradores i no 
depèn únicament dels polítics. Observa que són catorze, aquestes entitats, i que cadascuna té les seves 
particularitats.  



 92 

Explica de forma detallada la tramitació administrativa que s’ha fet per explicar que tots els REC tenguin 
un informe de disconformitat, atès que se paguen unes factures sense que existeixi un contracte.  

Tot i això, anuncia que el proper dissabte o el dimarts se publicaran en el BOIB els Programes B. Quant 
als Programes A, informa que les entitats a dia d’avui han assegurat que presentaran l’informe econòmic 
que se’ls ha demanat i que és necessari pel fet que les errades provenen del fet que s’ha d’aplicar el 
conveni de Protecció i el nou equip no sap per quin motiu s’havia aplicat el conveni de Reforma.  

Reitera que s’hi fa molta feina, sobre aquesta qüestió. Diu que hi pensen molt i han instat les parts 
implicades (entitats, col· legis professionals i patronals) a iniciar procediments de negociació d’un primer 
conveni col· lectiu de referència en el sector, que no existeix ni ha existit mai.  

Torna a dir que el problema ha sorgit per aquest motiu, per la qual cosa s’haurà de treballar amb les 
entitats i n’hauran de parlar seriosament en la reunió de la propera comissió.  

Afirma que si existís un conveni col· lectiu ara no tendrien aquest tipus de problemes i en posa una sèrie 
d’exemples. 

Tot seguit fa avinent al Sr. Pastor que, tot i les dificultats que acaba d’explicar, l’IMAS funciona i no s’ha 
aturat per aquest problema dels contractes residencials, perquè han sorgit altres projectes i s’estan licitant 
obres i reformes a la Llar dels Ancians i en els edificis de Menors i també se fan gestions per comprar 
altres edificis o per trobar solucions per assegurar una millor situació per als menors.  

Considera que ha donat explicacions ben a bastament, sobre aquestes qüestions, i es mostra disposada a 
parlar-ne, obertament i de forma transparent, de tota la feina que se fa a l’IMAS.  

El Sr. PASTOR (El Pi-Proposta per les Illes) intervé a continuació.  

Comenta que és clar que el seu Grup no votarà en contra de la proposta, perquè les entitats que fan la 
feina han de cobrar.  

També fa notar a la Sra. Puigserver que és evident que a l’IMAS s’ha de fer molta feina, i que 
l’administració seguiria funcionant malgrat ella s’absentàs durant tres mesos, per exemple; són els 
polítics, els que marquen un o altre ritme, una manera o altre de fer les coses.  

Li retreu la greu errada que va cometre i diu que a dia d’avui existeix el Servei de Menors no gràcies a 
que ella sigui la presidenta de l’IMAS sinó gràcies a que les entitats han acceptat fer feina en aquestes 
circumstàncies; la professionalitat i la bona fe del seu personal ha salvat la situació.  

Li fa notar el que hagués ocorregut si aquestes entitats haguessin fet el contrari, per destacar que no se pot 
continuar així. Li diu que ella no està capacitada, per gestionar les entitats de Menors, ni ella ni 
l’estructura que té l’IMAS, i que això ho sap tothom.  

Assegura que no és acceptable, que s’arribi a aquesta situació tan greu i extrema.  

Diu que el seu Grup agraeix i accepta les disculpes de la Sra. Puigserver, però considera que no se pot 
ignorar quina és, la realitat sobre aquesta qüestió.  

Qualifica la situació de gravíssima i diu que aquest procediment no és l’habitual; és legal, perquè ho 
permet la llei, però es tracta d’una qüestió que requereix un model de gestió extraordinari.  

Retreu a la Sra. Puigserver no haver fet cas dels advertiments de l’anterior presidenta de l’IMAS i no 
haver començat a fer aquesta feina el passat mes de setembre.  

Li fa avinent que, finalment, s’ha demostrat que la Sra. Cirer tenia la raó, per la qual cosa cal aprendre’n, 
d’aquestes situacions, perquè això no es pot repetir amb cap altre contracte.  

Adverteix que en vendran d’altres, de casos semblants, per la qual cosa aquesta actitud no es pot convertir 
en habitual, quan s’han rebut advertiments. Exigeix a la Sra. Puigserver que resolgui de forma definitiva 
la inseguretat en què es troben actualment els centres de Menors.  

Per acabar reitera l’advertiment sobre els problemes que poden sorgir en cas que no ho faci. 

La Sra. CIRER (PP) intervé tot seguit. 

Lamenta haver d’insistir una vegada més sobre la gravetat d’aquest tema.  
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Reitera els arguments del Sr. Pastor i els que va exposar la Sra. Roig (PP) en la darrera Comissió 
Informativa.  

Comenta que en la documentació del Ple no hi consta l’informe de la Intervenció del Consell de Mallorca, 
però sí que se va adjuntar a la documentació de la Comissió Informativa.  

Destaca la professionalitat que han demostrat les entitats col· laboradores, perquè se senten responsables i 
imprescindibles per a un col·lectiu determinat, el de Menors, no per al Consell de Mallorca ni per a 
l’IMAS i els seus responsables.  

Adverteix que les persones que treballen en aquestes entitats no tenen una relació contractual amb el 
Consell de Mallorca que les empari jurídica i econòmicament, per la qual cosa es crearia un greu 
problema si prenen la decisió de no prestar els seus serveis, com a conseqüència de la gestió que fa 
l’IMAS.  

Retreu que la vicepresidenta de l’IMAS demanàs la retirada d’una moció de l’ordre del dia del Ple en què 
el Grup Popular demanava explicacions sobre aquest problema perquè, com afirmava, ja estava resolt 
aquest problema.  

Ho rebutja, atès que a dia d’avui encara no està resolt ni és possible veure un horitzó clar que ho permeti, 
perquè en cap moment no ha concretat quin dia presentarà el darrer REC dels que resten pendents.  

Considera que és important que les actes del Ple reflecteixin els advertiments que ha fet l’oposició en 
aquest sentit i reitera que la situació és gravíssima, per bé que finalment s’aprovi cadascun dels REC que 
se presentaran.  

Es mostra ben convençuda que el nou equip de govern de l’IMAS, amb els bons recursos i mitjans tècnics 
que té a l’abast, serà capaç d’elaborar uns plecs de condicions correctes d’un nou concurs i uns nous 
contractes, però lamenta que tota la bona feina que fan ara no l’haguessin feta abans. 

Per acabar, demana a la Sra. Puigserver que les gestions pendents se facin amb la màxima celeritat.  

La Sra. PUIGSERVER intervé a continuació. 

Fa notar que ja ha explicat tot el que calia en la seva intervenció anterior.  

Diu a la Sra. Cirer que sembla mentida que no conegui com és l’IMAS, atès que l’ha presidit durant 
quatre anys. Li fa notar que allò que podria semblar inicialment molt fàcil, com seria treure els mateixos 
plecs que tenien abans, està resultant una tasca molt difícil, i pertany al personal tècnic.  

Fa avinent que la tasca dels polítics és establir contacte amb els responsables de les entitats amb vista a 
eliminar tots els aspectes negatius que puguin existir derivats de gestions anteriors per tal de millorar la 
bona entesa mútua. En canvi, el personal tècnic té cura dels aspectes que són els més mals de resoldre i ha 
trobat moltes dificultats. Tot seguit en posa exemples concrets.  

També fa notar que ella es va reunir amb els responsables de la Federació d’Entitats d’Atenció a la 
Infància i Adolescència Balear (FEIAB) i, alhora, va dir al seu personal tècnic que, mentre es preparaven 
els reglaments i s’anava cap a la concertació, havia de sortir exactament el que ja hi havia. Diu que, tot i 
això, no va sortir com ella havia dit i fa notar al Sr. Pastor i a la Sra. Cirer que no deuen pretendre que ella 
s’enfronti de mala manera amb el personal tècnic de l’IMAS.  

Reitera la bona feina que se fa i diu que té la intenció de tractar aquesta tema abans del proper 30 d’abril 
amb la interventora delegada de l’IMAS i amb la interventora general del Consell de Mallorca, per tal que 
se pugui comprovar la feina feta i la puguin reflectir en l’informe del REC que se presentarà en el proper 
Ple.  

Espera que, d’aquesta forma, ja no se repeteixi més el mateix discurs de l’oposició sobre aquest tema.   

El Sr. PASTOR intervé a continuació.  

Valora molt el desig de consens amb les entitats col· laboradores que ha expressat la Sra. Puigserver, però 
reitera tots els retrets que li ha fet abans, perquè es tracta d’un contracte de servei i de custòdia de 
persones.  

Demana quina cobertura legal tendrien aquestes entitats i ella mateixa, en cas d’haver-hi problemes. 
Reitera els advertiments sobre l’enorme responsabilitat que té, com a presidenta de l’IMAS, en 
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representació del Consell de Mallorca, raó per la qual no s’hi pot passar de puntetes, per damunt d’aquest 
problema.   

Per les raons expressades demana celeritat, no bona voluntat, i que en el proper Ple presenti com a mínim 
el Plec de condicions redactat i a punt de publicar.  

 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-un vots a favor (PSOE, MÉS per 
Mallorca, Podem Mallorca i El Pi-Proposta per les Illes), cap vot en contra i onze 
abstencions (PP i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía). 
 
Es troba absent el Sr. Rotger Seguí. 
 
 
PUNT 36. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT 
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS DE L’INSTITUT MALLORQUI D’AFERS 
SOCIALS (EXP. REC 05/2016). 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers 
Socials que diu: 
 

1 Ateses les factures presentades corresponents a béns i serveis prestats amb destí a 
l’Institut Mallorquí d’Afers Socials durant l’any 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  

Atès l’anteriorment exposat, la funcionaria que subscriu eleva a la consellera executiva 
de Benestar Social perquè elevi al Ple l’adopció del següent  

ACORD 
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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 CINQUANTA-CINC MIL DOS-CENTS DEVUIT EUROS 
AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS (155.218,95€). 
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. 35. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-un vots a favor (PSOE, MÉS per 
Mallorca, Podem Mallorca i El Pi-Proposta per les Illes), cap vot en contra i onze 
abstencions (PP i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía). 
 
Es troba absent el Sr. Rotger Seguí. 
 
PUNT 37. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ AUTOMÀTICA 
DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE FEINA DE L’INSTITUT MALLORQUÍ 
D’AFERS SOCIALS. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers 
Socials que diu: 
 
Antecedents. 
 
Primer. En data 9 de març de 2016 ha tingut entrada en el Servei Juridicoadministratiu 
un informe proposta del cap de departament de Recursos Humans e què es demana que 
s’iniciïn els tràmits corresponents per aprovar la modificació automàtica de la Relació 
de llocs de feina de l'IMAS.  
 
Segon. Consten a l'expedient l'informe jurídic i l'informe de fiscalització corresponents.  
 
Fonaments jurídics. 
 
I. Resolució de 16 de febrer de 2016 de la presidenta de l'IMAS, d'estructura orgànica 
de l'IMAS, que aprova l'estructura bàsica de l'IMAS i la dependència funcional de les 
direccions insulars respecte de les vicepresidències. Mitjançant la Resolució esmentada 
s’ordena també la modificació de la Relació de llocs de feina per tal d’adequar-la al nou 
organigrama directiu de l’IMAS. Aquesta modificació de naturalesa automàtica no 
afecta als llocs de treball i es fonamenta en la potestat autoorganitzativa de l'IMAS. 
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II. Atès l’article 26 de la Instrucció 3/2009 RH del president de l’IMAS que regula 
l’Establiment dels criteris per a l’elaboració de les relacions de llocs de feina de 

l’IMAS aprovada en data 21 de setembre de 2009, quan les modificacions siguin 
conseqüència d’una reestructuració orgànica, de l’execució d’una resolució judicial 
ferma o de la supressió de llocs de feina declarats per extingir, la modificació es durà a 
terme automàticament i requerirà únicament l’aprovació del Ple i la publicació. 
 
Per tot això, s’eleva al Ple la següent 
 
Proposta d’acord 
 
Primer. APROVAR la modificació automàtica de la Relació de llocs de feina de 
l’Institut Mallorquí d’Afers Socials que es concreta a l’annex que s’adjunta i per la qual 
s'adequa al nou organigrama directiu de l'IMAS aprovat per Resolució de la presidenta 
de data 16 de febrer de 2016. 
 
Segon. ORDENAR la publicació d’aquesta modificació en el Butlletí Oficial de les Illes 
Balears que començarà a vigir a partir del dia següent de la seva publicació. 
 

La Sra. PUIGSERVER (consellera executiva de Benestar i Drets Socials) inicia la seva intervenció.  

Explica que la maquinària de Gerència de Recursos Humans de l’IMAS està en marxa i aquesta és la 
primera passa per després dur a terme la modificació ordinària de la relació de llocs de feina (RLF) de 
l’IMAS. 

Assenyala que la primera passa és organitzar tots els departaments, les quatre direccions insulars, amb 
aquesta modificació automàtica de la RLF, que no afecta els llocs de treball. Tampoc no requereix un 
informe econòmic ni de fiscalització, perquè no és el cas. 

Indica que durant el tercer trimestre d’enguany s’aprovarà la RLT.  

La Sra. CIRER (PP) intervé tot seguit. 

Anuncia que el seu Grup s’abstendrà de votar aquest punt perquè, tot i que aquesta modificació 
automàtica sembla ser de tràmit, i possiblement ho sigui tan aviat com la institució hagi assumit 
l’estructura de l’IMAS, el Grup Popular està en contra de l’estructura que s’ha dissenyat per a l’IMAS 
durant aquesta legislatura.  

Assenyala que ja ho va manifestar des del principi, que no està d’acord amb les dues vicepresidències de 
l’IMAS, ni de les direccions insulars, atès que l’IMAS té uns estatuts propis que defineixen les direccions 
executives, que fan innecessàries les direccions insulars.  

Reitera el sentit del vot del Grup Popular, atès que la modificació que se proposa és fruit d’una distribució 
de càrrecs que aquest no comparteix.  

 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per devuit vots a favor (PSOE, MÉS per 
Mallorca i Podem Mallorca), cap vot en contra i catorze abstencions (PP, El Pi-Proposta 
per les Illes i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía). 
 
Es troba absent el Sr. Rotger Seguí. 
 
DEPARTAMENT DE DESENVOLUPAMENT LOCAL 
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PUNT 38. APROVACIÓ INICIAL D’UN PLA ESPECIAL 2016 PER A 
DESPESES CORRENTS PER ALS AJUNTAMENTS DE MENYS DE 10.000 
HABITANTS. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament de 
Desenvolupament Local que diu: 
 
L’article 36.2, lletra b), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del 
règim local, diu que “las Diputaciones podrán otorgar subvenciones y ayudas con cargo 
a sus fondos propios para la realización y el mantenimiento de obras y servicios 
municipales que se instrumentarán a través de planes especiales u otros instrumentos 
específicos.” 

 
L’article 33.2, lletra d), de la Llei abans esmentada, preveu que és una competència del 
Ple de la Diputació “la aprobación de los planes de carácter provincial.” 
 
La disposició addicional vuitena de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, disposa:  
 
“Les subvencions que integren el Programa de cooperació econòmica de l’Estat a les 
inversions de les entitats locals, de la mateixa manera que les subvencions que integren 
plans o instruments similars que tinguin per objecte portar a terme funcions 
d’assistència i cooperació municipal, es regeixen per la seva normativa específica, i són 
d’aplicació supletòria les disposicions d’aquesta Llei.” 
 
Atesa la necessitat de col·laborar amb els ajuntaments de Mallorca i, sobretot, amb els 
de menys de 10.000 habitants a sufragar les despeses corrents derivades de la 
conservació i el manteniment d’obres i serveis mínims obligatoris inclosos a l’article 26 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. Les ajudes van 
adreçades als municipis de menys de 10.000 habitants, ja que l’article 36, lletra b), de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local diu que és una 
competència de les Diputacions o entitat equivalent (Consells Insulars en el cas nostre) 
“la asistencia y la cooperación jurídica, económica y técnica a los Municipios, 
especialmente los de menor capacidad económica y de gestión”. 

 
Les dades de la població s’han tret de la darrera revisió que ha publicat a la web 
l’Institut Nacional d’Estadística (INE), excepte per al cas de Palmanyola, que la 
població, al no publicar-la l’INE, s’ha tret de la dades de la web de l’Institut Balear 
d’Estadística (IBESTAT). 
 
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' 
 

ACORD 
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1.- Aprovar inicialment la creació d’un Pla Especial per a l’any 2016 per ajudar a 
sufragar les despeses corrents dels ajuntaments de menys de 10.000 habitants derivades 
de la conservació i el manteniment d’obres i serveis mínims obligatoris inclosos a 
l’article 26 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.    

2.- Aprovar inicialment el règim de concertació del Pla Especial per a 2016 que 
s’adjunta a aquest acord com Annex I i disposar per a aquest règim la normativa 
específica aplicable pel que fa referència a l’atorgament i execució de les ajudes que es 
derivin d’aquest Pla Especial.  

3.- Aprovar inicialment la proposta de distribució de les ajudes següent d’acord amb 
l’aplicació de les ratios establertes a l’article 4 de les normes del règim de concertació: 
 

AJUNTAMENTS CIF POBLACIÓ  AJUDA SEGONS 
POBLACIÓ 

Alaró P-0700100-A 5.275 20.500,00 

Algaida P-0700400-E 5.410 20.500,00 

Ariany P-0706600-D 871 52.000,00 

Artà P-0700600-J 7.381 20.500,00 

Banyalbufar P-0700700-H 548 52.000,00 

Binissalem P-0700800-F 7.850 20.500,00 

Búger P-0700900-D 1.022 52.000,00 

Bunyola P-0701000-B 4.628 30.000,00 

Campanet P-0701200-H 2.524 52.000,00 

Campos P-0701300-F 9.892 20.500,00 

Consell P-0701600-I 3.862 30.000,00 

Costitx P-0701700-G 1.205 52.000,00 

Deià P-0701800-E 713 52.000,00 

Escorca P-0701900-C 236 52.000,00 

Esporles P-0702000-A 4.922 30.000,00 

Estellencs P-0702100-I 336 52.000,00 

Fornalutx P-0702500-J 703 52.000,00 

Lloret de Vistalegre P-0702800-D 1.233 52.000,00 

Lloseta P-0702900-B 5.639 20.500,00 

Llubí P-0703000-J 2.176 52.000,00 

Mancor de la Vall P-0703400-B 1.321 52.000,00 

Maria de la Salut P-0703500-I 2.113 52.000,00 

Montuïri P-0703800-C 2.850 52.000,00 

Muro P-0703900-A 6.723 20.500,00 

Palmanyola P-0700002-I 2.078 52.000,00 

Petra P-0704100-G 2.816 52.000,00 

Porreres P-0704300-C 5.267 20.500,00 

Puigpunyent P-0704500-H 2.018 52.000,00 

Salines (Ses) P-0705900-I 5.018 20.500,00 

Sant Joan P-0704900-J 2.035 52.000,00 

Sant Llorenç des Cardassar P-0705100-F 8.146 20.500,00 

Santa Eugènia P-0705300-B 1.638 52.000,00 

Santa Maria del Camí P-0705600-E 6.685 20.500,00 

Selva P-0705800-A 3.890 30.000,00 

Sencelles P-0704700-D 3.082 30.000,00 
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Sineu P-0706000-G 3.612 30.000,00 

Valldemossa P-0706300-A 2.005 52.000,00 

Vilafranca de Bonany P-0706500-F 2.913 52.000,00 

 TOTAL 130.636 1.497.500,00 

 

4.- Autoritzar  una despesa per import d’un milió cinc-cents mil euros (1.500.000 €) i 
disposar una despesa per import d’un milió quatre-cents noranta-set mil cinc-cents euros 
(1.497.500 euros) amb càrrec a la partida pressupostària 65.94310.46200 (referència: 
22016001391), d’acord amb distribució establerta al punt anterior. La diferencia entre la 
quantitat autoritzada i la quantitat disposada ha de revertir a la partida pressupostària. 

5.- Amb càrrec a aquesta ajuda es poden presentar, independentment del seu abonament, 
factures dels anys 2014, 2015 i del primer semestre de 2016 de despesa corrent (capítol 
II) per a la conservació i el manteniment d’obres i serveis mínims obligatoris inclosos a 
l’article 26 de  la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, és a 
dir, factures per a la conservació i el manteniment de l’enllumenat públic; dels 
cementiris municipals; de la neteja viària; de la recollida de residus; de l’abastament 
d’aigua; del clavegueram i també de conservació i  manteniment d’accessos als nuclis 
de població i pavimentació de vies públiques. I pel que fa als ajuntaments de més de 
5.000 habitants també es podran presentar factures de conservació i manteniment dels 
parcs públics, biblioteques públiques i tractament de residus.  

En cap cas es podran presentar factures de consums: elèctric, telefònic, etc; tampoc es 
podran presentar com a justificants nòmines del personal.  
 
S’acceptaran com a justificants les factures independentment del seu pagament. No 
obstant això, aquestes factures s’han d’abonar per part de l’entitat local beneficiària de 
l’ajuda en el termini de 30 dies hàbils comptadors des del dia següent al que s’hagi 
rebut el pagament total de l’ajuda per part del Consell Insular de Mallorca. En cas 
contrari, aquest incompliment serà causa de reintegrament de l’ajuda. L’ajuntament està 
obligat a remetre al Consell de Mallorca en el termini de 15 dies hàbils comptadors a 
partir del dia següent del pagament al proveïdor el document comptable justificatiu 
d’aquest abonament.  
 
6.- Aplicar aquestes ajudes en una quantia màxima d’un milió cinc-cents mil euros 
(1.500.000) amb càrrec a la partida pressupostària 65.94310.46200 del pressupost de 
despeses de 2016 (referència :22016001391). 
 
7.- Aprovar els models normalitzats següents: 
-Acord municipal d’acceptació de les ajudes (Annex II) 
-Declaració responsable de no incórrer en prohibicions per ser beneficiari de 
subvencions (Annex III). 
-Declaració responsable de trobar-se al corrent en el compliment d’obligacions 
tributàries amb l’Estat i el Consell de Mallorca i amb la Seguretat Social (Annex IV). 
-Certificat de la relació de factures (Annex V). 
 

8.- Una vegada aprovat definitivament el Pla Especial, els ajuntaments tendran UN (1) 
MES des de la  recepció de la comunicació de l’aprovació definitiva per l’acceptació de 
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l’ajuda mitjançant el model normalitzat i per sol·licitar, si s’escau, la bestreta (Annex 
II). 

 

Una vegada acceptades expressament les ajudes i sol·licitada la bestreta d’acord amb el 
que s’ha establert a l’apartat anterior, es podran realitzar, si s’escau, pagaments 
anticipats de la forma següent: 

 

a) Un primer pagament del 50 % de l’import concedit després d’haver acreditat els 
ajuntaments l’acceptació de l’ajuda i presentat una declaració responsable (Annex III) 
de no incórrer en prohibicions per ser beneficiari de subvencions i declaració 
responsable (Annex IV) de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions 
tributàries amb l’Estat i el Consell de Mallorca, i en el compliment de les obligacions 
amb la Seguretat Social.  
 

b) Una vegada justificada la totalitat de l’ajuda, s’efectuarà el pagament del 50 % 
restant. En el cas que hagués caducat (validesa de sis mesos) s’haurà de presentar 
novament la declaració responsable de trobar-se al corrent en el compliment de les 
obligacions tributàries amb l’Estat i el Consell de Mallorca, i en el compliment de les 
obligacions amb la Seguretat Social.  
 
9.- Una vegada acceptada l’ajuda i tramitat el primer pagament del 50% de l’import 
concedit, es comunicarà a cada Ajuntament el termini per presentar els justificants al 
Consell de Mallorca de les actuacions objecte de l’ajuda per un import igual o superior 
al de l’ajuda concedida al punt 3.  En tot cas, aquest termini no serà superior a dia 31 
d’octubre de 2016. 
 
Un certificat (que figura com Annex V d’aquest acord) que contengui una relació 
ordenada i detallada comprensiva de tots i cadascun dels justificants que es presentin 
signat pel secretari amb el vist-i-plau del batle ha d’encapçalar el muntant de factures, el 
qual ha de respectar el mateix ordre que la relació del certificat. Aquestes seran còpies 
acarades pel secretari de la corporació. 
 
El beneficiari haurà de presentar una declaració en la qual s’indiqui si es recupera o es 
compensa l’IVA de les factures presentades (Annex V). 

 
També el beneficiari haurà de presentar una declaració que indiqui que el cost 
d’adquisició justificat amb les factures presentades no supera el valor de mercat (Annex 
V). 
 
10.- Comunicar individualment el contingut d’aquest acord definitiu juntament amb la 
proposta d’ajuda que li correspongui a cada ajuntament, amb indicació de la necessitat 
de que cada ajuntament disposarà d’UN (1) MES per a l’aceptació l’ajuda que li 
correspongui mitjançant el model normalitzat (Annex II). 
 
11.- El Consell de Mallorca, en compliment del previst als articles 17, 18 i 20 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, remetrà a la base de dades 
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nacional de subvencions informació sobre l’aprovació inicial i definitiva d’aquest Pla 
Especial i de les resolucions de concessió que es derivin i es publicarà en el BOIB per 
conducte d’aquesta base de dades. 
 

ANNEX I 
 
RÈGIM DE CONCERTACIÓ DEL PLA ESPECIAL DE 2016 D’AJUDES PER 
SUFRAGAR LES DESPESES CORRENTS DELS AJUNTAMENTS DE MENYS 
DE 10.000 HABITANTS. 
 
1.- Objecte. 
Definir les condicions específiques de concessió i gestió de les ajudes als ajuntaments 
de Mallorca de menys de 10.000 habitants que es derivin del Pla Especial. 

Les ajudes han d’anar obligatòriament destinades a sufragar despeses corrents (capítol 
II) consistents en conservació i manteniment dels serveis mínims obligatoris de l’article 
26 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.  
 
2.- Quantia. 
El pressupost total que es destinarà serà d’un milió cinc-cents mil euros (1.500.000,00 
€) del vigent pressupost de despeses del Consell de Mallorca per a l’any 2016. 

 
3.- Beneficiaris. 
Tots els municipis de menys de 10.000 habitants i l’Entitat Local Menor de Palmanyola. 
 
4.- Determinació de l’ajuda. 
L’ajuda es determinarà de la forma següent: 
 
Als municipis fins a 3.000 habitants se’ls aplicarà la quantitat de 52.000,00 euros. 
Als municipis de 3.001 a 5.000 habitants se’ls aplicarà la quantitat de 30.000,00 euros. 
Als municipis de 5.001 a 9.999 habitants se’ls aplicarà la quantitat de 20.500,00 euros. 

 
Les dades de la població s’han tret de la darrera revisió que ha publicat a la web 
l’Institut Nacional d’Estadística (INE), excepte per al cas de Palmanyola, que la 
població, al no publicar-la l’INE, s’ha tret de la dades de la web de l’Institut Balear 
d’Estadística (IBESTAT). 
 

Els ajuntaments que comptin amb una entitat local menor en el seu terme municipal 
veuran reduïda la seva població als efectes del càlcul de l’ajuda amb els habitants que 
pertanyin a l’entitat local menor.  

 
5.- Resolució de les ajudes. 
1.- La resolució de les ajudes es farà en el mateix acte que aprovi aquest Pla Especial i 
la seva regulació, d’acord amb els criteris establerts al punt anterior. 

 



 102 

2.- Els ajuntaments beneficiaris rebran, juntament amb la notificació de l’aprovació 
d’aquestes ajudes, la corresponent notificació de les ajudes que els corresponen. 

 

3.- L’efectivitat de les concessions d’aquestes ajudes quedarà condicionada a 
l’acceptació expressa per part dels ajuntaments beneficiaris, en els termes del punt 
següent. 

 

6.- Acceptació de les ajudes. 

1.- Una vegada aprovat definitivament el Pla Especial, els ajuntaments tendran UN (1) 
MES des de la  recepció de la comunicació de l’aprovació definitiva per a l’acceptació 
de l’ajuda mitjançant el model normalitzat i per sol·licitar, si s’escau, la bestreta (Annex 
II). 

 

2.- L’acte d’acceptació de l’ajuda comportarà l’acceptació de tots els termes de la 
present regulació i de les condicions de l’execució en ella establertes. 

 

3.- En el cas que transcorregut els corresponents terminis l’ajuntament beneficiari no 
hagués remès l’acceptació de l’ajuda al Consell de Mallorca, s’entendrà que ha 
renunciat a l’ajuda atorgada. 

 

7.- Període de vigència. 

1.- El període de vigència de les actuacions derivades de les ajudes d’aquest Pla  
comprèn  des la data de la  seva aprovació definitiva  fins  al dia 31 de desembre de 
2016. 

 

2.- El Departament de Desenvolupament Local és el centre gestor responsable del 
seguiment de l’execució d’aquestes ajudes. 

 

8.- Pagament. 

Una vegada acceptades expressament les ajudes d’acord amb el que s’ha establert a la 
present regulació, es podran, si s’escau, realitzar pagaments anticipats de la forma 
següent: 

 

a) Un primer pagament del 50 % de l’import concedit, tot havent acreditat els 
ajuntaments l’acceptació de l’ajuda i presentat una declaració responsable de no incórrer 
en prohibicions per ser beneficiari de subvencions i declaració responsable de trobar-se 
al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l’Estat i el Consell de 
Mallorca, i en el compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.  
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Si una vegada finalitzat el termini per a l’acceptació de l’ajuda (annex II) i la resta de la 
documentació (annex III i IV), aquesta (annex II, III i IV) no s’hagués presentat o 
s’hagués presentat incorrectament, es procedirà a requerir als ajuntaments beneficiaris 
perquè la presentin en el termini improrrogable de cinc dies hàbils, comptadors des del 
dia següent al de la notificació de l’escrit de requeriment. La no presentació o la 
presentació incorrecta de l’esmentada documentació no solament implicarà la no 
percepció del 50 % de l’ajuda sinó també la pèrdua automàtica de l’ajuda concedida.   

 

b) Una vegada justificada la totalitat de l’ajuda, s’efectuarà el pagament del 50 % 
restant. En el cas que hagués caducat (validesa de sis mesos) s’haurà de presentar 
novament la declaració responsable de trobar-se al corrent en el compliment de les 
obligacions tributàries amb l’Estat i el Consell de Mallorca, i en el compliment de les 
obligacions amb la Seguretat Social.  
  

9.- Justificació. 

1.- Per a la justificació posterior de les despeses, els ajuntaments beneficiaris hauran de 
presentar el model normalitzat de justificació de les despeses. 

 

2.- Una vegada acceptada l’ajuda i tramitat el primer pagament del 50% de l’import 
concedit, es comunicarà a cada ajuntament el termini per presentar els justificants al 
Consell de Mallorca de les actuacions objecte de l’ajuda. En tot cas, aquest termini no 
serà superior a dia 31 d’octubre de 2016. 
 

Aquestes despeses (factures) hauran de dur data dels anys 2014, 2015 i del primer 
semestre de 2016, i hauran de correspondre a activitats o serveis que s’hagin duit a 
terme també en aquestes dates. 

 
S’acceptaran com a justificants les factures independentment del seu pagament. No 
obstant això, aquestes factures s’han d’abonar per part de l’entitat local beneficiària de 
l’ajuda en el termini de 30 dies hàbils comptadors des del dia següent al que s’hagi 
rebut el pagament total de l’ajuda per part del Consell Insular de Mallorca. En cas 
contrari, aquest incompliment serà causa de reintegrament de l’ajuda.  
 
3.- Si una vegada finalitzat el termini de justificació, aquesta no s’hagués presentat, es 
procedirà a requerir als ajuntaments beneficiaris perquè la presentin en el termini 
improrrogable de quinze dies hàbils, comptadors des del dia següent al de la notificació 
de l’escrit de requeriment, amb l’advertència que de no presentar la justificació es 
procedirà a la revocació de l’ajuda amb la consegüent obligació de reintegrament en el 
cas que s’hagués anticipat el pagament. L’ajuntament està obligat a remetre al Consell 
de Mallorca en el termini de 15 dies hàbils comptadors a partir del dia següent del 
pagament al proveïdor el document comptable justificatiu d’aquest abonament.  
 

4.- En el supòsit que l’ajuntament beneficiari no justifiqui la totalitat de l’import atorgat, 
havent presentat la justificació final de l’actuació, es procedirà d’ofici a la reducció a la 
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baixa de l’ajuda o a la revocació de la part no justificada,  o justificada incorrectament,  
amb la consegüent obligació de reintegrar aquesta part, en el cas de pagament anticipat. 

 

10.- Tancament i liquidació de la convocatòria.  

Una vegada finalitzats els terminis màxims d’execució i justificació de les ajudes, es 
produirà la pèrdua del dret per part del beneficiari a l’obtenció de l’ajuda, donant per 
finalitzat aquest Pla Especial, amb la consegüent obligació de reintegrar el 50% del 
pagament anticipat de l’ajuda si s’escau. 

 
11.- Publicitat. 
 
El Consell de Mallorca, en compliment del previst als articles 17, 18 i 20 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, remetrà a la base de dades 
nacional de subvencions informació sobre l’aprovació inicial i definitiva d’aquest Pla 
Especial i de les resolucions de concessió que es derivin i es publicarà en el BOIB per 
conducte d’aquesta base de dades. 
 
  
12.- Règim jurídic. 
 

En tot el que no s’hagi previst en aquestes normes seran d’aplicació la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local; la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú; el 
R. Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, de contractes del sector públic; el 
Reglament de subvencions i ajudes econòmiques del Consell de Mallorca, aprovat per 
acord del Ple de dia 26 de juliol de 2001 i publicat al BOIB núm. 132, de 3 de novembre 
de 2001; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial Decret 
887/2006, pel qual s’aprova el reglament que desenvolupa la llei general de 
subvencions, a més de la normativa de règim local que hi sigui d’aplicació. 

 

ANNEX II 
 
 
 
..........................................................., Secretari/ària de l’Ajuntament de .................... 
 
 
CERTIFICA: 
 
Que .................................................(1) de l’Ajuntament  de .................................., amb 
data ....................................... de 2016, ha acceptat l’ajuda concedida pel Consell de 
Mallorca per un import de ....................... euros en el marc del Pla Especial per despeses 
corrents als Ajuntaments de menys de 10.000 habitants  aprovat pel Ple del Consell de 
Mallorca en sessió celebrada el dia ........................................................; 
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i també ha acordat sol·licitar la bestreta del 50 % de l’ajuda concedida. 
 
I perquè així consti, jo com a secretari/ària de l’Ajuntament expedesc aquest certificat a 
............................., dia....................................... amb el vist-i-plau del/de la Sr/a 
Batle/ssa. 
  
 
 
 
 

(1) Determinar l’òrgan de l’Ajuntament que ha acceptat l’ajuda. 
 

ANNEX III 
 
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE DAVANT D’AUTORITAT ADMINISTRATIVA 
DE NO INCÓRRER EN ALGUNA DE LES PROHIBICIONS ESTABLERTES EN 
ELS APARTATS 2 I 3 DE L’ARTICLE 13 DE LA LLEI 38/2003, DE 17 DE 
NOVEMBRE, GENERAL DE SUBVENCIONS 
 
 
 
El/La Sr/a  .......................................batle/ssa de l’Ajuntament de ..................., 
compareix davant el secretari de la Corporació a fi de DECLARAR 

 
 

Que l’Ajuntament de ............................... no incorre en alguna de les prohibicions 
establertes en els apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions. 

 

 

I perquè consti on convengui, ho sign, 
 
.........................., de ...................de 2016 
           Davant meu,  
                         El/La secretari/ària de la Corporació  
       

ANNEX IV 
 
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE DAVANT D’AUTORITAT ADMINISTRATIVA 
DE TROBAR-SE AL CORRENT EN EL COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS 
TRIBUTÀRIES I AMB LA SEGURETAT SOCIAL 
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El/La Sr/a  .......................................batle/ssa de l’Ajuntament de ..................., 
compareix davant el secretari de la Corporació a fi de DECLARAR 

 
 

Que l’Ajuntament de ............................... es troba al corrent en el compliment de les 
obligacions tributàries amb l’Estat i amb el Consell de Mallorca, i també en el 
compliment de les obligacions amb la Seguretat Social. 

 

 

I perquè consti on convengui, ho sign, 
 
.........................., de ...................de 2016 
          
                                          Davant meu,  
                                           El/La secretari/ària de la Corporació  
       
    
 
 
ANNEX V 
 
 
................................................, Secretari/ària de l’Ajuntament de ........................ 
 
CERTIFICA: 
 
Que ....................................................(1) de l’Ajuntament  de ............................... , amb 
data ...............................................de 2016, ha aprovat la relació de factures  que 
s’adjunten i a continuació es relacionen per un import total de ..................................  
euros, per justificar l’ajuda concedida pel Consell de Mallorca en el marc del Pla 
Especial de l’any 2016 per ajudar a sufragar les despeses corrents als Ajuntaments de 
Mallorca de menys de 10.000 habitants.  

 

Aquestes factures són fotocòpies acarades dels originals en poder de l’Ajuntament, i 
aquestes factures no s’han emprat ni s’empraran com a justificants per al cobrament 
d’una altra ajuda i compleixen, sense cap dubte, l’objecte de la subvenció.  

 
Data 
factura 

Núm. 
Factura 

NIF 
Proveïdor 

Proveïdor Import de la 
factura 

Data de 
pagament 

      
      
 
Així mateix DECLARA (2): 
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Que l’Ajuntament no recuperarà ni compensarà l’IVA de les factures que 
presenta. 

 

Que l’Ajuntament recupera i/o compensa l’IVA de les següents factures: 
.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

També DECLARA: 
 
Que el cost d’adquisició justificat  amb les factures presentades no supera el valor de 
mercat.   
 
I perquè així consti, jo com a secretari/ària de l’Ajuntament expedesc aquest document a 
............................., dia....................................... amb el vist-i-plau del/ de la Sr/a. 
Batle/ssa. 
 
 
 
 
 

(1) Determinar l’òrgan de l’Ajuntament que ha acceptat l’ajuda. 
(2) Marcar amb una creu l’opció que pertoqui. 

 
 

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

Explica quines són les característiques del Pla Especial 2016 que se presenta avui, d’acord a allò que 
estableix l’art. 26 de la Llei de bases de règim local.  

La distribució que se’n fa és la següent:  

- 52.000 €  per als ajuntaments de menys de 3.000 habitants 

- 30.000 €  per als ajuntaments de 3.000 a 4.999 habitants 

- 20.500 €  per als ajuntaments de 5.000 a 9.999 habitants  

Destaca el criteri d’assignació: de menys població a més població, perquè se considera que els 
ajuntaments més petits tenen menys recursos, menys possibilitats i són els que necessiten més suport.  

Assenyala que aquesta és la línia política de suport municipalista del nou equip de govern del Consell de 
Mallorca. 

Diu que amb aquesta finalitat se presenta al Ple d’avui l’aprovació inicial d’aquest pla especial i, tan aviat 
com s’hagi aprovat definitivament els ajuntaments hauran d’acceptar l’ajuda i podran demanar la bestreta 
del 50%. 

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

Anuncia que el seu Grup votarà a favor de la proposta, perquè dona suport a totes les iniciatives que van a 
favor dels ajuntaments.  

Tot i això, retreu la mania que té el Sr. Font als ajuntaments de més de 10.000 habitants, que exclou dels 
criteris per rebre ajudes econòmiques de la institució.  
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Considera que es tracta d’un desconeixement de la realitat dels ajuntaments, atès que hi ha ajuntaments de 
pocs habitants, o de nuclis petits, que tenen un sanejament molt elevat de la seva comptabilitat perquè 
tenen molts recursos i molts d’ingressos, mentre que d’altres que tenen un major nombre d’habitants, pel 
fet de tenir molts de nuclis de població, tenen moltes dificultats per resoldre totes les reivindicacions i les 
necessitats que té el municipi.  

Per aquestes raons el seu Grup opina que tots els municipis s’han de tractar per igual. Tot i que, 
evidentment, han d’existir criteris per aplicar els barems, fa notar que el criteri de població no és vàlid, al 
seu parer, per determinar si un ajuntament ha de poder accedir o no a una ajuda econòmica pública del 
Consell de Mallorca.  

Opina que han d’existir altres criteris de ponderació, de forma que la quantitat assignada pugui ser més o 
menys elevada però no s’ha de poder dir en cap moment que el nombre de població sigui determinant per 
accedir o no a rebre aquest tipus d’ajuda.  

Tot i que el seu Grup voti a favor d’aquesta proposta, demana al Sr. Font que a partir d’ara tots els 
ajuntaments de Mallorca puguin accedir a les ajudes del Consell de Mallorca.  

Posa exemples concrets i estableix comparances entre ajuntaments que tenen una gran població però 
també altres fonts de finançament, per fer notar que també n’hi ha que tenen en torn a 25.000 habitants 
però no ingressos per altres vies, que tenen una realitat econòmica complicada.  

Per les raons que ha explicat, demana al Sr. Font que rectifiqui els criteris establerts, amb vista a properes 
convocatòries, tant si se destinen a despesa corrent com a inversions.  

El Sr. SALOM (PP) intervé a continuació.  

Anuncia que el Grup Popular donarà suport a la proposta, evidentment. 

Encoratja el Sr. Font a seguir treballant seguint aquesta línia, davant la possibilitat de disposar d’un 
romanent positiu per destinar a una altra línia d’ajudes per a ajuntaments, centrada en l’estalvi d’aigua i 
en altres infraestructures imprescindibles de caràcter sostenible.  

Coincideix amb la petició del Sr. Pastor de fer un Pla d’obres i serveis (POS) destinat als ajuntaments més 
grans. Comenta que aquests abans tenien almenys una compensació (Serpreisal) però a dia d’avui aquesta 
també ha desaparegut.  

El Sr. FONT respon al Sr. Pastor que accepta totes les seves propostes i suggeriments i també li proposa 
que els batles i batlesses de El Pi-Partit per les Illes facin propostes concretes de criteris en la propera 
Assemblea de Batles i Batlesses, que és el marc adequat per discutir aquestes qüestions i en el qual s’ha 
d’aconseguir el consens necessari entre tots els batles i batlesses de Mallorca.  

Recorda que la convocatòria que se presenta avui se va aprovar per unanimitat en l’esmentada assemblea. 
En conseqüència, si les propostes  que exposi El Pi-Partit per les Illes s’aproven per unanimitat se 
presentaran també al Ple posteriorment i el Departament de Desenvolupament Local no tendrà cap 
inconvenient, sinó tot el contrari, per posar-les en pràctica. 

Diu al Sr. Salom (PP) que, efectivament, estan treballant per presentar dues convocatòries més, atès que 
han aconseguit arreplegar una quantitat de doblers procedents de partides del propi departament de 
Desenvolupament Local, a la qual esperen poder-hi afegir encara més recursos.  

Comenta també que, si el resultat és satisfactori, se podrà considerar enguany un any històric pel que fa a 
aportacions econòmiques del Consell de Mallorca a favor dels ajuntaments. En destaca la importància i, 
atès que la Corporació del Ple de la institució ha manifestat obertament el seu tarannà municipalista, 
demana la seva col·laboració en aquestes iniciatives per tal d’aconseguir que els ajuntaments puguin dur 
endavant els seus projectes.  

Per acabar agraeix el suport que ha rebut avui de tots els Grups polítics. 

El Sr. SALOM intervé tot seguit.  

Observa que, efectivament, l’Assemblea de Batles i Batlesses és el marc en el qual s’han de debatre 
aquest tipus de qüestions, però considera que no és el marc en el que s’hagin de decidir. El fet d’haver de 
votar a favor de batles d’un o altre color polític no seria el més adequat.  
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Es mostra convençut que en l’Assemblea de Batles i Batlesses se pot debatre com fer-ho, però s’hauria de 
decidir  en els propis ajuntaments i amb el conseller executiu de Desenvolupament Local.  

El Sr. FONT respon que l’espai és el mateix, són els batles i batlesses de Mallorca els que constitueixen 
l’esmentada assemblea.  

Puntualitza que ell no ha parlat d’una votació, sinó d’una discussió i d’un consens i es mostra convençut 
que el consens s’ha de cercar en el marc de l’Assemblea de Batles i Batlesses de Mallorca.  

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
Es troben absents la lSra. Bujosa Estarellas i el Sr. Pons Cuart. 
 
PUNT 39. APROVACIÓ INICIAL D’UN PLA ESPECIAL D’AJUDES 2016-2017 
A LES CORPORACIONS LOCALS DE MALLORCA PER A OBRES I 
SERVEIS DE COMPETÈNCIA MUNICIPAL. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament de 
Desenvolupament Local que diu: 
 
L’article 36.2, lletra b), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del 
règim local, diu que “las Diputaciones o entidades equivalentes podrán otorgar 
subvenciones y ayudas con cargo a sus fondos propios para la realización y el 
mantenimiento de obras y servicios municipales, que se instrumentarán a través de 
planes especiales u otros instrumentos específicos.” 

 
L’article 33.2, lletra d), de la Llei abans esmentada, preveu que és una competència del 
Ple de la Diputació “la aprobación de los planes de carácter provincial.” 
 
La disposició addicional vuitena de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, disposa:  
 
“Les subvencions que integren el Programa de cooperació econòmica de l’Estat a les 
inversions de les entitats locals, de la mateixa manera que les subvencions que integren 
plans o instruments similars que tinguin per objecte portar a terme funcions 
d’assistència i cooperació municipal, es regeixen per la seva normativa específica, i són 
d’aplicació supletòria les disposicions d’aquesta Llei.” 
 
Atesa la necessitat de continuar col·laborant amb els ajuntaments de Mallorca a 
l’execució d’obres i serveis de competència municipal. 
 
Les actuacions que han de obtenir l’ajuda (màxim de 5 per entitat local) són obres 
d’inversió dels articles 25 i 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 deu milions d’euros (10.000.000,00 €) amb càrrec a la partida 
pressupostària 65.94310.76202, del pressupost de 2016 per dur a terme aquest Pla  
Especial. 
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Els projectes se subvencionaran segons l’ordre de preferència assenyalat pel President 
de la Corporació Local al document que figura com Annex 0. 
 
Atès l’informe de data 17 de març de 2016 de la Interventora General. 
 
Per tot això, previ informe preceptiu de la Comissió Informativa General i de Comptes, 
el Conseller Executiu de Cooperació Local fa al Ple del Consell de Mallorca la següent 
proposta d' 
 

A C O R D 
 
1.- Aprovar inicialment la creació d’un Pla Especial per als anys 2016 i 2017 per ajudar 
les corporacions locals de Mallorca a l’execució d’obres i serveis dels articles 25 i 26 de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.  
 
2.- Aprovar inicialment el règim de concertació del Pla Especial per als anys 2016 i 
2017 que s’adjunta a aquest acord com Annex I i disposar per a aquest règim la 
normativa específica aplicable pel que fa referència a l’atorgament i execució de les 
ajudes que es derivin d’aquest Pla Especial.  
 
3.- A aquest Pla Especial poden acollir-se tots els ajuntaments de Mallorca (excepte 
Palma) i les entitats locals menors. 
 
 Les actuacions que es podran finançar amb les ajudes d’aquest Pla Especial seran obres 
d’inversió de competència municipal dels articles 25 i 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. 
 
Cada ajuntament o entitat local menor just pot presentar un màxim de 5 projectes d’obra 
en aquest Pla Especial. 
 
El nuclis de població dels municipis de Mallorca (excepte Palma) són els que figuren a 
l’Enquesta d’Infraestructura i Equipaments Locals de Mallorca (EIEL). Aquests treballs 
de l’EIEL han estat acceptats pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques 
relatius a la fase 2014 pel que fa a les dades alfanumèriques. 
 
4.- Aprovar inicialment la proposta de distribució de les ajudes d’aquest Pla Especial. 
Els ajuntaments i entitats locals menors de Mallorca que es podran acollir a aquest Pla 
Especial i les ajudes que s’obtindran són les següents: 
 

AJUNTAMENT CIF POBLACIÓ  
AJUDA 
SEGONS 
POBLACIÓ 

NUCLIS DE 
POBLACIÓ 

QUANTITAT 
PER NUCLI 

AJUDA TOTAL 
SEGONS NÚM 
NUCLIS 

TOTAL AJUDA 

 AJUNTAMENT 
D'ALARÓ 

P-0700100-A 5.275 150.000,00 0 3.100,00 0,00 150.000,00 

AJUNTAMENT 
D'ALCÚDIA 

P-0700300-G 19.763 120.000,00 4 3.100,00 12.400,00 132.400,00 

AJUNTAMENT P-0700400-E 5.410 150.000,00 2 3.100,00 6.200,00 156.200,00 
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D'ALGAIDA 

AJUNTAMENT 
D'ANDRATX 

P-0700500-B 11.093 120.000,00 4 3.100,00 12.400,00 132.400,00 

AJUNTAMENT 
D'ARIANY 

P-0706600-D 871 240.000,00 0 3.100,00 0,00 240.000,00 

AJUNTAMENT 
D'ARTÀ 

P-0700600-J 7.381 150.000,00 5 3.100,00 15.500,00 165.500,00 

AJUNTAMENT 
DE 
BANYALBUFAR 

P-0700700-H 548 240.000,00 2 3.100,00 6.200,00 246.200,00 

AJUNTAMENT 
DE 
BINISSALEM 

P-0700800-F 7.850 150.000,00 1 3.100,00 3.100,00 153.100,00 

AJUNTAMENT 
DE BÚGER 

P-0700900-D 1.022 240.000,00 0 3.100,00 0,00 240.000,00 

AJUNTAMENT 
DE BUNYOLA 

P-0701000-B 4.628 195.000,00 4 3.100,00 12.400,00 207.400,00 

AJUNTAMENT 
DE CALVIÀ 

P-0701100-J 50.328 87.800,00 16 3.100,00 49.600,00 137.400,00 

AJUNTAMENT 
DE CAMPANET 

P-0701200-H 2.524 240.000,00 1 3.100,00 3.100,00 243.100,00 

AJUNTAMENT 
DE CAMPOS 

P-0701300-F 9.892 150.000,00 5 3.100,00 15.500,00 165.500,00 

AJUNTAMENT 
DE 
CAPDEPERA 

P-0701400-D 11.420 120.000,00 10 3.100,00 31.000,00 151.000,00 

AJUNTAMENT 
DE CONSELL 

P-0701600-I 3.862 195.000,00 0 3.100,00 0,00 195.000,00 

AJUNTAMENT 
DE COSTITX 

P-0701700-G 1.205 240.000,00 0 3.100,00 0,00 240.000,00 

AJUNTAMENT 
DE DEIÀ 

P-0701800-E 713 240.000,00 5 3.100,00 15.500,00 255.500,00 

AJUNTAMENT 
D'ESCORCA 

P-0701900-C 236 240.000,00 4 3.100,00 12.400,00 252.400,00 

AJUNTAMENT 
D'ESPORLES 

P-0702000-A 4.922 195.000,00 2 3.100,00 6.200,00 201.200,00 

AJUNTAMENT 
D'ESTELLENCS 

P-0702100-I 336 240.000,00 0 3.100,00 0,00 240.000,00 

AJUNTAMENT 
DE FELANITX 

P-0702200-G 17.412 120.000,00 5 3.100,00 15.500,00 135.500,00 

AJUNTAMENT 
DE 
FORNALUTX 

P-0702500-J 703 240.000,00 0 3.100,00 0,00 240.000,00 

AJUNTAMENT 
D'INCA 

P-0702700-F 30.651 87.800,00 0 3.100,00 0,00 87.800,00 

AJUNTAMENT 
DE LLORET DE 
VISTALEGRE 

P-0702800-D 1.233 240.000,00 0 3.100,00 0,00 240.000,00 

AJUNTAMENT 
DE LLOSETA 

P-0702900-B 5.639 150.000,00 0 3.100,00 0,00 150.000,00 

AJUNTAMENT 
DE LLUBÍ 

P-0703000-J 2.176 240.000,00 0 3.100,00 0,00 240.000,00 

AJUNTAMENT 
DE 
LLUCMAJOR 

P-0703100-H 34.618 87.800,00 15 3.100,00 46.500,00 134.300,00 

AJUNTAMENT 
DE MANACOR 

P-0703300-D 40.170 87.800,00 9 3.100,00 27.900,00 115.700,00 

AJUNTAMENT 
DE MANCOR 
DE LA VALL 

P-0703400-B 1.321 240.000,00 0 3.100,00 0,00 240.000,00 

AJUNTAMENT 
DE MARIA DE 
LA SALUT 

P-0703500-I 2.113 240.000,00 0 3.100,00 0,00 240.000,00 

AJUNTAMENT 
DE MARRATXÍ 

P-0703600-G 35.726 87.800,00 18 3.100,00 55.800,00 143.600,00 

AJUNTAMENT 
DE MONTUÏRI 

P-0703800-C 2.850 240.000,00 0 3.100,00 0,00 240.000,00 

AJUNTAMENT 
DE MURO 

P-0703900-A 6.723 150.000,00 1 3.100,00 3.100,00 153.100,00 

ENTITAT 
LOCAL DE 

P-0700002-I 2.078 240.000,00 0 3.100,00 0,00 240.000,00 



 112 

PALMANYOLA 

AJUNTAMENT 
DE PETRA 

P-0704100-G 2.816 240.000,00 0 3.100,00 0,00 240.000,00 

AJUNTAMENT 
DE SA POBLA 

P-0704400-A 12.694 120.000,00 2 3.100,00 6.200,00 126.200,00 

AJUNTAMENT 
DE POLLENÇA 

P-0704200-E 16.115 120.000,00 6 3.100,00 18.600,00 138.600,00 

AJUNTAMENT 
DE PORRERES 

P-0704300-C 5.267 150.000,00 0 3.100,00 0,00 150.000,00 

AJUNTAMENT 
DE 
PUIGPUNYENT 

P-0704500-H 2.018 240.000,00 2 3.100,00 6.200,00 246.200,00 

AJUNTAMENT 
DE SES 
SALINES 

P-0705900-I 5.018 150.000,00 1 3.100,00 3.100,00 153.100,00 

AJUNTAMENT 
DE SANT JOAN 

P-0704900-J 2.035 240.000,00 0 3.100,00 0,00 240.000,00 

AJUNTAMENT 
DE SANT 
LLORENÇ 

P-0705100-F 8.146 150.000,00 5 3.100,00 15.500,00 165.500,00 

AJUNTAMENT 
DE SANTA 
EUGÈNIA 

P-0705300-B 1.638 240.000,00 3 3.100,00 9.300,00 249.300,00 

AJUNTAMENT 
DE SANTA 
MARGALIDA 

P-0705500-G 11.672 120.000,00 2 3.100,00 6.200,00 126.200,00 

AJUNTAMENT 
DE SANTA 
MARIA DEL 
CAMÍ 

P-0705600-E 6.685 150.000,00 0 3.100,00 0,00 150.000,00 

AJUNTAMENT 
DE SANTANYÍ 

P-0705700-C 11.316 120.000,00 10 3.100,00 31.000,00 151.000,00 

AJUNTAMENT 
DE SELVA 

P-0705800-A 3.890 195.000,00 3 3.100,00 9.300,00 204.300,00 

AJUNTAMENT 
DE 
SENCELLES 

P-0704700-D 3.082 195.000,00 1 3.100,00 3.100,00 198.100,00 

AJUNTAMENT 
DE SINEU 

P-0706000-G 3.612 195.000,00 0 3.100,00 0,00 195.000,00 

AJUNTAMENT 
DE SÓLLER 

P-0706100-E 13.648 120.000,00 3 3.100,00 9.300,00 129.300,00 

AJUNTAMENT 
DE SON 
SERVERA 

P-0706200-C 11.449 120.000,00 4 3.100,00 12.400,00 132.400,00 

AJUNTAMENT 
DE 
VALLDEMOSS
A 

P-0706300-A 2.005 240.000,00 5 3.100,00 15.500,00 255.500,00 

AJUNTAMENT 
DE 
VILAFRANCA 

P-0706500-F 2.913 240.000,00 0 3.100,00 0,00 240.000,00 

  458.711 9.499.000,00 160   496.000,00 9.995.000,00 

 
5.- Autoritzar una despesa per import de deu milions d’euros (10.000.000,00 €) amb 
càrrec a la partida pressupostària 65.94310.76202 del pressupost de 2016 (referència: 
22016001390) per a la concessió d’ajudes d’aquest Pla Especial. 

 
6.-  Sotmetre a exposició pública aquest Pla Especial per un termini de deu dies hàbils 
mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), a través de la base 
de dades nacional de subvencions. Durant aquest termini es podran presentar a aquest 
Pla les al·legacions i les reclamacions que es considerin oportunes. Si no es presenten 
al·legacions ni reclamacions en aquest termini, aquest Pla Especial, la distribució 
d’ajudes i el règim de concertació s’entendrà aprovat definitivament. 
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7.-  Una vegada aprovat definitivament el Pla especial  i concedides les ajudes, disposar 
la quantitat de 9.995.000,00 euros de la partida pressupostària 65.94310.76202 del 
pressupost de 2016 (referència: 22016001390)  i que la diferència entre l’autoritzat i el 
disposat reverteixi a la partida pressupostària.. 

 
8.1- Amb càrrec a aquesta ajuda es podran presentar un màxim de 5 projectes, però la 
quantitat màxima subvencionable per a cada municipi serà la que es fa constar a 
l’apartat 4 d’aquest acord. Una vegada presentat el projecte o projectes per part dels 
ajuntaments, el Ple del Consell de Mallorca aprovarà el destí de l’ajuda. Els projectes se 
subvencionaran segons l’ordre de preferència assenyalat pel President de la Corporació 
Local al document que figura com Annex 0. Si el projecte o la suma de tots els projectes 
presentats és d’import inferior a l’ajuda concedida, aquesta es reduirà automàticament a 
l’import de les actuacions presentades. En cas que l’import dels projectes sigui superior 
a l’ajuda concedida, la diferència anirà a càrrec de l’ajuntament.   
 
8.2.- Aprovat definitivament aquest Pla Especial, l’ajuntament interessat ha de presentar 
la següent documentació: 
 
-Declaració de preferència dels projectes a subvencionar (Annex 0). 
 
-Dos exemplars en paper del projecte o projectes tècnics amb el contingut que es fa 
constar al punt 6 de l’Annex I (Règim de concertació). 
 
-Declaració responsable amb relació al règim de concertació de les ajudes del Pla 
Especial (Annex II). 
 
Per a cada projecte que es presenti: 
 
-Certificat de la possessió i disposició real i plena dels terrenys necessaris per a 
l’execució de l’obra o servei (Annex IV). 
 
-Informe acreditatiu de l’adaptació de l’obra al corresponent planejament urbanístic    
vigent (Annex V). 
 
-Certificat de viabilitat del projecte per part del tècnic municipal (Annex VI). 
 
-Declaració jurada del tècnic redactor del projecte de no estar sotmès en cap causa 
d’incompatibilitat amb l’administració actuant (Annex VII). 
 
8.3.- El termini per presentar cada projecte amb el contingut que es fa constar al punt 6 
de l’Annex I i els documents que figuren a l’apartat anterior (Annex 0; Annex II; Annex 
IV; Annex V; Annex VI; i Annex VII) d’aquest acord serà de dos (2) mesos des de la 
recepció per part de l’ajuntament de la comunicació de l’aprovació definitiva del Pla 
especial.  

 
8.4.- Si la presentació del projecte o projectes i de tota la documentació annexa  no 
reuneix els requisits establerts en aquest Pla Especial, o en el cas que es consideri 
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necessari sol·licitar a l’ajuntament interessat aclariment o ampliació d’informació sobre 
qualsevol extrem relacionat amb el Pla Especial, el Departament de Desenvolupament 
Local requerirà a l’interessat perquè ho esmeni en el termini improrrogable de deu dies 
hàbils. 
 
8.5.- La presentació correcta en el termini establert, o dintre del termini per esmenar, per 
part de les Corporacions Locals interessades del projecte o projectes i els corresponents 
documents de l’apartat 8.2 de l’acord d’aprovació de les ajudes, s’entendrà com 
acceptació de l’ajuda. 
 
En cas contrari, la no presentació correcta en el termini establert, o dintre del termini per 
esmenar, s’entendrà com a renúncia de l’ajuda concedida o pèrdua del dret a l’ajuda 
concedida, si es tracta de la no presentació o de la presentació amb deficiències de 
l’Annex II. 
 
8.6.- Tots els projectes que es presentin han de ser d’un import igual o superior a deu 
mil euros (10.000,00 €), IVA inclòs, i se n’han de presentar dos exemplars en paper de 
cada un. 
 
9.- Aplicar aquestes ajudes en una quantia màxima de deu milions d’euros 
(10.000.000,00 €) amb càrrec a la partida pressupostària 65.94310.76202 del pressupost 
de despeses de 2016 (referència: 22016001390). 
 
10.- Aprovar els models normalitzats següents: 
 
-Declaració de preferència dels projectes a subvencionar (Annex 0). 
-Declaració responsable amb relació al règim de concertació de les ajudes del Pla 
Especial (Annex II) 
-Declaració responsable amb relació a les normes del Pla Especial en fase de justificació 
de despeses (Annex III). 
-Certificat de possessió i disposició real i plena dels terrenys necessaris per a l’execució 
de l’obra o servei (Annex IV). 
-Informe acreditatiu de l’adaptació de l’obra al corresponent planejament urbanístic 
vigent (Annex V). 
-Certificat de viabilitat del projecte per part del tècnic municipal (Annex VI). 
-Declaració jurada del tècnic redactor del projecte de no estar sotmès en cap causa 
d’incompatibilitat amb l’administració actuant (Annex VII). 
-Certificat d’adjudicació de l’obra (Annex VIII). 
-Acta de comprovació del replanteig (Annex IX). 
-Certificació d’obra (Annex X). 
-Certificat final d’obra (Annex XI). 
-Acta de recepció (Annex XII). 
-Liquidació d’obra contractada (Annex XIII). 
 

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

11.1.1.- Adjudicar les obres i la resta d’actuacions subvencionades i comunicar-
ho al Consell de Mallorca en un termini de tres (3) mesos des de la  recepció de la 
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comunicació de l’assignació de les ajudes del Pla especial a les obres sol·licitades,  
havent de presentar el corresponent certificat d’adjudicació de cada una de les obres 
(Annex VIII). I a acabar-les i justificar les despeses al Consell fins dia 30 de setembre 
de 2017.  

 
Després de l’adjudicació de cada obra s’ha de presentar la corresponent acta de 

comprovació del replanteig (Annex IX). 
 
Per a la justificació de cada execució parcial de l’obra s’ha de presentar la 

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

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

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

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

No es pot emplenar la factura sobre una fotocòpia del model original de factura que 
empri l’empresa; el logotip i la resta de dades de l’empresa han de figurar amb la 
tipologia original. 

 

En lloc de la factura original també es pot trametre una fotocòpia de la mateixa, la 
qual ha d’estar acarada pel secretari de la Corporació i s’ha d’acreditar, bé en el cos 
de la factura fotocopiada per mitjà d’una diligència signada per l’esmentat 
funcionari, bé a través d’un certificat expedit pel mateix funcionari, que la factura no 
s’ha emprat ni s’emprarà com a justificant per al cobrament d’una altra ajuda. 

 
La factura haurà d’estar aprovada per part de l’òrgan competent de l’ajuntament: 

Aquesta aprovació es podrà acreditar bé per mitjà d’una diligència del secretari de la 
Corporació en el cos de la factura, bé per un certificat expedit pel funcionari esmentat. 
 

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

 
En el cas que es tracti de la darrera execució parcial de l’obra, o de la primera i 

única, a més de la documentació abans esmentada s’ha de presentar: 
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a) Una memòria d’actuació justificativa del compliment de les condicions 
imposades a la concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i 
dels resultats obtinguts. 

 
b) Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades que 

ha de contenir una relació classificada de les despeses i inversions de l’activitat, amb 
identificació del creditor i del document, l’import, la data d’emissió i, si s’escau, la data 
de pagament. 

 
c) Una relació detallada d’altres ingressos o subvencions que, si s’escau, hagin 

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

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

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

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

   

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

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

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

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

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

suport digital.  
 
Una vegada adjudicada l’obra o les obres, l’ajuda quedarà reduïda de manera 

automàtica proporcionalment al percentatge de baixa que, si s’escau, es produeixi, i els 
pagaments es faran sobre la quantitat de subvenció que resulti aplicada sobre el 
pressupost adjudicat. 

 
S’admetran els pagaments a compte a mesura que es presentin les certificacions 

d’obra. 
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En el cas d’adjudicar millores o que es facin modificacions al projecte o projectes 
presentats, s’ha d’aportar en el transcurs de les obres la documentació tècnica adient 
que les descrigui. 

 

Els beneficiaris poden sol·licitar a l’òrgan que concedeix la subvenció, abans que 
conclogui el termini per a dur a terme l’activitat subvencionada, modificacions de 
l’acord de concessió, reducció de l’import concedit, modificació del projecte objecte 
de l’ajuda, que s’autoritzen quan tenen la causa en circumstàncies imprevistes o són 
necessàries per al bon final de l’actuació, sempre que no s’alteri l’objecte o la 
finalitat de la subvenció i  no es danyi el dret de tercers.  

 

El període durant el qual el beneficiari ha de destinar el bé al fi concret per al qual 
s’ha concedit la subvenció és de 20 anys. L’incompliment d’aquesta obligació de 
destí serà causa de reintegrament de la subvenció. En el cas de béns inscriptibles en 
un registre públic, aquesta circumstància s’ha de fer constar en l’escriptura, així com 
l’import de la subvenció concedida, i aquests aspectes han de ser objecte d’inscripció 
en el registre públic corresponent. 

 

Una vegada finalitzada l'activitat objecte de l’ajuda, el servei responsable del 
Departament emetrà un informe d'avaluació i de comprovació que l’ajuda concedida 
compleix els requisits i s’ajusta a la finalitat del Pla Especial. 

 

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

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

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

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

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

justificada sigui inferior a la concedida l’import a subvencionar s’ha d’ajustar amb el 
finalment justificat. En cas que l’import dels projectes sigui superior a l’ajuda 
concedida, la diferència anirà a càrrec de l’ajuntament. 

 
11.2.- Fer constar el patrocini del Departament de Desenvolupament Local del 

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

11.3.- Fer constar en els plecs de clàusules administratives particulars per a la 
contractació de cada obra els següents punts: 

 
A.- Que les empreses que es presentin a la licitació amb més de 50 persones 

treballadores han de comptar amb un 2 % dels llocs de treball per a persones amb 
discapacitat. 

 

B.- S’inclourà un criteri d’adjudicació per valorar els aspectes mediambientals de 
l’obra licitada. Aquest criteri ha de referir-se a algun dels aspectes següents: 

 
a) Minimització del consum de recursos naturals com matèries primeres, 

combustibles i aigua. Per aquest criteri caldria aportar estudi que comparàs la 
solució de referència del projecte a licitar amb la proposada (comparar l’energia 
grisa embeguda per manufacturar un material segons el projecte de referència i 
la de la proposta).  

 
b) Minimització de la generació de residus, així com la seva reutilització o 

reciclabilitat  Estimar la utilització d’elements o materials de rebuig donant una 
revalorització dels residus a aprofitament com a material de construcció. 

 
c) L’eficiència energètica. Caldrà demostrar l’estalvi de les millores proposades en 

referència a l’edifici objecte. 
 

d) Presentació del pla ambiental de l’obra objecte del contracte. 
  
e) Acreditació de disposar del certificat EMAS o equivalent, o de sistemes de 

gestió ambiental basats en normes europees o mediambientals. 
  

f) Presentació de mesures demostrables d’accions relacionades amb l’obra per 
engolir CO2.  

 
g) Aplicació de mesures encaminades a les obres de reduir les escorrenties 

produïdes per les pluges torrencials, tant l’aplicació de cobertes enjardinades, 
com la construcció de vies, i espais públics amb trespols vegetals i permeables a 
l’aigua, com dipòsits per alleujar les escorrenties.  

 
C.- Que entre les condicions d’execució del contracte ha de figurar que l’empresa 

adjudicatària, si ha de contractar personal per dur a terme l’obra, almenys una persona 
ha de trobar-se en situació o risc d’exclusió social. Aquesta persona serà derivada pels 
serveis socials municipals.  
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Per acreditar el compliment d’aquesta obligació (A, B i C), el secretari de 
l’ajuntament ha de fer un certificat en el qual es faci constar que els plecs aprovats 
inclouen tots aquests punts. Aquest certificat s’ha de presentar al Consell de Mallorca 
(Departament de Desenvolupament Local) en el termini de 15 dies naturals comptadors 
a partir del dia següent al de l’aprovació dels plecs de clàusules administratives 
particulars. En el certificat també s’ha de fer constar la data de l’aprovació dels plecs. 

 
11.4.- Comunicar al Departament de Desenvolupament Local del Consell de 

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

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

de subvencions, i la resta de normes concordants. 
  

11.6.- La resta d’obligacions que es preveuen en l’article 10 del vigent 
Reglament de subvencions i ajudes econòmiques del Consell de Mallorca (BOIB núm. 
132, de dia 3 de novembre de 2001). 

 
12.1.- Les ampliacions dels terminis establerts en aquest Pla Especial es regirà pel que 
disposa l’article 49 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. En tot cas, les 
sol·licituds d’ampliació de terminis han de tenir entrada oficial al Consell de Mallorca 
amb una antelació mínima de cinquanta (50) dies naturals a la data de la seva 
finalització. S’autoritza el Conseller executiu de Desenvolupament Local per a la 
resolució de les peticions d’ampliacions de terminis. Ni aquestes ampliacions de 
terminis, ni la subsanació de deficiències, no podran ser posteriors a dia 31 de desembre 
de 2017. 
 
12.2.- En els casos de desistiment del contractista adjudicatari, resolució de contractes 
per fallida de les empreses adjudicatàries, licitacions declarades desertes, i, en general, 
en tots els supòsits que per causes alienes a l’ajuntament s’hagi d’adjudicar novament 
l’obra, amb caràcter excepcional es podran establir noves dates per adjudicar l’obra i per 
acabar-la per resoldre aquestes problemàtiques. S’autoritza el Conseller executiu de 
Desenvolupament Local per a la resolució d’aquestes situacions: fixar noves dates per 
adjudicar l’obra i per acabar-la. 
 
13.- Comunicar individualment el contingut d’aquest acord definitiu juntament amb la 
proposta d’ajuda que li correspongui a cada ajuntament. 
 
14.- Una vegada finalitzats els terminis màxims d’execució i justificació de les ajudes, 
tenint en compte les ampliacions, es produirà la pèrdua del dret per part del beneficiari a 
l’obtenció de l’ajuda, donant per finalitzat aquest Pla Especial. 

 
15.- El Consell de Mallorca, en compliment del previst als articles 17, 18 i 20 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, remetrà a la base de dades 
nacional de subvencions informació sobre l’aprovació inicial i definitiva d’aquest Pla 
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Especial i de les resolucions de concessió que es derivin i es publicarà en el BOIB per 
conducte d’aquesta base de dades. 
 
 

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

Diu al Sr. Pastor que ja li ha fet cas a la seva petició anterior, per intuïció potser, i en aquesta 
convocatòria concreta per a la qual hi ha més recursos ja hi entren tots els ajuntaments de Mallorca, 
exceptuant el de Palma.  

Li fa notar que aquesta és la prova que demostra que pensen en tots els ajuntaments de Mallorca.  

Explica les característiques d’aquest Pla d’Ajudes 2016-2017, que té una assignació de 10 M€.  

Reitera al Sr. Pastor el seu parer sobre el criteri d’assignació en funció de la població de cada municipi. Li 
fa notar que ho pot admetre i que ja li ha indicat com es pot discutir i resoldre amb vista a properes 
convocatòries.  

Tot seguit explica quin serà el repartiment per a inversió, adjudicat de menys a més població per 
municipi.  

- Els ajuntaments de 0 a 3.000 habitants:              240.000 €  

- Els ajuntaments de 3.000 a 5.000 habitants:       195.000 € 

- Els ajuntaments de 5.000 a 10.000 habitants:     150.000 € 

- Els ajuntaments 10.000 a 20.000 habitants:        120.000 € 

- Els ajuntaments de més de 20.000 habitants:        87.800 € 

Assenyala que a aquestes quantitats s’hi ha d’afegir, per a cada nucli de població addicional al principal, 
la quantitat de 3.100 €.  

Per primera vegada, i arran d’un suggeriment del batle de l’Ajuntament de Selva exposat a l’Assemblea 
de Batles i Batlesses, s’ha afegit el criteri de quantitat addicional per nucli de població.  

Tot i que se pugui considerar una quantitat simbòlica, és important per començar. Fa avinent que a algun 
ajuntament que té diversos nuclis de població li representa un bon plus addicional a la quantitat que té 
assignada inicialment.  

Tot seguit explica més característiques específiques de la convocatòria i també els terminis acordats per a 
la seva tramitació administrativa. Destaca que les obres hauran d’estar acabades i justificades a 30 de 
setembre de 2017.  

Considera que els terminis establerts són suficients, per bé que si algun ajuntament té problemes que es 
puguin justificar podrà demanar pròrrogues. Indica que el personal tècnic es troba a disposició dels 
ajuntaments per resoldre tots els dubtes que sorgeixin relacionats amb aquestes qüestions.  

El Sr. PASTOR (El Pi-Proposta per les Illes) intervé a continuació. 

Respon al Sr. Font que no ha estat per intuïció, que li ha fet cas a la seva petició anterior, sinó que allò 
que ha fet és compensar allò que cobrarà per un altre costat als ajuntaments de més de 25.000 habitants.  

Li fa avinent que no ha fet cap cosa extraordinària, pel que fa a aquesta distribució, perquè la realitat és 
que els ajuntaments ara hi perden. Afirma que eren més ben tractats abans del que ho seran ara, i ho 
explica tot seguit.  

Fa notar que els ajuntaments que rebran 115.000 € hauran de pagar bastant més en concepte del 
Serpreisal.  Durant la passada legislatura, per bé que no entraven en la convocatòria de subvencions per 
als municipis de més de 20.000 habitants, els compensava el fet de no haver de pagar la quota del 
Serpreisal.  

Retreu que el primer que fa el Sr. Font és tornar a carregar el pagament d’aquest servei als ajuntaments, 
per la qual cosa no li queda més remei que incloure’ls dins la convocatòria.  
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Agraeix al Sr. Font que faci cas al suggeriment referit als nuclis de població dels municipis. Li fa avinent 
que si cerca documentació sobre aquesta qüestió en trobarà molta de l’Ajuntament de Manacor en la qual 
se demanava aquesta compensació econòmica per als ajuntaments que tenen nuclis de població, perquè 
són nuclis de 5.000, 6.000, 7.000 o 8.000 habitants que són molt més mals de mantenir que molts d’altres 
pobles de Mallorca.  

En conseqüència, li sembla bé que aquest ajuntaments puguin tenir aquestes assignacions addicionals, per 
bé que li semblin insuficients.  

Reitera al Sr. Font el retret d’haver penalitzat per endavant els ajuntaments de més de 25.000 habitants, 
atès que abans de presentar la convocatòria ja els ha fet saber que hauran de pagar. En conseqüència, li fa 
avinent que no passarà a la història per ser el conseller que ha donat més ajudes als ajuntaments.  

Per acabar torna a dir que si els demana el seu parer el més probable és que manifestin el seu desig de 
tornar a la seva situació anterior durant l’anterior legislatura, perquè almenys tenien assegurada la partida 
del Serpreisal.  

El Sr. SALOM (PP) intervé per fer un prec.  

Demana que s’intenti treure la convocatòria dos o tres mesos abans, si és possible dins el mes de febrer, 
atès que els ajuntaments tendrien més temps per planificar les seves inversions.  

El Sr. FONT dóna la raó al Sr. Salom. Reconeix que aquesta convocatòria se presenta amb un mes de 
retard, com a conseqüència de gestions amb el Govern de l’Estat que obliga a exposar-ho en una 
plataforma de subvencions tot i que mai no havia estat obligatori fer-ho. Des del punt de vista tècnic ha 
resultat complicat fer-ho i els terminis ho han condicionat tot i han dificultat que la convocatòria se 
pogués presentar abans.  

Diu que l’únic que ell fa és complir la llei i entén que el Sr. Pastor li demana que no la compleixi, cosa 
que ell no farà. Torna a dir que sempre que pugui, i d’una manera conscient, complirà la llei i aquesta diu 
que en el cas de municipis de més de 20.000 habitants les competències en matèria d’emergències i de 
bombers corresponen als seus ajuntaments.  

Atès que tothom vol tenir el millor servei de bombers per a Mallorca, els ajuntaments que en tenen les 
competències i no donen el servei han de fer alguna aportació.  

Per acabar indica que ja se’n parlarà més detingudament en el proper punt i tendran ocasió de debatre 
sobre aquest tema amb més profunditat.  

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
Es troba absent el Sr. Pons Cuart. 
 
PUNT 40. REDUCCIÓ DERIVADA DE LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES 
DE LES AJUDES CONCEDIDAS 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 que diu: 
 
El Ple del Consell Insular de Mallorca, a la sessió ordinària de dia 12 de febrer de 2015, 
va aprovar inicialment la creació d’un Pla Especial per als anys 2015 i 2016 per ajudar 
els ajuntaments de Mallorca de població inferior o igual a 20.000 habitants i l’entitat 
local menor de Palmanyola a l’execució d’obres i serveis mínims obligatoris de l’article 
26 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. També es va 
aprovar el règim de concertació de l’esmentat Pla Especial i la proposta de distribució 
de les ajudes als ajuntaments de població inferior o igual a 20.000 habitants i a entitat 
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local menor de Palmanyola amb una despesa total de quatre milions d’euros (4.000.000 
€) amb càrrec a la partida pressupostària 65.94310.76202.  
 
En el BOIB núm. 24, de dia 19 de febrer de 2015, es va exposar al públic per un termini 
de deu (10) dies hàbils el Pla esmentat. Durant aquest termini no es va presentar cap 
reclamació ni suggeriment, per la qual cosa es va entendre aprovat definitivament la 
creació d’un Pla Especial per als anys 2015 i 2016 per ajudar els ajuntaments de 
Mallorca de població inferior o igual a 20.000 habitants i l’entitat local menor de 
Palmanyola a l’execució d’obres i serveis mínims obligatoris de l’article 26 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. Aquest acord d’aprovació 
definitiva es va publicar al BOIB núm. 36, de dia 14 de març de 2015. 
 
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 i també en el mateix Ple es va 
procedir a ampliar el termini per adjudicar les obres del Pla Especial fins al dia 30 de 
novembre de 2015.  
 
L’Ajuntament de Pollença va sol·licitar una ampliació del termini per adjudicar les 
obres del Pla Especial fins el dia 15 de desembre de 2015. Mitjançant resolució del 
conseller executiu de Desenvolupament Local es va concedir l’esmentada ampliació de 
termini. 
 
Una vegada contractades totes les obres, la baixa que s’ha produït per aquestes 
contractacions suposa en la majoria d’actuacions una reducció de les ajudes concedides 
proporcional a la baixa. 
 
Vist l’informe de fiscalització de data 17 de març de 2016. 
 
 
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’ 
 
A C O R D 
 
1.- Reduir les ajudes concedides per un total 201.306,12 euros degut a les baixes que 
s’han produït per la contractació de les obres per part dels ajuntaments, incloses 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. Les obres 
quedaran finançades tal com apareixen a l’Annex I d’aquest acord. 
 
2.- Aquesta quantitat de 201.306,12  euros que s’ha de donar de baixa i  ha de revertir a 
la partida pressupostària 65.94310.76202. 
 

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

Explica en què consisteix la proposta. Informa que l’import que ha sobrat és de 201.000 €, pel fet que no 
s’han adjudicat o que s’han adjudicat les obres a la baixa. Per aquesta raó se redueix de les ajudes la part 
proporcional a la baixa i se retorna aquesta quantitat a la partida inicial.  



 123 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
Es troba absent el Sr. Pons Cuart. 
 
 
PUNT 41. MODIFICACIÓ DE L’ACORD DEL PLE DE DATA 8 D’OCTUBRE 
DE 2015 D’ASSIGNACIÓ DE LES AJUDES CONCEDIDES A L’ACORD DE 
PLE DE DIA 12 DE FEBRER DE 2015 AMB RELACIÓ A UNA OBRA DE 
L’AJUNTAMENT D’ALCÚDIA, 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 que diu: 
 
El Ple del Consell Insular de Mallorca, a la sessió ordinària de dia 12 de febrer de 2015, 
va aprovar inicialment la creació d’un Pla Especial per als anys 2015 i 2016 per ajudar 
els ajuntaments de Mallorca de població inferior o igual a 20.000 habitants i l’entitat 
local menor de Palmanyola a l’execució d’obres i serveis mínims obligatoris de l’article 
26 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. També es va 
aprovar el règim de concertació de l’esmentat Pla Especial i la proposta de distribució 
de les ajudes als ajuntaments de població inferior o igual a 20.000 habitants i a entitat 
local menor de Palmanyola amb una despesa total de quatre milions d’euros (4.000.000 
€) amb càrrec a la partida pressupostària 65.94310.76202.  
 
En el BOIB núm. 24, de dia 19 de febrer de 2015, es va exposar al públic per un termini 
de deu (10) dies hàbils el Pla esmentat. Durant aquest termini no es va presentar cap 
reclamació ni suggeriment, per la qual cosa es va entendre aprovat definitivament la 
creació d’un Pla Especial per als anys 2015 i 2016 per ajudar els ajuntaments de 
Mallorca de població inferior o igual a 20.000 habitants i l’entitat local menor de 
Palmanyola a l’execució d’obres i serveis mínims obligatoris de l’article 26 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. Aquest acord d’aprovació 
definitiva es va publicar al BOIB núm. 36, de dia 14 de març de 2015. 
 
El Ple del Consell Insular de Mallorca de dia 8 d’octubre de 2015 va procedir a assignar 
les ajudes concedides a les obres que els ajuntaments varen sol·licitar. 
 
L’Ajuntament d’Alcúdia ha presentat un escrit en el qual fa constar que, per error, en el 
pressupost de l’obra: “Reposició del paviment casc antic” estava inclosa la taxa de 
gestió de residus i aquesta no pot formar part del pressupost, per la qual cosa s’ha de 
procedir a modificar, pel que fa a l’obra de l’Ajuntament d’Alcúdia, l’acord del Ple de 
dia 8 d’octubre de 2015 en el qual es va procedir a assignar les ajudes a les obres que els 
ajuntaments varen sol·licitar.   
 
Vist l’informe de fiscalització de data 15 de març de 2016 de l’Interventora General. 
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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’ 
 
A C O R D 
 
Modificar l’acord del Ple de 8 d’octubre de 2015 en el qual es varen assignar les ajudes 
concedides en el Ple de dia 12 de febrer de 2015 a les obres que els ajuntaments varen 
sol·licitar al Pla Especial d’ajudes 2015-2016, en relació a l’obra: “Reposició del 
paviment casc antic” de l’Ajuntament d’Alcúdia, ja que, per error, es va incloure la taxa 
de gestió de residus al pressupost de l’obra  i aquesta no pot formar part del pressupost.. 
El finançament de l’obra serà el següent:   
Pressupost de l’obra: 87.346,15 euros 
Ajuda aprovada pel Consell de Mallorca: 58.500,00 euros. 
Aportació Ajuntament d’Alcúdia: 28.846,15 euros  
 
 
El Sr. FONT (conseller executiu de Desenvolupament Local) inicia la seva intervenció.  
Explica en què consisteix la modificació i com s’ha fet l’esmena d’errors.  

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
Es troba absent el Sr. Pons Cuart. 
 
 
PUNT 42. ACORD D’APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT 
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT DEL DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT LOCAL CORRESPONENT A LES FACTURES DE 
LES RELACIONS F/2015/23 I F/2016/3 DE LA DIRECCIÓ INSULAR 
D’EMERGÈNCIES PER BÉNS SUBMINISTRATS I SERVEIS PRESTATS 
DURANT ELS EXERCICIS 2014 I 2015, I FACTURES DE LA RELACIÓ 
F/2016/1 PER SERVEIS I SUBMINISTRAMENTS EFECTUATS A L’EXERCICI 
2015 A LA DIRECCIÓ INSULAR DE COOPERACIÓ LOCAL I CAÇA. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament de 
Desenvolupament Local que diu: 
 

1. S’han presentat factures, per part de diversos proveïdors, corresponents a béns i 
serveis prestats amb destí al departament de Desenvolupament Local, segons es detalla 
a les relacions de factures F/2015/23, F/2016/1 i F/2016/3, que no han seguit el 
procediment jurídic- administratiu legalment establert. 

2. S’ha emès memòria justificativa en data 7 de març de 2016 pel cap del Servei de 
Bombers de Mallorca amb el vist-i-plau de la Secretària Tècnica de Desenvolupament 
Local i  informe jurídic emès en data 9 de març de 2016 pel cap de Servei de Secretaria 
Tècnica/ Unitat d’Emergències en relació a les factures de les relacions F/2015/23 i 
F/2016/3.  

3. S’ha emès memòria justificativa pel cap dels Serveis Administratius de Cooperació 
Local i Caça amb el vist-i-plau de la Secretària Tècnica de Desenvolupament Local i 
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informe jurídic de cada una de les factures de la relació F/2016/1, en data 3 de març de 
2016.  

4. S’ha emès informe de fiscalització de la Intervenció General que figuren al 
corresponent expedient.  

5. La disposició addicional 19 del Text Refós de la Llei de contractes del Sector Públic 
regula la responsabilitat patrimonial de les autoritats i del personal al servei de les 
administracions Públiques derivada de les seves actuacions en matèria de contractació 
administrativa, tant per danys causats a  particulars com a la pròpia Administració, que 
s'exigirà d'acord amb el que disposa el títol X de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, i 
en el Reial Decret 429/1993, de 26 de març, pel qual s'aprova el Reglament dels 
procediments de les Administracions Públiques en matèria de responsabilitat 
patrimonial. Al punt 2 diu que  la infracció o aplicació indeguda dels preceptes 
continguts en aquesta Llei per part del personal al  servei de les administracions 
públiques, quan hi hagi almenys negligència greu, constituirà falta molt greu, que 
s’exigirà d'acord amb la normativa específica en la matèria.  

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

7. Hi ha crèdit adequat i suficient al pressupost de despeses per a l’any 2016 per fer 
front a la totalitat de les despeses. 

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

9. D’acord amb les bases d’execució, correspon al conseller executiu d’Economia i 
Hisenda l’ordenació del pagament.  

 

Per tot això, el conseller executiu de Desenvolupament Local eleva al Ple la següent 
proposta d’ 

ACORD 

1. Aprovar el reconeixement extrajudicial d’un crèdit de CENT VINT-I-UN MIL 
QUATRE- CENTS SETANTA-SET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS 
(121.477,15€) que corresponen a CENT MIL TRES-CENTS NORANTA-
QUATRE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS (100.394,34€) de 
base imposable, i VINT-I-UN MIL VUITANTA-DOS EUROS AMB 
VUITANTA-UN CÈNTIMS (21.082,81€), que es corresponen al 21% de l’IVA 
a càrrec del pressupost de 2016 del Departament de Desenvolupament Local, 
d’acord amb el que disposa la base 26 de les d’execució del pressupost vigent i 
tenint en compte l’exigència de responsabilitats de caràcter patrimonial que ve 
recollida a la disposició addicional 19 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre, per el qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic. La quantitat abans esmentada es distribueix segons el detall 
exposat a les relacions F/2015/23, F/2016/1 i F/2016/3 annexes a aquesta 
proposta, i més concretament: 



 126 

PROGRAMA 
RC 
DEFINITIVA 
 

APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 
 

IMPORT 
 

13600.- BOMBERS 
DE MALLORCA 

220160002271 65.13600.22699 118.863,55€ 

13600.- BOMBERS 
DE MALLORCA 
 

220160002272 
 

65.13600.62300 
 

1.897,67€ 
 

94310.- 
COOPERACIÓ I 
ADMINISTRACIÓ 
LOCAL 
 

220160000194 65.94310.22201 715,93€ 

 
2. Autoritzar, disposar i reconèixer una obligació de CENT VINT-I-UN MIL 

QUATRE- CENTS SETANTA-SET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS 
(121.477,15€) que corresponen a CENT MIL TRES-CENTS NORANTA-
QUATRE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS (100.394,34€) de 
base imposable, i VINT-I-UN MIL VUITANTA-DOS EUROS AMB 
VUITANTA-UN CÈNTIMS (21.082,81€), que es corresponen al 21% de l’IVA, 
a càrrec del pressupost de 2016 del Departament de Desenvolupament Local, a 
favor dels tercers detallats a les relacions F/2015/23, F/2016/1 i F/2016/3. 
S’adjunten les reserves de crèdit adients per procedir al seu pagament. 

 
3. Proposar al conseller executiu d’Economia i Hisenda que ordeni el pagament de 

les factures corresponents a les relacions adjuntes F/2015/23, F/2016/1 i 
F/2016/3 a favor dels tercers que hi figuren a dites relacions, per un import total 
de CENT VINT-I-UN MIL QUATRE- CENTS SETANTA-SET EUROS AMB 
QUINZE CÈNTIMS (121.477,15€) que corresponen a CENT MIL TRES-
CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS 
(100.394,34€) de base imposable, i VINT-I-UN MIL VUITANTA-DOS 
EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS (21.082,81€), que es corresponen al 
21% de l’IVA a càrrec del pressupost 2016 del Departament de 
Desenvolupament Local. 

 
4. Notificar aquest acord al Departament de Desenvolupament Local.  

 

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

Explica que aquest REC correspon majoritàriament a serveis i compres del Servei de Bombers, per al 
corresponent concurs.  

Fa avinent que ja n’eren conscients, que durant alguns mesos s’haurien de presentar, perquè es tracta de 
compres imprescindibles per a aquest servei.  

A més a més, s’inclou una petita part que correspon al Servei de Bombers i al Departament de 
Desenvolupament Local que són factures que varen entrar fora de termini, per la qual cosa no se varen 
poder consignar dins  l’exercici pressupostari de 2015.  

Dóna una sèrie d’explicacions sobre la feina que se fa relacionada amb els plecs de condicions i fa notar 
que té costum d’anar donant als Grups de l’oposició informació puntual sobre l’estat d’aquests 
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procediments. Adverteix de les dificultats que suposa aquesta tasca, atès que tècnicament els plecs de 
condicions referits al Serveis de Bombers són complicats.  

Reconeix que ell voldria que se pogués fer amb més rapidesa, però afirma que s’hi destinen molts 
d’esforços i encara n’hi destinaran més si cal.  

Assegura que la intenció és resoldre tots els REC necessaris al més aviat possible i tenir també aviat tots 
els concursos adjudicats.  

El Sr. PASTOR (El Pi-Proposta per les Illes) intervé a continuació.  

Pel que fa al concurs per al subministrament de material al Servei de Bombers, recorda que durant els 
mesos de setembre o octubre de 2015 el seu Grup va assumir un compromís amb el Sr. Font en el sentit 
de donar suport a tots els REC que se presentassin al Ple referits al Servei de Bombers, perquè el Sr. Font 
els va explicar que s’havia trobat sense contracte i varen considerar que es tractava d’una situació 
sobrevinguda i ho va valorar com una qüestió d’urgent necessitat.  

Observa que era obvi que els bombers havien de tenir el material necessari, per a la seva pròpia seguretat 
i per a la de la ciutadania en general.  

Assenyala que en la Comissió Informativa el seu Grup va demanar al S. Font si podia presentar-ho al Ple 
per separat, per tal de votar a favor allò referit a Bombers i abstenir-se en el cas dels altres punts. Atès que 
s’ha presentat tot conjuntament en un mateix REC, adverteix que el seu Grup s’haurà d’abstenir de votar.  

Demana al secretari general de la institució si se poden votar els reconeixements per separat o si s’ha de 
votar conjuntament el punt concret.  

A continuació adverteix al Sr. Font que el compromís a què s’ha referit no significa que li aprovin REC 
durant tota la legislatura. Li recorda que ja es troben en el Ple d’abril de 2016, i que ja fa cinc o sis mesos 
que elaboren el plec de condicions sense que en tenguin notícies; encara no saben si ho presentarà en el 
proper Ple, per exemple, o quants de mesos queden encara.  

Consideren que ja és excessiu, el temps transcorregut;  voldrien que abans de l’estiu de 2016 aquest tema 
ja estigui resolt, per la qual cosa li demanen que el presenti al més aviat possible.  

El Sr. ROVIRA (PP) intervé a continuació. 

Exposa que el Grup Popular se va comprometre en els mateixos termes que ha expressat el Sr. Pastor, pel 
que fa a l’acceptació dels REC referits al Servei de Bombers del Consell de Mallorca.  

Anuncia que avui mantendrà el mateix criteri de votar a favor els REC d’aquest servei concret.  

També demana al Sr. Font que faci les gestions oportunes d’una forma més ràpida. Reconeix que no és 
fàcil, la tramitació administrativa en aquesta institució, però reitera que seria necessari tenir preparats, si 
és possible durant aquest any, tots els contractes que ara s’han de presentar per mitjà d’un REC.  

El Sr. FONT indica que per part seva no existeix cap inconvenient perquè se votin els REC per separat, si 
el secretari general de la institució indica que és possible fer-ho. Si no és així, se compromet a presentar-
los per separat a partir del proper Ple.  

Comenta que la Sra. Puigserver segurament tendrà resolts els problemes de l’IMAS més aviat que els 
problemes d’Emergències, perquè aquesta tramitació és complicada i explica detalladament les passes que 
s’han de seguir.   

Tot i que a dia d’avui no es troba en condicions de poder donar una data concreta, sí que es compromet a 
informar els Grups de l’oposició cada dos o tres mesos sobre la situació administrativa en què es troba en 
cada moment. 

Finalment agraeix al Grup Popular i al Grup El Pi-Partit per les Illes el suport rebut.  

El Sr. MAS (secretari general) manifesta que no veu inconvenients per fer votació separada.  

El Sr. PASTOR demana poder votar conjuntament els punts 1 i 2 –els referits al Servei de Bombers-  i el 
3 a part.  

Sotmesos els punts núm. 1 i 2 de la proposta a votació, s’aproven per unanimitat. 
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Sotmès el punt núm. 3 de la proposta a votació, s’aprova per devuit vots a favor (PSOE, 
MÉS per Mallorca i Podem Mallorca), cap vot en contra i tretze abstencions (PP, El Pi-
Proposta per les Illes i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía). 
 
Es troben absent el Sr. Salom Munar i el Sr. Pons Cuart. 
 
PUNT 43. PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICACIÓN DE L’ACORD DEL 
PLE DEL CONSELL DE MALLORCA DE DATA 7 DE MAIG DE 1984 PEL 
QUAL ES VA CREAR EL SERVEI DE PREVENCIÓ I EXTINCIÓN 
D’INCENDIS I SALVAMENT, I MODIFICACIÓN DELS CONVENIS SIGNATS 
AMB ELS AJUNTAMENTS DE L’ILLA DE MALLORCA DE MÉS DE 20.000 
HABITANTS. 
 
Es dóna  compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament de 
Desenvolupament Local que diu: 

El Ple del Consell de Mallorca, en reunió de data 7 de maig de 1984, adoptà per 
unanimitat la creació del Servei de Prevenció i d’Extinció d’Incendis i Salvament 
(SERPREISAL). Aquest òrgan es va crear per prestar serveis a tota l’illa de Mallorca, 
excepte al terme municipal de Palma. 
 
D’altra banda, segons l’article 25.2.c de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases 
de règim local, la protecció civil i la prevenció i extinció d’incendis és una competència 
municipal, i segons l’article 36, de la mateixa llei, és una competència de les 
diputacions “la prestació de serveis públics de caire supramunicipal”.  
 
Atès aquest marc normatiu, en el mateix acord de ple es va considerar convenient 
aprovar unes directrius en ordre a la formalització de convenis de col·laboració amb tots 
els ajuntaments de Mallorca, excepte l’ajuntament de Palma, per poder gestionar 
correctament aquesta competència. Es varen aprovar dos models tipus de conveni, un 
per a ajuntaments sense parc de bombers al seu terme municipal, i l’altra per a 
ajuntaments amb parc al seu terme municipal.  
 
Quant al tema del finançament, l’acord de creació del SERPREISAL va preveure que, 
per finançar el Servei i atès que la competència és municipal, cada un dels municipis 
hauria d’aportar l’1% del seu pressupost al Consell de Mallorca. Aquesta previsió 
posteriorment es va corregir per acord del Ple de data 28 de juliol de 2000, afegint que 
aquest 1% tenia com a límit el 50% del cost del parc. 
 
Com a conseqüència de totes aquestes previsions, els anys vinents es varen anar signant 
convenis amb els ajuntaments. Així, el 8 de juny de 1984 es varen signar els convenis 
amb els Ajuntaments de Pollença, Santa Maria del Camí i Valldemossa. El 30 de juliol 
de 1984 amb els Ajuntaments d’Algaida, Andratx, Artà, Banyalbufar, Consell, Costitx, 
Deia, Estellencs, Felanitx, Fornalutx, Mancor de la Vall, Porreres, Santanyí, Selva, Ses 
Salines i Sóller. El 4 d’octubre de 1984 amb els Ajuntament d’Alaró, Alcudia, 
Binissalem, Capdepera, Escorca, Lloseta, Llucmajor, Santa Eugènia, Santa Margalida i 
Sineu. El 21 de març de 1985 amb els Ajuntament d’Inca i Manacor. El 17 de maig de 
1985 amb els Ajuntament d’Ariany, Campanet, Marratxí, Sa Pobla i Sencelles. El 24 de 
maig de 1985 amb els Ajuntament de Llubí i Maria de la Salut. El 17 de juliol de 1985 
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amb els Ajuntaments de Petra i Puigpunyent. El 13 de desembre de 1985 amb els 
Ajuntaments de Búger i Calvià. El 15 d’abril de 1986 amb els Ajuntaments de Lloret de 
Vista Alegre, Sant Joan, Son Servera i Villafranca de Bonany. El 14 de maig de 1987 
amb l’Ajuntament de Muro. El 16 d’octubre de 1990 amb l’Ajuntament de Bunyola. El 
7 d’octubre de 1993 amb l’Ajuntament de Sant Llorenç del Cardassar. El 13 de gener de 
1994 amb l’Ajuntament de Montuïri i el 20 de novembre de 1996 amb l’Ajuntament 
d’Esporles.  Finalment, es va signar el 26 de febrer de 2009 el conveni amb 
l’ajuntament de Campos. 

Posteriorment, en data 15 de desembre de 2011 el Ple del Consell de Mallorca, com a 
conseqüència de la situació econòmica existent en aquells moments, va acordar 
modificar l’acord del Ple de data 7 de maig de 1984 pel qual es va crear el 
SERPREISAL eliminant la necessitat de que, per disposar del Servei, els ajuntaments 
de l’Illa de Mallorca hagin d’aportar l’1% del seu pressupost. Amb aquest objecte es va 
modificar la clàusula quarta de tots els convenis vigents, i es va determinar que el servei 
seria gratuït per a tots.  

Atesa la memòria de data 8 de febrer de 2016 en la qual s’explica que l’article 26.1, c, 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del Règim Local, preveu que els 
municipis de població superior a 20.000 habitants hauran de prestar el servei de 
prevenció i extinció d’incendis en el seu terme municipal. En conseqüència, i tenint en 
compte que els convenis de col·laboració estan signats amb la pràctica totalitat dels 
municipis de l’illa de Mallorca, es produeix una situació dispar atès que es beneficia 
d’igual forma tant als ajuntaments que tenen no obligació de disposar d’aquest servei, 
com als que tenen aquesta obligació, que són els de més 20.000 habitants (Llucmajor, 
Manacor, Calvià, Inca i Marratxí), als quals no es repercuteix el cost del servei. Així, 
atès que la situació econòmica que va provocar l’acord de gratuïtat no és la mateixa que 
l’actual, i atès la situació de disparitat que provoquen les diferents exigències legals per 
als ajuntaments de més de 20.000 habitants, hi ha un interès per part del Consell de 
Mallorca en regularitzar aquesta situació, i que els municipis de població superior a 
20.000 habitants col·laborin econòmicament, mitjançant una aportació econòmica 
anual, a sufragar el cost del Servei de Bombers que ha de suportar el Consell de 
Mallorca. Vista la resolució d’inici d’expedient signada pel conseller executiu de 
Desenvolupament Local, l’esborrany de conveni preparat pels serveis tècnics de 
cooperació local, la memòria econòmica de data 9 de febrer de 2016 i l’informe del cap 
de servei de la Secretaria Tècnica del Departament de Desenvolupament Local, de data 
9 de febrer de 2016, que ha de ser sotmès al vist i plau del Secretari General del CIM. 

Atès l’informe de fiscalització prèvia de la Intervenció General de data 11 de març de 
2016 (ref. fiscalització: 47/16). 

Per tot l’exposat, el conseller executiu eleva al Ple la següent proposta d’ 

ACORD 
Primer. Modificar l’acord de Ple de data 7 de maig de 1984 pel qual es va crear el 
Servei de Prevenció i d’Extinció d’Incendis i Salvament (SERPREISAL) així com 
l’Acord de Ple de dia 15 de desembre de 2011, eliminant la previsió de la gratuïtat del 
Servei per als ajuntaments de població superior als 20.000 habitants. 
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Segon. Aprovar el model de conveni de col·laboració, que s’adjunta, com a annex I, per 
sufragar les despeses del cost del Servei de Bombers del Consell de Mallorca.  
 
Tercer. Instar als ajuntaments de Calvià, Inca, Llucmajor, Manacor i Marratxí que 
aprovin pels respectius plens de la corporació l’encomana de gestió de les seves 
competències en matèria de prevenció i extinció d’incendis i salvament a favor del 
Consell de Mallorca. 
 
CONVENI D’ENCOMANDA DE GESTIÓ DE L’AJUNTAMENT DE 
................................... A FAVOR DEL CONSELL DE MALLORCA DEL SERVEI 
DE PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D’INCENDIS I SALVAMENT 

 

Palma, dia...........de ........................ de 2016 
 
REUNITS 
 
D’una part, el senyor Miquel Ensenyat Riutort, president del Consell de Mallorca, que 
actua en nom i representació d’aquesta institució, d’acord amb el que preveu l’article 
20.1 del vigent Reglament orgànic del Consell de Mallorca i l’article 9.2, lletra q) de la 
Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars. 
 
I, de l’altra, el senyor/la senyora...................................., batle president/batlessa 
presidenta de l’Ajuntament de ........................................................., que actua en nom i 
representació de l’esmentat Ajuntament de .............................................. d’acord amb el 
que preveu l’article 21.1, lletra b), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local.   
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat jurídica i d’obrar plena, i 
 

MANIFESTEN 
 
1. Que ambdues parts firmaren un conveni amb data ........................en matèria de 
prevenció i extinció d’incendis i salvament.  
 
2. Que aquest conveni de data ................................ ha sofert dues modificacions i que a 
l’actualitat, pel temps transcorregut, ambdues parts troben més adient signar un nou 
conveni que substitueixi l’anterior que no modificar-lo. 
 
3. Que l’article 26.1, c, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
Règim Local, preveu que els municipis de població superior a 20.000 habitants hauran 
de prestar el servei de prevenció i extinció d’incendis en el seu terme municipal. 
 
4. Que actualment el Consell de Mallorca presta aquest servei en els municipis de 
població superior a 20.000 habitants (excepte Palma) sense repercutir el seu cost a 
aquests municipis.  
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5. Que hi ha un interès per ambdues parts en regularitzar aquesta situació, i que els 
municipis de població superior a 20.000 habitants col·laborin econòmicament, 
mitjançant una aportació econòmica anual, a sufragar el cost del Servei de Bombers que 
ha de suportar el Consell de Mallorca. 
 
6.- Aquesta aportació econòmica anual municipal es podrà fer elegint cada ajuntament 
una de les següents opcions: 
 

Opció A.- Un percentatge sobre el pressupost municipal.  

 

Opció B.- Un percentatge proporcional a la població de cada ajuntament sobre la 
població total dels ajuntaments de Mallorca de més de vint mil habitants (excepte 
Palma), els quals es repartiran el 7% del cost anual del Servei de Bombers del Consell 
de Mallorca  

 

7. Aquesta encomanda de gestió es regirà pel que disposa l’article 15 de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, i els articles 63 i 64 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, 
municipal i de règim local de les Illes Balears. La realització de l’activitat encomanada, 
pel seu contingut material, tècnic i econòmic, no suposa cessió de la titularitat de la 
competència ni dels elements substantius del seu exercici. 

 

8. Que l’Ajuntament de............................., per mitjà d’acord plenari de data 
..........................., ha acordat encomanar la gestió a favor del Consell de Mallorca de la 
prestació, en el seu terme municipal, del servei de prevenció i extinció d’incendis i de 
salvament. 

 
 
9.- Que el Consell de Mallorca, mitjançant acord plenari de data 
............................................, ha acordat acceptar l’encomanda de la prestació del servei 
de prevenció i extinció d’incendis i salvament de l’Ajuntament de 
....................................................... 
 

Per tot això, ambdues parts acorden subscriure el present conveni, que es regirà per les 
següents: 

CLÀUSULES 
 
PRIMERA.- El Consell de Mallorca prestarà el servei de prevenció i extinció d’incendis 
i de salvament en el terme municipal de .............................. per encomanda de gestió de 
l’Ajuntament de.......................... 
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SEGONA.- L’Ajuntament de ............................ haurà de participar en el cost del servei 
de prevenció i extinció d’incendis del Consell de Mallorca acollint-se a una de les dues 
opcions següents: 

 

Opció A.- Un percentatge sobre el pressupost municipal.  

 

L’Ajuntament de ........................ farà una aportació econòmica anual destinada a 
sufragar el cost del Servei de Bombers del Consell de Mallorca en la quantitat del zero 
coma cinc per cent (0,5 %) del seu pressupost general consolidat d’ingressos corrents 
(capítol 1 a 5, menys contribucions especials i altres ingressos afectats).  

 

Aquesta quantitat s’ingressarà, una vegada liquidada per part del Consell de Mallorca, 
en els terminis de l’article 62.2 de la Llei General Tributària. La falta de pagament 
legitimarà al Consell de Mallorca per actuar amb les prerrogatives previstes a l’article 
2.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

 

Per garantir el compliment d’aquesta obligació econòmica, l’Ajuntament de 
.......................... tindrà en compte el següent: 

 

1.- S’estableix l’obligació de l’ajuntament d’emetre i notificar al Consell de Mallorca el 
certificat, degudament signat per la intervenció municipal amb el vist-i-plau de la Batlia, 
dels ingressos corrents que configuren la base de càlcul amb anterioritat al dia 1 de març 
de cada exercici econòmic. Transcorregut dit termini sense disposar del corresponent 
certificat el Consell de Mallorca podrà emetre la corresponent liquidació provisional 
tenint en compte les dades del darrer pressupost aprovat. En el supòsit de que a 1 de 
març de l’exercici en curs no s’hagi aprovat el pressupost general, el certificat s’emetrà 
una vegada aprovat en el termini de 20 dies des de la seva entrada en vigor. 

 

2.- El pressupost general inclourà totes les entitats dependents de l’ajuntament en els 
termes de la legislació vigent. 

 

3.- En el supòsit de no tenir el pressupost general aprovat per l’exercici en curs, o de no 
emetre el certificat assenyalat a l’apartat primer, la quota serà objecte de liquidació 
provisional en funció del darrer pressupost aprovat. Posteriorment, una vegada aprovat 
el pressupost general, es regularitzarà la quota resultant definitiva. 

 

4.- El Consell de Mallorca queda facultat en virtut d’aquest conveni per compensar-les 
automàticament amb altres obligacions econòmiques que aquest tingui amb 
l’Ajuntament de ........................... 
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Opció B.- Un percentatge proporcional a la població de cada ajuntament sobre la 
població total dels ajuntaments de Mallorca de més de vint mil habitants (excepte 
Palma), els quals es repartiran el 7% del cost anual del Servei de Bombers del Consell 
de Mallorca.  

 

L’Ajuntament de ....................... farà una aportació econòmica anual corresponent al 
següent percentatge: ..........., que s’aplicarà sobre el 7% de les despeses del cost del 
Servei de Bombers del Consell de Mallorca. El percentatge de participació de 
l’Ajuntament de .............................. sobre el 7% de les despeses esmentat es 
determinarà per una sola vegada, a la firma del conveni, proporcionalment a la seva 
població sobre la població total dels ajuntaments de més de vint mil habitants (excepte 
Palma). Les dades de població seran les de l’Institut Nacional d’Estadística.  

 

Anualment, el Consell de Mallorca farà el càlcul del cost total del Servei de Bombers i 
del 7% d’aquest cost, el qual comunicarà a l’Ajuntament de ........................ mitjançant 
l’oportuna liquidació perquè faci la corresponent aportació. 

 

Aquesta quantitat s’ingressarà, una vegada liquidada per part del Consell de Mallorca, 
en els terminis de l’article 62.2 de la Llei General Tributària. La falta de pagament 
legitimarà al Consell de Mallorca per actuar amb les prerrogatives previstes a l’article 
2.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

 

TERCERA.- L’Ajuntament de ........................ col·laborarà en la formació i en la 
recollida de les dades necessàries per al Servei de Bombers, per tal de fer la pertinent 
programació i planificació del servei. 

 

QUARTA.- L’Ajuntament de ........................................  posarà a disposició del Servei 
de Bombers del Consell de Mallorca, prèvia tramitació del corresponent expedient de 
cessió, l’edifici i les instal·lacions del Parc de Bombers del seu municipi, en el cas que 
compti amb un Parc en el seu terme municipal. 

 

CINQUENA.- L’aportació econòmica de l’Ajuntament de .............................. prevista a 
la clàusula segona es destinarà íntegrament a despeses de manteniment i d’inversió del 
Servei de Bombers del Consell de Mallorca. 

 

SISENA.- El Consell de Mallorca, dels seus propis fons, s’obliga a destinar a inversions 
del Servei de Bombers les quantitats necessàries per al bon funcionament del servei. 

 

SETENA.- El Consell de Mallorca, mitjançant acord plenari, podrà renunciar a aquesta 
encomanda de gestió en el cas d’incompliment de les obligacions econòmiques 
previstes en aquest conveni per part de l’Ajuntament de ......................... També podrà 
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renunciar en el cas d’incompliment greu de la resta d’obligacions contemplades en 
aquest conveni per part de l’Ajuntament de ...................., o quan, per circumstàncies 
sobrevingudes, es justifiqui suficientment la impossibilitat de dur-la a terme per part del 
Consell de Mallorca sense menyscabament de l’exercici de les seves competències 
pròpies.  

 

L’Ajuntament de ......................., en el cas d’incompliment greu de les obligacions 
previstes en aquest conveni per part del Consell de Mallorca, podrà revocar aquesta 
encomanda de gestió. 

 

Tant la renúncia del Consell de Mallorca com la revocació de l’Ajuntament de 
.................... s’ha de comunicar a l’altra part amb una antelació de tres mesos, i, si es 
duen a terme la renúncia o la revocació, es farà la corresponent liquidació. 

 
També es podrà rescindir en qualsevol moment per mutu acord entre ambdues parts.  
 

VUITENA.- Aquest conveni tendrà una durada de deu anys, prorrogable de mutu acord 
entre les parts per períodes de cinc anys abans de la finalització del termini d’aquest 
conveni o de qualsevol de les ulteriors pròrrogues.  
 
NOVENA.- Aquest conveni té naturalesa administrativa i les qüestions litigioses que 
poden sorgir de la seva interpretació i aplicació queden subjectes als jutjats i als 
tribunals contenciosos administratius de Palma. 
 
DESENA.- Aquest conveni substituirà el signat entre ambdues parts amb data 
....................................... en matèria de prevenció i extinció d’incendis i salvament, el 
qual quedarà sense vigència el dia de la firma del present conveni. 
 
ONZENA.- Tant la formalització del conveni com qualsevol dels supòsits de l’extinció 
s’han de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. 
 
El president del Consell                                      El batle president de l’Ajuntament 
de Mallorca                                                         de ................................................... 
 
Miquel Ensenyat Riutort 
 

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

Explica detalladament en què consisteix la proposta.  

Recorda que l’acord inicial de creació de serveis estipulava que els ajuntaments aportarien un 1% del seu 
pressupost per dur endavant el servei de Bombers. Posteriorment, el desembre de 2011, se va produir una 
modificació del mateix acord en el sentit de suprimir per a tots els ajuntaments de Mallorca l’aportació 
esmentada.  

En el Ple d’avui se planteja una modificació del mateix acord, en compliment de la Llei de bases de règim 
local pel que fa a les competències municipals, en el sentit que són els ajuntaments de més de 20.000 
habitants els que tenen les competències en matèria del servei de prevenció d’incendis. En aquest cas, és 
el Consell de Mallorca qui dóna aquest servei a tots els ajuntaments de Mallorca i, atès que allò desitjable 
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és poder prestar el millor servei possible, és necessari que els ajuntaments que en són responsables facin 
una aportació econòmica amb aquesta finalitat.  

Tot seguit, llegeix textualment les dues opcions que planteja la proposta d’acord.  

Refusa l’afirmació que ha fet el Sr. Pastor en relació a l’esmentada aportació dels ajuntaments de més de 
20.000 habitants, exceptuant el de Palma. Assegura que no es tracta de cap compensació, el que s’ha fet 
en la convocatòria, sinó senzillament justícia. Quan els recursos ho permeten, el Consell de Mallorca ha 
de donar una mà, però en aquest cas concret diu que vol deixar ben clar que no existeix per part del 
govern de la institució cap intenció de castigar cap dels ajuntaments als quals afecta aquesta mesura.  

Afirma que són ben conscients de les necessitats que tenen tots els ajuntaments, però destaca que els 
petits ho tenen molt més complicat i allò que se pretén és que les actuacions polítiques que fa el Consell 
de Mallorca tenguin el màxim efecte pràctic.  

El Sr. PASTOR (El Pi-Proposta per les Illes) intervé a continuació.  

Diu al Sr. Font que poden discrepar pel que fa a l’oportunitat política d’imposar aquest cost als 
ajuntaments esmentats, però allò que l’ha deixat preocupat de la seva intervenció anterior ha estat una 
expressió concreta, per la qual cosa li demana que l’expliqui clarament o que la retiri. Fa notar que el Sr. 
Font ha dit que ell vol complir la llei, donant a entendre que durant la passada legislatura s’incomplia la 
llei, amb l’acord de Ple.  

Diu que, si el Sr. Font no ho rectifica, és aquesta la documentació que demanarà el Grup El Pi-Proposta 
per les Illes. Observa que l’esmentat acord se va presentar al Ple amb un informe jurídic i amb un informe 
de la Intervenció, i vol pensar que ningú va votar un acord en contra de l’informe del secretari de 
l’ajuntament o de l’interventor municipal.  

Per aquestes raons voldria que el Sr. Font faci la rectificació oportuna. En cas de mantenir les seves 
paraules, el seu Grup farà la sol· licitud de documentació oportuna atès que les consideren unes acusacions 
molt greus, que el Sr. Font ha fet en la sala del Ple.  

Tot i que els ajuntaments esmentats en tenguin les competències, fa notar al Sr. Font que aquests 
ajuntaments només paguen, no tenen cap altra funció. Li demana també si els ha convocat per debatre 
com han de ser, els plecs de condicions que s’estan redactant, i que se pagaran en part amb els doblers 
que ells aporten.  

També vol saber si els ha consultat sobre les millores que volen que se facin en els respectius parcs de 
bombers, que tenen un cost per als ajuntaments de més de 200.000 €, o quina ha de ser la plantilla del seu 
parc de bombers.  

Diu que la resposta és que no, no els ha demanat res més que l’aportació econòmica per ajudar el Consell 
de Mallorca a cobrir les despeses del Servei de Bombers.  

Observa que si la institució ha pogut mantenir aquest cost durant quatre anys és segur que ho podria fer 
quatre anys més, entre d’altres raons perquè la situació econòmica de 2011 no és la mateixa que la de 
2016. Certament, continua havent-hi problemes econòmics, però no són els mateixos.  

Demana al Sr. Font que repensi de quina manera pot ajudar els ajuntament, ara que duen endavant el 
projecte “Repensem Mallorca”, i que ja no repensi més de quina manera pot castigar els ajuntaments.  

Insisteix a demanar-li que rectifiqui l’expressió anterior, perquè són unes afirmacions gravíssimes, 
referides a l’equip de govern anterior, i vol saber si són certes o no.  

També li demana que retiri aquesta proposta.  

Observa que si no ho vol fer, evidentment tendrà la majoria suficient per fer-ho.  

Tot seguit li fa la mateixa proposta que li va fer en la Comissió Informativa, en el sentit que a partir d’ara 
creï una comissió de tots els ajuntaments que col·laboren i contribueixen a sufragar el cos de bombers de 
tots els ajuntaments de Mallorca perquè tenguin alguna cosa més a dir que simplement posar una partida 
en els seus pressupostos.  

A partir d’aquí, segurament tendrà més sentit l’aportació que se fa, però fins ara només se justifica per 
una qüestió econòmica, no de competència perquè els batles no hi tenen res a dir, és el conseller executiu 
de Desenvolupament Local el que té la competència  i qui dirigeix el Cos de Bombers.  
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Per acabar torna a dir que és el Sr. Font, qui el gestiona en solitari.  

El Sr. SALOM (PP) intervé a continuació.  

Assenyala que durant la passada legislatura, quan se va prendre la decisió de retirar als ajuntaments 
afectats l’obligació de pagar la quota del Serpreisal, els membres del govern del Consell de Mallorca 
estaven ben convençuts de no incomplir cap llei, atès que la llei indica que els ajuntaments de més de 
20.000 habitants estan obligats a donar aquest servei però no a pagar al Consell de Mallorca per aquest 
concepte; no ho diu enlloc, per la qual cosa pensa que ningú no ho pot discutir.  

Atès que el Sr. Font ha assegurat que ho diu la llei, espera que aquest pugui aclarir en quin article concret 
de la llei es fa aquesta afirmació.  

Diu que espera que no sigui una compensació, l’ajuda que atorga el POS als ajuntaments de més de 
20.000 habitants, perquè és obvi que ja hauran vist que serà més el que hauran de pagar per al Serpreisal 
que allò que reben del POS.  

Recorda també que quan el Partit Popular va retirar el pagament d’aquesta quota durant la passada 
legislatura el Sr. Font va votar a favor, però va expressar una sèrie d’arguments per demostrar que no hi 
estava d’acord.  

Atès que el Sr. Font ha proposat que en el si de l’Assemblea de Batles i Batlesses se consensuï si els 
ajuntaments de més de 20.000 habitants han de rebre o no ajudes del POS, li demana si ha consensuat 
també aquest pagament destinat al Serpreisal.  

Fa notar que la resposta és negativa, per la qual cosa és obvi que en l’esmentada assemblea no s’han de 
tractar només qüestions que convenguin a uns Grups determinats, sinó que s’han d’exposar tots els temes 
que pertoqui, independentment de quin sigui el color polític de l’ajuntament que els proposa.  

Indica que l’esmentada assemblea hauria de ser un altre tipus d’espai, que li sembla que no és ni ho ha 
estat mai. Evidentment, és el marc on s’han de debatre les qüestions, però les decisions es prenen en els 
departaments i s’aproven en el Ple del Consell de Mallorca.  

El Sr. FONT respon al Sr. Pastor.  

Li diu que s’ha enfilat molt i que s’ha posat molt seriós, tot i que no hi havia cap motiu per fer-ho.  

Li fa avinent que ell només ha dit una cosa: que volia complir la llei i que d’acord a la Llei de bases de 
règim local i atès que els ajuntaments de més de 20.000 habitants estan obligats a donar aquest servei, el 
més lògic és que també facin una aportació econòmica i contribueixin a la millora del servei, res més.  

Recalca que és justament això, el que ha dit, i res més. Assenyala que tota la resta de comentaris és el Sr. 
Pastor qui els ha fet, i qui també n’ha fet tota la interpretació. Vol que quedi clar que ell només ha dit el 
que acaba d’explicar.  

Certament, el Sr. Pastor ha fet la interpretació que ha cregut convenient fer i la que li ha convengut fer, 
però li fa notar que allò que resultava més còmode per a ell com a responsable del departament era seguir 
en la mateixa situació de l’anterior legislatura; aquesta hauria estat la solució més fàcil. En canvi, allò que 
és més complicat i més valent és estudiar la manera que tothom contribueixi a poder donar un bon servei 
de bombers, que és l’objectiu de l’actual equip de govern de la institució, cosa que mai no ha tengut o 
que, si l’ha tengut, no ho ha demostrat.  

Assegura que se fa molta feina per aconseguir-ho i espera que el resultat sigui positiu, però és precís que 
totes les parts implicades facin un esforç.  

Explica que el Servei d’Emergències té un pressupost de 13 M€ dels quals quasi dotze se destinen a pagar 
el personal. Per aquesta raó la clàusula cinquena del conveni estableix el compromís de reinvertir en el 
Servei de Bombers els doblers que aportin els ajuntaments esmentats, en manteniment o en inversió. És 
evident que cadascun dels parcs de bombers que tenen en els seus pobles rebran aquestes inversions.  

Diu que accepta la proposta del Sr. Pastor i que convocarà tots els batles i batlesses per discutir quin és 
exactament, el servei de bombers que volen. També parlaran amb els cinc batles dels municipis afectats 
per esbrinar si l’espai adequat per discutir-ho és una petita comissió, si és l’Assemblea de Batles i 
Batlesses o qualsevol altra entitat que se pugui crear.  
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Es mostra convençut que és del tot correcte, el que se presenta avui. Torna a dir que no es pretén 
discriminar ni compensar cap ajuntament. 

Reitera tots els arguments anteriors per demostrar que allò que pretenen és aconseguir un bon servei de 
bombers. Recorda que els ajuntaments afectats aportaran 800.000 o 900.000 euros, en un pressupost de 
més de 13 M€.  

El Sr. PASTOR intervé a continuació. 

Diu al Sr. Font que l’ha entès bé, i ho ha explicat en la seva intervenció, per bé que ara el Sr. Font ho ha 
explicat amb la boca petita, que és el que li convé fer. Reitera el mateix retret inicial.  

També discrepa de l’afirmació que ha fet en el sentit que allò més fàcil és no cobrar als ajuntaments. 
Pensa que el més fàcil és apujar els imposts i augmentar la pressió fiscal, i això ho pot fer qualsevol. Allò 
que és difícil és donar més bon servei amb els mateixos recursos.   

D’altra banda, si diu que ell vol donar un bon servei perquè mai no ha existit, li demana on era ell, l’any 
2007. Li recorda que no acaba d’arribar, al govern del Consell de Mallorca, sinó que ja en formava part 
en legislatures anteriors. Li fa avinent que aleshores els ajuntaments ja pagaven per aquest concepte, i 
pagaven més encara que el que pagaran ara.  

Li torna a demanar si manté que aleshores es donava un mal servei.  

Per acabar reitera els arguments de la seva primera intervenció. 

El Sr. SALOM intervé tot seguit.  

Adverteix al Sr. Font que és evident, que s’ha de fer molta feina en aquest àmbit.  

Pel que fa als esforços que fa el Consell de Mallorca li recorda que són els ajuntaments, els que hauran de 
fer esforços per pagar; els ajuntaments, que són la institució més petita, hauran de fer l’esforç més gran.  

Fa avinent que enguany el Consell de Mallorca té més recursos per poder afrontar aquestes despeses que 
els que tenia durant la darrera legislatura, mentre que els ajuntament no els tenen.   

El Sr. FONT tanca el debat. 

Reconeix al Sr. Pastor la discrepància sobre aquesta qüestió i que, evidentment, no s’hi posaran d’acord.  

Li fa notar que sense recursos no és possible gestionar aquesta competència. Tot i aquesta evidència, 
potser el Sr. Pastor pugui explicar com ho feia, quan era batle de l’Ajuntament de Manacor i ho podia 
gestionar sense recursos econòmics; potser fins i tot pot impartir un màster sobre aquesta matèria.  

Observa que és evident que per bé que continuàs el debat, no es posarien d’acord.  

Comenta que el seu compromís de fer feina en la direcció que ha explicat és clar i no cal repetir-ho. 

Reitera el compromís referit a la participació dels ajuntaments pel que fa a tot allò relacionat amb el 
Servei de Bombers que els afecti directament.  

Refusa els arguments del Sr. Pastor referits a que el Consell de Mallorca està mig mort, o que el Ple 
d’avui és buit de contingut. Li fa notar que un Ple en el qual s’aproven plans especials de distribució entre 
els ajuntaments d’11,5 M€ no ho és gens buit de contingut i que tots els punts de l’ordre del dia 
demostren que aquesta institució està més activa que mai.  

En conseqüència, demana al Sr. Pastor si té consciència del que representa assignar aquesta quantitat, 
perquè si és així no s’entén que digui que el Ple és buit de contingut.  

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per denou vots a favor (PSOE, MÉS per 
Mallorca, Podem Mallorca i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía), deu vots en contra 
(PP) i tres abstencions (El Pi-Proposta per les Illes). 
 
Es troba absent el Sr. Apesteguia Ripoll. 
 

II) PART DE CONTROL 
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PUNT 44. 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     

DEPARTAMENT DATA 
RESOLUCIÓ 

TEMA COMENTARI DESTINATARI IMPORT 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I HISENDA 

26/02/16 MODIFICACIÓ DE CRÈDITS RESOLUCIÓ APROVACIÓ EXPEDIENT 
NÚM.5 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 
EN EL PRESSUPOST  DEL CONSELL 
DE MALLORCA 2016 (ROM012016) 

CONSELL DE 
MALLORCA 

77.936.126,65 

      

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I HISENDA 

25/02/16 MODIFICACIÓ DE CRÈDITS RESOLUCIÓ APROVACIÓ EXPEDIENT 
NÚM.6 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 
EN EL PRESSUPOST  DE CONSELL DE 
MALLORCA 2016 (TR02/2016) 

CONSELL DE 
MALLORCA 

3.013,64 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I HISENDA 

16/03/16 MODIFICACIÓ DE CRÈDITS RESOLUCIÓ APROVACIÓ EXPEDIENT 
NÚM.7 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 
EN EL PRESSUPOST  DE CONSELL DE 
MALLORCA 2016 (ROM02/2016) 

CONSELL DE 
MALLORCA 

20.798.111,02 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I HISENDA 

26/02/16 MODIFICACIÓ DE CRÈDITS RESOLUCIÓ APROVACIÓ EXPEDIENT 
NÚM.1 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 
EN EL PRESSUPOST  DE L'INSTITUT 
DE L'ESPORT HÍPIC 2016 (TR01/2016) 

INSTITUT DE L'ESPORT 
HÍPIC DE MALLORCA 

66.543,32 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I HISENDA 

18/03/16 MODIFICACIÓ DE CRÈDITS RESOLUCIÓ APROVACIÓ EXPEDIENT 
NÚM.2 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 
EN EL PRESSUPOST  DE L'INSTITUT 
DE L'ESPORT HÍPIC 2016 (TR02/2016) 

INSTITUT DE L'ESPORT 
HÍPIC DE MALLORCA 

46.468,45 

 

El Sr. PASTOR (El Pi-Proposta per les Illes) demana l’explicació oportuna per saber en què consisteixen 
cadascun dels decrets. 

El Sr. BONET (conseller executiu d’Economia i Hisenda) els explica tot seguit. 

Pel que fa a les modificacions de crèdit núm. 5 i núm. 7 són les incorporacions del romanent de 
finançament afectat i s’incorpora per poder-ne disposar enguany.  

Quant a la núm. 6 pertany al Departament de Desenvolupament Local i augmenta una partida per al 
personal laboral, per a programes del SOIB que provenen del capítol 1.  
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Les altres dues fan referència a l’Institut de l’Esport Hípic. Explica que es tracta d’un traspàs de crèdits 
per al manteniment d’edificis públics per augmentar el capítol 1 i la intenció concreta devia ser contractar 
més personal, que no s’havia pressupostat. L’altra modificació representava un augment del capítol 1 de 
Personal, minorant els tributs del capítol 2.  

Observa que si el Sr. Pastor desitja una explicació més detallada li podran donar per escrit.  

El Sr. PASTOR diu que fa aquestes preguntes per una qüestió de transparència i d’eficàcia del Ple i fa 
notar que si els Grups de l’oposició tenguessin aquesta documentació amb les explicacions detallades ja 
no caldria plantejar-les ni fer cap intervenció. 

Mostra el full explicatiu que reben els portaveus dels Grups polítics per demostrar el que diu.  

Reitera la petició d’esmena de les deficiències d’informació i en posa un exemple concret, referit a 
l’Institut de l’Esport Hípic.  

El Sr. PRESIDENT dóna la paraula al Sr. Bonet per fer un aclariment. 

El Sr. BONET indica que el finançament afectat prové de l’any passat, no es tracta de llevar doblers de 
cap altra partida. Els 3.000 € als quals s’ha referit s’han restat del capítol 1 per poder dur endavant els 
programes del SOIB. Pel que fa a l’Institut de l’Esport Hípic, es tracta de modificacions internes que fa 
aquest organisme i se reincorpora al capítol 1 per qüestions de millora.  

Pel que fa a aquest apartat de decrets i resolucions per donar-ne compte fa notar que el funcionament de la 
institució sempre ha estat el mateix: habilitar una llista –que avui només comprèn modificacions de crèdit, 
però normalment també inclou decrets i resolucions- que sempre es troba a la Secretaria General, a 
disposició de tots els Grups polítics, per tal que el puguin consultar abans del Ple.  

Tot i això, diu al Sr. Pastor que, pel que fa referència a les modificacions de crèdit, ell es pot 
comprometre a fer-li arribar una còpia digital –no en paper- perquè les pugui estudiar.  

El Sr. PASTOR respon que li ho agraeix.  

a) Es donen per assabentats. 

b) Es donen per assabentats. 

 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PELS GRUPS COM A 
CONSEQÜÈNCIA DEL DEBAT DE POLÍTICA GENERAL 

El Sr. PRESIDENT recorda que cada Grup polític tendrà quinze minuts per a la seva 
intervenció.  

PUNT 45. PROPOSTES DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PARTIT 
POPULAR  

Es dónen compte de les següents propostes: 

 
PROPOSTES PER UN CONSELL EFICAÇ, TRANSPARENT, SANEJAT, ÚTIL I 
PRÒXIM ALS CIUTADANS 
 
 
1. Donat que el president del Consell va reconèixer de forma explicita la seva falta de 

sintonia amb el format actual del Debat de Política General,el grup de consellers del 
Partit Popular insta al President del Consell de Mallorca a respectar les normes 
establertes i el caràcter polític i institucional del Debat de política General del 
Consell de Mallorca i fer el discurs que s’adeqüi al moment, la realitat i d’acord amb 
la seva personalitat, però evitant utilitzar el privilegi que suposa adreçar-se als 
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mallorquins per fer crítica encoberta d’un debat d’un format que no li agrada, 
pervertint així el vertader sentit d’aquesta intervenció. 

 
2. El grup de consellers del Partit Popular insta al Govern del Consell de Mallorca a 

respectar el compromís del seu President i negociar i pactar amb tots els grups 
polítics  del Consell de Mallorca ( i no simplement donar compte de les seves 
decisions) com a mínim, els següents temes: 

 
- La financiació, les noves competències i el pressupost del Consell de 

Mallorca. 
- La redacció del Pla d’Intervenció en Àmbits Turístics de l’illa de 

Mallorca. 
- La revisió del Pla Territorial de Mallorca. 
- La redacció del Pla Director Sectorial de Comerç. 
- El Pla Director Sectorial de Residus. 
- El Pla d’Ordenació i de Protecció de la Ruta Artà-Lluc GR 222 
 

3. El grup de consellers del Partit Popular insta al Govern del Consell de Mallorca a 
substituir la campanya de publicitat de “Repensem Mallorca” per campanyes de 
comunicació útils per a la ciutadania, com per exemple campanyes d’explicació dels 
serveis públics gestionats per la institució, campanyes de seguretat vial per als 
ciclistes, campanyes d’informació d’obres, etc. 

 
 
4. El grup de consellers del Partit Popular insta al President del Consell de Mallorca a 

que  es comprometi a pactar tots els actes institucionals amb l’oposició. El grup de 
consellers del Partit Popular insta al Govern del Consell de Mallorca a consensuar, 
amb els grups de l’oposició les principals dates del calendari d’activitat institucional 
així com el format dels debats (Debat de política General, de Pressuposts, etc.) 

 
5. El grup de consellers del Partit Popular insta al Govern del Consell de Mallorca a 

que les despeses del desplaçament a Quios incloguin únicament les generades per 
personal o càrrecs del Consell de Mallorca. 

 
6. El grup de consellers del Partit Popular insta al Govern del Consell de Mallorca a 

que l’equip de govern del Consell de Mallorca es comprometi a no cercar profit 
polític i propagandístic de les accions de cooperació internacional que es duguin a 
terme. Totes les accions de cooperació internacional en les que participi el Consell 
de Mallorca les gestionarà el Fons Mallorquí de Solidaritat. L’equip de govern es 
compromet a demanar als grups polítics que facin les seves propostes y que es pactin 
els projectes entre tots. 

 
7. El grup de consellers del Partit Popular insta al Govern del Consell de Mallorca a 

incrementar la quantia destinada al projecte de Quios en una quantitat equivalent a 
l’estalvi generat pels quatre viatges i despeses d’allotjament i trasllats dels Portaveus 
dels grups que no varen participar a la comitiva del viatge encapçalat pel President 
del consell de Mallorca. 
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8. El grup de consellers del Partit Popular insta al Govern del Consell de Mallorca a 
modificar el ROC per tal que  el Conseller que presenti una moció tanqui el torn de 
paraula i el que faci una pregunta pugui replicar una vegada 

 
9. El grup de consellers del Partit Popular insta al govern del Consell de Mallorca, en el 

marc del Codi Ètic i de Bon Govern, a tenir actualitzada tota la informació a la web 
(protocol, viatges, cotxes oficials...) 

 
10.El grup de consellers del Partit Popular insta al Govern del Consell de Mallorca a 

publicar a la web tots els contractes que realitzin d’import superior a 3.000 €, sense 
suprimir-los després de la web una vegada acabat el termini de licitació i 
adjudicació. 

 
11.El grup de consellers del Partit Popular insta al Govern del Consell de Mallorca a 

publicar a la pàgina web els Convenis signats amb altres institucions. 
 
12.El grup de consellers del Partit Popular insta al Govern del Consell de Mallorca a 

que els consellers que tenen dret a l’ús del cotxe oficial no puguin utilitzar cap 
d’altre vehicle titularitat del Consell pels seus desplaçaments. 

 
 
13.El grup de consellers del Partit Popular insta al Govern del Consell de Mallorca a 

publicar a la web un registre dels vehicles titularitat del Consell que siguin utilitzats 
per càrrecs polítics que no siguin consellers. 

 
14.El grup de consellers del Partit Popular insta al Govern del Consell de Mallorca a 

exigir el Govern de les Illes Balears el pagament immediat del deute pendent amb el 
Consell. 

 
15.El grup de consellers del Partit Popular insta al Govern del Consell de Mallorca a 

recuperar la seva credibilitat i a fer complir, íntegrament i en un termini màxim de 2 
mesos, els acords que va aprovar el Ple del Consell fa 5 anys respecte a la 
recuperació d’ofici de la Carretera Vella de Lluc a Pollença. 

 
16.El grup de consellers del Partit Popular insta al Govern del Consell de Mallorca a 

que el Pressupost de l´àrea de Benestar Social per l’any 2017 sigui com a mínim un 
50% del Pressupost total. 

 
17.El grup de consellers del Partit Popular insta al Govern del Consell de Mallorca a 

reconèixer la carrera professional al personal del Consell abans de què acabi aquest 
any. 

 
18. El grup de consellers del Partit Popular insta al Govern del Consell de Mallorca a 

reclamar al Govern de les Illes Balears, abans de 31 de desembre de 2016, la 
transferència dels recursos econòmics que actualment gestiona el Govern mitjançant 
el Fons de Cooperació Local i que destina als ajuntaments de les Illes Balears. 
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19. El grup de consellers del Partit Popular insta al Govern del Consell de Mallorca a 
dedicar integrament a l’àrea de Benestar Social tots els recursos econòmics que el 
Consell de Mallorca recuperi dels casos de corrupció.  

 
20. El grup de consellers del Partit Popular insta al Govern del Consell de Mallorca a 

seguir treballant en el desenvolupament de la seu electrònica.  
 
21. El grup de consellers del Partit Popular insta al Govern del Consell de Mallorca a 

aprovar anualment un pressupost realista, responsable, auster, ajustat a les 
necessitats dels mallorquins i que eviti duplicitats i projectes que defugin de les 
competències de la nostra institució. 

 
PROPOSTES PER A IMPULSAR EL COMPROMÍS DEL CONSELL AMB ELS 
AJUNTAMENTS 
 
22. El grup de consellers del Partit Popular insta al Govern del Consell de Mallorca a 

elaborar un Pla director Sectorial que reguli el Servei de Bombers de Mallorca. 
 
23. El grup de consellers del Partit Popular insta al Govern del Consell de Mallorca a 

cobrir amb caràcter immediat les 26 places de bomber - conductor que ja estaven 
dotades al pressupost de 2015. 

 
24. El grup de consellers del Partit Popular insta al Govern del Consell de Mallorca a 

ajudar els ajuntaments de Mallorca en la redacció de projectes i la direcció d’obres; 
i també a assessorar-los en les matèries jurídiques, econòmiques i financeres; i a 
prestar-los els serveis de defensa judicial.  

 
25. El grup de consellers del Partit Popular insta al Govern del Consell de Mallorca a 

cooperar amb els ajuntaments de Mallorca en la formació del personal municipal, 
principalment els secretaris, interventors i tresorers.  

 
26. El grup de consellers del Partit Popular insta al Govern del Consell de Mallorca a 

convocar l’Assemblea de Batles únicament per tractar assumptes d’importància i no 
per complir un calendari per quedar bé.  

 
27. El grup de consellers del Partit Popular insta al Govern del Consell de Mallorca a 

que tot el que es recapti als ajuntaments pel Serpreisal es dediqui íntegrament al 
Servei d’emergències. 

 
28. El grup de consellers del Partit Popular insta al Govern del Consell de Mallorca a 

que el contingut i abast dels plans de cooperació local es pactin amb els grups del 
Consell i els ajuntaments mitjançant la Felib. 

 
29. El grup de consellers del Partit Popular insta al Govern del Consell de Mallorca a 

posar en marxa un Pla Especial d’ajudes als municipis de Mallorca per tal de fer 
inversions al camis i carreteres de titularitat municipal, prioritzant les de les rutes 
cicloturístiques. El Pla comptarà amb una aportació mínima anual del Consell de 
2.000.000 € i una durada de 4 anys. 
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PROPOSTES DE SUPORT PER A LES PERSONES I COL·LECTIUS MÉS 
VULNERABLES 
 
30.El grup de consellers del Partit Popular insta al Govern del Consell de Mallorca a 

promoure i signar un conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Palma per a la 
concertació de places residencials temporals d'urgència social amb l'objecte de donar 
una resposta immediata a les persones majors amb situacions sobrevingudes de 
desprotecció greu per abandonament, maltractament, pèrdua del cuidador per èxitus 
o malaltia i desnonament o condicions estructurals de l'habitatge que l'obliguin a 
l'abandonament imminent de la mateixa. 

 
31.El grup de consellers del Partit Popular insta al Govern del Consell de Mallorca a 

signar dins el conveni marc de col·laboració amb la Conselleria de serveis socials i 
cooperació que la gestió de les places públiques insulars dels centres residencials de 
Pollença i Sant Joan incloses a la xarxa pública d’atenció a la dependència de 
Mallorca es dugui a terme des de l’IMAS. 

 
32.El grup de consellers del Partit Popular insta al Govern del Consell de Mallorca a 

intensificar el programa de “Suport i Formació als Familiars Cuidadors” que des de 
l’IMAS s'ofereix a tots els municipis de Mallorca. 

 
33.El grup de consellers del Partit Popular insta al Govern del Consell de Mallorca a 

elaborar i realitzar un pla d’inversions a les residències del consell per tal de 
reconvertir les places de vàlids en places per persones dependents, i així donar 
resposta a la llarga llista d’espera de places residencials a Mallorca. 

 
34.El grup de consellers del Partit Popular insta al Govern del Consell de Mallorca a 

resoldre dins el primer semestre de 2016 el concurs de la contractació amb les 
entitats de menors. 

 
35.El grup de consellers del Partit Popular insta al Govern del Consell de Mallorca a 

establir un conjunt de mesures de recolzament als joves ex-tutelats (per majoria 
d'edat) per facilitar el seu procés d'emancipació. 

 
36.El grup de consellers del Partit Popular insta al Govern del Consell de Mallorca a 

contractar 10 places d’acolliment residencial de caràcter terapèutic a Mallorca per 
donar resposta a les necessitats d’atenció especialitzada en aquest àmbit dels menors 
tutelats, atesa la falta de recursos residencials públics. 

 
37.El grup de consellers del Partit Popular insta al Govern del Consell de Mallorca a 

posar en marxa, de forma experimental, un nou programa d’acolliment familiar, 
també terapèutic, per complementar el programa residencial de caràcter terapèutic. 

 
38.El grup de consellers del Partit Popular insta al Govern del Consell de Mallorca a 

reclamar al Govern la gestió del Pressupost de la Renda Bàsica destinada als 
ciutadans de Mallorca. 
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39.El grup de consellers del Partit Popular insta al Govern del Consell de Mallorca a 
millorar la coordinació entre el Consell i els ajuntaments en relació a la RMI per tal 
d’eliminar terminis excessius i traves burocràtiques innecessàries a l’hora que 
s’avaluï la possibilitat que siguin els propis ajuntaments que gestionin aquest servei. 

 
40.El grup de consellers del Partit Popular insta al Govern del Consell de Mallorca a 

dotar la xarxa d’inserció social d’algun recurs assistencial en la part forana per 
atendre les persones en situació d’exclusió social profunda, ja que, actualment, tots 
els centres es troben al terme municipal de Palma. 

 
41.El grup de consellers del Partit Popular insta al Govern del Consell de Mallorca a 

impulsar i/o coordinar un projecte de “Housing First”, tal com han fet altres ciutats, 
per tal de afavorir l’inclusió social. 

 
 
42.El grup de consellers del Partit Popular insta al Govern del Consell de Mallorca a 

crear una taula de coordinació de totes les entitats públiques i privades que atenen a 
persones amb urgències socials, per tal de millorar la resposta que es dona i evitar 
duplicitats i concurrències. 

 
43.El grup de consellers del Partit Popular insta al Govern del Consell de Mallorca 

habilitar un pla d’ajuts de tramitació urgent, per tal de fer front a la pobresa 
energètica i de subministraments que afecta a les famílies mallorquines. 

 
44.El grup de consellers del Partit Popular insta al Govern del Consell de Mallorca a fer 

una dotació extraordinària de 2 milions d’Euros als ajuntaments pel pagament de 
lloguers a persones que estan en processos de desnonament, evitant així que es 
quedin al carrer. 

 
45.El grup de consellers del Partit Popular insta al Govern del Consell de Mallorca a 

introduir clàusules socials a tots els contractes externs que facin tots els departaments 
del Consell de Mallorca amb empreses privades i entitats sense afany de lucre, per 
tal d’inserir laboralment a persones que tenen la prestació de la RMI i dones víctimes 
de violència de gènere que cobren la prestació gestionada pel Consell. 

 
46.El grup de consellers del Partit Popular insta al Govern del Consell de Mallorca a 

posar en marxa el procediment per reservar un % de la quantia dels contractes 
externs que fan tots els departaments del Consell per a contractes amb Centres 
Especials de Treball i Empreses d’Inserció. 

 
47.El grup de consellers del Partit Popular insta al Govern del Consell de Mallorca a 

crear places pels joves amb determinades discapacitats que provenen del sistema 
educatiu perquè puguin accedir sense demores a un centre adequat a les seves 
necessitats. 

 
48.El grup de consellers del Partit Popular insta al Govern de les Illes Balears perquè 

tengui intèrprets de llengües de signes als hospitals públics per tal de fer possible la 
normalitat amb l’atenció a les persones amb discapacitat auditiva. 
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49.El grup de consellers del Partit Popular insta al Govern del Consell de Mallorca a 

potenciar la feina de la “Taula per l’accessibilitat”, per tal de fer possible 
l’eliminació de les barreres arquitectòniques als edificis públics de tots els municipis 
de Mallorca. 

 
50.El grup de consellers del Partit Popular insta al Govern del Consell de Mallorca crear 

“l’oficina per l’accessibilitat” depenent del departament d’infraestructures, tal com 
ha fet l’Ajuntament de Palma. 

 
51.El grup de consellers del Partit Popular insta al Govern del Consell de Mallorca a 

que el 9% de millora salarial transferit pel Govern Balear al Consell de Mallorca i 
que es paga mensualment a les entitats de discapacitat, s’inclogui al preu/plaça. 

 
52.El grup de consellers del Partit Popular insta al Govern del Consell de Mallorca a 

impulsar accions als centres escolars per prevenir i sensibilitzar als joves sobre la 
violència de gènere. 

 
53.El grup de consellers del Partit Popular insta al Govern del Consell de Mallorca a 

realitzar cursos de formació en polítiques d’igualtat, adreçat al personal dels 
ajuntaments de Mallorca amb la finalitat de preparar la implantació dels plans 
d’igualtat per als municipis que encara no en tenen. 

  
54.El grup de consellers del Partit Popular insta al Govern del Consell de Mallorca a 

aplicar la perspectiva de gènere a les seves politiques públiques i impulsarà el Pla 
Estratègic d’Igualtat de Mallorca així com ha fet amb el Pla d’igualtat de l’Institució. 

 
55.El grup de consellers del Partit Popular insta al Govern del Consell de Mallorca a 

exigir el Govern de les Illes Balears l’eliminació de la Conselleria de Benestar Social 
ja que representa una duplicitat amb la Conselleria de Benestar Social del Consell de 
Mallorca. 

 
 
PROPOSTES PER A UNA MALLORCA MÉS SOSTENIBLE, MILLOR 
COMUNICADA I TERRITORIALMENT EQUILIBRADA 
 
 
56.El grup de consellers del Partit Popular insta al Govern del Consell de Mallorca a la 

creació d'un vedat social per cobrir la demanda dels caçadors de l'illa, i aplicar un 
model de bones pràctiques i bona gestió cinegètica. 

 
57.El grup de consellers del Partit Popular insta al Govern del Consell de Mallorca a 

impulsar la Certificació de Qualitat de Caça Major a més finques interessades, i 
desenvolupar un nou Certificat de Qualitat de Caça Menor per diversificar l’oferta de 
turisme cinegètic a l’illa de Mallorca. 

 
58.El Partit Popular insta al Consell de Mallorca a implementar la funció del Centre 

Cinegètic de Mallorca amb  més activitats de cohesió social. 
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59.El grup de consellers del Partit Popular insta al Govern del Consell de Mallorca a 

potenciar les línies de foment del turisme cinegètic, tant de caça major com de caça 
menor, així com les activitats econòmiques en matèria de caça. 

 
60.El grup de consellers del Partit Popular insta al Govern del Consell de Mallorca a 

seguir fent feina per instaurar les apostes on-line, dins el marc legal. 
 
61.El grup de consellers del Partit Popular insta al Govern del Consell de Mallorca a 

seguir fent feina amb l’Institut de l’Esport Hípic per fer realitat agricultura, trot i 
turisme. 

 
62.El grup de consellers del Partit Popular insta al Govern del Consell de Mallorca a 

adoptar mesures per potenciar i incrementar la reducció, la reutilització i el 
reciclatge, especialment als municipis de més de 20.000 habitants. 

 
63.El grup de consellers del Partit Popular insta al Govern del Consell de Mallorca a 

aprovar el nou Pla Director de Residus dins el 2016 
 
64.El grup de consellers del Partit Popular insta al Govern del Consell de Mallorca a 

seguir fent feina convocant-la i escoltant la mesa de residus per avançar les solucions 
amb les polítiques de tractament de residus, a més a més de l’aprovació d’un 
calendari. 

 
65.El grup de consellers del Partit Popular insta al Govern del Consell de Mallorca a 

que es comprometi a garantir a la ciutadania la congelació de la taxa d’incineració 
durant tota aquesta legislatura. 

 
66.El grup de consellers del Partit Popular insta al Govern del Consell de Mallorca 

seguir redactant catàlegs de camins públics dels ajuntaments segons la convocatòria 
pública que es va fer. 

 
67.El grup de consellers del Partit Popular insta al Govern del Consell de Mallorca a 

que l'aprovació del Pla Especial d’ordenació i de Protecció de la Ruta Artà-Lluc GR-
222 es farà amb consens amb els propietaris, sense imposicions ni expropiacions.  

 
68.El grup de consellers del Partit Popular insta al Govern del Consell de Mallorca a 

seguir treballant amb els propietaris i amb totes les entitats afectades que inclogui un 
termini per aprovar definitivament el Pla Especial de la Ruta de Pedra en Sec. 

 
69.El grup de consellers del Partit Popular insta al Govern del Consell de Mallorca a 

potenciar els valors del medi ambient mallorquí, la xarxa de refugis, les rutes 
senderistes, el trot, que formen part de l’essència de Mallorca amb l’objectiu de fer 
feina transversalment cavalls, agricultura i turisme. 

 
70.El grup de consellers del Partit Popular insta al Govern del Consell de Mallorca a 

obrir el Refugi de sa Coma den Vidal (Estellencs). 
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71.El grup de consellers del Partit Popular insta al Govern del Consell de Mallorca a 
que es presenti en el termini de tres mesos el Pla d’actuacions 2016-2017 de les 
activitats del Consorci de la Serra de Tramuntana i el nomenament del Director 
Gerent, tot això dirigit a mantenir el paisatge cultural, molt especialment les accions 
encaminades a la defensa de les activitats agricoles de la Serra. 

 
72.El grup de consellers del Partit Popular insta al Govern del Consell de Mallorca a 

seguir restaurant les barques tradicionals mallorquines segons la convocatòria 
pública que es va fer. 

 
73.El grup de consellers del Partit Popular insta al Govern del Consell de Mallorca a 

seguir realitzant accions adreçades als escolars de l'illa per crear consciència del que 
suposa que un territori sigui declarat patrimoni mundial. 

 
74.El grup de consellers del Partit Popular insta al Govern del Consell de Mallorca a 

seguir promocionant els valors turístics de la Serra com a patrimoni mundial i 
aconseguir la implicació del sector turístic per a que els agents locals també es 
beneficiïn del nomenament. 

 
75.El grup de consellers del Partit Popular insta al President del Consell de Mallorca i al 

seu equip de Govern a promoure l’economia de la Serra de Tramuntana, com a eix 
clau pel manteniment i la millora del territori declarat patrimoni mundial, mitjançant 
la promoció dels productes agroalimentaris de la Serra i del comerç local. 

 
76.El grup de consellers del Partit Popular insta al Govern del Consell de Mallorca a 

que l'aprovació del Pla Especial d’ordenació i de Protecció de la Ruta Artà-Lluc GR-
222 es farà amb consens amb els propietaris, sense imposicions ni expropiacions.  

 
77. El grup de consellers del Partit Popular insta al Govern del Consell de Mallorca a 

donar recolzament als municipis de l’illa, tant tècnic com econòmic, per tal de 
facilitar la seva adaptació al Pla Territorial: 

 
- Amb la convocatòria anual de subvencions. 
- Amb l’assessorament tècnic. 

 
78. El grup de consellers del Partit Popular insta al Govern del Consell de Mallorca a 

iniciar i completar abans de finalitzar l’actual mandat la revisió i modificació del 
Pla Territorial de Mallorca donat que s’han complert els 10 anys des de la seva 
aprovació. 

 
79. El grup de consellers del Partit Popular insta al Govern del Consell de Mallorca a 

respectar l’autonomia municipal en la tramitació i aprovació de les normes 
urbanístiques i catàlegs de patrimoni dels ajuntaments, de tal forma que únicament 
s’apliquin criteris tècnics i no es modifiquin subjectivament les propostes 
municipals amb criteris polítics que modifiquin la voluntat del plenari de 
l’ajuntament. 
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80. El grup de consellers del Partit Popular insta al Govern del Consell de Mallorca a 
que dins la revisió i modificació del Pla Territorial de Mallorca es modifiquin les 
Àrees de Transició previstes al poble de Caimari i que impedeixen la declaració 
d’interès general per la construcció urgent d’una escola nova. 

 
81. El grup de consellers del Partit Popular insta al Govern del Consell de Mallorca a 

donar a conèixer el contingut del reglament de la Llei 2/2014 de 25 de març 
d’Ordenació i ús del sòl a fi de facilitar la seva aplicació.  

 
82. El grup de consellers del Partit Popular insta al Govern del Consell de Mallorca a 

aprovar, licitar i iniciar les obres dins l’any 2016 dels projectes:  
 

- Desboblament de la carretera Llucmajor-Campos (Ma-19) 
  - Variant Nord d’Inca. 
 

83. El grup de consellers del Partit Popular insta al Govern del Consell de Mallorca a 
aprovar i iniciar dins l’any 2016 les licitacions dels projectes:  

 
   - Variant d’Algaida 
   - Accés Lloseta 

- Carril ràpid a la Via Cintura entre l’Autopista Central i la 
carretera de Sóller. 

 
84. El grup de consellers del Partit Popular insta al Govern del Consell de Mallorca a 

redactar dins l’any 2016 els nous projectes inclosos dins el Conveni amb el 
Ministeri de Foment: 

 
   - Variant d’Artà 
  - Variant de Campanet. 
 
85. El grup de consellers del Partit Popular insta al Govern del Consell de Mallorca a la 

continuació del pla extraordinari de reforços de ferm a les carreteres per garantir la 
seguretat en els trams considerats perillosos prioritzant les carreteres de la zona de 
la Serra de Tramuntana.  
 

86. El grup de consellers del Partit Popular insta al Govern del Consell de Mallorca a 
aprovar i executar un projecte d’enllumenat del Túnel d’En Fumat a Pollença.  

 
87. El grup de consellers del Partit Popular insta al Govern del Consell de Mallorca a 

aprovar, licitar i començar a executar durant l’any 2016 els projectes de millora de: 
 
   - Carretera de Ses Salines a Colònia de Sant Jordi 
  - Carretera de s’Estanyol de Llucmajor. 
 
88. El grup de consellers del Partit Popular insta al Govern del Consell de Mallorca a 

continuar e incrementar  la política d’eficiència energètica a la xarxa de carreteres, 
iniciat el segon semestre de 2011. 
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89. El grup de consellers del Partit Popular insta al Govern del Consell de Mallorca a 
l’equip de Govern del Consell de Mallorca a pactar amb la resta dels grups polítics 
del Consell,  l’Ajuntament de Palma i els col·lectius de veïns el projecte de Tram 5 
de la Via Conectora.  

 
90. El grup de consellers del Partit Popular insta al Govern del Consell de Mallorca a 

demanar al Govern de les Illes Balears a pagar, sense retards als veïns, la subvenció 
per l’ús del Túnel de Sóller. 

 
 
PROPOSTES PER IMPULSAR LA CULTURA, L’ESPORT I EL PATRIMONI DE 
MALLORCA 
 
91. El grup de consellers del Partit Popular insta al Govern del Consell de Mallorca a 

incrementar el pressupost del departament de Cultura i Patrimoni el pròxim 
pressupost, en la línea dels darrers anys, per tal de seguir ajudant i donant suport a 
les activitats culturals que es produeixen i tenen lloc a Mallorca, fent costat a tots 
els sectors culturals.  

 
92. El grup de consellers del Partit Popular insta al Govern del Consell de Mallorca a 

publicar les convocatòries de la Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports 
dins el Termini del primer trimestre de l´any. 

 
93. El grup de consellers del Partit Popular insta al Govern del Consell de Mallorca a 

fomentar el circuit d´arts escèniques i la col·laboració amb la Xarxa de teatres 
públics. 

 
94. El grup de consellers del Partit Popular insta al Govern del Consell de Mallorca a 

executar les Inversions estatutàries de Can Weyler, Antoni Catany, Santueri, 
Bellpuig, Raixa, Serra de Tramuntana i rehabilitació de valors paisatgístics com a 
projectes culturals i patrimonials cabdals per a la illa de Mallorca, dinamitzadors de 
la nostra economia i millorant la nostra oferta turística. 

 
95. El grup de consellers del Partit Popular insta al Govern del Consell de Mallorca  

amb col·laboració dels Ajuntaments, a posar en marxa, en el termini de sis mesos, 
la possibilitat d’aconseguir espais públics que puguin ser utilitzats com a locals 
d’assaig pels músics locals. 

 
96. El grup de consellers del Partit Popular insta al Govern del Consell de Mallorca a 

que des del Teatre Principal a incrementar el programa per a promoure els artistes 
locals i donar cabuda a la indústria cultural pròpia de Mallorca fent un programa 
especial que presentarà la Fundació en el termini d’un mes. 

 
97. El grup de consellers del Partit Popular insta al Govern del Consell de Mallorca a 

donar suport al sector audiovisual de Mallorca, habilitant, en el pròxim pressupost 
una partida, pressupostària, duplicant la actual per línea d’ajudes). 
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98. El grup de consellers del Partit Popular insta al Govern del Consell de Mallorca a 
reobrir en el termini de tres mesos les instal·lacions del Museu Krekovic perquè 
sigui un centre en ple funcionament i que permeti conservar, investigar i difondre el 
seu fons. 

  
99. El grup de consellers del Partit Popular insta al Govern del Consell de Mallorca a  

executar las fases d’implantació en un període màxim d’un any el projecte Walking 
of words (Mallorca Literària), una de les actuacions pioneres a Mallorca en l’àmbit 
de la difusió de la cultura i que compren ses rutes literàries a través de la geografia 
de l’illa amb l’objectiu de revaloritzar el patrimoni literari lligat o associat a 
Mallorca i posar-lo a disposició de tots els residents i visitants 

 
100. El grup de consellers del Partit Popular insta al Govern del Consell de Mallorca a 

estendre i augmentar l’oferta d’activitats culturals a altres pobles de Mallorca, “El 
Jardí Màgic” el dissabte llegim i ens divertim a la Misericòrdia” presentant una 
programació en el Termini de dos mesos. 

 
101. El grup de consellers del Partit Popular insta al Govern del Consell de Mallorca i al 

vicepresident i conseller de Cultura, Patrimoni i Esports a informar mensualment a 
aquest plenari de les gestions realitzades per la constitució del Centre Internacional 
de Fotografia Toni Catany. 

 
102. El grup de consellers del Partit Popular insta al Govern del Consell de Mallorca a 

que el Arxiu de so i imatge es vagi constituint en la futura filmoteca de Mallorca, 
presentant a plenari, abans de tres mesos un projecte per constituir s´arxiu de so i 
imatge en sa filmoteca de Mallorca contemplant la forma jurídica que l’ha de regir. 

 
103. El grup de consellers del Partit Popular insta al Govern del Consell de Mallorca a 

definir, abans de 3 mesos, el model de gestió i explotació del Poliesportiu de San 
Ferran. 

 
104. El grup de consellers del Partit Popular insta al Govern del Consell de Mallorca a 

que en el termini de tres mesos, un pla d’obres i millores del Poliesportiu de San 
Ferran, a l’objecte de donar solucions a las deficiències existents. 

 
105. El grup de consellers del Partit Popular insta al Govern del Consell de Mallorca a 

Incrementar la protecció del patrimoni natural, cultural, històric i etnològic per fer 
possible la preservació i projecció de la identitat pròpia de Mallorca, bàsica pel 
desenvolupament social i econòmic. Amb una línea de ajudes als ajuntaments i que 
pressentin en aquest plenari una proposta ferma en el termini d’un mes. 

 
106. El grup de consellers del Partit Popular insta al Govern del Consell de Mallorca a  

destinar recursos necessaris tant tècnics com econòmics per donar suport als 
municipis menors de 2000 habitants, per tal de facilitar al màxim el 
desenvolupament de programes i jornades de caire esportiu de base dins el seu 
terme municipal. 
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107. El grup de consellers del Partit Popular insta al Govern del Consell de Mallorca a 
promocionar modalitats esportives poc conegudes i practicades, amb personal tècnic 
qualificat, per tal de poder facilitar un bagatge esportiu ampli als nins i nines de 
Mallorca.  

 

El Sr. ROVIRA (PP) inicia la seva intervenció. 

Recorda que el Debat de Política General va ser mediàtic, centrat en els discursos, però avui ja cal 
explicar les propostes pròpies i prendre partit respecte a les propostes dels altres Grups polítics.  

Observa que, en teoria, haurien de sorgir del primer debat.  

Recorda també que al president del Consell de Mallorca no li agrada el format del Debat de Política 
General de la institució i diu que, de forma intencionada, va fer un discurs tremendament avorrit, com va 
reconèixer ell mateix.  

Opina que no cal fer-ho intencionadament, perquè normalment el debat ja ho sol ésser, avorrit, pel que fa 
a la durada dels discursos, però l’important és que d’aquell debat en surt el que se farà avui, basat en uns 
plantejaments dels quals en poden sorgir moltes propostes concretes que poden ser molt positives per al 
Consell de Mallorca i per a la ciutadania de Mallorca si finalment es posen en pràctica les que s’aproven.  

Assenyala que el Grup Popular ha presentat 107 propostes, de les quals n’hi ha una repetida per error (la 
núm. 76), que se retira en aquest moment. Així, queden 106 propostes, que pretenen ser un autèntic pla de 
treball del Partit Popular basat en temes prioritaris per als propers mesos. Evidentment, no són les 
úniques, atès que en el dia a dia es veuran moltes altres coses que se fan sense necessitat d’una proposta 
prèvia, però aquestes pretenen millorar Mallorca.  

Explica que aquestes 106 propostes s’han dividit en cinc blocs, que són els següents:  

El primer bloc conté les que pretenen aconseguir un Consell de Mallorca més eficaç, més transparent i 
sanejat, útil i proper a la gent. Les dues primeres són les més importants, per la qual cosa els dedicarà més 
temps que a la resta durant la seva exposició. Tot seguit les explica. 

La primera proposta es refereix a la necessitat de respectar el format del debat entre el president de la 
institució i els Grups de l’oposició tot fent un repàs conjunt de la situació política de la institució que 
permeti a l’oposició debatre cara a cara amb el president. 

El Grup Popular considera que aquest debat, per molt avorrit que resulti i per bé que al president li resulti 
molest, és molt important per a l’oposició i per a la ciutadania de Mallorca, atès que és l’únic en tot l’any 
en el que l’oposició té l’oportunitat de debatre de forma global i generalitzada amb el president, que és el 
responsable final i màxim del treball del seu equip, de tota la política que es fa en el Consell de Mallorca.  

Fa avinent que no es pot aconseguir en els Plens ordinaris, on es debat amb els consellers executius o amb 
els Grups polítics que conformen l’equip de govern de la institució, però no es tracta d’una visió conjunta 
de la gestió de la institució.  

Opina que és possible, millorar-ne el format, com ara que en comptes de fer un Ple com el d’avui, amb les 
propostes de resolució, se’n fes un més proper a la data del Debat de Política General exclusivament per a 
aquestes propostes de resolució, sense mesclar-les amb els Plens ordinaris. Pensa que es tracta de millorar 
el format, però no de canviar-lo. 

Diu que si l’equip de govern té altres idees o altres intencions les ha de dur endavant, i el Grup Popular ja 
les criticarà si és el cas. Reitera que considera necessari mantenir un debat anual directament amb el 
president del Consell de Mallorca.   

La segona proposta és en realitat la més important entre totes. Comenta que és cert que el president va 
estendre la mà, que l’oposició va demanar també un diàleg real per aconseguir acords i que se varen 
establir compromisos en aquest sentit.  

Opina que va quedar molt bé en el debat, però fa notar que en realitat totes aquestes coses solen acabar en 
autèntics jocs florals, jocs de paraules, poesia, etc, raó per la qual alguna vegada s’ha d’aconseguir que 
quedi establert en acords concrets que finalment se compleixen.  
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Els grans temes que s’haurien d’intentar negociar, segons el parer del Grup Popular són: aconseguir 
algunes negociacions en el pressupost, que no se’ls despatxi amb 0 esmenes aprovades; que es pactin 
temes referits a competències de gestió; que se pactin temes de finançament del Consell de Mallorca; que 
se pactin els plans i els projectes que se tramiten en la institució, les concessions, que són de gran 
importància (com és el cas de la ITV, per exemple). 

Diu al president que no volen perdre el temps en debats sobre temes que l’equip de govern ja tengui 
decidits, sinó sobre temes que realment es puguin decidir entre tots els Grups polítics de la institució.  

Puntualitza que no es refereix al tema de la Diada de Mallorca, atès que li sembla bé tot el que se farà en 
aquest sentit durant els mesos en què se debatrà. Diu que se refereix a altres temes molt més importants 
per a la ciutadania.  

Del primer grup de propostes destaca, entre d’altres, les referides a la publicitat institucional, al rebuig a 
la campanya “Repensem Mallorca”, la cooperació internacional, la reforma del ROF o la necessitat de 
tenir actualitzada la informació que preveu el Codi Ètic que es va implantar durant la passada legislatura.  

També sobre el bon ús dels cotxes oficials, el reconeixement de la carrera professional dels treballadors 
del Consell de Mallorca, les reclamacions al Govern balear del deute pendent que té amb aquesta 
institució, la petició de compromís social, amb un percentatge mínim, del pressupost del Consell de 
Mallorca, evitar les duplicitats i reclamar al Govern balear la transferència de la gestió que encara manté 
en temes de Cooperació Local. 

El segon bloc conté propostes per impulsar el compromís del Consell de Mallorca amb els ajuntaments; 
se reclama elaborar un Pla director sectorial que reguli el Servei de Bombers i cobrir les 26 places de 
bomber ja dotades econòmicament; se reivindica que en l’Assemblea de Batles i Batlesses es tractin 
temes realment importants i que no es reuneixi de forma periòdica quan els temes a tractar siguin només 
d’informació que se podria enviar fins i tot per correu electrònic; es demana ajuda tècnica per als 
ajuntaments, però que no es limitin a prometre-la sinó que sigui efectiva; que l’import recaptat per al 
Serpreisal es dediqui efectivament a atendre les emergències; que la Cooperació Local se pacti sempre 
amb l’oposició i amb els ajuntaments i posar en marxa plans especials d’ajuda als municipis per a 
inversions en camins i carreteres, donant prioritat a les rutes cicloturístiques.  

El tercer bloc té com a objectiu donar suport a les persones i als col· lectius més vulnerables i la defineix 
com la competència més important del Consell de Mallorca, raó per la qual ha de ser la millor dotada 
econòmicament. En aquest sentit, fa notar que s’hauria de marcar el 50% del pressupost com a límit 
mínim a aconseguir. Tot i que no és fàcil, pensa que s’hi hauria d’arribar poc a poc i entre tots els Grups 
polítics.  

Destaca que se reclama al Govern balear la gestió de totes les competències socials i molt especialment la 
centrada en la Renda Bàsica. 

Tot seguit anomena una a una les vint-i-sis propostes restants, referides a definir el marc legal i 
l’establiment de convenis de col·laboració que permetin la correcta gestió dels diversos àmbits, com ara: 
persones majors en situació especialment greu; formació i suport als familiars cuidadors; reconversió de 
les places de vàlids de les residències en places per a persones dependents, per tal de reduir-ne la llista 
d’espera; resolució ràpida dels problemes de contractació existents amb les entitats de Menors; programa 
d’acolliment familiar terapèutic; millor coordinació amb els ajuntaments pel que fa a la renda mínima 
d’inserció; evitar duplicitats entre administracions en l’atenció a persones amb necessitats socials urgents; 
un pla de lluita contra la pobresa energètica; disposar de 2 M€ per a col· laborar amb els ajuntaments en la 
lluita contra els desnonaments; creació de places per a joves discapacitats que provenen de centres 
d’ensenyament, per poder accedir als centres adequats a les seves necessitats; potenciar la presència dels 
intèrprets de la llengua de signes en els hospitals públics; crear i potenciar la Mesa per a l’Accessibilitat i 
impulsar accions educatives per als joves referides a la violència de gènere. 

Un quart bloc conté propostes per a una Mallorca sostenible, millor comunicada i equilibrada 
territorialment.  

Es plantegen accions concretes en matèria de Caça (de vedat social, de caça major, un nou certificat de 
caça menor i potenciar el turisme cinegètic), de l’Esport Hípic (apostes on line i suport al món del trot), 
de política de Residus (potenciar la reducció, la reutilització i el reciclatge, l’aprovació urgent del Pla de 
Residus i donar més importància a la Mesa de Residus, congelar la tarifa de residus durant la present 
legislatura, amb el compromís oportú de l’equip de govern per aconseguir-ho).  
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També se demana: que continuï la redacció de catàlegs de camins per als ajuntaments;  que se continuï 
treballant amb els propietaris i entitats pel que fa a la ruta de Pedra en Sec; potenciar la creació de refugis 
i les rutes senderistes; impulsar el Consorci Serra de Tramuntana amb accions educatives, amb el Pla 
d’actuacions i amb el nomenament del director gerent, per tal de promoure els valors d’aquest indret i 
l’ajuda als propietaris de les finques.  

Quant als temes urbanístics i territorials, se demana: ajuda als ajuntaments en relació a l’aprovació i 
l’adaptació dels seus planejaments i que es respecti la seva autonomia política sobre l’urbanisme; revisió 
del Pla territorial  de Mallorca (PTM) de la forma més pactada possible; una modificació puntual del 
PTM, per fer possible el projecte de l’escola de Caimari, independentment del fet que el seu ajuntament 
utilitzi altres vies per intentar solucionar aquest problema.  

En matèria de Carreteres, se demanen compromisos clars sobre determinats projectes, i els detalla. 
Comenta que l’any passat el Partit Popular els va deixar pendents en la Comissió de Medi Ambient, que 
estan endarrerits, però voldria que s’intentàs impulsar-los per poder iniciar les obres durant aquest any, o 
almenys la seva licitació. 

També se pretén: que se continuï treballant en plans extraordinaris d’asfaltatge i d’eliminació de punts 
negres en la xarxa secundària i en la serra de Tramuntana; que se pacti amb els afectats el tram cinquè de 
la Via Connectora o Segon Cinturó; reclamació al Govern balear la màxima puntualitat en el pagament de 
la subvenció als veïns per a l’ús del túnel de Sóller.  

El cinquè bloc pretén impulsar la cultura, l’esport i el patrimoni històric i artístic de Mallorca. Les 
propostes més rellevants són: que passi al Consell de Mallorca la gestió de dos equipaments culturals 
emblemàtics (Museu de Mallorca i Can Salas); que s’incrementi el pressupost del departament; que se 
publiquin durant el primer trimestre, si és possible, les convocatòries; que se fomenti el Circuït d’Arts 
Escèniques; que s’executin les inversions estatutàries; que s’incrementin els programes a favor dels 
artistes locals; l’ajuda a la indústria cultural de Mallorca; reobrir al més aviat possible el Museu Krekovic; 
que se constitueixi l’Arxiu d’Imatge i So de la Filmoteca de Mallorca; redefinir la gestió i fer inversió en 
el Poliesportiu de Sant Ferran. 

Assenyala que el Grup Popular ha presentat les propostes de forma coherent amb el discurs que se va 
pronunciar en el darrer Debat de Política General.  

Atès que el Consell de Mallorca té 29 M€ més en el seu pressupost d’enguany i possiblement els tengui 
també en el futur, s’ha de destinar aquesta quantitat a créixer en activitat, en el servei a la ciutadania i 
augmentar la potència de la institució, per tal de no créixer només en volum inútil sinó en gestió.  

Adverteix que seria desitjable que qui governi el Consell de Mallorca la propera legislatura no es vegi en 
l’obligació d’haver de posar a dieta la institució perquè hagi engreixat exageradament durant l’actual 
legislatura.  

Es mostra convençut que les propostes de resolució que ha proposat el seu Grup serveixen precisament 
per a aquesta finalitat.  

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

Dóna l’enhorabona als membres del Grup Popular pel fet de presentar 106 propostes, la qual cosa 
demostra que han fet una bona feina i que tenen ganes de treballar.  

Fa un símil futbolístic per definir la seva energia. Fa notar al Sr. Rovira que durant la passada legislatura 
no varen fer res i per aquest motiu ara estan descansats; es nota que tenen ganes d’actuar i d’aportar 
energies i feina per a la institució, cosa que el Grup El Pi-Proposta per les Illes dubta que fessin durant la 
passada legislatura.  

Assegura que la seva inactivitat i la seva deixadesa ha conduït cap a moltes coses negatives de les que 
tenim actualment.  

Observa que el Grup Popular presenta un conjunt de propostes valentes, moltes d’elles de sentit comú, 
alguna demagògica, alguna d’impossible compliment i alguna que frega fins i tot el cinisme.  

Anuncia que el seu Grup votarà a favor de 76 de les seves 106 propostes i les cita tot seguit: de la 1 a la 6; 
de la 8 a la 11; la 13, la 14, la 18; de la 20 a la 25; la 27, la 28; de la 31 a la 35; de la 37 a la 42; de la 46 a 
la 54; de la 56 a la 58; de la 60 a la 66; de la 68 a la 71; de la 73 a la 75; de la 77 a la 79; de la 84 a la 94; 
la 97, la 99, la 102 i la 107. 
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Observa que algunes d’aquestes propostes fan pujar els colors a algunes de les persones presents en 
aquesta sala de Plens, i en posa uns exemples.  

És el cas de la proposta 2, pel fet que el Grup Popular demani ara pactar amb el Govern balear el 
finançament de la institució, quan durant la passada legislatura no hi va haver cap millora en el 
finançament del Consell de Mallorca. Diu que, evidentment, seu Grup donarà tot el suport a la proposta. 

També el fet que demani noves competències, quan no hi va haver cap transferència de competències 
durant la passada legislatura.  

Quant a la redacció d’un pla d’intervenció en àmbits turístics, fa notar al Sr. Rovira que encara l’esperen; 
n’és un altre exemple. 

Pel que fa a la revisió del Pla territorial de Mallorca, retreu que el Partit Popular ni se’l va mirar, en quatre 
anys de govern.  

Observa que la redacció del Pla director sectorial de comerç és un cas idèntic.  

Sobre l’ordenació de la protecció de la ruta d’Artà a Lluc retreu que el projecte va romandre dins un 
calaix durant cinc anys.  

Quant a la proposta 18, referida a la transferència dels recursos econòmics que actualment gestiona el 
Govern balear, per mitjà del Fons de Cooperació Local, reitera que la votaran a favor perquè hi estan 
completament d’acord, com també és el cas de la 22, la 23 i la 25.  

Retreu que demanin un pla director sectorial que reguli el Servei de Bombers de Mallorca, que no se va 
fer en quatre anys mentre ho va gestionar el Partit Popular. També demanen que se cobreixin les 26 
places de bomber, que l’any 2015 ja estaven dotades econòmicament, amb un pressupost que havia fet el 
Partit Popular.  

També retreu que se demani la cooperació amb els ajuntaments de Mallorca en la formació del personal 
municipal, secretaris, interventors i tresorers.  

El mateix opina el seu Grup de la proposta 60 i de la 62 (adoptar mesures per a potenciar i incrementar la 
reducció, la reutilització i el reciclatge) i fa notar que ben poques mesures d’aquest tipus se varen dur a 
terme, durant la passada legislatura.  

És també el cas de la 86 (aprovar i executar un projecte d’enllumenat del túnel d’en Fumat, a Pollença), 
que és ben necessari però el Partit Popular tampoc no ho havia fet. 

Sobre la proposta 89 (pactar amb la resta dels partits polítics el tram 5è de la Via Connectora) recorda que 
la votaran a favor, perquè així ha de ser, però fa avinent al Partit Popular que no s’ha fet fins ara.  

I sobre les propostes referides a Cultura, Patrimoni i Esports diu que són aquestes precisament les que 
freguen ja la demagògia i també el cinisme al qual s’ha referit abans.  

A continuació proposa fer una sèrie de transaccions; en proposa set, i les explica tot seguit.  

Pel que fa a la proposta 29 (donar suport a les rutes cicloturístiques) el seu Grup demana que en comptes 
de destinar-hi 2 M€ n’hi destinin 6 M€, perquè cal donar un impuls a la desestacionalització i a les feines 
que hi estan relacionades, en aquesta illa. Fa notar que no han vist cap informe que determini quina és 
exactament la quantitat que s’hi ha de destinar.  

De la proposta 30 (conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Palma per a la concertació de places 
residencials, temporals, d’urgència social) comenta que no només ha de ser per a Palma sinó que podria 
ser per a tots els ajuntaments de Mallorca que s’hi vulguin adherir. Demana que allà on diu: “Palma” 
digui: “ajuntaments de Mallorca”. 

Sobre la 36 demana que allà on diu: “contractar deu places” digui: “previ estudi, contractar les places 
necessàries”. Argumenta que no saben per què han de ser deu, podrien ser més o menys, d’aquí la 
necessitat de l’estudi que se demana.  

Pel que fa a la 43 (pla d’ajuts de tramitació urgent) demana que a continuació de la paraula “urgent” s’hi 
afegeixi: “gestionat pels ajuntaments de Mallorca” perquè és millor que siguin els ajuntaments els que ho 
gestionin directament.  
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Quant a la 67 (aprovació del Pla especial d’ordenació i protecció de la ruta d’Artà a Lluc) i atès que és 
molt difícil el consens per unanimitat amb tots els propietaris en un tema com aquest, demana que 
s’indiqui: “el màxim consens possible”. També demana que s’elimini la frase: “sense imposicions i sense 
expropiacions”, sobretot “sense expropiacions”, perquè serà molt difícil en cas que algun veïnat no hi 
estigui conforme. Assenyala que s’ha de consensuar, s’ha de parlar, i si no s’arriba a un acord, 
l’administració té aquesta prerrogativa i no s’ha d’eliminar.  

Sobre la 72 comenta que no han entès del tot la seva redacció. Demana que allà on diu: “instar el govern 
del Consell de Mallorca a seguir restaurant les barques tradicionals mallorquines segons la convocatòria 
pública que es va fer” s’elimini la paraula “seguir” i posar “mantenir la línia d’ajudes per restaurar les 
barques tradicionals mallorquines segons la corresponent convocatòria pública.”  

Pel que fa a la 106 demana que no se faci referència únicament als municipis menors de 2000 habitants, 
sinó que se refereixi a tots els municipis, perquè n’hi ha de 3000 de 4000 o de 5000 en la mateixa 
situació. Proposa donar suport a tots els municipis.  

A continuació indica que s’abstendran de votar aquestes propostes: la 12; de la 15 a la17; 19, 44, 45, 55, 
59, 80, 82, 95 i 96.  

Les propostes que votaran en contra són aquestes: la 26, la 81, de la 99 a la 101 i de la 103 a la 105.   

El Sr. GÁLVEZ (Podem Mallorca) intervé tot seguit.  

Fa també un símil futbolístic per fer avinent al Sr. Amengual que la seva intervenció ha deixat el Grup 
Podem Mallorca sense cap possibilitat d’encaixar cap altre gol al Partit Popular. Li demana que per a 
properes ocasions els en reservi alguna possibilitat.  

Sobre les propostes que ha presentat el Grup Popular comenta que la meitat són bones, cosa que els ha 
estranyat moltíssim. Fa notar que de la seva lectura en sorgeixen vàries preguntes directes, i formula 
aquestes al Sr. Rovira: 

- Per què demanen que el govern del Consell de Mallorca pacti amb tots els Grups polítics temes sobre els 
quals el Partit Popular no es caracteritza precisament per haver-ho fet? 

- Ahir exercíeu el poder amb mà ferma i dura, menyspreant la resta dels partits polítics, i avui que estau a 
l’oposició vos convertiu en defensors del diàleg i del respecte? Quines voltes que dóna la vida, veritat? 

- Perquè exigiu el pagament immediat del deute pendent del Govern balear amb el Consell de Mallorca si 
mentre governaveu la Sra. Salom –que encara no ha dit res- se limitava a dir que confiava en que se 
pagàs? 

En aquest punt fa un incís. Diu que la fórmula política del Partit Popular ja és prou coneguda: “Als amics 
se’ls dóna confiança, als adversaris se’ls exigeix.” Observa que és una llàstima que encara no hagin après 
que venen al Consell de Mallorca per a representar al poble i als interessos comuns, no a fer amics i a 
jugar amb els doblers públics. Continúa fent preguntes. 

- Perquè esperau a estar a l’oposició per demanar la implementació d’un programa d’ajudes urgents per 
lluitar contra la pobresa energètica i de subministraments bàsics?.  

Torna a fer un incís. Acusa el Partit Popular de no tenir vergonya, per haver estat durant els darrers quatre 
anys sense fer absolutament res per a això. Reprèn les preguntes. 

- Per què vos preocupau per la perspectiva de gènere i per a la igualtat, mentre es pot veure durant aquests 
dies com impediu el retorn de 1.200 € de la declaració de la Renda a dones amb fills a càrrec (més de 
2.000 dones afectades en tot l’Estat espanyol)? 

Fa un nou incís. Considera que l’esforç que ha fet el Partit Popular per atacar el Grup Podem i allò que 
representa li ha fet perdre l’habilitat de disfressar-se.  

Diu que un partit conservador, que representa la part conservadora de la societat, no li fa justícia a la seva 
ideologia presentant tantes propostes progressistes i dóna la sensació de trobar-se un poc desesperat.  

A continuació se refereix a un altre grup de propostes sobre les quals diu que, misteriosament, ja s’estan 
duent a terme. Retreu al Grup Popular que aprofiti l’avinentesa per demanar al govern del Consell de 
Mallorca que faci allò que ja està fent, suposa que en un intent patètic per aconseguir un titular en algun 
mitjà de comunicació. Planteja una nova pregunta: 
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- Si tant vos agrada el que es fa, perquè no ho vàreu fer quan governaveu?  

Opina que aquesta sensació s’ha encomanat a la major part de les propostes que presenten, i ha deixat un 
perfum de voluntat de dir-li, al govern de la institució, com ha de governar.  

Recorda que des de la bancada del Grup Popular s’ha repetit en diverses ocasions que ningú no els ha de 
dir com han de fer la seva tasca d’oposició. Fa notar al Sr. Rovira que tampoc no pertoca, fer-ho a la 
inversa.  

Tot seguit se refereix al conjunt de propostes que se plantegen per aconseguir una Mallorca més 
equilibrada, més sostenible, millor comunicada i territorialment equilibrada. Retreu que justament allò 
que hi troben és: mesures referents a la caça d’animals, les apostes on line, les carreres de cavalls, 
preservar la serra de Tramuntana i dur endavant les obres de les carreteres que ja tenien compromeses.  

Puntualitza que el seu Grup no està d’acord amb les propostes de caça, però respecta el Pacte del qual 
forma part i al responsable de l’àrea de Caça i accepta allò que vol dur endavant.  

Pel que fa a les inversions estatutàries, fa notar que el Grup Popular demana a l’actual equip de govern 
que executi les inversions que el seu Grup ha tengut paralitzades durant quatre anys. Considera que és 
impressionant, l’actitud que demostra el Partit Popular amb la redacció d’aquestes propostes.  

Atès que han presentat un nombre tan elevat de propostes, 106, demana al Sr. Rovira què varen fer, 
durant la passada legislatura, si és que varen pensar en allò que presentarien l’any 2016. 

Anuncia que el seu Grup votarà la meitat de propostes a favor i l’altre meitat en contra.  

Torna a retreure que una bona quantitat d’elles indignen perquè són referides a qüestions que el Partit 
Popular hauria pogut solucionar fa anys. Diu que arriba tard, el “partit populista”, que du el desfibrilador 
quan el cor ja fa una hora que s’ha aturat.  

El Sr. APESTEGUIA (MÉS per Mallorca) intervé a continuació.  

Fa notar que els tres Grups polítics que conformen l’equip de govern de la institució ja han consensuat 
prèviament el seu parer sobre les propostes, per la qual cosa se limitarà a fer-ne una anàlisi general.  

Destaca que han fet un esforç per aconseguir el consens i de les 106 propostes n’aprovaran més de 60. 
Recorda que són més de les que el Grup Popular va aprovar al Grups de l’oposició en tota la legislatura 
passada. És a dir, en una sola votació, l’actual equip ja demostra més voluntat de consens que la que va 
existir durant la darrera legislatura.  

S’alegra pel fet que només deu mesos després d’haver abandonat el Partit Popular el govern del Consell 
de Mallorca als seus representants se’ls hagin acudit tal quantitat d’idees per dur a terme. En aquest sentit 
coincideix amb el Sr. Amengual (El Pi-Partit per les llles) en que varen tenir quatre anys per dur aquests 
projectes endavant i no varen demostrar ser tan feiners com ara pretenen fer veure.  

També agraeix al Partit Popular que hagi abandonat el discurs de l’aprimar-se, de les liposuccions, de 
l’arrabassar males herbes, etc que indicaven en els seus discursos, i que a la fi facin una aposta per un 
Consell de Mallorca fort i amb capacitat de dur endavant moltes actuacions polítiques. Diu al Sr. Rovira 
que se’n alegra molt, d’aquest canvi.  

Tot seguit fa referència a algunes propostes que criden l’atenció.  

En primer lloc, que demanin que el conseller que proposa una moció tanqui el debat. Fa avinent que ha 
vist, revisant actes anteriors del Ple, que precisament el Grup Popular va votar en contra d’aquesta 
mateixa proposta. Suposa que aquest tipus d’iniciatives es veuen amb més interès des de l’oposició. Diu 
que mantendran la mateixa posició, ara que es troben governant, i li seguiran donant suport, com ja ho 
feien abans.  

En segon lloc, fa notar que és estrany que parlin de les inversions estatutàries després de l’aturada que se 
va sofrir durant quatre anys i el perill que va representar.  

També resulta estrany que vulguin eliminar la Conselleria de Serveis Socials del Govern de les Illes 
Balears, perquè no se va sentir cap comentari ni varen prendre cap partit en aquest sentit durant la passada 
legislatura, quan se va crear per a la Sra. Sandra Fernández.  

Estranya també que parlin de les subvencions econòmiques per fer ús del túnel de Sóller, atès que durant 
el passat mandat va assolir el caràcter de pagament permanent.  
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També provoca estranyesa la seva proposta 12, el fet que un conseller no pugui emprar cotxes 
institucionals i que hagi d’emprar obligatòriament un cotxe oficial. No creu que això sigui un interès 
general de la gent, sinó que allò important és que s’emprin els cotxes oficials i institucionals per a un ús 
públic, i que quedi enregistrat i s’hi apliqui la transparència.  

Assegura al Sr. Rovira que allò que no ocorrerà durant aquesta legislatura serà que una directora insular 
empri un cotxe oficial per anar de La Misericòrdia a Palau Reial.  

Quant a la proposta 26, lamenta que al Partit Popular li semblin avorrida l’Assemblea de Batles i 
Batlesses. És obvi que cadascú té l’interès que té en relació als temes que s’hi debaten, però assegura que 
s’hi ha tractat temes prou importants; si s’han avorrit, procuraran fer-ho més divertit, però li adverteix que 
no se canviarà l’aposta per consultar als batles i batlesses sobre els temes que gestiona el Consell de 
Mallorca.  

Pel que fa a la proposta 67, és del mateix parer que ha expressat el Sr. Amengual (El Pi-Partit per les 
Illes). Evidentment, s’ha de cercar el màxim consens possible, però si aquest no hagués existit, la Sra. 
Soler, exconsellera executiva de Medi Ambient no hagués fet la ruta d’Artà a Lluc; és a dir, si troba que 
no és possible el consens amb un veïnat que no vol que la ruta passi per ca seva, no se faria aquesta ruta. 
Opina que és clar que s’ha d’intentar el consens, però en qualsevol cas l’interès general ha de primar per 
damunt de qualsevol altra consideració.  

Sobre el cas de l’escola de Caimari diu que és evident, l’interès del Consell de Mallorca per arribar a 
construir-la, i tots els Grups polítics s’han manifestat en aquest sentit, però també és clar que s’ha de fer 
per la via del rigor, no per una modificació ad hoc del Pla territorial de Mallorca, perquè d’altra forma 
s’hauria de fer el mateix per a tots els pobles, atès que tots tenen les seves reivindicacions.  

Insisteix a dir que s’ha de gestionar l’urbanisme de forma seriosa.  

Un altre motiu de sorpresa és que el Grup Popular demani que es reobri el Museu Krekovic, perquè ja ho 
està.  

Assenyala que, en línies generals, s’aprovaran les propostes que fan referència a les mesures que 
afavoreixen el consens en aquesta institució, a l’augment de competències, a l’aposta per al benestar 
social, per a la col· laboració amb els ajuntaments i a favor del territori i la sostenibilitat. Diu que més 
endavant se concretaran una per una.  

Considera que és una bona notícia que a la fi l’equip de govern tengui el suport del Grup Popular per 
arribar a aconseguir consensos sobre els temes que gestiona la institució.  

La Sra. SERVERA (PSOE) intervé a continuació. 

En primer lloc, destaca el diàleg i el consens que el Grup Popular ha trobat i trobarà en el Grup Socialista 
per tractar les propostes que presenti. Entén que demostra la diferència de tarannà d’un i altre Grup polític 
en cada legislatura en què han governat.  

Anuncia que avui aprovaran el 55,6% (59 propostes, de les 106 presentades) de les propostes del Grup 
Popular, tot el contrari del que ocorria durant la passada legislatura, en què sobretot durant els tres darrers 
anys no s’aprovava ni el 25% de les propostes del Grup Socialista.  

Explica que acceptaran totes aquelles que proposen millorar la democràcia, que aprofundeixin en la 
petició de donar comptes de la gestió i en el reforçament del Consell de Mallorca com a institució.  

També votaran a favor d’un gran nombre de propostes que reclamen accions que ja s’estan executant 
actualment, com ara la 2, i les referides a la transparència, com en són exemple la 4, la 9 i la 11. 

Anuncia que presentaran onze propostes de transacció, que detallarà al final de la seva intervenció. 

Pel que fa a les propostes que no accepten, explica que en molts casos és perquè no tenen la mateixa 
ideologia però en altres és perquè fixen uns terminis que no responen a cap criteri tècnic o bé perquè són 
d’impossible compliment.  

Tot seguit en posa uns exemples: les propostes 63, 92, 95, 96, 100, 103 i 104, que proposen calendaris 
inviables, i ho justifica amb explicacions concretes.  

Indica que els ha cridat l’atenció el fet que presentin moltes propostes amb les quals no només hi estan 
d’acord, sinó que l’equip de govern ja hi fa feina.  
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Afirma que s’està posant en marxa una institució que estava aturada, i les propostes del Grup Popular 
s’han d’interpretar com un suport a l’actual tasca del govern del Consell de Mallorca. Per aquest motiu 
sorgeix el dubte que ha expressat abans el Sr. Gálvez: perquè no varen posar en marxa durant la passada 
legislatura totes les iniciatives que ara demanen al nou equip de govern?.  

Quant a la proposta 94, referida a les inversions estatutàries, retreu que el Partit Popular passàs, durant 
quatre anys, per damunt d’inversions concedides durant la legislatura en què va ser Presidenta del Consell 
de Mallorca la Sra. Francina Armengol. Fa avinent que precisament fa uns mesos se varen haver de treure 
les referides al monestir de Bellpuig i la del castell de Santueri, precisament perquè no arribaven a poder 
justificar les despeses. En canvi, ara en aquesta proposta demanen que l’equip de govern les executi com 
a inversions estatutàries.  

Indica que, pel que fa a la resta de projectes, ja s’hi fa feina per poder-los executar.  

Sobre la proposta 98 comenta que ja fa cinc mesos que és obert, el Museu Krekovic. Consegüentment, es 
troba en ple funcionament i convida els membres del Partit Popular a visitar-lo.  

Adverteix que no votaran a favor de la demagògia ni de propostes sense fonament, com ara la proposta 79 
ni a la 80. Pel que fa a la 79, entén que fa referència al cas de Maria de la Salut i la 80 a l’escola de 
Caimari. En ambdós casos es tracta d’una fal· làcia que només pretén confondre la ciutadania amb 
planejaments que no són verídics. I pel que fa a la proposta 80, comenta que dins la planificació i revisió 
del Pla territorial de Mallorca se modifiquen les àrees de transició previstes per al cas de Caimari.  

En aquest punt se senten comentaris de fons del Sr. Rotger (PP) manifestant la seva discrepància amb les 
paraules de la Sra. Servera (PSOE). El President demana silenci i que se respecti el torn de paraula de la 
Sra. Servera.  

La Sra. SERVERA reprèn la seva intervenció. 

Comenta que, pel que fa a la proposta de modificar el Pla territorial de Mallorca (PTM),concretament les 
esmentades àrees de transició, el seu Grup considera que és una opció inviable a curt termini, atès que 
representa també modificar les DOT i resoldre la qüestió de l’interès general.  

Opina que és més lògic no acceptar aquesta proposta perquè si se desitja que l’escola esmentada sigui una 
realitat durant la present legislatura l’ajuntament ha de comprar un solar apte i conforme a la legalitat 
urbanística –que saben que ja s’hi està fent feina- amb vista a construir-hi l’escola, però no modificar el 
PTM.  

En aquest punt se senten altra vegada comentaris de fons, de discrepància del Sr. Rotger (PP). Diu que 
s’han fet al· lusions a la seva persona.  

La Sra. SERVERA li ho nega, afirma que no ho ha fet en cap moment.  

El President torna a demanar silenci i respecte als torns de paraula que estan estipulats per a les 
intervencions en el Ple.  

Recorda al Sr. Rotger que ell assisteix al Ple com a conseller del Partit Popular, no com a batle de Selva, 
per la qual cosa hi ha altres espais adequats per a altres debats; el crida a l’ordre i li demana que es posi 
tranquil.  

Fa avinent que en la Junta de Portaveus se va acordar que cada Grup polític tendria un torn de cinc 
minuts, per la qual cosa insisteix a demanar que se respecti el torn de paraula de cada conseller que 
intervé com a portaveu del seu Grup polític.  

La Sra. SERVERA reprèn la seva intervenció.  

Planteja com a propostes d’esmena les següents:  

- Proposta 10, afegir-hi: “sempre i quan sigui possible”. 

- Proposta 14, suprimir la paraula “immediat”. 

- Proposta 15, substituir: “en un termini màxim de dos mesos” per “en un termini d’un any”. 

- Proposta 17, eliminar: “abans que acabi aquest any”. 

- Proposta 34, canviar “primer trimestre” per “segon trimestre”. 
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- Proposta 56, afegir “sempre que sigui possible”. 

- Proposta 71, suprimir “el termini de tres mesos”. 

- Proposta 77, suprimir “econòmic”. 

- Proposta 82, suprimir “Variant Nord d’Inca”. 

- Proposta 84, canviar “nous projectes” per “estudis d’alternatives”. 

- Proposta 87, suprimir la paraula “executar”. 

Per acabar, fa avinent que ella no ha faltat al respecte a ningú, simplement ha expressat allò que el seu 
Grup polític considera que seria la solució més lògica per a aquest cas.  

El Sr. ROVIRA intervé tot seguit. 

Presenta una queixa contra la intervenció del Sr. Gálvez (Podem Palma). Considera absolutament 
impresentable la forma i els modals amb què s’ha adreçat al Partit Popular.  

Pel que fa a les crítiques que el PP ha rebut d’altres Grups polítics, amb les quals pot estar o no d’acord, 
comenta que és evident que ara no té cap torn de rèplica per discutir-les, però el seu Grup intentarà 
modificar-ho amb vista a l’any que ve.  

Assenyala que si totes les intervencions han de ser així, el PP manifesta la seva disconformitat; no pot 
permetre que en comptes de fer el que pertoca, que és explicar exclusivament el parer del seu Grup sobre 
les propostes, se dediquin únicament a criticar el partit polític que les ha presentades.  

Accepta les formes en què el Grup Socialista, el Grup Més per Mallorca i el Grup El Pi-Proposta per les 
Illes han exposat les seves crítiques, però rebutja del tot el tracte rebut per part de Podem Palma i també 
que la Presidència no hagi cridat a l’ordre el Sr. Gálvez en cap moment.  

A continuació expressa el parer sobre les propostes de resolució.  

Pel que fa a les propostes de transacció del Grup El Pi-Proposta per les Illes, indica el següent: 

Quant a la proposta 29, explica que s’ha fixat en  2 M€ la xifra inicial perquè el Consell de Mallorca es 
pot estalviar 4 M€ en la contractació directa dels nous contractes de manteniment de carreteres. Opina que 
és suficient, destinar el 50% d’aquesta quantitat a un pla dedicat als ajuntaments, per a carreteres o camins 
que no són de titularitat del Consell de Mallorca. Pensa que seria important que la resta dels doblers, que 
s’estalvien en contractes, se puguin destinar a fer inversions.  

Per aquesta raó els sembla exagerada la petició de destinar-hi 6 M€. Reitera que la quantitat de 2 M€, per 
a quatre anys, és suficient. Dóna una sèrie d’explicacions més per justificar aquesta decisió.  

En la proposta 30, admet incorporar “ajuntaments de Mallorca” en comptes de “ajuntament de Palma”. 

Sobre la 36 diu que també els sembla correcte incorporar “previ estudi”, en relació al nombre de places 
ofertades. 

De la 43 accepta “que ho gestionin els ajuntaments de Mallorca”.  

Sobre la 67, no accepta la transacció. Opina que en tot cas s’ha de fer per consens amb els propietaris.  

Quant a la 72, l’accepta; li sembla correcte l’expressió “mantenir la línia d’ajudes”. 

No s’accepta la 106. Observa que el parer del PP és semblant al que ha expressat abans sobre la proposta 
29. Considera que els municipis de menys de 2000 habitants són els més necessitats. Tot i que quedaria 
bé establir les ajudes per a tots els municipis de Mallorca, refusa la transacció. 

Pel que fa a les propostes de transacció que ha plantejat l’equip de govern de la institució, comenta el 
següent: 

De la proposta 14, accepta suprimir la paraula “immediat”.  

De la proposta 15, s’accepta substituir el termini i posar “en el termini d’un any”. 

No s’accepta la proposta 17. 

No s’accepta la proposta 34. 
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No s’accepta la referida a la proposta 56  perquè considera que l’expressió “sempre que sigui possible” és 
massa etèria.  

Tampoc no accepta la proposta 71. 

Quant a la 77, no s’entén la proposta de retirada de la paraula “econòmic” atès que allò que se demana és 
una ajuda econòmica.  

Sobre la proposta 82  diu que no accepten el canvi de criteri de l’equip de govern sobre aquesta qüestió.  

De la proposta 84 comenta que s’accepta la substitució de “nous projectes” per “estudi d’alternatives”. 

De la proposta 87 accepta la retirada de la frase “començar a executar” i quedi “aprovar i licitar l’any 
2016”. 

El Sr. AMENGUAL intervé tot seguit. 

Assenyala, pel que fa a les dues propostes de transacció que el PP no ha acceptat, comenta el següent:  

El seu Grup votarà a favor de la proposta 29. 

En aquest punt el President li fa notar que quan se faci la votació ja tendrà ocasió de fer-ho, per la qual 
cosa és absurd que ho faci ara.  

El Sr. PASTOR (El Pi-Proposta per les Illes) comenta que en la Junta de Portaveus se va decidir que el 
dia anterior se presentaria a la Secretaria General el document de les votacions de cada Grup Polític, per 
tal de poder agrupar les votacions.  

Diu que ara el seu Grup només pretenia manifestar el seu parer, per tal que la Secretaria General pugui 
agrupar les votacions convenientment.  

El Sr. MAS (secretari general) comenta que, tot i això, pot haver-hi canvis referits a les propostes de 
transacció, raó per la qual les repassarà totes detalladament.  

En primer lloc, esmenta aquelles que han aconseguit unanimitat. Són aquestes: la 2, 4, 5, 8, 9, 11, 13, 20, 
21, 22, 23, 24, 27, 31, 32, 33, 40, 41, 42, 47, 48, 49, 52, 62, 66, 70, 73, 74, 75, 78, 85, 86, 88, 89, 90, 91 i 
93.  

Informa que la 76 se retira.  

El Sr. PASTOR comenta que suposa que les propostes de transacció se votaran més endavant. Reitera la 
intenció del seu Grup, que és facilitar la tasca de reagrupar votacions.  

El Sr. MAS observa que en l’apartat de votació ho explicarà de forma detallada. 

El Sr. PRESIDENT indica que tot seguit se farà la votació de les propostes del Grup Popular. 

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

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

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

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

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

6. Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per quinze vots a favor (PP, El Pi-Proposta 
per les Illes i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía), cap abstenció i devuit vots en 
contra (PSOE, MÉS per Mallorca i Podem Mallorca). 
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7. Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per deu vots a favor (PP), vint-i-un vots en 
contra (PSOE, MÉS per Mallorca, Podem Mallorca i El Pi-Proposta per les Illes) i dues 
abstencions (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

19. Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-vuit 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). 

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

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

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

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

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

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

26. Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per dotze vots a favor (PP i Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía), cap abstenció i vint-i-un vots en contra (PSOE, MÉS per 
Mallorca, Podem Mallorca i El Pi-Proposta per les Illes). 
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27. Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

59. Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-vuit 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). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

76. Es retira. 

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

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

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

80. Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per dotze vots a favor (PP i Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía), devuit vots en contra (PSOE, MÉS per Mallorca i Podem 
Mallorca) i tres abstencions (El Pi-Proposta per les Illes). 
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81. Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per trenta vots a favor (PP, PSOE, MÉS per 
Mallorca, Podem Mallorca i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía), cap abstenció i tres 
vots en contra (El Pi-Proposta per les Illes). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

100. Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per deu vots a favor (PP), vint-i-un vots 
en contra (PSOE, MÉS per Mallorca, Podem Mallorca i El Pi-Proposta per les Illes) i 
dues abstencions (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía). 
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101. Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per dotze vots a favor (PP i Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía), cap abstenció i vint-i-un vots en contra (PSOE, MÉS per 
Mallorca, Podem Mallorca i El Pi-Proposta per les Illes). 

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

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

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

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

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

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

 

PUNT 46. PROPOSTES DEL GRUP DE CONSELLERS D’EL PI – PROPOSTA 
PER LES ILLES BALEARS. 

Es dónen compte de les següents propostes: 

 

DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA 
 
1. El Ple del Consell de Mallorca insta al Departament de Presidència a efectuar una 

remodelació de l’organigrama en el sentit d’aprimar direccions insulars, agrupant 
les direccions insulars d’igualtat i participació, així com canviar de departament la 
competència en persones majors. 
 

2. El Ple del Consell de Mallorca insta al Departament de Presidència a dur a terme 
una modificació del ROF del Consell de Mallorca per tal de millorar-ne el 
funcionament, en especial en es debats del Plenari, en el cas de mocions, hauria de 
tancar les intervecions el grup proponent.  

 
3. El Ple del Consell de Mallorca insta al govern del Consell de Mallorca a la 

tramitació de la llicència d’activitat i funcionament de totes les instal·lacions on 
desenvolupa la seva activitat el Consell. 
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DEPARTAMENT D’ECONOMIA I HISENDA 
 
4. El Ple del Consell de Mallorca insta al Departament d’Economia i Hisenda a 

l’edició d’una guia de recomanacions per aquells turistes que arriben i lloguen un 
cotxe. 
 

5. El Ple del Consell de Mallorca insta al Departament d’Economia i Hisenda a la 
creació d’una Oficina d’Informació Turística a Inca com a capital de la comarca del 
Raiguer. 

 
6. El Ple del Consell de Mallorca insta al Departament d’Economia i Hisenda a 

desplegar la normativa en matèria d’artesania per regular amb la major brevetat 
possible les característiques de la marca “Mallorca”.  

 
7. El Ple del Consell de Mallorca insta al Departament d’Economia i Hisenda inici la 

tramitació per dur a terme un estudi per la possible implantació d’un impost de 
circulació “temporal” als vehicles de particulars i de lloguer que arriben a l’illa en 
vaixell. 

 
 
DEPARTAMENT DE BENESTAR I DRETS SOCIALS 
 
8. El Ple del Consell de Mallorca insta al Departament de Benestar i Drets Socials a 

assumir la competència en persones majors. 
 
9. El Ple del Consell de Mallorca insta al Departament de Benestar a impulsar, de 

manera coordinada amb els ajuntaments i les entitats del tercer sector, un pla 
integral d’actuació capaç de donar resposta a les necessitats socials dels mallorquins 
i mallorquines. 

 
 
DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

 
10. El Ple del Consell de Mallorca insta al Departament de Patrimoni a adquirir l’edifici 

i instal·lacions del Palau Aiamans al municipi de Lloseta, per tal de constituir allà el 
centre logístic de la Serra de Tramuntana, patrimoni de la Humanitat. 

 
11. El Ple del Consell de Mallorca insta al Departament de Patrimoni a rehabilitar 

l’edifici del museu de Can Planes del municipi de Sa Pobla.  
 
12. El Ple del Consell de Mallorca insta al Departament d’Esports a desplegar una 

oferta general i específica de programes, serveis i recursos orientada a la cobertura 
de les necessitats esportives als ajuntaments.  

 
13. El Ple del Consell de Mallorca insta al Departament de Cultura, Patrimoni i Esports 

a que s’adhereixi a la Xarxa de municipis i entitats locals de les Illes Balears pel 
Ramon Llull. 
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14. El Ple del Consell de Mallorca insta al Departament de Cultura a la creació de la 
Direcció Insular de Política lingüística. 

 
 
DEPARTAMENT DE COOPERACIÓ LOCAL 
 
15. El Ple del Consell de Mallorca insta al Departament de Cooperació Local i Caça a 

impulsar un pla d’assessorament tècnic per Ajuntaments per a la redacció de plans 
bàsics d’emergències i plans especials per a riscos concrets.  
 

16. El Ple del Consell de Mallorca insta al Departament de Cooperació Local i Caça a 
establir un pla de renovació d’enllumenats per a carrers i instal·lacions municipals. 

 
17. El Ple del Consell de Mallorca insta al Departament de Cooperació Local a elaborar 

un Pla Director Sectorial que reguli el servei de Bombers de Mallorca.  
 
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT  
 
18. El Ple del Consell de Mallorca insta al Govern de les Illes Balears a transferir els 

Refugis al Consell de Mallorca. 
 

19. El Ple del Consell de Mallorca insta al Departament de Medi Ambient a fer més 
promoció dels refugis i de les rutes de pedra en sec de Mallorca. 

 
20. El Ple del Consell de Mallorca insta al Departament de Medi Ambient a la millora 

de les senyalitzacions de rutes senderistes de Mallorca. 
 
21. El Ple del Consell de Mallorca insta al Departament de Medi Ambient a ajudar i 

donar  el suport tècnic i econòmic necessari per tal que les corporacions locals 
puguin elaborar un catàleg de camins del seu terme municipal i el catàleg de 
patrimoni.  

 
22. El Ple del Consell de Mallorca insta al Departament de Medi Ambient prendre les 

mesures oportunes pel tancament de la planta de compostatge que gestiona al terme 
municipal d’Ariany, donat que pel seu mal estat per deficiències a la infraestructura 
ocasiona problemes de males olors i causa un important dany ecològic a l’entorn 
natural i possibles filtracions a la terra i a l’aigua que afecta als pous de la zona. 

 
DEPARTAMENT DE TERRITORI I INFRAESTRUCTURES 
 
23. El Ple del Consell de Mallorca insta al Departament de Territori a acabar el darrer 

tram de la via de circumval·lació de Porreres.  
 

24. El Ple del Consell de Mallorca insta al Departament de Territori a la senyalització 
de camins rurals de la comarca del Raiguer. 
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25. El ple del Consell de Mallorca insta al Departament de Territori a l’ampliació del 
camí de dóna accés a l’Institut de Can Peu Blanc de Sa Pobla per millorar la 
seguretat dels vianants.  

 
26. El Ple del Consell de Mallorca insta al Departament de Territori a la construcció 

d’una rotonda per a l’ordenació i regulació del trànsit a la carretera MA-13A a 
l’alçada dels carrers de Ciutadella i de Maó del municipi d’Inca. 

 
27. El Ple del Consell de Mallorca insta a regular la circulació dels autocars a la Serra 

de Tramuntana per augmentar la seguretat de tots. 
 
28. El Ple del Consell de Mallorca, mentre no es faci efectiva la transferència de la 

competència en transport terrestre, insta al Govern de les Illes Balears a trobar 
solucions en el transport públic d’aquesta terra: 
- Millorar les freqüències de TIB. 
- Establir un servei de bus llançadora que enllaci les estacions d’Inca i Manacor 

cap als pobles on no arriba el tren. 
 

31. El Ple del Consell de Mallorca insta al Departament de Territori a la construcció al 
2017 del enllaç de sortida de l’Autopista Ma13 amb la Ma 2111 cap al municipi de 
Lloseta. 
 

32. El Ple del Consell de Mallorca insta al Departament de Territori a la creació 
d’instruccions dictades per la Consellera, en matèria urbanística per unificar criteris 
i crear seguretat jurídica. 

 
33. El Ple del Consell de Mallorca insta al Departament de Territori per tal que posi els 

mitjans necessaris perquè les iniciatives urbanístiques municipals deixin de ser un 
calvari de temps i de doblers en la tramitació i aprovació dels instruments 
urbanístics municipals. 
 

34. El Ple del Consell de Mallorca insta al Departament de Territori a posar en 
funcionament una oficina urbanística de suport donant serveis tècnics i jurídics en 
matèria d’ordenació del territori i urbanisme, que fins i tot pogués redactar el 
planejament municipal, amb la col·laboració del municipi afectat. 

 

DEPARTAMENT DE TERRITORI I INFRAESTRUCTURES 
 
1. El Ple del Consell de Mallorca insta al Departament de Territori i Infraestructures a 

no augmentar la parcel·la mínima per a construir en sòl rústic. 

 

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

Destaca que, tot i l’extensió del discurs que va pronunciar el President de la institució en el Debat de 
Política General, i per bé que al seu parer no aportàs res nou, el seu Grup sí que té ganes d’aportar idees i 
de fer feina per millorar la vida de la gent de Mallorca. 

Atès que en el Ple d’avui uns i altres membres de la Corporació se sorprenen mútuament, amb les seves 
intervencions, fa avinent que a ell ja no el sorprèn res.  
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Assenyala que el Grup El Pi-Proposta per les Illes té projecte, i ho demostra amb les propostes que ha 
presentat.  

Comenta que, en la pàgina web de Podemos, varen veure una crítica a tots els partits que varen fer el 
Debat de Política General del Consell de Mallorca i retreia al Grup El Pi-Proposta per les Illes que no 
tenia projecte polític. Diu que avui farà notar precisament quin és, el seu projecte.  

Afirma que aquest es tracta d’un compromís amb la gent de Mallorca per tal d’intentar millorar aquesta 
institució, que compara amb un lleó adormit, o sense energia.  

Opina que n’és un clar reflex el fet que avui s’hagi aprovat una proposta de pagament d’una proposta que 
correspon a l’any 2008. Fa notar que correspon a la legislatura que va presidir l’actual presidenta del 
Govern balear. Diu que tant de bo que d’aquí a vuit anys qui governi no hagi de pagar factures de les 
quals no en té cap compromís.  

Retreu també als representants de Podemos el seu tarannà i les seves contradiccions, com ara les referides 
al seu parer sobre la protecció dels animals.  

Comenta que si el Sr. Pedro Sánchez (PSOE) vol aconseguir pactar amb Podemos l’únic que ha de fer és 
donar-los “una cadira” i així ho acceptaran tot, com ara que admetin que a Pamplona matin els bous però 
no a Mallorca, o com accepten la matança de cabres de Es Vedrà (Eivissa), etc, etc. Torna a dir que l’únic 
que cerquen és una cadira, i que la resta ja compta ben poc.  

També fa avinent al Sr. Jurado que tenen projecte, tot i que ell i la portaveu de Podem-Palma haguéssin 
fet un vídeo sobre aquest tema. Pel que fa a aquest vídeo diu que no sap si qualificar-lo de còmic o no.  

En relació als residus, vol saber si a dia d’avui pensen el mateix i no volen que Mallorca sigui el femer 
d’Europa. Recorda que El Pi-Proposta per les Illes també hi estava d’acord, però avui els ha de fer un 
retret: la planta de compostatge que ha de patir el petit poble d’Ariany, que al seu parer fa empegueir.  

Fa avinent que ja fa mesos que els veïnats d’aquest poble i també els de Maria de la Salut han formulat les 
seves queixes personalment, en aquesta institució, i han demanat que se tanqui perquè no pot funcionar en 
les condicions en què ho fa.  

El seu Grup també ho demana avui, en el Ple: que la tanquin, fins que s’hagin incorporat les mesures o 
s’hagi cercat una altra ubicació. Defensa les reivindicacions que han fet els veïnats dels esmentats pobles.  

 Tot seguit exposa les propostes concretes, per comprovar si és cert que l’equip de govern cerca el 
consens amb els Grups de l’oposició.  

Assenyala que han presentat 35 propostes en total i les han dividides per departaments. Destaca que la 
majoria es basen en el municipalisme, que és el que defineix el seu partit polític. Fa notar que és necessari 
tenir un Consell de Mallorca fort, viu i amb ganes de fer feina per solucionar els problemes de la gent i 
dels ajuntaments.  

Aprofita per donar les gràcies als mitjans de comunicació que són presents avui en el Ple, perquè podran 
fer arribar a la ciutadania la informació sobre les propostes que fa cada Grup polític.  

Pel que fa a IB3, considera que és una gran vergonya que el nostre mitjà públic no hi sigui present avui, 
en el debat més important del Consell de Mallorca, conjuntament amb el de Pressupost i el Debat de 
Política General.  

A continuació se refereix al viatge a Quíos, per retreure que encara no sap a càrrec de qui se va fer, atès 
que el director d’IB3 va dir, en compareixença en el Parlament de les Illes Balears, que no pagaria ni un 
sol euro d’aquest viatge, mentre que el vicepresident del Consell de Mallorca va manifestar que el 
director d’IB3 deia mentides. Suposa que algun dia se sabrà, qui ha pagat el viatge d’IB3 a Quíos. Fa 
notar que aquest mitjà sí que va donar màxima difusió a l’esmentat viatge, però no fa el mateix per 
difondre al màxim el Debat de Política General ni les propostes de resolució que presenten els Grups 
polítics.  

Fa notar que el seu Grup presenta propostes de caire polític i d’altres referides només a gestió, perquè 
considera que els departaments han de sofrir una nova modificació, i ho explica tot seguit: 

Qualifica com un desastre la gestió de l’Hipòdrom de Son Pardo i retreu que se presentin al Ple, 
contínuament, propostes d’aprovació d’ajudes i de subvencions quan les carreres ja s’han celebrat. Per 
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aquest motiu demana que també se retirin a la direcció general que ho gestiona la competència de l’àrea 
de Gent Gran, i que s’agrupin dues direccions insulars perquè se podria fer la mateixa feina. 

Tot i que hauria de ser obvi, també demana que s’iniciï la tramitació de la llicència d’activitat i 
funcionament de totes les instal· lacions en les quals el Consell de Mallorca hi du a terme la seva activitat, 
per una qüestió de seguretat, de responsabilitat de tots els membres de la Corporació.  

També insisteix una vegada més a reclamar per al Consell de Mallorca les competències d’Ordenació i de 
Promoció Turística. Espera que el paper d’aquesta institució sigui cada vegada més rellevant per a la 
promoció de Mallorca a les fires, però també pel que fa a la ordenació turística, perquè no pot ser que 
totes les administracions públiques intervenguin en aquest tipus de gestió. Cal definir-les, i opina que el 
Consell de Mallorca també ha de gestionar Ordenació Turística.  

Demana que el Consell de Mallorca ajudi a les oficines d’informació turística, i que en la comarca del 
Raiguer també n’hi pugui haver una.  

Al seu parer, s’han de fer més coses des del Departament de Territori. Tot i tenir recursos escassos, atès 
que la seva consellera executiva té ganes de treballar, li presenten una proposta concreta: la Ronda de 
Circumval·lació de Porreres, una reivindicació molt important. Fa notar que els ajuntaments no tenen 
recursos per fer aquest tipus d’obres, sobretot els més petits, per la qual cosa el Consell de Mallorca ha 
d’ajudar els ajuntaments petits.  

També demana la senyalització dels camins rurals de la comarca del Raiguer, a causa de les deficiències 
que pateixen aquestes rutes; cal millorar-la, i també arreglar el paviment, que ja és defectuós, i fer-ne la 
neteja.   

Ho relaciona amb l’interés manifestat per l’equip de govern sobre el turisme cicloturístic i fa avinent que 
a dia d’avui es dóna una imatge pèssima als turistes que ens visiten i a la gent de Mallorca que passegen 
per l’illa els caps de setmana.  

Quant al transport terrestre de Mallorca, considera que el Consell de Mallorca ha de tenir la darrera 
paraula, a l’hora de planificar-lo. Diu que el seu Grup no és optimista pel que fa a la rapidesa per 
aconseguir-ho, però insisteix a dir que quan arribin les competències s’han d’haver tramitat de forma 
correcta. I considera que, mentrestant, s’ha d’aconseguir la millora del transport públic, sobretot les 
freqüències. Indica que l’ús de l’autobús o del tren no sempre és una opció, sinó una necessitat, i és així 
com s’ha de veure per donar més facilitats a la gent que no té altra alternativa que fer-ne ús. 

Fa una sèrie de comentaris referits a la decisió de no fer arribar a Artà el tren de Manacor.  Posa una sèrie 
d’exemples referits a la indefinició, a la confusió que s’ha generat en torn a aquesta qüestió, perquè no es 
fan les gestions com pertoca ni en el lloc adient.  

També demana directrius clares en matèria d’Urbanisme i que tothom les conegui. Tot i que ja sap que la 
resposta és “que ja se fa”, assegura que els ajuntaments no ho tenen gens clar quan tramiten una 
modificació de normes, quina interpretació farà el Consell de Mallorca del Pla territorial de Mallorca 
(PTM) i d’altres qüestions.  

Fa avinents les queixes que existeixen sobre la institució, referides a aquest tema.  

Posa l’exemple que s’ha vist avui en el Ple, el d’un batle que després d’exercir com a tal en un poble, a 
dia d’avui encara no sap si hi pot construir o no una escola. No sap exactament quina és la causa 
d’aquesta situació, si és que el Consell de Mallorca no ho aclareix o si és una altra diferent.   

Adverteix del rumor que circula en el sentit que se pretén augmentar la superfície mínima d’una parcel· la 
en sòl rústic per poder-hi construir. Diu que s’ha creat molta intranquil· litat en el ajuntaments i entre la 
gent. El seu Grup opina que no s’ha de tocar, la norma actual del PTM que regula aquesta qüestió.  

Per acabar insisteix a fer notar que són propostes de caràcter positiu, totes elles assumibles i que al seu 
parer són les justes i necessàries. Moltes d’elles són reivindicacions que han rebut de companys del seu 
mateix Grup que formen part de corporacions d’ajuntaments de Mallorca, que necessiten el suport del 
Consell de Mallorca en els termes que ha explicat durant la seva intervenció.  

La Sra. SERRA (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) intervé a continuació. 

Anuncia que el seu Grup aprovarà la major part de les propostes del Grup El Pi-Proposta per les Illes.  

Destaca que la que més els motiva és el tancament de la planta de compostatge d’Ariany.  
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Diu que s’abstendran de votar aquelles que al seu parer no són prioritàries i que votaran en contra de la 
proposta 7, perquè el seu Grup no és partidari de crear imposts i també votarà en contra de la 14, perquè 
no la consideren necessària.  

La Sra. GARCIA (Podem Mallorca) intervé tot seguit.  

En primer lloc diu al Sr. Pastor que no és cert que el Sr. Manresa (IB3) mentís, respecte al viatge a Quíos, 
sinó que va donar una informació errònia perquè ell mateix no sabia quina era la veritat sobre aquesta 
qüestió.  

Tot seguit comenta les propostes de resolució. Diu que es mostraran positius en el cas de les que 
beneficien la ciutadania, tot i no poder entendre una direcció insular on es mesclin competències tan 
diferents com les d’Igualtat i de Participació Ciutadana, i més encara en el cas d’un tema de tanta 
transcendència com és el cas de la igualtat, que el seu Grup considera prioritari per avançar cap a un 
model social més just.  

Quant a la modificació del Reglament Organitzatiu del Consell de Mallorca es mostren convençuts que és 
possible millorar-lo, amb les modificacions necessàries per al bon funcionament de la institució. Afirma 
que prendran en consideració el parer de tots els Grups de l’oposició, atès que l’objectiu és oferir el millor 
servei a la ciutadania. 

Diu que el seu Grup entén la seva urgència per canviar aquests punts, en els quals milloraran la seva 
situació parlamentària, però considera que els canvis han de ser beneficiosos per a tots, independentment 
de si es troben en el govern o a l’oposició. Per aquest motiu votaran en contra d’aquesta proposta de 
resolució.  

Pel que fa a la tramitació de llicències d’activitat de totes les instal· lacions en les quals el Consell de 
Mallorca du a terme la seva activitat, aprofita per retreure aquesta situació al Partit Popular i al seu equip 
de govern en el Consell de Mallorca durant l’anterior legislatura.  

Fa avinent que durant els mesos que han transcorregut de l’actual legislatura han detectat més d’una 
incidència d’aquest tipus, i és un exemple de la desídia que ha sofert aquesta institució en el passat. És 
evident, que votaran a favor d’aquesta proposta. Fa notar que ja s’hi fa feina, i que el resultat es notarà 
aviat.  

Anuncia que no faran costat a les instàncies per adquirir l’edifici i les instal· lacions del Palau d’Ayamans 
de Lloseta, ni per a la rehabilitació del Museu de Can Planas de sa Pobla, atès que els pressuposts ja estan 
aprovats, i consideren que aquestes accions no són urgents i es poden incloure en futurs pressuposts.  

Consideren que en l’actual situació d’emergència social no s’ha de sortir de la despesa prevista si no és 
per a necessitats urgents.  

Reitera que es mostraran favorables a admetre la major part de les propostes i agraeix l’esforç realitzat per 
tots els Grups polítics, sense distincions per ideologies ni sectors de representació.  

Anima el Sr. Pastor i al seu Grup a seguir fent feina, des de l’oposició i de manera constructiva i espera 
poder demostrar que aquesta legislatura serà la de l’enteniment en allò que efectivament afecta la 
immensa majoria de persones que viuen a Mallorca.  

El Sr. APESTEGUIA (MÉS per Mallorca) inicia la seva intervenció. 

Reconeix les coincidències del seu Grup amb les propostes de El Pi-Partit per les Illes, amb el model 
institucional (reclamació de competències, etc.) i en el model de país (política lingüística, etc.) i ho 
demostra el fet que n’aproven directament 21 de les 33 que presenta.  

Adverteix també d’un possible error en el còmput total de propostes presentades (35), atès que no ha vist 
la 29 ni la 30.  

Tot seguit anuncia el sentit del vot del seu Grup per a la resta: 

- S’abstendrà de votar les propostes 25 i 26. 

- Proposa transaccions a la 5, la 22, 23 i 27, que són les següents: 

Per a la 5 proposa la següent redacció: “El Consell de Mallorca donarà suport a l’oficina creada per 
l’Ajuntament d’Inca” per incloure-la a la resta del text, atès que aquest ajuntament ja fa feina per crear 
aquesta oficina i no té sentit que el Consell de Mallorca creï una segona oficina.  
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Per a la 22, proposa la redacció següent: “Instar el Consell de Mallorca a estudiar i a impulsar les millores 
necessàries per solucionar les deficiències que puguin existir a la planta de compostatge dels llots 
d’EDAR d’Ariany i, en el supòsit que fossin irresolubles, que n’informi la Direcció General de Residus, 
que n’és la competent en el cas de tancament”.  

Comenta que el seu Grup vol col· laborar per resoldre els problemes de la gent d’Ariany i de Maria de la 
Salut, però no està d’acord amb la redacció de la proposta perquè existeixen informes tant del Consell de 
Mallorca com de la conselleria de Medi Ambient del Govern balear que afirmen que no existeix cap dany 
ecològic ni de filtracions en la terra ni a l’aigua. Afirma haver vist aquests expedients però alhora afirma 
que, si un informe tècnic detectàs aquestes anomalies, el seu Grup defensaria que se procedís al seu 
tancament. Diu que no discrepen del fons de la proposta, per la qual cosa fan la proposta de redacció que 
ha explicat.  

Fa avinent que seria desitjable aconseguir una proposta conjunta, perquè és un tema preocupant i s’ha de 
trobar una solució tant per resoldre als problemes que crea com també per esmenar les deficiències que 
puguin existir, si fos el cas.  

Pel que fa a la 23, demana incloure en el Pla director de Carreteres el darrer tram de la Via de 
Circumval·lació de Porreres. 

Quant a la 27 proposa que, a més d’instar el Consell de Mallorca també s’insti el Govern de les Illes 
Balears a regular el transport d’autobusos per la serra de Tramuntana, pel fet que el Consell de Mallorca 
és competent en matèria de Carreteres, però el Govern balear encara ho és pel que fa al transport terrestre.  

Tot seguit indica que votarà en contra de les propostes següents: 

- Proposta 1, per divergència de gestió política. Explica que estan en contra d’eliminar la Direcció Insular 
d’Igualtat i la Direcció Insular de Participació Ciutadana i Joventut, perquè aposten fermament per 
aquestes àrees.  

- Proposta 7. Fa notar que el Consell de Mallorca no té competències sobre l’import de circulació, atès 
que els impostos es creen per mitjà d’una llei, raó per la qual aquesta gestió correspon al Parlament de les 
Illes Balears. Atès que El Pi-Proposta per les Illes hi té representació, els convida a proposar-ho allà.  

- Proposta 8. No accepta que l’IMAS es faci càrrec de les competències de Persones Majors, perquè 
considera que és més adient que pertanyin a Presidència, atès que es tracta de la promoció sociocultural 
d’aquest col· lectiu. En canvi, quan es tracta d’atendre les necessitats associades a la dependència, sí que 
hi fa feina l’IMAS. Destaca que són àmbits diferents.  

- Propostes 10 i 11. Fa notar que si en una sessió de l’Assemblea de Batles i Batlesses ja se va decidir 
crear una comissió específica per tractar aquestes qüestions no seria correcte que també ho faci el Ple del 
Consell de Mallorca.  

- Proposta 16. Considera que aquest tema s’ha d’emmarcar o bé en el Pacte de Batles o en qualsevol cas 
aquestes ajudes podrien anar per Pla Especial, respectant l’autonomia de cada ajuntament per decidir a 
què destina els seus recursos.  

- Proposta 24. Fa avinent que els camins rurals del Raiguer són de titularitat municipal, raó per la qual no 
entra dins les competències del Consell de Mallorca. D’altra banda, es crearia un greuge comparatiu 
respecte a les altres comarques que també poden demanar la mateixa senyalització.  

Per acabar reitera que votaran a favor de tota la resta de propostes, un total de 21. 

La Sra. OLIVER (PSOE) intervé a continuació. 

Anuncia que el seu Grup votarà a favor de la majoria de les propostes de resolució que ha presentat el 
Grup polític El Pi-Proposta per les Illes.  

En canvi, votaran en contra de set d’aquestes propostes, concretament la 1, 7, 8, 10, 11, 16 i 24.  

S’abstendrà de votar les propostes següents: 25 i 26. 

Diu que donen suport a les peticions de transacció fetes pel portaveu del Grup MÉS per Mallorca i, si són 
acceptades pel Grup El Pi-Proposta per les Illes, el seu Grup les votarà a favor.  

A continuació n’explica els motius.  
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Quant a les propostes referides a Presidència, comenta que comparteixen la necessitat de modificar el 
Reglament d’Organització i de Funcionament del Consell de Mallorca (ROF) per tal de millorar el seu 
funcionament i que aquest sigui més àgil i més eficient.  

També votaran a favor de la necessitat de tramitació de la llicència d’activitats i funcionament de totes les 
instal· lacions on es desenvolupa l’activitat del Consell de Mallorca, perquè la situació actual és irregular i 
s’ha de solucionar.  

En canvi no accepten la proposta 1, perquè l’organigrama actual no només és fruit del Pacte de Govern 
sinó que entenen que és el que necessita el Consell de Mallorca i, pel fet que són dues direccions insulars 
molt importants, les de Igualtat i Participació Ciutadana i Joventut, han d’estar separades per garantir un 
funcionament eficient.  

El mateix opinen pel que fa a la gestió de l’àmbit de Persones Majors.  

Pel que fa al Departament d’Economia i Hisenda, comparteixen totes les propostes exceptuant la 7 perquè 
no és el Consell de Mallorca qui té la competència de creació de nous impostos.  

Sobre el Departament de Benestar i Drets Socials comenta que no accepten la proposta 8 perquè aquest 
departament no pot assumir competències d’animació sociocultural adreçada a les persones majors, atès 
que aquesta qüestió no té res a veure amb serveis socials.  

Quant al Departament de Cultura, Patrimoni i Esports, explica que donen suport a les propostes referides 
a donar serveis i recursos per a la cobertura de les necessitats esportives dels ajuntaments i a l’adhesió 
d’aquest departament a la Xarxa de Municipis i Entitats Locals de les Illes Balears per Ramon Llull i 
igualment a la creació de la Direcció Insular de Política Lingüística perquè considera que s’han de seguir 
donant passes endavant a favor de la nostra llengua.  

Diu que no accepten la 10 ni la 11 perquè el Ple del Consell de Mallorca va aprovar per unanimitat la 
creació d’una comissió de feina en el sí de l’Assemblea de Batles i Batlesses per a la confecció d’un 
inventari sobre edificis i altres béns patrimonials culturals que hi ha en els municipis.  

Recorda que aquesta moció va ser precisament una proposta del Grup El Pi-Partit per les Illes, i observa 
que en la propera Assemblea de Batles i Batlesses hi haurà un punt de l’ordre del dia per tractar aquest 
tema i crear-ne la comissió. Consegüentment, encara no és el moment adequat, perquè no existeix el 
plantejament previ i general de la situació.  

Sobre el Departament de Cooperació Local indica que accepten totes les propostes, exceptuant la 16, 
perquè el seu Grup entén que cada ajuntament ha de destinar els seus recursos a allò que consideri més 
necessari per al seu municipi.  

Pel que fa al Departament de Medi Ambient, també les accepten totes, exceptuant la 22 perquè encara no 
es coneix la resposta a la proposta de transacció que s’ha fet abans. 

Quant al Departament de Territori i Infraestructures, explica que donaran suport a totes les propostes 
exceptuant la 24, atès que es tracta d’una competència municipal. D’altra banda, no s’entén que facin la 
petició només per a la Comarca del Raiguer i no per a totes les altres comarques de Mallorca.  

Indica que el motiu pel qual el seu Grup s’absté de votar les propostes 25 i 26 és perquè encara esperen el 
resultat de l’estudi que en fa el Departament de Territori.  

El Sr. SERRA (PP) inicia la seva intervenció.  

Anuncia el sentit del vot del Grup Popular, que serà el següent: 

- Votarà a favor de 25 de les propostes que ha presentat el Grup El Pi-Proposta per les Illes.  

- Proposarà una transacció per a dues de les propostes, que si s’accepten votarà també a favor. 

- Votarà en contra de 5 propostes. 

- S’abstendrà de votar una de les propostes. 

Tot seguit ho explica detalladament. 

Pel que fa a les transaccions, aquestes se refereixen a les propostes 5 i 12.  
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Per a la 5, proposa que s’afegeixi a la proposta la capital de comarca de Manacor, amb dues oficines 
turístiques a Inca i a Manacor atès que el Consell de Mallorca ha de cobrir aquest servei per a tota l’illa. 
Per a la 12, demana que s’afegeixi, després de “necessitas esportives”, la frase “en esport base”. La 
intenció és que quedi clar que no se refereix a necessitats esportives en general, sinó a l’esport escolar. 

Quant a les propostes que votarà a favor, destaca la referida a la planta de compostatge d’Ariany per fer 
notar les molèsties que ocasiona als veïnats de la zona, tot i que tengui totes les autoritzacions des del 
punt de vista mediambiental.  

Recorda que durant la passada legislatura en què governava el Partit Popular ja se va rebre la sol· licitud 
de tancament o d’adequació de la planta, raó per la qual se va adaptar i reorganitzar tot el sistema de 
tractament de fangs. Tot seguit dóna explicacions específiques sobre les mesures adoptades, les decisions 
preses i sobre l’evolució que ha experimentat pel que fa a les tones de residus que s’hi han tractat i que 
s’hi tracten actualment.   

Assenyala que la darrera proposta que existia, de conformitat amb l’empresa concessionària, era tancar 
durant l’estiu –quan se causen més molèsties- i obrir només durant l’hivern, temporalment, amb vista a 
anar cap a un tancament final de la planta fins que no s’establissin les condicions adients o es fessin 
plantes de compostatge noves. Afirma que és possible, tancar-la.  

A continuació explica les propostes que votaran en contra.  

Pel que fa a la creació de l’impost de circulació, ho refusen perquè seria injust fer-ho pagar als familiars 
de persones residents a les Illes Balears que els visiten. En canvi, sí que s’hauria de plantejar la 
possibilitat d’imposar-lo als cotxes de lloguer matriculats a altres indrets d’Espanya que després venen a 
Mallorca i no paguen cap tipus d’impost. En aquest cas concret sí que hi estaria d’acord, el seu Grup, però 
tal com està plantejada no es pot acceptar.  

Pel que fa a la petició referida a les persones majors, tampoc l’accepta. Pensa que s’ha de distingir entre 
les activitats assistencials, que cobreix l’IMAS, i les lúdiques i d’esplai. Opina que aquestes darreres no 
les ha de cobrir el Consell de Mallorca.  

Sobre la proposta 10 el seu Grup opina que el cost d’adquirir el Palau d’Ayamans per establir-hi un centre 
logístic per a la serra de Tramuntana és desmesurat i, a més a més, considera que a aquest edifici li 
corresponen altres usos.  

Quant a la creació de la Direcció Insular de Política Lingüística indica que s’ha de ser coherent amb el 
punt 1, que proposa una remodelació de l’organigrama i agrupar direccions insulars. El seu Grup 
considera que se pot defensar la política lingüística sobre la llengua catalana des del propi Departament 
de Cultura, Patrimoni i Esports.  

Sobre la proposta 27 reconeix que és un problema, el trànsit dels autocars per la serra de Tramuntana, 
però aquesta gestió no correspon al Consell de Mallorca. Tot i això, sí que se pot acordar trametre a 
l’administració corresponent que reguli com s’ha de circular per aquest indret.  

Pel que fa a la proposta 32 el seu Grup admet que és necessari i útil, unificar criteris i instruccions per 
aconseguir més seguretat jurídica en matèria urbanística, però no està d’acord amb la redacció que s’ha 
presentat. Comenta que, si se canvia la redacció, potser la podrien votar a favor. Considera que és erroni 
el fet que l’hagi redactada la consellera perquè les instruccions per interpretar la normativa en matèria 
urbanística les hauria de redactar l’equip tècnic i l’equip jurídic.  

De la proposta 21 opina que efectivament, per redactar el catàleg de camins, els ajuntaments han de tenir 
el suport necessari, però és l’equip de personal tècnic del Consell de Mallorca qui l’ha de redactar, de 
forma coordinada amb cada municipi de Mallorca, per tal que després cada municipi aprovi el seu. 

Assenyala que el seu Grup s’abstendrà de votar la proposta 4 perquè no queda clar què significa, una guia 
de recomanacions per als turistes que venen en cotxe, perquè no indica de quin tipus són: de promoció 
turística, de seguretat en carretera, etc. Observa que aquesta és la intenció, tret que s’especifiqui clarament 
en què consisteixen.  

El Sr. PASTOR intervé a continuació. 

Explica el parer del seu Grup polític sobre les propostes de transacció que han rebut dels altres Grups 
polítics: 
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- Accepta la transacció proposada per a la proposta 5. 

- Pel que fa a la 7, proposa que consti “instar el Govern balear a estudiar i a tramitar ”, si no s’accepta que 
ho faci el Consell de Mallorca, atès que al seu parer contamina més un cotxe que un turista; si es cobra als 
turistes, també se pot cobrar als cotxes que venen.  

- Accepta la referida a la proposta 12. 

Fa avinent que moltes empreses de cotxes de lloguer se’n varen endur els cotxes fora de Mallorca, tot i 
ser d’empreses mallorquines, per no haver de pagar l’impost verd que s’havia posat en els pressuposts 
durant la passada legislatura i que va estar a punt d’aprovar-se. Diu que només es tracta de fer pagar 
l’impost perquè les esmentades empreses tributin a Mallorca.  

Vol saber si s’acceptaria aquesta transacció, amb la incorporació que ha indicat.  

- En el cas de la 22, diu que no s’accepta la transacció.  

Considera que la planta de compostatge s’ha de tancar, i després que se facin els estudis que pertoqui. 
Atès que l’han visitada i ho han pogut comprovar, es mostra ferm en la petició que fa el seu Grup.  

S’alegra pel fet que el Partit Popular hagi canviat de criteri ara, i els doni suport, perquè en el seu Pla 
director de residus mantenien aquesta planta de compostatge, tot i que avui  digui que la volia tancar.  

- Accepta la transacció proposada per a la proposta 23, però demana que se fixi un termini concret. Diu 
que l’acceptaran de totes formes.  

- Accepta l’esmena proposada per a la 27. 

Fa notar que les que no ha esmentat és que no s’accepten.  

Puntualitza que no accepten la transacció que proposa el Partit Popular referida a l’oficina d’informació 
turística perquè a Manacor ja n’hi ha quatre (Manacor, Portocristo, s’Illot i Cales de Mallorca) raó per la 
qual no cal obrir-ne una altra. En canvi, a la comarca del Raiguer no n’ha ha cap i potser seria necessari 
obrir-n’hi una, però el seu Grup accepta que ho faci l’ajuntament, i que aquests amb les ajudes 
incorporades al seu pressupost ajudin el Consell de Mallorca a mantenir aquestes oficines.  

El Sr. APESTEGUIA intervé tot seguit. 

Indica que el seu Grup acceptaria les dues propostes de transacció que ha rebut, tant la referida a la 
proposta 7 com la referida a la Ronda de Porreres, per a la qual se podria fixar com a termini l’any 2017.  

El Sr. PRESIDENT indica que tot seguit se farà la votació de les propostes del Grup El Pi-Proposta per 
les Illes. 

El Sr. MAS (secretari general) exposa a continuació quina és la votació definitiva de cadascuna de les 
propostes de resolució.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

29. No existeix. 

30. No existeix. 

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

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

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

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

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

 

PUNT 47. PROPOSTES DEL GRUP DE CONSELLERS PODEM MALLORCA. 

Es dónen compte de les següents propostes: 

 
FUNCIÓ PÚBLICA 
1· Podem Mallorca insta al Govern del Consell de Mallorca a elaborar una nova relació 
de llocs de feina que unifiqui retribucions i homogeneïtzi categories 
 
2· Podem Mallorca insta al Govern del Consell de Mallorca a continuar la seva tasca en 
la relació del catàleg de funcions del Consell de Mallorca, eina imprescindible per donar 
transparència i coherència relació de llocs de feina. Un catàleg de funcions que unifiqui 
els criteris de tasques dels llocs de feina comuns entre els departaments.  
 
3· Podem Mallorca insta al Govern del Consell de Mallorca a modernitzar tots els seus 
espais digitals, de manera progressiva, tant els pensats per la ciutadania en general com 
els pensats pels propis treballadors i treballadores. 
 
4· Podem Mallorca insta al Govern del ConsellMallorca a crear les intervencions 
delegades de la manera més eficient i ràpida que sigui possible amb l’objectiu 
d’agilitzar els tràmits, per oferir un millor servei a la ciutadania.  
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MEDI AMBIENT 
5· Podem Mallorca insta al Govern del Consell de Mallorca a elaborar el nou Pla 
Director Sectorial de Residus de la manera més consensuada possible amb el sector, 
però a la vegada a introduir una nova, moderna manera de gestionar els residus de l'illa 
de Mallorca que avanci cap a una societat més sostenible i una reducció de la pressió 
humana sobre l'illa i els seus recursos. Establint objectius de reciclatge i reducció i 
mecanismes per la seva execució i revisió.  
 
6· Podem Mallorca insta al Govern del Consell de Mallorca a continuar amb la seva 
tasca exemplaritzant de convertir els refugis de la seva propietat en edificis més 
sostenibles.  
 
7· Podem Mallorca insta al Govern del Consell de Mallorca a estudiar la adequació de 
camins públics per potenciar el senderisme entre els mallorquins i mallorquines, així 
com una nova forma de fer turisme i visitar l'illa de manera més respectuosa i en 
contacte amb la natura.  
 
8· Podem Mallorca insta al Govern del Consell de Mallorca a posar tot el seu esforç per 
donar a coneixer els espais naturals del Consell de Mallorca, el Parc Natural de sa 
Dragonera i les finques públiques pròpies per que la ciutadania de Mallorca les conegui 
i les senti pròpies. 
 
9· Podem Mallorca insta al govern del Consell de Mallorca ha d’estudiar la viabilitat del 
tancament de les línies 1 i 2 de la incineradora, atès que és una previsió inclosa en el Pla 
director sectorial vigent i que l’increment de la recollida selectiva implicarà una 
reducció de la fracció de rebuig que actualment s’incinera. 
 
TERRITORI I INFRASTRUCTURES 
10· Podem Mallorca insta al govern del Consell de Mallorca a estudiar, des d'un punt de 
vista jurídic, econòmic i polític, la possibilitat de portar el rescat del Túnel de Soller fins 
a la totalitat. 
 
11· Podem Mallorca insta al govern del Consell de Mallorca a reformar el Pla de 
Carreteres actual, amb la intenció d'optimitzar-ho, fent-ho més proper a la realitat social 
i econòmica de la illa, redimensionant els projectes a la baixa, i eliminant aquells que es 
considerin innecessaris o no prioritaris. 
 
12· Podem Mallorca insta al govern del Consell de Mallorca a coordinar-se amb la 
Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat del Govern, per ser part activa i principal, 
respecte de la nova configuració de la xarxa viària i ferroviària a la illa; en el marc de la 
redacció de la nova Llei de Mobilitat. Instem a l'elaboració d'un Pla de Mobilitat per a la 
illa de Mallorca de forma paral·lela. Igualment, instem a continuar amb els tràmits 
necessaris per sol·licitar al Govern la competència en transports. 
 
13· Podem Mallorca insta al govern del Consell de Mallorca a fomentar la redacció i 
aprovació, en el Consell de Direcció de l’APLU, d'un Protocol d'Actuació per a la 
Preservació de l'Alternativa Habitacional, en aquells casos en els quals quedi provada la 
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situació de risc d'exclusió social, d'aquelles persones amb expedients de demolició sobre 
el seu únic habitatge. 
 
14· Podem Mallorca insta al govern del Consell de Mallorca a impedir la privatització 
dels accessos als espais públics del nostre territori. Així com a impulsar un marc 
normatiu per a que sigui impossible privatitzar o impedir el pas a la ciutadania en els 
espais públics. 
 
CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 
15· Podem Mallorca insta al govern del Consell de Mallorca a posar-se en contacte amb 
les altres institucions competents, a fi de configurar un Projecte de col·laboració que 
vetlli per la restauració i protecció de les muralles de la illa de Mallorca; especialment a 
la zona de l'entorn del Museu Es Baluard; on ja es pot apreciar el deteriorament en 
diversos punts. 
 
16· Podem Mallorca insta al govern del Consell de Mallorca a dur a terme un Projecte 
d'Aposta pel Turisme Cultural. Presentant com a línia mestra, l'eficiència en la 
promoció als mercats d'origen, principalment europeus. Desenvolupar i invertir en una 
infraestructura per a les visites a llocs de gran valor històric i cultural. La qual cosa 
revertirà en un turisme de qualitat, impulsant la desestacionalització del sector, i 
potenciant el respecte al medi ambient i a la qualitat de l'oferta. Creant o impulsant la 
creació de rutes culturals, de museus, paisatgístiques, esportives i arqueològiques; 
promocionant esdeveniments, congressos o festivals literaris, artístics i musicals de gran 
impacte. 
 
17· Podem Mallorca insta al govern del Consell de Mallorca a defensar la memòria 
històrica de Mallorca, així com a crear el marc necessari per al reconeixement de les 
víctimes i la devolució dels seus béns. 
 
18· Podem Mallorca insta al govern del Consell de Mallorca a impulsar el 
desenvolupament d'un Pla de Recerca Arqueològica, que a mitjà termini pugui oferir 
una xarxa de jaciments excavats, consolidats i preparats per poder ser adequadament 
reivindicats per a la ciutadania; passant a ser Patrimoni amb caràcter general. 
 
COOPERACIÓ LOCAL  
19· Podem Mallorca insta al Govern del Consell de Mallorca a dur a terme les accions 
necessàries per dotar als serveis d'emergències del personal necessari per poder 
desenvolupar les seves funcions amb l'eficàcia que reclama la ciutadania, a traves d’una 
oferta pública de treball al cos de Bombers de Mallorca. 
 
20· Podem Mallorca insta al Govern del Consell de Mallorca a dotar als ajuntaments 
que ho hagin de menester dels serveis telemàtics adequats en quant a documentació i 
certificats per a la ciutadania, oferint l'assessorament i dotant dels recursos necessaris 
per a la seva implantació. 
 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PRESIDÈNCIA   
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21· Instar el govern del Consell de Mallorca a la creació d’una comissió 
interdepartamental per assegurar la efectiva transversalizació de la Perspectiva de 
Gènere en totes les àrees de la institució. 

   
22· Instar el govern del Consell de Mallorca a promoure campanyes de prevenció, 
detecció i atenció de la violència masclista en dones, en totes les etapes vitals de les 
seves vides: des de nines fins a dones  grans, dirigides als centres de trobada de gent 
gran, centres de salut, escoletes, etc... 
 
23· Podem Mallorca insta al Govern del Consell de Mallorca a impulsar el pla de 
millores de la finca Raixa, a fi de convertir-la en un centre de referència de la cultura i 
patrimoni mallorquí.  
 
24· Podem Mallorca insta al Govern del Consell de Mallorca a continuar amb el diàleg 
sobre la Diada de Mallorca amb la finalitat d'obrir-la a la participació ciutadana.   
 
25· Podem Mallorca insta al Govern del Consell de Mallorca a seguir progressant en 
matèria de Participació escoltant de primera mà les demandes de la societat civil i 
elaborar mecanismes perquè busquin solucions, a traves del desenvolupament d’un Pla 
Integral de Participació que involucri tant la institució del Consell, com a la seva relació 
amb la resta d’institucions de Mallorca i la ciutadania. 
 
26· Podem Mallorca insta al Govern del Consell de Mallorca posar en marxa el projecte 
de l’oficina d’atenció a la ciutadania, per oferir a la gent, tota la informació que 
demanda (comptes clars, funció dels càrrecs públics i les seves despeses) per convertir 
el Consell de Mallorca en exemple de transparència.  
 
ECONOMIA I HISENDA 
 27· Podem Mallorca insta al Govern del Consell de Mallorca a reorganitzar la despesa 
pública, a reduir al màxim els organismes autònoms sempre que es puguin assumir les 
seves funcions, amb l'objectiu d'incrementar la capacitat de prestació social als 
col·lectius més vulnerables, i fer-la més eficaç i eficient. 
 
IMAS  
28· Podem Mallorca insta al Govern del Consell de Mallorca a establir una sèrie de 
mecanismes de control i avaluació de bones pràctiques amb caràcter general per a totes 
les àrees de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials.  
 
29· Podem Mallorca insta al Govern del Consell de Mallorca a agilitzar els 
procediments administratius amb caràcter general, i especialment a les prestacions 
socials d'extrema necessitat.  
 
30· Podem Mallorca insta al Govern del Consell de Mallorca a donar prioritat a la 
qualitat tècnica dels programes que aplica l'IMAS a les diferents àrees per damunt de 
consideracions merament econòmiques.  
 
31· Podem Mallorca insta al Govern del Consell de Mallorca a la realització d'un 
informe amb totes les propietats immobiliàries i terrenys infrautilitzats i el cost 
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d'adaptar-les a finalitats socials com poden ser horts urbans cooperatius, o ampliació de 
la xarxa de menjadors socials entre d’altres.  
 
32· Podem Mallorca insta al Govern del Consell de Mallorca a iniciar el camí cap a la 
transformació del sistema de prestació de serveis socials, posant de màxima rellevància 
els principis de prevenció, inclusió i cohesió per tal d'anar de l'actual model 
assistencialista a un model que garanteixi la possibilitat del desenvolupament personal a 
la nostra societat per part de qualsevol individu.  
 
33· Podem Mallorca insta al Govern del Consell de Mallorca a introduir als plecs de 
condicions de les concertacions la valoració del fet que les entitats tenguin com a 
objectius dels seus programes  la inclusió, l'equitat i la sostenibilitat social de ciutadans i 
col·lectius vulnerables.  

 

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

Comenta les característiques de les propostes que ha presentat el seu Grup polític.  

Assenyala que comprenen totes les àrees de govern, perquè el canvi ha de ser profund i estructural, i els 
consta que així ho entenen també els consellers i conselleres del Grup MÉS per Mallorca.  

Fa notar que el pilar sobre el qual se sosté la institució és el personal funcionari, que du a terme totes i 
cadascuna de les tasques de les competències que gestiona el Consell de Mallorca. Per aquest motiu, 
proposa elaborar una nova relació de llocs de feina (RLT) per tal d’unificar els criteris i es puguin 
homogeneïtzar les categories. També, que  aquest catàleg de funcions que encara està en procés de 
redacció serveixi per donar transparència i coherència, unificant el criteri de les tasques dels llocs de feina 
comuns entre els diferents departaments. 

Fa avinent que una institució, per ser propera i útil, ha de ser moderna, accessible i àgil, raó per la qual 
s’han de modernitzar tots els espais digitals i el fet de crear una nova Intervenció Delegada és una bona 
passa per ser més àgil.  

Pel que fa a la gestió de residus, insisteix a canviar el model cap a una nova i moderna manera de 
gestionar-los i que s’avanci cap a una societat més sostenible, que redueixi la seva pressió sobre el 
territori i els recursos de l’illa. Proposa l’estudi de la viabilitat del tancament de les línies 1 i 2 de la 
incineradora. 

També proposa estudiar l’adequació dels camins públics per fer senderisme i seguir millorant els refugis i 
donar a conèixer els espais naturals que són propietat del Consell de Mallorca, pensant en tot moment en 
apropar el medi natural a la gent per tal que el senti com a propi i el valori com el recurs escàs i fràgil que 
és. 

Les propostes referides a Territori i Infraestructures van encaminades a seguir treballant en els acords de 
viabilitat, com ara estudiar el rescat de la concessió del túnel de Sóller i revisar el Pla de carreteres, per 
redimensionar els projectes a la baixa.  

Fa notar que són reivindicacions del seu programa electoral, i voldrien veure-les realitzades aviat.  

D’altra banda, el seu Grup insta a una millor coordinació entre el Consell de Mallorca i el Govern balear 
pel que fa al Pla de mobilitat, amb vista a impedir la privatització dels accessos als espais públics.  

També insten el Departament de Cultura, Patrimoni i Esports a vetllar per a la protecció dels elements 
patrimonials com son les murades, a apostar pel turisme cultural, a defensar la memòria històrica i a 
desenvolupar un pla de recerca arqueològica amb vista a oferir a la ciutadania una xarxa de jaciments 
excavats.  

També fa unes propostes al Departament de Desenvolupament Local, perquè doti els cossos 
d’emergències del personal necessari per mitjà d’una oferta pública del Cos de Bombers.  
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A més a més, considera important que el Consell de Mallorca col·labori aportant les eines telemàtiques 
necessàries als ajuntaments que les necessitin.  

Pel que fa a l’àrea d’Igualtat, el seu Grup considera necessària la creació d’una comissió 
interdepartamental per assegurar una gestió transversal efectiva de la perspectiva de gènere en tota la 
institució.  

Proposa també promoure campanyes de prevenció, de protecció i d’assistència a les dones víctimes de 
violència masclista en totes les etapes de la vida.  

Un altre punt d’interès del seu Grup és impulsar la gestió de la finca Raixa, perquè sigui un centre de 
referència. 

També ho és continuar el diàleg obert sobre la Diada de Mallorca, seguir progressant en participació i 
posar en funcionament l’oficina d’Atenció a la Ciutadania; es tracta d’iniciatives pensades per obrir el 
Consell de Mallorca i apropar-lo a la ciutadania.  

A continuació proposa una sèrie de resolucions referides a l’àmbit del benestar i dels drets socials, de 
l’IMAS, com ara augmentar la capacitat de prestació social als col· lectius  més vulnerables, establir 
mecanismes d’avaluació i de control de bones pràctiques i agilitar els procediments administratius per 
resoldre les prestacions, sobretot les d’extrema necessitat. 

També considera bàsic donar prioritat a la qualitat tècnica dels programes per davant de criteris purament 
econòmics. Una altra iniciativa és fer un informe de les propietats infrautilitzades del Consell de Mallorca 
per veure si es poden usar amb finalitats socials.  

Fa notar que s’ha d’avançar cap a un model de prevenció i de cohesió i abandonar el model basat en 
l’assistència.  

Una altra mostra del compromís de la institució amb la ciutadania serà establir que els plecs de condicions 
de les contractacions dels diversos departaments del Consell de Mallorca se valorin de forma objectiva, 
des del punt de vista de la inclusió, l’equitat i la sostenibilitat.  

Finalment diu que amb la presentació d’aquestes propostes el seu Grup té l’objectiu de tancar el Debat de 
Política General del Consell de Mallorca de forma positiva i d’avançar cap al canvi que va iniciar ara ja fa 
nou mesos, per la qual cosa agrairà el suport de tots els Grups polítics a les propostes, per dur endavant la 
seva feina.  

El Sr. PONS (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) inicia la seva intervenció. 

Anuncia que el sentit del vot del seu Grup serà els següent: 

- Votarà a favor de la majoria de les propostes.  

- Votarà en contra de la 17. 

- S’abstendrà de votar, perquè no els queden del tot clares: la 1, la 9, la 21 i la  24. 

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

Fa notar que els ha sorprès molt gratament les propostes que ha exposat la Sra. Ribot.  

Destaca la sensatesa que ha demostrat així el Grup Podem Palma, cosa que no s’havia vist fins ara no 
només a Mallorca sinó arreu de tot el territori espanyol.  

Opina que els seus representants s’estan centrant, sigui quina sigui la raó per la que ho fan. Considera 
benvinguda aquesta sensatesa que demostra sobre els papers, tot i que posa uns exemples per retreure que 
no facin el mateix en la pràctica, com ara en els vídeos del Facebook oficial del partit polític, que 
qualifica de populistes i grollers.  

Tot seguit indica quin serà el sentit del vot del seu Grup. 

- Votarà a favor de les propostes 1, 5, de la 8 a la 10, la 12, de la 15 a la 20, de la 23 a la 29, la 31 i la 33. 

Destaca com especialment importants:  

- La 5, i diu que espera que aquesta nova i moderna manera de gestionar els residus sigui millor que la 
planta de compostatge d’Ariany, que volen mantenir oberta. 
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- La 10, per la sensatesa que demostra a l’hora d’afrontar la petició de rescat de la concessió a l’empresa 
Túnel de Sóller. 

- La 12, que reclama al Govern balear la competència en matèria de transports. 

- La 16, perquè aposta pel turisme cultural amb vista a la desestacionalització. Aprofita per retreure que 
no va veure cap conseller de l’actual equip de govern a l’acte de presentació del projecte Spiritual 
Mallorca, que pretén aconseguir el mateix objectiu per mitjà del patrimoni, de la cultura i de 
l’espiritualitat.  

- També agraeix l’interès per al diàleg pel que fa a la celebració de la Diada de Mallorca. Fa avinent que 
ja es fa aquesta feina, com bé saben els membres d’aquesta comissió.  

- Mereix destacar també la referida a racionalitzar la despesa pública i reduir al màxim els organismes 
autònoms. Retreu que no s’hagi acceptat cap de les propostes de reorganització que ha formulat en aquest 
sentit el seu Grup.  

A continuació proposa tres transaccions, i les explica. 

- A la 6, proposa suprimir la paraula “exemplaritzant”, per no fer judicis de valor.  

- Per a la 7, proposa una redacció més contundent: “Instar el govern del Consell de Mallorca a adequar els 
camins públics per potenciar el senderisme entre la gent de Mallorca”. Demana que siguin més agosarats, 
amb aquesta proposta.  

- En el cas de la 22, demana que allà on diu: “violència masclista en dones” digui: “violència de gènere” i 
que eliminin la redundància que conté la frase: “ .... de les seves vides, des de nines fins a grans ....” 
perquè s’entén que les etapes vitals són totes.  

Anuncia que s’abstendrà de votar les propostes següents: de la 2 fins a la 4; la 11, la 13, la 14, la 30 i la 
32. Tot i que no les explicarà detalladament, fa notar que és perquè les consideren massa difuses o no es 
veu clar com se podrien dur endavant.  

Finalment, assenyala que l’única proposta que votarà en contra és  la 21. Comenta que, per bé que sona 
molt bé, amb tantes paraules altisonants, no queda gens clar com se pot dur a terme tot el que se proposa.  

Diu que no sap si ho fan per donar feina a la Direcció General d’Igualtat, amb la Sra. Nina Parrón al 
capdavant, però fa avinent que tot i ser aquesta una bona activista no es pot dir el mateix de la seva gestió 
pel que fa a les noves tecnologies.  Considera que la seva gestió és magra, en el Consell de Mallorca, raó 
per la qual el seu Grup votarà en contra de la proposta.  

La Sra. BUJOSA (MÉS per Mallorca) intervé a continuació. 

Assenyala que el seu Grup donarà suport a totes les propostes que ha presentat el Grup Podem Palma.  

El Sr. COLL (PSOE) intervé tot seguit. 

Indica que el seu Grup donarà suport a totes les propostes de Podem Palma.  

Anuncia per endavant que també donarà suport a les que ha presentat el Grup MÉS per Mallorca.  

La Sra. SOLER (PP) intervé a continuació.  

Qualifica de lamentable la intervenció del portaveu del Grup Podem Palma quan s’ha adreçat al Grup 
Popular i retreu l’absolut silenci del President de la institució davant aquest fet.  

Assenyala que després d’estudiar les propostes del Grup Podem Palma el Grup Popular tenia la intenció 
d’aprovar-ne 23 i rebutjar-ne 10.  

Atès el to de la intervenció del portaveu del Grup Podem Palma, diu que el Grup Popular ja no 
intervendrà més en aquest debat i tampoc no respondrà cap altra intervenció del portaveu de l’esmentat 
Grup fins que no se manifesti una disculpa per aquesta intervenció.  

Adverteix que el Partit Popular va governar durant la passada legislatura, bé o malament, i ho va fer 
perquè tenia el vot de la ciutadania, que també va decidir que a dia d’avui siguin deu, els membres de la 
bancada del Grup Popular.  
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Fa notar que la intervenció lamentable del portaveu del Grup Podem Palma l’obliga a dir-li que, si vol 
governar sense oposició, hi governi; agradarà més o menys, però aquesta és la situació actual.  

Per acabar, diu que espera que el President del Consell de Mallorca intervengui, quan se torni insultar a 
qualsevol membre de la Corporació del Ple elegit democràticament.  

El Sr. PRESIDENT intervé a continuació, per respondre a l’al· lusió que li ha fet la Sra. Soler. 

Comenta que, quan hi ha un torn de paraula tots els Grups polítics han d’intentar que la intervenció se 
produeixi amb total normalitat i amb respecte.  

Tot i admetre que potser el to de la intervenció del portaveu del Grup Podem Palma no ha estat el 
correcte, fa notar a la Sra. Soler que no els han faltat al respecte en cap moment ni els han insultat.  

També fa avinent al Grup Popular que ell sempre intenta respectar cada torn de paraula, per bé que la Sra. 
Soler s’expressa amb unes formes que no són les més adequades i ell no li ha dit tampoc res, en cap 
ocasió.  

En conseqüència, aquest és un esforç que han de fer tots els consellers i conselleres perquè el diàleg es 
pugui mantenir en un nivell de respecte cap a les persones i les seves respectives intervencions en el Ple.  

Torna a fer notar que són tots els membres de la Corporació, els que han d’observar aquesta actitud, tant 
els de l’equip de govern com els de l’oposició. 

La Sra. RIBOT intervé tot seguit.  

Informa sobre la decisió adoptada pel que fa a les transaccions que ha proposat el Grup El Pi-Partit per les 
Illes. El parer del seu Grup és aquest: 

- Accepta allò que demana sobre la proposta 6. 

- Quant a la 7, i atès que en alguns casos l’adequació dels camins públics serà competència municipal, 
manté la redacció inicial en el sentit de proposar que s’estudiï i en cas que correspongui al Consell de 
Mallorca i sigui possible ho faci aquesta institució.  

- No s’accepta la 22. 

Per acabar agraeix el suport rebut del Grup Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía i del Grup El Pi-
Proposta per les Illes, en aquelles que voti a favor.   

La Sra. SOLER intervé a continuació. 

Assenyala que el Grup Popular votarà en contra de totes les propostes, a causa de la intervenció que ha fet 
abans el portaveu de Podem Palma.  

El Sr. PRESIDENT anuncia que tot seguit se farà la votació de les propostes del Grup Podem Mallorca. 

El Sr. MAS (secretari general) indica com queden les votacions de les propostes de resolució.   

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

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

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

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



 186 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

PUNT 48. PROPOSTES DEL GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE 
MALLORCA. 

Es dónen compte de les següents propostes: 

Referents al paper institucional del Consell 

 
1- Instar el Consell de Mallorca i el Govern de les Illes Balears a iniciar 

immediatament els treballs per fer efectius els traspassos de les competències de 
Transport Terrestre, Ordenació Turística, Igualtat i Joventut, així com a 
continuar treballant per fer efectius els traspassos de funcions i competències en 
matèria de dependència, en virtut d'allò que disposa l'article 70.4 de l'Estatut 
d'Autonomia de les Illes Balears, abans de finalitzar la present legislatura. 
 

2- Instar el Govern a accelerar els treballs per fer efectius els traspassos de funcions 
i mitjans en matèria de promoció turística, amb una dotació econòmica suficient, 
perquè siguin efectius a 1 de gener de 2017. 
 

3- Instar al Consell de Mallorca a iniciar les converses amb el Govern de les Illes 
Balears per accelerar el traspàs de funcions i mitjans en la competència de 
litoral, per tal que, en la mesura que sigui possible, es pugui fer efectiva a 1 de 
gener de 2017. 

 
4- Instar el Govern de l'Estat a que faci efectives les inversions estatutàries no 

concedides durant els anys 2012 i següents, en virtut d'allò que disposa la 
Disposició Transitòria Novena de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears. 

 
5- Iniciar una reforma del Reglament Orgànic del Consell, que modifiqui aspectes 

com que el conseller que presenti una moció tanqui el torn de paraula, que el que 
faci una pregunta pugui replicar una vegada, i que els consellers executius 
puguin fer un nombre determinant de compareixences a petició pròpia davant el 
Ple per explicar assumptes d'especial rellevància. 

 

Referents al model cultural i l’esport 

 
6- Instar el Consell de Mallorca a continuar treballant en l’execució del protocol 

d’actuacions per a la creació del Centre Internacional de Fotografia Toni Catany. 
 

7- Instar el Consell de Mallorca a reclamar i assumir la gestió de l’Arxiu del Regne 
de Mallorca. 

 



 189 

8- Instar el Consell de Mallorca a seguir treballant per resoldre les convocatòries 
d’ajudes pendents de tramitar per part de Normalització Lingüística. 

 
9- Instar el Consell de Mallorca a impulsar la inversió de 1.100.000 d’euros al 

Monestir de Bellpuig. 
 

10- Instar el Consell de Mallorca a fomentar projectes escènics als municipis de 
Mallorca, mitjançant el Teatre Principal de Palma.  

 
11- Instar el Consell de Mallorca a divulgar els diferents programes de foment i 

suport a l’esport base que desenvolupa la Direcció Insular d’Esports. 
 

12- Instar el Consell de Mallorca a Impulsar la reforma del centre esportiu de Sant 
Ferran. 

 
13- Instar el Consell de Mallorca a posar en marxa programes d’actuació que 

facilitin la difusió i promoció de les diferents activitats culturals que es realitzen 
a Mallorca. 

 
14- Instar el Consell de Mallorca a promoure l’execució d’un pla de foment de la 

lectura. 
 

15- Instar el Consell de Mallorca a iniciar les tasques per a l’adequació de l’edifici 
del Sindicat de Felanitx. 

 
16- Instar el Consell de Mallorca a impulsar la reforma del Centre Cultural de la 

Misericòrdia, perquè aquest  es converteixi en un vertader centre cultural de 
referència dins l’Illa de Mallorca . 

Referents a l’impuls a l’economia productiva  

 
17- Instar al Govern de les Illes Balears a crear el mecanismes de coordinació 

necessaris per establir una estratègia turística coordinada amb els Consells 
Insulars. 
 

18- Mantenir l’impuls, per part del Departament d'Economia i Hisenda, a la 
promoció del destí turístic de Mallorca, als productes locals, a l'artesania i a les 
iniciatives de desenvolupament econòmic local.  

 
19- Instar el Consell de Mallorca a la implementació de les 16 rutes cicloturístiques 

marcades al Pla de rutes ciclistes, amb la tasca prioritària de la seva 
senyalització. 

 
20- Proposar al Departament d’Economia i Hisenda la constitució d’un àmbit de 

participació dels sectors econòmics i agents socials. 
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21- Instar el Consell de Mallorca a impulsar les iniciatives necessàries perquè 
Mallorca esdevingui un lloc atractiu pels rodatges audiovisuals i 
cinematogràfics, recuperant la tasca de la Mallorca Film Comission. 

 

Referents als drets de la ciutadania 

 
22- Instar el Govern dels Illes Balears a aprovar una Llei de Protecció a les Persones 

Majors que empari els drets i les necessitats d'aquest col·lectiu de persones 
vulnerables, en virtut de l'àmbit de les seves competències i seguint l'exemple 
d'altres comunitats autònomes. 

 
23- Instar el Consell de Mallorca a implementar un portal de transparència que posi 

a disposició de la ciutadania la documentació d’interès (actes oficials, registre 
d’utilització dels cotxes oficials, agendes públiques, etc.) en un format obert i 
accessible, respectant la protecció de dades. 

 
24- Instar el Consell de Mallorca a adaptar i desenvolupar el Pla Insular d’Igualtat i 

a coordinar els Plans Municipals amb els ajuntaments. 
 

25- Promoure la participació de la ciutadania a la presa de decisions del Consell, 
creant nous fòrums de debat i actualitzant els existents. 

 
  

Referents a la modernització de la institució i als drets dels treballadors i 
treballadores 

 

26- Instar el Consell de Mallorca a retornar els drets que els empleats públics van 
perdre durant la passada legislatura. Per tal d’aconseguir aquests objectius és 
necessari recuperar la confiança i el diàleg amb els agents socials, així com  
establir un clima favorable a la negociació i al consens que permeti el 
desenvolupament d’unes polítiques de personal que permetin realitzar les 
reformes necessàries per assolir millores en la funció pública del Consell. 

 
27- Instar el Consell de Mallorca a aconseguir que els edificis i instal·lacions de la 

institució siguin exemplars en matèria d’eficiència energètica. 
 

28- Potenciar la gestió integral dels recursos humans en el Consell de Mallorca, com 
a política transversal, que afecta la modernització, innovació permanent, qualitat 
i homogeneïtzació de processos de totes les àrees i departaments del Consell de 
Mallorca, potenciant la seva extensió als ajuntaments de Mallorca.  

 
29- Instar el Consell de Mallorca a elaborar el Pla estratègic d’administració 

electrònica, per tal d’aconseguir una administració àgil i amb capacitat per 
atendre els problemes reals dels ciutadans i ciutadanes. Una administració eficaç 
i eficient que situï al ciutadà com a eix central, mitjançant la innovació 
permanent, la qualitat i el constant rendiment de comptes. 
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Referents al model territorial i de mobilitat de Mallorca 

 
30- Requerir al Govern d’Espanya que incrementi el Conveni de Carreteres signat 

amb el Consell de Mallorca en la quantia de 25 milions d’euros per procedir al 
rescat de la Concessió del Túnel de Sóller. 

 
31- Donada la transversalitat de les polítiques de paisatge, instar el Departament de 

Territori i Infrastructures a la creació de l’Observatori del Paisatge a Mallorca, 
integrat per les administracions públiques amb competència en la matèria, la 
UIB, col·legis professionals, entitats de conservació del territori i partits polítics. 

 
32- Per tal de donar compliment a la cooperació interadministrativa del Capítol II, 

Títol III de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lacions, 
accessos i exercici d'activitats de les Illes Balears, proposam instar el 
Departament de Territori i Infrastructures, per redactar i aprovar un reglament 
que desenvolupi aquesta col·laboració, dirigit als municipis de menys de 15.000 
habitants. 

 
33- A la vista de la recent aprovada Llei de carreteres estatal, i donat que l'actual 

Llei autonòmica de carreteres, 5/1990 de 24 de maig, no està adaptada ni a 
n’aquesta nova legislació, ni tampoc a les més recents prescripcions tècniques, 
proposam instar el Departament de Territori i Infrastructures a la redacció d'una 
iniciativa legislativa del Consell de Mallorca davant del Parlament de les Illes 
Balears, conjuntament amb la resta de Consells Insulars, per adaptar la Llei 
autonòmica a les noves prescripcions tècniques i legislatives. 

 
34- Instar el  Govern de les Illes Balears a la modificació de la Llei 4/2014, de 20 de 

juny, de transport terrestre i mobilitat sostenible de les Illes Balears, en el sentit 
d'incloure-hi els Plans de mobilitat autonòmic, així com els Plans de mobilitat 
insulars, per tal que la revisió que s'ha de realitzar del Pla Director Sectorial de 
Carreteres de l’Illa de Mallorca s’efectuï a l'empar d'aquest Pla insular de 
mobilitat, fent especial esment a la mobilitat sostenible, i amb un sentit integrat 
del transport, tant amb vehicles motoritzats com no motoritzats, els vianants, el 
ferrocarril, etc. 

 
35- Proposar al Departament de Territori i Infrastructures la redacció d'un nou 

projecte de variant d'Inca, més respectuós amb el territori, que permeti una 
reducció de les expropiacions, i que permeti alhora la permeabilització de les 
barriades d'Inca, sobretot la de Crist Rei, que es veu greument afectada per la 
frontera que traça el tren. 

 
36- Instar el Departament de Territori i Infrastructures a la implementació d'un nou 

model de xarxa viària, que permeti la mobilitat sostenible, la permeabilització de 
les carreteres per tal que deixin de ser una frontera per vianants i ciclistes, fent 
que, al mateix temps, s'integrin paisatgísticament amb el seu entorn. 

 



 192 

37- Instar el Consell de Mallorca a crear una oficina de suport territorial als 
municipis, que permeti assessorar les diferents localitats en la tramitació del seu 
planejament, i que també pugui convertir-se en oficina redactora de planejament 
per a municipis de població inferior als 10.000 habitants. 

 
38- Instar el Consell de Mallorca a realitzar un estudi de sòl vacant a Mallorca, com 

a part integrant de les tasques preparatòries per a la revisió del Pla territorial de 
Mallorca. 

 
39- Instar el Consell de Mallorca a impulsar el Pla de gestió de la Serra de 

Tramuntana, oblidat durant la passada legislatura. 
 

Referents a medi ambient 

 
40- Instar el Departament de Medi Ambient a donar el suport tècnic necessari als 

ajuntaments per les tasques de recollida de residus. 
 

41- Instar el Consell de Mallorca a revisar, d’acord amb l’informe del Consell 
Consultiu, el contracte amb MAC Insular. 

 
42- Instar el Consell de Mallorca a que, mitjançant la iniciativa legislativa, plantegi 

al Parlament de les Illes Balears la modificació de la Llei 13/2012, per tal 
d’impedir la importació de residus estrangers a la nostra illa. 

 
43- Instar el Consell de Mallorca a dotar tots els edificis de la institució de sistemes 

de recollida selectiva. 
 

El Sr. COLL (PSOE) inicia la seva intervenció.  

Exposa les línies generals en què se basen les propostes de resolució del seu Grup.  

Destaca l’interès especial del Grup Socialista per reclamar totes les competències de gestió que 
corresponen al Consell de Mallorca d’acord a allò que indica l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, 
perquè significa més capacitat de decisió per emprendre accions polítiques i consegüentment més 
capacitat per resoldre els problemes de la gent.  

És el cas de les competències de Promoció Turística i de Litoral en poc més de mig any i accelerar el 
traspàs de la resta (Transport Terrestre, Ordenació Turística, Igualtat, Joventut i Dependència).  

També se demana al Govern de l’Estat que faci efectives les inversions estatutàries no concedides a partir 
de l’any 2012 i la reforma del Reglament Orgànic del Consell de Mallorca. Posa una sèrie d’exemples 
referits a aquesta segona petició.  

Quant al Departament de Cultura, Patrimoni i Esports, proposen accions com ara reclamar i assumir la 
gestió de l’Arxiu del Regne de Mallorca, promoure l’execució d’un pla de foment de lectura o resoldre les 
convocatòries d’ajudes pendents de tramitar per part de Normalització Lingüística.  

També destaca, en primer lloc, el reforçament del model identificador de la nostra terra i la importància 
que té el foment dels projectes escènics en els municipis de Mallorca per mitjà del Teatre Principal i, en 
segon lloc, la reforma del Centre Cultural La Misericòrdia, per tal de convertir aquest espai privilegiat en 
un referent dins Mallorca.  

Finalment, destaca la importància de la inversió pública per impulsar la reforma del Centre Esportiu Sant 
Ferran, culminar el projecte cultural previst per a l’edifici Es Sindicat de Felanitx, la inversió de més d’1 
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M€ en el monestir de Bellpuig i executar el protocol d’actuacions per a la creació del Centre Internacional 
de Fotografia Toni Catany.  

El seu Grup considera que el Consell de Mallorca ha de ser una institució capaç d’incentivar l’economia, 
de generar i de redistribuir riquesa i per aquest motiu és imprescindible aquesta inversió pública i el paper 
de líder de la institució al capdavant de la gestió del turisme.  

Fa notar la importància d’actuar conjuntament amb el Govern balear i la coordinació quan ja s’hagin 
assumit les competències, per tal de promoure Mallorca com a destinació turística (productes autòctons, 
artesania, etc.) 

També esmenta en aquest sentit dues propostes rellevants: les rutes cicloturístiques, una alternativa 
turística de qualitat de repercussions molt positives i la recuperació de la feina de la Mallorca Film 
Commission, per tal de fer de la nostra illa un lloc atractiu per rodatges d’audiovisuals i cinematogràfics.  

Quant a l’àmbit de les persones majors, destaca la importància de la llei que empari les seves necessitats.  

A continuació posa uns exemples concrets per fer notar la necessitat de millorar la relació de la ciutadania 
amb el Consell de Mallorca.  

Observa també els drets de tot el personal de la institució a recuperar el clima de confiança amb els 
sindicats, fonamental per millorar les seves condicions laborals. Per aquest motiu el seu Grup demana que 
faci les millores necessàries en la Funció Pública del Consell de Mallorca, sempre conjuntament amb els 
agents socials. Pensa que és del tot necessari, modernitzar la institució i en posa dos exemples: 
l’administració electrònica i la instal· lació de sistemes d’eficiència energètica en tots els edificis del 
Consell de Mallorca.   

Quant al model territorial, fa notar que cal negociar amb el Govern central un increment del conveni de 
Carreteres per poder rescatar la concessió del túnel de Sóller i també ha de redactar un nou projecte per a 
la Variant d’Inca que sigui més respectuós amb el territori i permeti una reducció de les expropiacions i 
fer més permeables les barriades del nucli.  

Demana que es facin les gestions oportunes per tal d’adaptar la Llei de Carreteres a les noves 
prescripcions tècniques, conjuntament amb els altres consells insulars de les Illes Balears. 

Atès que el nou Pla director sectorial de Carreteres ha de considerar el transport des d’un punt de vista 
global, s’ha de fer un Pla insular de mobilitat, raó per la qual el seu Grup proposa instar el Govern balear 
a incloure els plans de mobilitat insulars a la Llei 4/2014.  

A continuació esmenta la necessitat de donar suport als ajuntament, amb mesures com ara la creació 
d’una oficina de suport territorial per assessorar-los en la tramitació del seu planejament que pugui ser, 
alhora, una oficina redactora de planejaments per als municipis amb una població inferior als 10.000 
habitants. 

Pel que fa a Medi Ambient, se proposa que el Consell de Mallorca doni el suport necessari als 
ajuntaments per a les tasques de recollida de residus, que revisi el contracte de MAC Insular, que se 
plantegi al Parlament de les Illes Balears la modificació de la Llei 13/2012 per tal d’impedir la importació 
de residus estrangers a Mallorca i que se dotin tots els edificis de la institució de sistemes de recollida 
selectiva.  

La Sra. SERRA (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) intervé a continuació.  

Anuncia el sentit del vot del seu Grup a les propostes de resolució del Grup Socialista. 

- Votarà a favor de totes les propostes, exceptuant-ne una: la 8. 

Explica que voten a favor de quasi totes les propostes perquè consideren que són temes sobre els quals ja 
s’hi fa feina, i el seu Grup els vol fer costat.  

La Sra. MÓRA (El Pi-Proposta per les Illes) intervé tot seguit.  

Anuncia que el sentit del vot del seu Grup és aquest: 

- Votaran a favor de 39 propostes, de les 43 que se presenten. 

- Proposa quatre transaccions, que també votarà a favor si s’accepten. Si fos el cas, fa notar que s’haurien 
votat totes les propostes a favor.  
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Diu que ho fan per sentit comú, i d’acord al seu propi programa electoral, perquè són accions que també 
volen dur a terme. A més a més, per la coincidència i per l’afinitat amb la seva forma de gestionar.  

Tot i això, fa notar quines són les propostes que els han cridat l’atenció:  

- La 23, referida a la petició d’implantar un Portal de Trasparència. Fa notar que dos dels seus socis de 
govern són abanderats de la participació ciutadana i de transparència, per la qual cosa és estrany que a 
hores d’ara encara no el tenguin.  

- La 25, referida a crear nous fòrums de debat i a actualitzar els existents, perquè dóna a entendre que no 
els agrada, l’Assemblea Popular que varen organitzar en el Consell de Mallorca amb vista a la 
participació ciutadana.  

A continuació indica quines són, les propostes de transacció de què ha parlat abans.  

- La referida a la proposta 8 proposa que allà on diu: “seguir treballant per” digui “deixar resoldre”. La 
intenció és que expressi més compromís.  

- Per a la 12 proposa que allà on diu “la reforma” digui: “la reforma i la millora”. 

- A la 18 proposa que després de la paraula “promoció” s’hi afegeixi la paraula “millora”.  

- Per a la 19 també se proposa afegir, al final, les paraules: “ i neteja”. 

A continuació fa unes observacions sobre el comentari que ha fet la Sra. Ribot, portaveu de Podem 
Palma, en el sentit que la neteja de les rutes ciclistes serà de competència municipal. Proposa que quedi 
ben redactat de forma que consti que aquesta neteja se refereix a les carreteres que corresponen al Consell 
de Mallorca, evidentment.  

Fa notar que seria convenient aclarir bé aquesta qüestió, amb els ajuntaments de Mallorca, perquè pensa 
que són molts els que no tenen clar que els correspongui dur-la a terme. Diu que va tenir ocasió de 
comprovar-ho, en una reunió de la Mancomunitat del Pla, en la qual els representants de catorze pobles 
varen exposar l’exigència al Consell de Mallorca de netejar aquestes rutes.  

Per aquest motiu proposa que se’n pugui parlar, en la propera Assemblea de Batles i Batlesses, per deixar-
ho ben aclarit.  

 La Sra. RIBOT (Podem Mallorca) intervé tot seguit. 

Exposa que el seu Grup comparteix l’esperit de totes i cadascuna de les propostes del Grup Socialista, raó 
per la qual les votaran totes a favor. 

La Sra. BUJOSA (MÉS per Mallorca) intervé a continuació. 

Anuncia que el seu Grup donarà suport a totes les propostes del Grup Socialista.  

El Sr. SALOM (PP) intervé tot seguit.  

Anuncia que el sentit del vot del seu Grup a les propostes del Grup Socialista és el següent: 

- Votarà a favor de 31 propostes de les 43 presentades. 

- Votarà en contra de 9 d’aquestes propostes. 

- S’abstendrà de votar 3 propostes. 

Quant a les transaccions que ha proposat el seu Grup, agraeix que s’hagin acceptat les referides a la 
proposta 13 i a la 15. Fa notar que no ha estat possible arribar a un acord sobre la proposta 14.  

Pel que fa a la resta, entén que la gran majoria ja estan o haurien d’estar en marxa i en posa uns exemples: 
la proposta 17 (crear mecanismes de coordinació entre els tres consells insulars) perquè precisament és la 
seva competència.  

Explica que s’absté de votar les propostes 20 i 21 perquè el seu Grup no és partidari de la campanya 
Repensem Mallorca.  

Pel que fa a la proposta 23, vota en contra de crear un Portal de Transparència perquè entén que és una 
feina que ja s’està fent i no és necessari presentar-la en aquesta institució.  
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Fa avinent que el Grup Popular estaria d’acord a demanar 25 M€ al Govern de l’Estat, però no per 
destinar-los a la rescatar la concessió a l’empresa Túnel de Sóller, perquè d’aquesta forma no se fa cap 
favor a la ciutadania de Mallorca. Fa avinent que és desmesurada, la quantitat a pagar, si se compara amb 
els anys que queden pendents de concessió.  

Diu que no votarà a favor de la proposta 31 perquè imposa més controls als ajuntaments i s’hauria 
d’explicar molt més la seva finalitat. 

Tampoc no està d’acord amb el nou projecte de la Variant d’Inca, ni amb el nou model de xarxa viària 
perquè l’únic que se fa és enredar, amb uns canvis insignificants a projectes que ja estarien tancats i ja se 
podrien dur endavant, com és el cas de la carretera de Llucmajor a Campos. 

Tampoc no s’accepta la proposta 39, perquè no és cert que el Pla de gestió de la serra de Tramuntana 
estàs oblidat durant la passada legislatura, i ho sap tothom.  

Quant a la proposta 42, tampoc votaran a favor, atès que és prou conegut el parer del Grup Popular sobre 
la importació de residus.  

Per acabar fa un aclariment en el sentit que la proposta 5 la vota a favor perquè va quedar clar que s’hi 
afegia “amb la intervenció de tots els Grups polítics”. 

El Sr. COLL agraeix el suport dels Grups que formen part de l’equip de govern.  

Tot seguit diu a la Sra. Móra que el seu Grup accepta les quatre transaccions que ha formulat el Grup El 
Pi-Proposta per les Illes.  

Pel que fa a la proposta 5, a la qual ja s’ha referit abans el Sr. Salom (PP), observa que s’hi incorpora una 
esmena per fer constar que els membres de l’oposició podran intervenir en cas de compareixença dels 
consellers.  

Quant a la 13 se canvia l’expressió “posar en marxa” per “continuar”.  

Pel que fa a la 15, s’incorpora “compra i adequació de l’edifici Es Sindicat de Felanitx” perquè quedi més 
clar.  

Assenyala que el seu Grup no pot acceptar la 14 perquè no és possible, continuar una cosa que no 
existeix, com és el cas del pla de lectura.  

El Sr. PRESIDENT anuncia que tot seguit se farà la votació de les propostes del Grup Socialista. 

El Sr. MAS (secretari general) indica quines són les votacions. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

PUNT 49. PROPOSTES DEL GRUPO CIUDADANOS PARTIDO POR LA 
CIUDADANIA DEL CONSELL DE MALLORCA 

Es dónen compte de les següents propostes: 

PRESIDENCIA  

1.- El grupo Ciudadanos  insta al Govern del Consell de Mallorca a la creación de una 
comisión para modificar el reglamento de los Debates de Política General. 

2.- El grupo Ciudadanos  insta al Govern del Consell de Mallorca a adoptar las medidas 
necesarias que permitan una mayor celeridad en la tramitación  del traspaso de las 
competencias completas en turismo, Así como que se haga efectiva la partida 
presupuestaria que corresponda. 

3.- El grupo Ciudadanos  insta al Presidente de esta institución para que en actos 
oficiales asuma sus obligaciones de representación como Presidente del Consell Insular 
de Mallorca y por ende, la de representante de todos los mallorquines. 

4.- El grupo Ciudadanos  insta al Govern del Consell de Mallorca para que facilite a la 
oposición y por ende, a la ciudadanía los gastos que han supuesto para esta institución el 
viaje del Presidente Sr. Ensenyat y comitiva a la isla de Quios solicitamos toda la 
documentación con facturas y dietas. 

5.- El grupo Ciudadanos  insta al Govern del Consell de Mallorca que ante el tema del 
viaje a  Quios y escuchando las palabras que el Sr. Manrresa en comparecencia ante el 
Parlament, donde aseguraba que el viaje del equipo de Ib3 que acompañaba al 
Presidente en este viaje lo pagaba el Consell incluso aporto el total 2.700€. Facilite a 
este Consell las explicaciones pertinentes. 
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6.- El grupo Ciudadanos  insta al President del Consell de Mallorca a que haga las 
gestiones pertinentes con la autoridad competente  para conseguir que los contenedores 
con ayuda humanitaria que se envían a las islas Griegas tengan un coste 0 

FUNCIÓN PÚBLICA  

1.- El grupo Ciudadanos  insta al Govern del Consell de Mallorca a respetar en este 
Consell y en las instituciones públicas la co-oficialidad de las 2 lenguas en igualdad de 
oportunidades.  

2.-El grupo Ciudadanos  insta al Govern del Consell de Mallorca a la reestructuración 
del organigrama de Consellerias y Direcciones Generales en consenso con la oposición. 
No podemos estar cambiando cada 4 años ya que en muchos casos no hay tiempo para 
desarrollar y terminar determinados proyectos. 

3.- El grupo Ciudadanos  insta al Govern del Consell de Mallorca a modernizar 
tecnológicamente todos los servicios del Consell para conseguir una mayor agilidad, 
efectividad y un menor  desperdicio de papel. 

COOPERACIÓN LOCAL  

1.- El grupo Ciudadanos  insta al Govern del Consell de Mallorca a que revise sus 
criterios en la concesión de subvenciones.  

Es muy difícil entender que se hayan concedido subvenciones a proyectos que se han 
presentado hasta tres veces e incluso fuera de plazo. 

2.- El grupo Ciudadanos  insta al Govern del Consell de Mallorca a iniciar la 
unificación de bomberos y servicios de emergencia,  así como a la creación de un centro 
de emergencias que de servicio las 24h del día los 365 días del año. 

3.- El grupo Ciudadanos insta al Govern del Consell de Mallorca a implicarse más en 
temas de protección animal a pesar de sus recurrentes excusas en materia de 
competencias. 

4.- .- El grupo Ciudadanos  insta al Govern del Consell de Mallorca a iniciar un estudio 
sobre la conveniencia o no de una gestión privada de titularidad pública del Institut 
Hípic,  para que pueda ser rentable por si mismo. 

MEDIO AMBIENTE  

1.- El grupo Ciudadanos  insta al Govern del Consell de Mallorca a dirigir todos sus 
esfuerzos a cumplir con el objetivo 20-20-20, teniendo en cuenta la ordenación del 
territorio y el impacto visual de las instalaciones. 

2.- El grupo Ciudadanos  insta al Govern del Consell de Mallorca a revisar su contrato 
con TIRME, con el objetivo de  cumplir con su promesa de no subir las tasas. 

3.- El grupo Ciudadanos  insta al Govern del Consell de Mallorca a que recrimine 
públicamente la matanza de cabras en es Vedrà. 

CARRETERAS 

1.-El grupo Ciudadanos  insta al Govern del Consell de Mallorca a crear un plan de 
seguridad en carreteras, teniendo muy presente la nueva incorporación a nuestro tráfico 
de los grandes pelotones ciclistas. 
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2.- El grupo Ciudadanos  insta al Govern del Consell de Mallorca a la creación de una 
comisión de investigación para depurar responsabilidades en la rescisión del contrato 
actual y del otorgamiento de las indemnizaciones correspondientes con respecto a la 
autopista de Levante (Ma-19),  Mercapalma, Centro Comercial, Coll d’en Rabassa, 
Camí Fondo) (Ma-5011) y (Ma-30). 

SERVICIOS SOCIALES 

1.-El grupo Ciudadanos  insta al Govern del Consell de Mallorca a realizar una 
auténtica política de protección a nuestros mayores, empezando por la prevención y el 
aumento de la atención domiciliaria.  

2.-El grupo Ciudadanos  insta al Govern del Consell de Mallorca a que facilite más  
ayuda en las tareas burocráticas de las Asociaciones de la tercera edad.  

3.-El grupo Ciudadanos  insta al Govern del Consell de Mallorca a solicitar una 
comisión en la que participen las entidades que gestionan los programas de protección a 
la infancia y a la adolescencia más vulnerable. Porque lo que Uds. llaman un fallo 
humano ha dejado a muchos menores en manos de la improvisación. 

4.-El grupo Ciudadanos  insta al Govern del Consell de Mallorca a que  Inclusión Social 
se incorpore dentro de la cartera de servicios todo el plan de lucha contra la pobreza. 

5.- El grupo Ciudadanos  insta al Govern del Consell de Mallorca a  estudiar una nueva 
figura jurídica para el IMAS que pueda combinar agilidad y transparencia. 

6.- El grupo Ciudadanos  insta al Govern del Consell de Mallorca a que destine más 
presupuesto a las residencias de la 3ª Edad. 

CULTURA 

1.-El grupo Ciudadanos  insta al Govern del Consell de Mallorca a iniciar un estudio 
sobre la conveniencia o no de una gestión privada de titularidad pública del Teatro 
Principal,  para que pueda ser rentable por si mismo. 

ECONOMIA Y HACIENDA 

1.- El grupo Ciudadanos  insta al Govern del Consell de Mallorca para que cuando se 
presenten los presupuestos del ejercicio 2017 dé un margen de tiempo suficiente para 
que la oposición tenga tiempo de estudiarlos y proponer sus reformas. 

2.- El grupo Ciudadanos  insta al Govern del Consell de Mallorca a exigir al Parlament 
las partidas económicas procedentes del impuesto turístico, para poder hacer frente a 
nuestras competencias en materia Medioambiental. 

URBANISMO Y TERRITORIO 

1.- El grupo Ciudadanos  insta al Govern del Consell de Mallorca para que ponga en 
marcha los estudios pertinentes para encontrar una solución lo mas rápida posible para 
conseguir que los escolares del colegio público CEIP Ses Roques de Caimari, por las 
condiciones infrahumanas en las que están sus instalaciones,  tengan el derecho a  
ejercer su derecho a la educación  en igualdad de oportunidades con el resto de 
estudiantes de esta isla.  

Debido a cuestiones técnicas estamos pasando por encima cuestiones humanas 
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La Sra. SERRA (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) inicia la seva intervenció. 

Fa notar que les propostes de resolució del seu Grup van dirigides a la gestió del Consell de Mallorca, no 
se refereixen a arguments partidistes. 

El seu Grup considera que és imprescindible organitzar aquesta institució perquè tengui unes bases 
sòlides d’organització i pugui funcionar independentment del color polític dels seus governants. 
Considera que aquestes bases no han de tenir res a veure amb la política, sinó amb la gestió pura i dura 
d’un gran vaixell que o bé canvia el seu rumb o s’enfonsa. 

Assegura que no es pot donar caire polític a qüestions tan importants com la gestió de sectors com ara 
Menors, Gent Gran, Persones dependents, Medi Ambient, Igualtat, Inclusió Social, Emergències i moltes 
altres. Diu que no s’ha de polititzar, la gestió diària.  

Observa que és no gens estrany que la gent tengui una sensació de provisionalitat del govern, i que mai 
sàpiga exactament a què es dedica el Consell de Mallorca. No es poden canviar les prioritats cada quatre 
anys, perquè no hi ha temps per desenvolupar i acabar molts dels projectes iniciats. 

A continuació explica quina és la proposta concreta del seu Grup polític. 

En primer lloc, sol· licita un canvi en l’estructura tant del Debat de Política General com del posterior 
debat de les propostes de resolució perquè considera que ni el format ni l’esperit s’avenen amb el moment 
actual.  

Fa avinent que la institució necessita modernitzar-se, des del primer escaló fins al darrer. També creu que 
és de vital importància agilitar els tràmits, per tal de fer efectius els traspassos de competències perquè ha 
de demostrar a la ciutadania que és una institució bàsica per al bon govern de Mallorca, raó per la qual 
necessita exercir totes les seves competències i disposar de totes les partides econòmiques que li 
corresponguin.  

Assenyala que ha de ser una institució forta que pugui invertir en la millora de l’economia de la gent de 
Mallorca i atendre les necessitats que vagin sorgint.  

Per aconseguir-ho és imprescindible la transparència de tots els actes del seu govern i també els dels 
partits de l’oposició, raó per la qual demana que no es deixin portes obertes als dubtes.  Tot seguit en posa 
un exemple: la incògnita que ha sorgit referida als periodistes d’IB3 que varen acompanyar les autoritats 
del Consell de Mallorca a Quíos (Grècia) atès que mentre els responsables d’aquesta institució afirmen 
que el cost és zero el Sr. Manresa com a director general d’IB3, en una compareixença davant el 
Parlament de les Illes Balears, va afirmar que ha costat 2.700 € al Consell de Mallorca.  

D’altra banda, i pel que fa a l’ajuda humanitària a Quíos, diu que al seu Grup li agradaria que, a més del 
projecte d’enviar 80.000 €, el President del Consell de Mallorca donàs una mà a les ONG amb 
l’enviament de contenidors que costa 1 € per quilo de material que envien. Diu que seria una gran ajuda 
que, per mitjà d’una gestió del President del Consell de Mallorca s’aconsegueixi el transport d’aquests 
materials sense cap cost.  

Observa que potser no resultaria tan mediàtic com enviar una quantitat de doblers, però per a les ONG 
que són les més directament implicades, seria una gran ajuda.  

Tot seguit formula un retret.  

Dirigeix la paraula al President, com a representant de la institució per a tota la gent de Mallorca, per fer-
li avinent que el seu Grup el tracta amb aquest respecte, però li fa notar que el seu càrrec també implica 
un respecte recíproc a la ciutadania i a l’oposició i és per aquest motiu que es veu obligat a instar-lo a 
atendre les seves obligacions, tant en les situacions que li són afins com en les que no ho són. És el cas de 
la desconsideració amb què ell va actuar –i també aquesta institució- durant la darrera visita dels Reis 
d’Espanya a Palma, el diumenge de Pàsqua a la Seu de Mallorca, que qualifica d’inadmissible.  

Observa que és bo per a Mallorca, que els Reis d’Espanya venguin a passar-hi les seves vacances, per la 
qual cosa també ho és per als mallorquins. 

A continuació tracta el tema de la cooficialitat de les llengües a Mallorca, un altre cavall de batalla del seu 
Grup. Assenyala que és una obligació, respectar-les d’igual a igual.  

Considera que la llengua no ha de separar les persones, atès que és un mitjà per entendre’s i per permetre 
aconseguir grans objectius.  
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Opina que el fet que torni ser un requisit l’exigència del coneixement de la llengua catalana per accedir a 
l’administració pública tanca les portes a qui ve de fora i, a més a més, també s’allunya aquestes persones. 
També s’anul·la la llibertat de la gent de Mallorca, que té tot el dret del món d’escollir. 

Demana si s’han plantejat per quin motiu els polítics han de ser també una excepció pel que fa a aquesta 
norma lingüística, pel fet que se demana a l’altra gent allò que ells mateixos no compleixen. Fa avinent 
que els polítics segueixen essent uns privilegiats. 

Tot seguit fa notar que l’organigrama del Consell de Mallorca és tan obsolet com la gestió, la tecnologia, 
etc.  

Comenta que cal tractar seriosament el tema de l’estalvi de paper, atès que és absurd rebre les invitacions, 
les notificacions, etc per triplicat quan seria suficient un correu electrònic.  

Diu que espera que, dins aquesta legislatura, entre tots els membres de la Corporació del Ple i amb 
voluntat es pugui posar en marxa un nou Consell de Mallorca que concordi del tot amb el temps actual.  

Pel que fa al tema de les subvencions, que qualifica de molt delicat, fa notar que tots els Grups polítics en 
parlen en petit comitè, però mai no ho expressen en públic, no fos el cas que els resti vots, i al seu Grup 
no li sembla políticament correcte.  

Afirma que se segueixen atorgant subvencions amb uns criteris que representen un gir de 360º i reitera 
que és així, que no s’ha equivocat. Fa notar que s’ha retornat al punt de partida, l’aplicació de criteri de 
polític. Observa que, per donar les subvencions a uns no es poden retirar als altres, perquè és una 
barbaritat, i tot seguit en posa uns exemples. 

Atès que se permet a un ajuntament determinat presentar tres vegades un projecte i s’aprova fins i tot 
quan es troba fora de termini, el seu Grup demana si d’aquesta forma han creat un precedent. Si és així, 
adverteix que a partir d’ara cada ajuntament podrà fer allò que vulgui. Diu que no sap si en són conscients 
d’aquest embolic, els membres de l’equip de govern.  

Fa avinent que no és aquesta, la gestió que cal fer i que el que s’ha fet és molt fàcil, és allò que defineix la 
dita popular “desvestir un sant per vestir-ne un altre”.  

Defensa l’aprofitament dels recursos per no haver de retallar-los a les persones més febles de la societat. 
Retreu que tant els partits que governen com potser també els que ja varen governar fan el més fàcil, i és 
una vella política de partits que s’anomenen joves. 

Pel que fa a les àrees de Bombers i Emergències, indica que s’han d’unificar, per a la seguretat de la 
ciutadania i perquè és allò que indica la lògica més elemental. 

Quant a l’Institut de l’Esport Hípic (IEH) adverteix que és imprescindible que es faci un estudi sobre la 
gestió privada de titularitat pública, perquè no es pot permetre que una entitat que té la possibilitat 
d’autofinançament segueixi mantenint-se a càrrec de les partides pressupostàries del Consell de Mallorca.  

Insisteix sobre aquesta qüestió, perquè les velles inèrcies s’han de revertir. 

Sobre el Departament de Medi Ambient comenta que és una obligació, complir l’objectiu 20-20-20, però 
el seu Grup veu aquest objectiu molt allunyat del camí que se segueix. 

Aprofita per recordar a la consellera executiva de Medi Ambient el compromís de no apujar les taxes 
d’incineració.  

També li retreu que no s’hagi explicat res sobre les matances de les cabres d’es Vedrà, no han dit si les 
recriminen o si comparteixen l’actuació dels seus companys de govern. Fa avinent la dita popular “quien 
calla, otorga”. 

Pel que fa a Territori i Infraestructures, fa notar l’absurd de la inoperància de la carretera de Campos a 
Llucmajor i retreu també la manca d’explicacions, únicament un extracte de les mesures de seguretat 
provisionals: pintar la línia contínua de la carretera. Davant aquest fet demana si és suficient i fa avinent 
que aquest estiu serà l’any de més afluència turística del segle.  

Retreu que és conseqüència d’haver volgut desfer tot allò que uns altres polítics han fet abans, estigui bé o 
malament. Recorda que tenim altres carreteres amb un elevat índex de sinistralitat, però ni les mencionen, 
no fos el cas que s’acumulin les crítiques.  
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Quant al tram 1 de la Via Connectora, el seu Grup opina que aquest cas ja és de traca i requereix 
l’existència d’una comissió d’investigació, que actuï des d’ara mateix, perquè no n’hi ha prou amb les 
explicacions vagues que s’han donat. És més important saber-ho que donar carpetada a aquest assumpte 
amb una indemnització.  

Demana també la creació d’un nou pla de seguretat vial que reflecteixi el perill real que ocasiona la 
convivència de vehicles a motor amb el turisme ciclista. A més a més, s’han de crear campanyes 
informatives referides al comportament a la carretera que han d’observar tant els ciclistes com els 
conductors de vehicles a motor. Fa notar que cal anticipar-se als problemes de seguretat que l’increment 
de ciclistes està produint per manca d’informació.  

Sobre la gestió de l’àrea de Persones Majors comenta que ella sempre va pensar que el nou equip de 
govern seria més solidari amb la gent gran, però l’han decebuda profundament. El seu Grup desitja que se 
faci una autèntica política d’acompanyament i de respecte, perquè tot allò que se destini a la gent gran 
mai no serà suficient.  

Fa avinent que la prevenció i l’atenció domiciliària són bàsiques, però tot i això no se’ls dóna la 
importància que tenen. I tampoc no se compleixen les promeses fetes a les associacions de gent gran, que 
reben un tractament de ciutadà de segona.  

D’altra banda, el seu Grup exigeix també la creació d’una comissió de seguiment de la feina que realitzen 
totes les entitats que gestionen els programes d’atenció a la infància i a l’adolescència, perquè no es pot 
admetre que allò que se qualifica com un error humà hagi deixat molts menors en mans de la 
improvisació i, tot i això, no s’hagin depurat responsabilitats.  

Fa notar que no se pot seguir mantenint l’Institut Mallorquí d’Afers Socials amb aquest règim jurídic, 
perquè sempre s’acudeix al sistema de gestió més fàcil i més àgil, però allò que ningú diu és que aquest 
sistema es va implantar durant altres etapes polítiques, per motius que molt poc tenen a veure amb la 
transparència. Potser els resulti més còmode, mantenir el sistema actual, però no és el més adequat.  

Suposa que quan s’hagin de presentar els pressuposts de 2017 se concedirà al seu Grup un marge de 
temps suficient que permeti estudiar i presentar les seves propostes. Des d’ara, insta l’equip de govern a 
no presentar-les amb les presses i la improvisació dels pressuposts de 2016.  

Pel que fa a l’impost turístic, destaca que el seu partit polític no està a favor de crear nous imposts, però si 
és el cas demana que una vegada que se’n disposi se destinin a la partida que correspon a feines 
mediambientals.  

Tot i que saben que l’equip de govern actual s’ha trobat amb el problema heretat del CEIP Ses Roques de 
Caimari, però estan obligats a solucionar-lo, raó per la qual s’han de definir i fer allò que el poble 
demana; no hi valen excuses d’herències rebudes ni el recurs de dir “i tu, més!”, s’ha de cercar una 
solució perquè no és correcte que per unes qüestions merament tècniques encara hi hagi els barracons 
actuals, que han de desaparèixer perquè l’alumnat té dret a rebre educació en una escola digna, en igualtat 
de condicions amb la resta d’estudiants de Mallorca. Els drets dels infants no són qüestionables, han de 
ser prioritaris en tota la burocràcia.  

Reitera que el seu Grup insta el govern de la institució a fer feina per la ciutadania i deixar enrere els 
partidismes, perquè el treball ben fet sempre té recompensa i la que correspon als polítics se reflecteix en 
les urnes.  

Per acabar diu als membres del govern de la institució que, per tot allò que sigui bo per a la gent, poden 
comptar amb el suport del seu Grup polític.  

El Sr. PRESIDENT intervé en aquest punt, per al· lusions. 

Diu a la Sra. Serra que a ell els Reis d’Espanya no el varen convidar a anar a cap missa, el dia de Pàsqua. 
A més a més, entén que és un acte privat de la Casa Reial i li fa notar que ell no hi té cap feina, a aquest 
tipus d’actes, com ja es pot imaginar.  

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

Agraeix aquest darrer aclariment que ha fet el President, perquè així ha quedat clar per a tothom.  

En primer lloc manifesta que totes les intervencions dels membres del seu Grup en el Ple es fan amb tot el 
respecte degut i sense ànim d’ofendre ningú i es limiten a fer una actuació política, que pot agradar més o 
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menys però s’ha de fer i s’ha de dir allò que pertoqui, que no té caràcter personal i s’ha d’entendre en el 
context que li és propi. Tot i això, demana disculpes si en alguna ocasió s’excedeixen i ofenen algú, 
perquè no és la seva intenció.  

Reitera la seva sorpresa per les ganes de treballar del Partit Popular, per la sensatesa del Grup Podem 
Palma.  

Comenta també que sentia preocupació perquè la Sra. Serra, portaveu del Grup Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadania, no intervenia en el Ple, per bé que finalment ho ha fet per respondre les explicacions del 
Grup El Pi-Partit per les Illes.  

Fa notar que ambdós partits polítics són novells i han aterrat a la institució com han pogut. Tot i això, fa 
un retret de caire positiu a la Sra. Serra en el sentit que caldria que també manifesti el seu parer en el torn 
de rèplica quan intervenen els altres Grups polítics, perquè a dia d’avui encara no saben què en pensa el 
seu Grup sobre la Mallorca que volem ni quin tipus de Consell de Mallorca desitgen tenir.  

Li fa notar que precisament tenen aquesta finalitat, les intervencions que se fan en el Ple.  

A continuació explica, quin és el sentit del vot del seu Grup.  

Departament de Presidència: 

- Votarà a favor de la 2  

- S’abstendrà de votar la 1, la 4 i la 5  

- Votarà en contra de la 3 i la 6  

Departament de Funció Pública: 

- Votarà a favor de la 3  

- Votarà en contra de 1 i la 2 

Departament de Desenvolupament Local: 

- Votarà a favor de la 2 

- Votarà en contra de la 4 

- S’abstendrà de votar la 1 i la 3 

Departament de Medi Ambient: 

- Votarà a favor la 1 i la 2 

- Votarà en contra de la 3 

Departament de Territori i Infraestructures: 

- Votarà a favor de la 1 

- S’abstendrà de votar la 2 

Departament de Serveis Socials: 

- Votarà a favor de la 1, la 2, la 4 i la 6  

- Votarà en contra de la 3 i la 5 

Departament de Cultura:  

- Votarà en contra de l’única que se presenta. 

Departament d’Economia i Hisenda: 

- Votarà a favor de les dues que se presenten.  

Tot seguit proposa una transacció a la proposta referida al CEIP Ses Roques de Caimari.  

Sobre aquesta qüestió deixa clar que el seu Grup desitja que se solucioni aquest problema, i dóna la raó al 
Partit Popular en el sentit que no s’ha de modificar el Pla territorial de Mallorca perquè existeixen altres 
eines tècniques que se poden emprar.  
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Per aquesta raó, proposa a la Sra. Serra que s’elimini la frase “ponga en marcha los estudios pertinentes 
para encontrar una solución lo más ràpidamente posible para conseguir que” i, en el seu lloc, hi consti 
“desde sus competencias en la materia y dentro de la legalidad vigente, actúe en aras a solucionar 
ràpidamente la situación de los escolares del colegio público CEIP Ses Roques de Caimari”. 

Per acabar indica que discrepa del contingut de determinades propostes, com ara la que demana fer 
gestions per aconseguir la gratuïtat de l’enviament de contenidors de material d’ajuda que fan les ONG. 
Opina que ja ho diran les empreses, si desitgen fer-ho, però el President del Consell de Mallorca no ha de 
fer aquesta funció, sinó d’aconseguir que aquesta institució faci una feina diferent, sobre aquestes 
qüestions, però ha de deixar fer la que facin els particulars.  

Quant a la cooficialitat del català i del castellà i la igualtat d’oportunitats entre una i altra llengües, el seu 
Grup considera que ja la tenen. Li fa notar els exemples concrets que demostren que precisament el Grup 
Ciudadanos presenta les seves propostes en castellà, i que hi ha consellers que fan les seves intervencions 
en el Ple també en castellà sense cap problema. Per tant, també han d’entendre que altres Grups facin el 
mateix en català.  

Pel que fa a l’estudi referit a l‘Institut de l’Esport Hípic, diu que el seu Grup opina que aquesta gestió l’ha 
de fer el Consell de Mallorca.  

A continuació es refereix a l’IMAS. Comenta que, tot i que s’ha de tractar la qüestió de les entitats de 
Menors, però no és necessària l’existència d’una comissió sinó resoldre d’una vegada aquesta qüestió 
amb el Govern balear.  

Finalment opina, en relació a la proposta referida al Departament de Cultura, Patrimoni i Esports 
d’estudiar la conveniència d’una gestió privada del Teatre Principal, que la cultura ha de ser una iniciativa 
pública que ha de gestionar el Consell de Mallorca.  

El Sr. SEVILLANO (Podem Mallorca) intervé tot seguit. 

Agraeix al Sr. Amengual les paraules que ha dedicat al seu Grup polític.  

Es fa ressò de les mateixes paraules amb què el Sr. Amengual ha expressat el respecte amb què se fan les 
intervencions en el Ple. Diu als membres del Partit Popular que és exactament el mateix, el que fan els 
representants de Podem Palma i que, tot i que poden tenir actuacions més o menys vehements, es fan des 
del respecte i amb la finalitat que correspon a cadascuna d’elles. Tot i aixó, és evident que cadascú és 
lliure d’interpretar les coses com vulgui.  

Es mostra convençut que en cap moment no han insultat el Partit Popular, però si no fos així, diu que 
agrairà que els ho facin saber.  

A continuació expressa el parer del seu Grup sobre les propostes. 

Valora positivament el seu caràcter i la seva predisposició a actuar i demostren l’actitud  conciliadora del 
Grup Ciudadanos-Partido de la Ciudadania quan volen arribar a acords. En aquest sentit, demana que 
instrueixin també el Sr. Albert Rivera, perquè la ciutadania els ho agrairia molt.  

També valora la voluntat i l’actitud positiva que ha tengut aquest Grup a l’hora de presentar les seves 
propostes de resolució. Tot i això, fa notar que no les poden votar totes a favor  i n’explica el motius.  

En primer lloc, no admeten el model econòmic neoliberal que hi ha darrera la proposta de privatitzar 
l’Institut de l’Esport Hípic. Fa notar que és per aquest tipus de peticions que Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía està més aprop de l’IBEX 35 que de la ciudadania, al seu parer.  

Per les mateixes raons no accepten la proposta de privatitzar el Teatre Principal de Palma, un dels 
estendards culturals de Mallorca, que ara i sempre ha d’estar en mans de l’administració pública.  

Assenyala que quan alguna cosa no funciona allò que s’ha de fer és corregir-la o proposar un nou model 
de gestió pública, però la solució no és passar-ho a mans privades. Fa una sèrie de valoracions per 
justificar quin és el model de gestió que s’ha decidit per a aquesta legislatura i per destacar la importància 
i la funció que ha de tenir aquest teatre com a referent de la cultura a Mallorca.  

Tampoc no comparteix la petició de canvi de l’organigrama del Consell de Mallorca. Tot i això, admetran 
qualsevol observació que vulguin fer sobre l’actual i s’hi podrà debatre, evidentment, amb vista a 
aconseguir una institució més eficient i més eficaç.  
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Assegura que, sobre aquest tema, sempre estaran d’acord ambdós partits polítics però no en els termes 
exactes que se plantegen en la proposta i dóna una sèrie d’explicacions per fer notar allò que pertoca fer a 
cada partit polític en funció del compromís que han manifestat quan s’han presentat a unes eleccions 
públiques.  

Considera obvi que l’organigrama sigui l’adequat a la representació política de cadascuna de les 
legislatures; manifesta la satisfacció per la recuperació de la Direcció General d’Igualtat, un fet molt 
significatiu per al seu Grup i ho posa com un exemple.   

Anuncia que el seu Grup votarà a favor de la meitat de les propostes, totes les referides a la transparència 
i a la regeneració política, i moltes altres referides a Serveis Socials i a altres àrees.  

Pel que fa a les propostes que no accepten explica que els motius són dos: perquè és evident que defensen 
un model econòmic i social diferent i perquè el Consell de Mallorca no té les competències que reclamen.  

A continuació proposa tres transaccions i les explica.  

Pel que fa a la 3, proposa canviar “efectivitat” per “eficiència en la gestió” i “un menor desaprofitament 
de paper” per “arribar a una institució sense paper”. 

Pel que fa a la 3 de l’Àrea de Serveis Socials, proposa eliminar el judici de valor amb el que acaba la 
proposta (que per una errada humana els menors hagin estat sotmesos a la improvisació). Pensa que la 
comissió que se demana pot ser molt interessant, i seria una llàstima que no pugui existir per aquesta 
causa. Si l’eliminen, la votaran a favor.   

Quant a l’àrea d’Economia i Hisenda, proposa substituir la paraula Parlament per Govern i afegir, al final: 
“i altres contemplades a la llei”. 

Per acabar, agraeix a la Sra. Serra el to positiu i l’actitud negociadora que ha demostrat. Li diu que tant de 
bo el seu partit, en l’àmbit nacional, demostràs el mateix tarannà i que seria bo que els seus dos 
representants en el Ple del Consell de Mallorca donassin algun consell al Sr. Albert Rivera. 

El Sr. APESTEGUIA (MÉS per Mallorca) inicia la seva intervenció. 

En primer lloc, puntualitza que el seu Grup manté diferències ideològiques profundes amb el Grup 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, pel que fa a les propostes que presenta al Ple.  

Demana a la Sra. Serra si quan parlen de la “igualdad de lenguas” -atès que la proposta se refereix a totes 
les institucions- és perquè també tenen la intenció de proposar al Govern de l’Estat la reforma de la 
Constitució Espanyola en el sentit que estableixi la obligació de conèixer les llengües pròpies dels 
territoris en els que són cooficials, no només del castellà.  

Atès que també ha afirmat que l’exigència del coneixement de la llengua catalana frena l’arribada de gent 
de fora Mallorca, per la qual cosa li fa avinent que ell desconeixia que aquestes persones tengui aquesta 
incapacitat per conèixer l’esmentada llengua. Considera tot el contrari, que aquesta gent és ben capaç 
d’aprendre el nostre idioma.  

Quant a la petició de gestió privada per al Teatre Principal, és ben evident que no li donaran suport perquè 
no accepta el sistema liberal en el qual es basa la petició. Assenyala que és un servei públic molt 
important i que la cultura ha de ser una oferta dels governs. 

Sobre el comentari del canvi de prioritats cada quatre anys, fa avinent que és aquesta, precisament, la base 
de la democràcia. Considera que és el més lògic, que la gent voti lliurement i que s’estableixin les línies 
de gestió d’acord als resultats electorals.  

Fa notar que això no és dolent, sinó tot el contrari, perquè quan no hi ha democràcia hi ha una altra cosa i, 
evidentment, el resultat d’unes eleccions democràtiques és el que reflecteix l’organigrama de les 
institucions.  

Posa exemples concrets de tarannà positiu en un debat democràtic com és aquest, com ara el fet que El Pi-
Proposta per les Illes demani eliminar unes direccions insulars mentre que el Grup MÉS per Mallorca 
vota en contra perquè les considera prioritàries; en canvi, vota a favor la proposta del mateix Grup de 
crear la Direcció General de Política Lingüística.  
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Fa notar a la Sra. Serra que molt probablement no la mantendria, el Grup Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía, però si obtenen el suport de la majoria de la ciutadania estarien legitimats per fer-ho i no 
haurien d’estar hipotecats perquè el Grup MÉS per Mallorca opini de forma diferent.  

Pel que fa al comentari referit a que potser és més vistós enviar doblers a les ONG, respon que allò que 
s’hauria de fer és demanar a les persones que treballen en un indret concret, atenent els refugiats què 
prefereixen, perquè potser siguin els doblers. Diu que  s’ha fet així perquè és allò que necessiten.  

Al marge de les diferències ideològiques que ha explicat, indica que hi ha altres propostes que el seu Grup 
no entén del tot. Considera que els manca rigor, com és el cas d’afirmar que és una excusa el fet de parlar 
de la distribució de competències de gestió, perquè és evident que cada institució té unes competències 
determinades i les ha d’exercir conforme a allò que està establert.  

Tampoc no considera rigorós dir que les excuses tècniques passen per damunt les persones quan es parla 
de l’escola de Caimari. Assenyala que s’ha de trobar una solució per a l’alumnat de Caimari; és segur que 
tothom hi està d’acord, però de cap manera es pot passar per damunt les raons tècniques.  

Fa notar a la Sra. Serra  que la redacció de la proposta del seu Grup dóna per fet que la llei es pot ignorar, 
mentre que allò que s’ha de fer és trobar una solució tècnica vàlida per construir una escola a Caimari.  

Assegura que s’hi fa feina, en aquest sentit, i que els responsables del Consell de Mallorca –tant els 
representatius com els de l’equip de govern- ja s’han reunit amb els pares de l’alumnat i amb els 
responsables de l’ajuntament i a dia d’avui només resta disposar d’un terreny per construir la nova escola 
i que la Conselleria d’Educació del Govern balear faci les gestions oportunes per declarar-ne l’interès 
general.  

Anuncia que votarà a favor de totes les propostes basades en la participació i la transparència, en els 
serveis socials, en reforçar el Consell de Mallorca amb les competències que li pertoquen i en la seva 
economia.  

Per acabar diu que, atès que ell defensa que quan una persona se presenta a unes eleccions ho fa amb la 
intenció de fer actuacions polítiques, aprofitarà l’avinentesa del dia d’avui, 14 d’abril, per concloure 
aquesta intervenció amb l’expressió “Visca la República”.  

El Sr. DE JUAN (PSOE) intervé a continuació. 

Agraeix al Grup Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía les seves propostes de resolució. 

Anuncia que en votarà a favor 10, de les 27 que se presenten; prop d’un 40%, la qual cosa demostra el 
tarannà del Grup Socialista i també el de la resta de partits que conformen l’equip de govern.  

També fa avinent que n’haurien votat a favor moltes més perquè, a part de les diferències ideològiques 
clares de les quals ja s’ha parlat, n’hi ha que no tenen sentit des del punt de vista de les competències que 
té el Consell de Mallorca, o fins i tot inclouen judicis de valor. Potser en alguns casos encara sigui 
possible fer rectificacions i poder arribar a un acord per votar-les a favor.  

Tot seguit fa un resum  del sentit del vot del Grup Socialista.  

Departament de Presidència: les votaran totes a favor, exceptuant la 5. 

Departament de Funció Pública: votaran en contra. Refusa que la institució hagi de pactar l’organigrama, 
perquè cada partit polític té els seus votants, per la qual cosa els correspon decidir després la millor 
manera de dur endavant les polítiques que aquests han decidit amb el seu vot.  

Departaments de: Cooperació Local, Medi Ambient i Territori i Infraestructures: votaran en contra. 
Puntualitza que és un no rotund, a quasi tot, perquè s’han mesclat moltes coses i algunes no tenen cap 
sentit i d’altres ja s’estan fent. En posa uns exemples per demostrar-ho.  

Departament de Serveis Socials. En aquest cas, retreu a la Sra. Serra que demanin molta participació i que 
els consultin les coses, però quan el Grup Socialista els ha proposat dues transaccions han dit que no des 
del principi. Comenta que les han proposat perquè els semblava ofensiva, la seva redacció.  

Tot seguit, reitera la petició.  

Explica que a la proposta 1, se conformaria a canviar la paraula “realizar” per “impulsar”.  
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Sobre la proposta 3 diu que no comentarà res més, atès que la Sra. Serra ja ha manifestat abans al Sr. 
Sevillano que acceptaven el canvi proposat.  

Sobre el punt 6 de petició de més pressupost per a les residències de gent gran, fa notar que és necessari 
més rigor i definició, en aquest tipus de propostes i fa notar a la Sra. Serra que en aquests centres s’atenen 
persones per mitjà d’unes altres persones, i precisament el Grup Ciudadanos-Partido de la Ciudadania 
s’ha manifestat en contra de l’augment del pressupost del capítol de Personal.  

Li demana si sap que el 80% del pressupost de les residències va destinat a pagar el personal que hi 
treballa i és obvi que atenen millor les persones residents amb el pressupost que tenen assignat 
actualment.  

També li demana que observi detalladament el pressupost i podrà comprovar que s’ha augmentat en tots 
els capítols de les residències i comenta que ell és el primer que s’alegrarà, si el pressupost disponible 
augmenta.  

Departament de Cultura: Refusa un model de gestió privada per al Teatre Principal i en defensa el model 
actual, tot i que potser millorant-ne la gestió, que ja és un altre tema. Observa, en un incís, que no sap si 
és el mateix que se planteja en la proposta 5, és a dir, que per donar més agilitat i transparència també se 
podria privatitzar l’IMAS.  

Departament d’Economia i Hisenda: Està d’acord en tot allò que representi un augment de la qualitat 
democràtica i la defensa de la institució. 

Departament de Territori i Infraestructures: Considera que s’han mesclat arguments, en el cas de l’escola 
de Caimari, perquè és cert que hi ha un problema, però no s’ha de forçar la legalitat per resoldre’l, i a més 
hi ha constància que la solució ja està en marxa i és la construcció del centre escolar en un altre solar. 
Consegüentment, no és possible votar a favor de la proposta, per bé que encara no sap si s’acceptarà la 
transacció proposada.  

El Sr. ROTGER (PP) inicia la seva intervenció. 

Destaca l’esperit solidari que demostren les propostes envers les persones que tenen menys recursos 
econòmics i l’esforç per aconseguir  una major eficàcia de la gestió del Consell de Mallorca.  

Anuncia que el Grup Popular votarà a favor de més de 14 d’aquestes propostes.  

Fa notar que en algunes d’elles caldria concretar més els aspectes tècnics. Tot seguit ho explica. 

Departament de Presidència: Votarà a favor de la 1, la 2 i la 3. S’abstendrà a la 5 i la 6.  

Departament de Modernització i Funció Pública: Votarà a favor de la 1 i la 3. Votarà en contra de la 2.  

Departament de Desenvolupament Local: S’abstendrà de votar la 1 i la 2. Votarà a favor de la 3. Votarà 
en contra de la 4.  

Departament de Medi Ambient: S’abstendrà a la 3. Votarà a favor de la 1 i la 2. 

Departament de Territori i Infraestructures: Votarà en contra de la 2. Votarà a favor de la 1.  

Departament de Serveis Socials: Votarà a favor de les propostes 1, 2 i  6. S’abstendrà de votar la 3, tot i 
que amb caràcter positiu, per anar millorant la gestió del l’IMAS. També s’abstendrà de votar la 4 i la 5.  

Departament de Cultura: Votarà en contra de la 1. No l’accepta, perquè considera que la gestió ha de ser 
pública. 

Departament d’Economia i Hisenda: Votarà a favor de les propostes 1 i 2.  

Departament d’Urbanisme i Territori: Votarà a favor de la proposta 1.  

Manifesta que els membres del Grup Popular procuren dir el mateix dins i fora del Ple, perquè les 
persones han de ser coherents en ambdós indrets, i és d’aquesta manera que es donen solucions a allò que 
planteja la ciutadania.  

Destaca els aspectes en els quals el Grup Popular coincideix amb el Grup Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía, per la qual cosa valoren les seves propostes que sense cap dubte pretenen la millora en la 
gestió del Consell de Mallorca i en l’atenció de la gent de Mallorca.  
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També valora el vot favorable d’aquest Grup a la modificació del Pla territorial de Mallorca per fer 
possible la construcció d’un centre escolar a Caimari. Considera que aquest és un tema seriós, i no de 
nervis sinó de responsabilitat de tothom, que l’ajuntament du a terme per dues vies, i les explica 
conjuntament amb les dificultats que presenten.  

Pel que fa a l’adquisició d’uns terrenys, s’ha de considerar que per poder comprar s’ha de trobar algú que 
els vulgui vendre. 

Quant a les característiques d’un poble petit com és Caimari, envoltat d’àrees de transició i de terres 
comunals, considera que demostren de forma ben evident la limitació que presenta resoldre el problema.  

Per aquestes raons, demana als membres de l’equip de govern que diguin, defora del Consell de Mallorca, 
el mateix que han manifestat durant el Ple. Els fa notar que molts d’ells saben prou bé que és cert el que 
ha dit, perquè han visitat Caimari.  

Insisteix a demanar-los que no creïn falses expectatives, perquè el cert és que l’ajuntament només té dues 
opcions: adquirir un nou solar o modificar el Pla territorial de Mallorca (PTM) i redactar el Pla General.  

Afirma que tècnicament i legalment és possible, aquesta modificació del PTM; en primer lloc, perquè fa 
més de deu anys que està en vigor; en segon lloc, perquè han variat les circumstàncies socials i 
econòmiques de Mallorca –i del poble de Caimari en concret- i en tercer lloc, perquè la normativa 
urbanística és posterior al PTM.   

Explica que l’any 2010 el ministeri va indicar que eren necessaris més de 4.050 m2 per construir una 
escola nova (puntualitza que no ho va indicar l’any 2004, no conté aquesta norma, el PTM) i allò que 
demana és el compromís i l’ajuda i la col· laboració de les institucions supramunicipals.  

Certament, correspon a l’ajuntament cercar i adquirir un solar per construir-hi l’escola, i fa aquesta feina 
per cercar els recursos necessaris, però per modificar la norma que ho regula sí que necessita les 
institucions supramunicipals, i és en aquest sentit que els Grups que s’hi oposen demostren que no estan 
al servei de les persones ni escolten les necessitats dels pobles petits.  

Torna a dir que modificar el PTM és una qüestió tècnica, que no és impossible. Dóna informació 
detallada sobre dades concretes per demostrar-ho i retreu el criteri en què se basa el rebuig a aquest 
projecte. Per aquesta raó torna a demanar que es digui defora del Consell de Mallorca el mateix que se diu 
en el Ple, que demostrin la seva coherència en tot moment, i també quan visiten els pobles i parlen amb 
els pares de l’alumnat i els representants de les APIMA.  

Assegura que és d’això, del que es queixa ell, de la manca de coherència i de respecte que s’ha demostrat 
sobre aquesta qüestió, no d’una decisió legítima que s’adopti.  Per aquest motiu, reitera l’agraïment al 
Grup Ciudadanos-Partido de la Ciudadania per haver-se fet ressò d’aquesta situació amb la sensibilitat 
que ha demostrat envers la petició que fa un poble, plena de sentit comú i d’arguments tècnics que 
demostren que és possible acceptar-la.  

La Sra. SERRA intervé tot seguit. 

Explica que ha fet el retret sobre l’absència del president del Consell de Mallorca a la missa de la Seu de 
Mallorca perquè sempre havien vist la presència de la presidenta de la institució que rebia els Reis 
d’Espanya, en aquest acte, i potser per aquest motiu enguany el buit va ser massa gros, perquè hi faltaven 
totes les autoritats.  

A continuació dóna la raó al Sr. Amengual, perquè en la reunió de la Junta de Portaveus no va entendre 
que s’havien de rebatre les propostes; per aquest motiu no ha intervingut.  

Sobre el seu retret de no saber què en pensa el seu Grup sobre Mallorca, afirma que el seu tarannà és 
ajudar sempre tot el que sigui possible i fa notar que el conseller executiu de Desenvolupament Local 
podrà comprovar que voten a favor propostes referides al seu departament.  

En aquest sentit, diu que s’ha de considerar que els dos membres del seu Grup són nous en  política i no 
han estat batles de cap poble de Mallorca però es troben persones que en tenen molta experiència sobre 
aquestes qüestions.  

Quant a la proposta referida a l’escola de Caimari, reitera que s’ha de demostrar especial sensibilitat cap 
als infants que hi acudeixen. Tot i que és cert, que existeixen unes normes legals, també és cert que les 
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estableixen les persones humanes i en conseqüència s’han de poder fer canvis quan se comprova que 
existeix una injustícia.  

Fa avinent que no es demana construir un hotel, però sí que se demostri sensibilitat sobre aquesta qüestió 
per fer-hi el màxim possible d’actuacions a favor.  

Pel que fa a aconseguir eliminar el cost d’enviament de contenidors per ajudar les ONG, insisteix a dir 
que considera que ho és, feina del president del Consell de Mallorca, fer gestions en aquest sentit, 
precisament perquè ha demostrat sensibilitat en el cas dels problemes de l’illa de Quíos. És el mateix que 
demana el seu Grup envers les ONG que també s’han de preocupar de recollir doblers per poder enviar el 
material necessari.  

El Sr. PRESIDENT intervé en aquest punt per demanar a la Sra. Serra que intenti centrar el debat. Li fa 
notar que aquest no és un torn de rèplica, sinó de definició respecte a quines són les transaccions que el 
seu Grup accepta o no accepta de les que s’han plantejat. 

La Sra. SERRA reprèn la seva intervenció. 

Anuncia que accepta les transaccions que s’han proposat referides a l’àmbit dels serveis socials.  

En canvi, no accepta la referida al tram 1 de la Via Connectora.   

Tampoc no accepta cap canvi en la referida a Urbanisme i Territori.  

El Sr. PRESIDENT anuncia que tot seguit se farà la votació de les propostes del Grup Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía. 

El Sr. MAS (secretari general) recorda que la proposta 4, referida a Presidència, s’ha retirat. Tot seguit, 
indica quin és el resultat de la votació. 

Presidència 

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

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

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

4. Es retira. 

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

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

Funció Pública 

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

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

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

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

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

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

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

Medi Ambient 

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

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

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

Carreteres 

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

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

Serveis Socials 

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

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

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

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

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

Cultura 

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

Economia i Hisenda 

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

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

Urbanisme i Territori 

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

PUNT 50. PROPOSTES DEL GRUP DE CONSELLERS MÉS PER 
MALLORCA. 

 

Es dónen compte de les següents propostes: 

REFERENTS AL MODEL INSTITUCIONAL DEL CONSELL 

 
1.  Instar el govern del Consell de Mallorca a la creació d’una comissió per revisar el 
reglament dels debats de política general per tal que aquests siguin una eina efectiva i 
participativa en el funcionament de la institució. 
 
2.  Instar el govern del Consell de Mallorca a assegurar l’ús no sexista del llenguatge 
dins tota l’administració d’àmbit insular així com potenciar la formació en igualtat per a 
tot el funcionariat. 
 
3. Instar el govern del Consell de Mallorca a promoure campanyes de prevenció, 
detecció i atenció de la violència masclista en dones grans, dirigides als centres de 
trobada de gent gran, centres de salut, etc... 

4. Instar el govern del Consell de Mallorca a la creació d’una comissió per revisar el 
Reglament d'Organització del Consell per a redefinir el format i funcionament dels 
plens, per tal que aquests siguin una eina efectiva i participativa en el funcionament de 
la institució. 
 
5. Instar el govern del Consell de Mallorca a enfortir, davant el govern de l’Estat i el 
govern autonòmic, el Consell de Mallorca d’acord amb les competències que li atorga 
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l’estatut d’autonomia, amb la finalitat de servir a ala ciutadania amb transparència i 
efectivitat. 
 
6. Instar el govern del Consell de Mallorca a seguir treballant per oferir als ciutadans i 
ciutadanes de Mallorca un vertader servei telemàtic, per tal de donar un servei més àgil i 
transparent, simplificant tràmits i reduint la burocràcia proposant si cal canvis en la 
legislació, aprofundint en la modernització de la institució. 
 
7. Instar el govern del Consell de Mallorca a recuperar el domini .cat per a totes les 
seves planes web.  
 

REFERENTS AL MODEL CULTURAL I ESPORTIU 

 
8. Instar el govern del Consell de Mallorca a continuar i incrementar la protecció del 
patrimoni natural, cultural, històric i etnològic per fer possible la preservació i protecció 
de la identitat pròpia del país, bàsica pel desenvolupament social i econòmic. 
 
9. Instar el govern del Consell de Mallorca a treballar per a la recuperació de la DI de 
política lingüística. 
 
10. Instar el govern del Consell de Mallorca a elaborar i difondre un recull de bones 
pràctiques en l’àmbit de la programació i coordinació cultural enfocada als municipis. 

11. Instar el govern del Consell de Mallorca a demanar el retorn a Mallorca dels bous de 
Costitx que es troben al Museu Arqueològic Nacional i l'adequació d'una sala del 
Museu de Mallorca per a la seva ubicació; així mateix, instar el retorn a Mallorca de les 
peces històriques venerades a la Festa de l’Estendard que des de 1831 es troben a la 
Real Armeria de Madrid. 

12. Instar el govern del Consell de Mallorca a recuperar amb la màxima celeritat els 
Premis Mallorca de Creació Literària. 
 
13. Instar el govern del Consell de Mallorca a dur a terme les mesures necessàries per 
tal de potenciar el patrimoni històrico-gastronòmic-cultural del pla de Mallorca, per 
revitalitzar els pobles del pla de Mallorca. 
 
REFERENTS AL MODEL TERRITORIAL, DE MOBILITAT I MEDIAMBIENTAL 

14. Instar el govern del Consell de Mallorca a seguir treballant en el rescat de la  
concessió del túnel de Sóller. 
 
15. Instar el govern del Consell de Mallorca a sol·licitar la transferència dels refugis 
titularitat del Govern de les Illes Balears. 

16. Instar el govern del Consell de Mallorca a treballar per tal de posar les bases que 
permetin recuperar la gestió pública de tots els refugis de la seva titularitat tan aviat com 
sigui possible. 
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17. Instar el govern del Consell de Mallorca  a que tregui una convocatòria pública de 
subvencions adreçada al Ajuntaments per la subsanació de fuites d'aigua. 
 
18. Instar el govern del Consell de Mallorca a que tregui una convocatòria pública de 
subvencions adreçada als Ajuntaments per l'adquisició de vehicles elèctrics. 
 
19. Instar el govern del Consell de Mallorca a que redacti un nou projecte de variant 
d'Inca més respectuosa amb el territori i el paisatge. 
 
20. Instar el govern del Consell de Mallorca a destinar les aportacions dels Ajuntaments 
de mes de 20.000 habitants al SERPREISAL íntegrament a la millora del servei. 
 
21. Instar el govern del Consell de Mallorca per a que construeixi un nou parc de 
bombers a la comarca del migjorn (Santanyí) i se millorin tots els altres existents als 
diversos Ajuntaments de Mallorca. 

22. Instar el govern del Consell de Mallorca per a que dugui a terme un estudi sobre el 
conill de camp mallorquí que ens orienti sobre com combatre les seves malalties i 
marqui el camí de la seva recuperació 
 

REFERENTS AL MODEL ECONÒMIC 

 
23. Instar el govern del Consell de Mallorca a promoure la participació dels ajuntaments 
de Mallorca en projectes finançats amb fons europeus mitjançant el consorci 
EUROLOCAL. 
 
24. Instar el govern del Consell de Mallorca a treballar amb fermesa i reclamar amb 
contundència a l’estat espanyol un tracte fiscal just, fonamentat en un nou sistema de 
finançament que ens permeti mantenir els serveis públics i la reactivació econòmica de 
Mallorca. 
 

25. Instar el govern del Consell de Mallorca a continuar treballant amb la finalitat de 
donar suport als artesans i als oficis tradicionals de Mallorca i promocionar la millora de 
la qualitat i professionalitat d’aquest sector, així com promoure el coneixement, la 
comercialització i el consum de productes artesans elaborats a la nostra illa. 
 

REFERENTS ALS TREBALLADORS I LES TREBALLADORES DEL CONSELL  

 
26. Instar el govern del Consell de Mallorca que entre 2016 i 2017 s'ocupin totes les 
places vacants dels bombers de Mallorca. 
 
27.  Instar el Consell de Mallorca a fer les accions oportunes per contractar 100 
persones majors de 55 anys en el marc del conveni del Govern amb administracions 
locals.  
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REFERENTS ALS DRETS DE LES PERSONES  

 

28. Instar el govern del Consell de Mallorca a publicar mensualment a la pàgina web de 
l’IMAS les sol·licituds de RMI, així con les baixes i altes. 
 
29. Instar el govern del Consell de Mallorca a crear  l'Observatori Social de Mallorca, 
per tal de poder disposar de l'explotació dels indicadors socials de Mallorca desagregats 
per municipis i barris, el que ens facilitaria una planificació molt més eficient i adient a 
les necessitats socials. 
 
30. Instar el govern del Consell de Mallorca a implementar un pla de prevenció als 
municipis de Mallorca  amb la creació progressiva d'Equips Municipals d'intervenció 
Familiar (EMIF) dins els serveis socials comunitaris bàsics, ja que cada cop més ens 
trobam amb la necessitat de realitzar una tasca preventiva i de treball amb les famílies 
per evitar la cronicitat o agreujament de conflictes de convivència i relació. En 
definitiva equips interdisciplinaris que puguin assessorar i treballar amb les famílies que 
en algun moment necessiten assessorament i suport per afrontar dificultats relacionals, 
situacions de crisi i/o millorar les seves competències educatives. 
 
31. Instar el govern del Consell de Mallorca a implementar un projecte col·laboratiu per 
aconseguir reduir dràsticament el nombre de persones sense vivenda.  Per aquest motiu 
sol·licitem que es faci  una dotació extraordinària  per evitar els desnonaments i per 
engegar una experiència amb l'IBAVI, de dotació de vivendes pels sense sostre. 
 

La Sra. BUJOSA (MÉS per Mallorca) inicia la seva intervenció. 

Destaca que per al seu partit polític el Debat de Política General i les propostes de resolució que se’n 
desprenen han de conseguir ser un instrument d’avaluació de l’estat de la gestió dels diversos 
departaments de la institució.  

Assenyala que interpreta la participació com una cosa complexa, que permeti disposar d’unes eines per 
fer-ne l’avaluació necessària i que la seva manera de fer política parteix del debat i de l’entesa.  

Fa notar que totes les propostes fruit de l’esmentat Debat de Política General marquen clarament la 
proposta ideològica dels seu partit, però no es poden quedar simplement en això i és ara, dins el primer 
any de legislatura, quan s’han de fer propostes per aconseguir tenir un Consell de Mallorca que funcioni 
millor, més obert, més viscut i més participat, que sigui l’autèntic motor de l’illa de Mallorca.  

Tot seguit assenyala quins són els sis blocs en els quals han emmarcat les propostes del seu Grup, que són 
31, ben clares i definides, per aconseguir totes les millores necessàries en cadascun dels àmbits de gestió 
del Consell de Mallorca perquè aquesta sigui del tot eficaç. Ho explica detalladament.  

El primer bloc defineix el model institucional del Consell. Desitgen una institució àgil i moderna, més 
igualitària i més forta i per aconseguir-ho proposa revisar el reglament del Debat de Política General i 
també la creació d’una comissió per revisar el Reglament d’Organització del Consell de Mallorca.  

També desitja que la seva presència sigui constant a les xarxes socials i aposta per un servei telemàtic 
amb els tràmits simplificats.  

També proposa mesures perquè sigui una institució igualitària, expressant el compromís amb un 
llenguatge no sexista, i amb la promoció de campanyes de prevenció i atenció de la violència masclista en 
dones grans.  

La proximitat a la ciutadania i la transparència, cap a dins però sobretot cap a fora, són els seus objectius.  
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Un altre bloc important –una de les seves preocupacions històriques com a partit- és el model cultural que 
desitgen per a Mallorca i, atès que la institució té transferides les competències en matèria de Cultura, la 
seva aposta és més llengua (recuperant els Premis Mallorca de creació literària i també la Direcció Insular 
de Política Lingüística) i més cultura, però una cultura ben feta, de bones pràctiques i accions ben 
concretes (reclamant el retorn dels Bous de Costitx, un dels referents més importants pel que fa a estàtues 
del període talaiòtic).  

En definitiva, mesures i accions encaminades a protegir el nostre patrimoni cultural, històric i etnològic, 
per preservar i protegir la nostra identitat de país.  

Destaca també la importància d’un model territorial respectuós amb la nostra illa i l’esforç per 
redimensionar infraestructures i intervencions, que du a terme el Departament de Territori i 
Infraestructures.   

És el mateix cas de les propostes referides a Medi Ambient, que pretenen una gestió més eficient. En són 
un exemple la defensa del rescat de la concessió a l’empresa Túnel de Sóller i la gestió pública i unificada 
per part del Consell de Mallorca dels refugis.  

El seu Grup també defensa el suport de la institució als ajuntaments, i un suport interinstitucional per fer 
del Consell de Mallorca l’ajuntament dels ajuntaments i reforçar les entitats municipals com les entitats 
més properes a la ciutadania que són.  

Té molt a dir també pel que fa al model econòmic. Reclama de forma contundent a l’Estat espanyol un 
tractament fiscal just. Refusa l’espoli fiscal de la CAIB, que repercuteix en totes les institucions. Posa 
exemples d’accions concretes que se proposen, amb col·laboració amb Eurolocal.  

Un altre suport que ha de donar la institució és el referit als artesans i als oficis tradicionals de Mallorca.  

Destaca també que els treballadors i les treballadores del Consell de Mallorca són part indispensable 
d’aquesta institució i diu que volen més treballadors encara, per donar un millor servei. També volen 
donar més oportunitats de treball a persones de més de 55 anys, amb millors condicions. 

Afirma que posen les persones com a centre de les polítiques del seu partit polític, en un intent de facilitar 
el dia a dia de qui més ho necessita. Treballen per assolir els seus drets bàsics.  

Proposen que mensualment se publiqui la llista de sol· licituds referides a la Renda Mínima d’Inserció 
(RMI) a la pàgina web de la institució i també la creació de l’Observatori Social de Mallorca, que 
facilitaria una planificació més eficient de les necessitats socials de l’illa.  

És necessari també un pla de prevenció en els municipis de Mallorca, amb la creació progressiva d’equips 
municipals d’intervenció familiar, per tal de reduir de manera dràstica el nombre de persones que no 
tenen habitatge.  

Fa avinent que es tracta d’accions ben concretes, que ajudaran a donar forma a un Consell de Mallorca 
modern i obert.  

Per acabar reitera cadascuna de les línies concretes d’actuació en cadascun dels àmbits de què ha parlat. 
Es mostra convençuda que és el mateix que desitgen tots els Grups polítics que conformen el Ple, per la 
qual cosa els demana el vot a favor per a les propostes de MÉS per Mallorca.   

La Sra. MORA (El Pi-Proposta per les Illes) intervé a continuació.  

Anuncia que el seu Grup votarà a favor de 22 propostes i s’abstendrà de votar la proposta 7.  

Demana que siguin conscients del que això significa, del grau de coincidència en molts dels temes. Pensa 
que s’ha de fer una reflexió sobre aquest fet, perquè els serveixi per tenir en compte l’oposició a l’hora 
d’arribar al consens sobre altres qüestions, no únicament per a coses de pur tràmit sinó sobre temes 
importants.   

Anuncia que el seu Grup s’abstendrà de votar la proposta 7, que demana la recuperació del domini .cat, 
no perquè cregui que no és important, sinó perquè no és prioritari. Considera que és més important 
millorar la pàgina web del Consell de Mallorca, perquè sigui més àgil, no tan estàtica.  

Proposa sis transaccions, que explica tot seguit: 

A la 1, proposa afegir, després de “la creació d’una comissió” la frase: “amb representació de tots els 
partits polítics.” 
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A la 3, proposa canviar la paraula “masclista” per “de gènere” i allà on diu “dones grans” que digui “gent 
gran”. Si s’expressa en termes més genèrics no s’exclou ningú i el projecte podria ser més interessant.  

A la 4 proposa afegir, després de “la creació d’una comissió” la frase “amb representació de tots els 
partits polítics.” 

A la 13, proposa canviar “Pla” per “pobles d’interior” amb la finalitat de no excloure ningú.  

A la 14 proposa “seguir treballant” per “realitzar”, per tal que sigui més contundent i mostri el compromís 
per part de MÉS per Mallorca.  

A la 27 proposa que no se limiti a cent, les persones a contractar majors de 55 anys, si se’n poden 
contractar més, que se contractin aquelles que realment necessiti el Consell de Mallorca. Pensa que seria 
millor que s’expressi en el sentit d’incentivar la contractació del màxim de persones possible. 

La Sra. SERRA (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) intervé a continuació. 

Abans de comentar les propostes, respon a unes al· lusions anteriors del Sr. Sevillano (Podem Palma), al 
qual assegura que s’estimaria més ser la Sra. Inés Arrimadas que el Sr. Albert Rivera.  

Anuncia que el seu Grup votarà a favor de la majoria de propostes. 

Diu que s’abstendrà de votar-ne tres: la 12, perquè no hi veu la màxima celeritat, la 19 perquè si ja 
existeix un estudi no s’hi han de gastar més doblers, la 22 perquè pensa que hi ha coses més prioritàries.  

Tot seguit demana una transacció per a la proposta 8, en el sentit que allà on diu: “...i protecció de la 
identitat pròpia del país” digui: “.. i la protecció de la identitat nostra.” 

Per acabar, diu que votarà en contra de la proposta 7 i la 9.  

La Sra. CIRER (PP) intervé a continuació. 

Anuncia que de les 31 propostes el Grup Popular en votarà 22 a favor.  

Explica que ahir el seu Grup va proposar una transacció referida a la proposta 24 al Grup MÉS per 
Mallorca, telefònicament. Comenta que, si s’accepta, també votaran a favor.   

Assenyala que el Grup Popular comparteix l’interès per aconseguir que el Consell de Mallorca sigui útil a 
la ciutadania, perquè pugui exercir les seves competències amb eficàcia i transparència disposant dels 
recursos que li pertoquen, perquè continuï essent un referent per als ajuntaments i les seves necessitats i 
sigui una institució propera i un referent per a la gent de Mallorca.  

Anuncia que s’abstendrà de votar la proposta 12 i la 27 i n’explica els motius. 

Pel que fa a la proposta 12 (Premis Mallorca) perquè aquests premis se varen deixar de convocar per una 
situació de necessitat de prioritzar actuacions, no de rebuig del Partit Popular. Per bé que és cert que el 
nou equip de govern els pot restablir, adverteix que convendria redefinir el model de premi i, si pot ser, 
que el jurat no se’n dugui una quantia de recursos tan important o més que la quantia dels premis, si se 
vol que sigui realment un instrument per incentivar la creació en les persones que volen tenir un futur en 
el món de les lletres.  

Quant a la proposta 27 comenta que és una proposta positiva, que fa referència a la contractació de 
persones més grans de 55 anys, però desconeixen una sèrie de dades, com ara si existeix un conveni amb 
el Govern de les Illes Balears o amb el SOIB en el qual el Consell de Mallorca hi estigui inclòs; perquè 
se’n proposen 100; si el Consell de Mallorca ha de pagar el 100% o si el Govern balear en paga una part; 
quins serien els criteris de selecció; a quines tasques destinarien aquestes persones; quina durada tendria 
el contracte, etc.  

Fa avinent la manca de definició en la redacció d’aquesta proposta, raó per la qual el seu Grup s’abstendrà 
de votar-la.  

Tot seguit indica quines són les propostes que votarà en contra.  

- La proposta 7 (domini .cat), perquè ja és sabut el parer del seu Grup en relació a aquesta qüestió. Posa 
exemples per demostrar tot allò que el Partit Popular accepta, en matèria lingüística, però precisament 
aquest aspecte té unes connotacions que van més enllà de les purament lingüístiques i una connotació 
política que el Partit Popular no comparteix.  



 217 

- La proposta 9 també la votaran en contra.  

Pel que fa a la creació d’una Direcció Insular de Política Lingüística, el Partit Popular defensa que totes 
les polítiques de normalització lingüística són competència del Govern balear, i té confiança en que 
aquest les durà endavant.  

Fa avinent que tenir una direcció insular no significa ser més defensors de la llengua, per la qual cosa en 
tenguin o no en tenguin, el compromís hi ha de ser present, tant el dels càrrecs polítics com el del 
personal de la institució. En conseqüència, no considera necessària la creació d’aquesta direcció insular.  

- La proposta 14. Diu que no en parlarà extensament perquè ja ho ha fet el Sr. Salom. Reitera que 
manquen 5 anys per acabar el termini de la concessió, que representa un cost de 25 M€ i que s’ha de 
considerar que el Govern balear ja paga la subvenció a les persones residents, tot i que ho faci amb retard.  

El seu Grup opina que no és el moment adequat i que aquests recursos es poden dedicar a altres 
necessitats de la gent de Mallorca.  

- La proposta 16. Opina que moltes vegades la iniciativa privada pot fer una gestió millor i més eficaç 
dels serveis dels refugis i dels establiments públics, sempre amb un control públic que vetlli per la qualitat 
del servei.  

- La proposta 19. Es mostra convençuda que el projecte anterior de la Variant d’Inca era idoni i 
respectuós amb el territori i el paisatge, i que se va publicar i sotmetre a la informació pública. En 
conseqüència, estan satisfets amb la feina feta amb aquest projecte.  

- La proposta 28. Recorda que ja se va debatre aquest tema, durant la passada legislatura i adverteix que 
pot vulnerar el dret a la intimitat de les persones i que aquest s’ha de preservar, no considera correcta 
aquesta petició. 

Pel que fa a la proposta 24, diu que el seu Grup la votarà a favor si s’accepta que la redacció quedi així: 
“Instar el Govern del Consell de Mallorca a treballar amb fermesa i reclamar amb contundència a l’Estat 
espanyol un nou sistema de finançament que ens permeti mantenir els serveis públics i la retribució 
econòmica.”  

Destaca, per acabar, que la modificació que se proposa consisteix a diferenciar el finançament de la 
fiscalitat.  

La Sra. BUJOSA intervé a continuació. 

Lamenta que en aquest moment no sigui present dins la sala del Ple la Sra. Serra, perquè ha de manifestar 
que el seu Grup no accepta l’esmena del Grup Ciudadanos-Partido de la Ciudadania, pel fet que MÉS per 
Mallorca creu en la identitat pròpia del país i no canviarà la redacció de la seva proposta.  

Tot seguit se refereix a les propostes que presenta El Pi-Partit per les Illes. Indica quin és el parer del seu 
Grup sobre les que refusa.  

Pel que fa a les transaccions referides a les propostes 1 i 4 que presenta, diu que les accepten atès que, tot 
i no constar per escrit, ja ho donaven per fet.  

Quant a la proposta 3, diu que el seu Grup no accepta la proposta de transacció, mentre que sí que accepta 
la 13. Tampoc no accepta la 14 però sí la 27.  

A continuació, i pel que fa al Grup Popular, diu que el seu Grup accepta la proposta de transacció que 
s’ha explicat.   

El Sr. PRESIDENT anuncia que tot seguit se farà la votació de les propostes del Grup MÉS per Mallorca. 

El Sr. MAS (secretari general) indica quin és el resultat de les votacions. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 219 

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

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

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

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

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

PRECS 

No se’n formulen. 
 

III) DESPATX EXTRAORDINARI 

 
PRIMER PUNT DESPATX EXTRAORDINARI. PROPOSTA D’APROVACIÓ 
DE L’EXPEDIENT NÚM. 13 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL 
PRESSUPOST PROPI DE LA CORPORACIÓ DE L'EXERCICI DE 2016 PER 
CRÈDIT EXTRAORDINARI (CE03/2016) I SUPLEMENT DE CRÈDITS 
(SUP01/2016) I CANVI DE DESTINACIÓ DE PROJECTES D’EXERCICIS 
ANTERIORS (CD01/2016). 

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

 
Atesa la sol·licitud  del conseller de Presidència de 6 d’abril de 2016, de canvi de 
destinació dels romanents de crèdits del projecte 2010/2/43200/2 i la posterior 
modificació de crèdits per suplement de crèdits i crèdit extraordinari per import de 
12.078,97 € per a poder executar diverses actuacions aprovades per la Comissió de 
Seguiment del Pla de Competitivitat dins el termini de pròrroga acordat. 

 

Atès que aquestes actuacions s’emmarquen dins el mateix Pla de Competitivitat 
definides dins el projecte de finançament afectat 2010.2.43200.2 TURESPAÑA, el 
canvi de destinació i crèdit extraordinari i suplement de crèdits només afectarà a 
modificacions de crèdit en aplicacions dins el mateix projecte de finançament afectat.  

 

Vista la provisió del conseller executiu d’Economia i Hisenda que subscriu, de 7 d’abril 
de 2016, d’incoació d’un expedient de modificació de crèdits en el Pressupost propi del 
Consell de Mallorca corresponent a l’exercici de 2016, a l’objecte de poder atendre 
algunes despeses, les aplicacions a les quals s’havien d’imputar no s’havien incloses en 
el pressupost de 2016 o no tenien crèdit suficient atenent les necessitats que 
s’especifiquen a les memòries corresponents i de les quals n’hi ha constància en els 
antecedents de l’expedient. 
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Vist que la Intervenció d’aquest Consell Insular ha emès el dictamen preceptiu, on 
consten les operacions de modificacions de crèdits que es proposen per atendre les 
despeses esmentades, i d’acord amb allò que es preveu en els articles 177 i 180 del Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDLEG 2/2004, de 5 de 
març, concordant amb els articles 35 a 38  i 40 a 42 del RD 500/1990, de 20 d’abril i 
amb la base 10 de les d’execució del pressupost per a 2016, el conseller d’Economia i 
Hisenda proposa al Ple de la Corporació que adopti el següent  
 
A C O R D 
 
PRIMER.-  Aprovar el canvi de destinació per import de 12.078,97 € del següent 
projecte d'inversió de l'exercici de 2010 finançat amb Romanent de Tresoreria afectat: 
 
Aplicació Descripció RF Import Projecte

70 43200 64080 Incorporació p/inv.immobilitzat immaterial Prom.Turística 4 12.078,97 2010 2 43200 2

TOTAL 12.078,97

 
 
I destinar-ho a finançar les aplicacions de despesa de despesa següents definides dins el 
mateix projecte d’inversió corresponent al Pla de Competitivitat, prèvia aprovació del 
corresponent expedient de modificació de crèdits per crèdits extraordinaris i suplements 
de crèdit: 
 

Aplicació Descripció RF Import Projecte

70 43200 60900 INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTRUCTURES PROMOCIÓ TURÍSTICA 4 6.078,97 2010 2 43200 2

70 43200 22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA PROMOCIÓ TURÍSTICA 4 6.000,00 2010 2 43200 2

TOTAL 12.078,97
 

 

 
SEGON.- Aprovar l’expedient núm. 13 de modificació de crèdits en el pressupost propi 
de 2016, d’acord amb el següent detall: 
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* CRÈDIT EXTRAORDINARI (CE03/2016)

Aplicació Descripció Import Projecte

70 43200 60900 INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTRUCTURES PROMOCIÓ TURÍSTICA 6.078,97 2010 2 43200 2

TOTAL CRÈDIT EXTRAORDINARI 6.078,97

* SUPLEMENT DE CRÈDITS (SUP01/2016)

Aplicació Descripció Import Projecte

70 43200 22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA PROMOCIÓ TURÍSTICA 6.000,00 2010 2 43200 2

TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDIT 6.000,00

FONTS DE FINANÇAMENT DEL CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT

* Baixes per anul·lació

Aplicació Descripció Import

70 43200 64080 Incorporació p/inv.immobilitzat immaterial Prom.Turística 12.078,97 2010 2 43200 2

TOTAL BAIXES PER ANUL·LACIÓ 12.078,97

TOTAL FONTS FINANÇAMENT 12.078,97

EXPEDIENT NÚM. 13 MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE 2016

 
 
 
Per la qual cosa queda anivellat el Pressupost. 
 
TERCER.- Aquest acord aprovatori serà considerat definitiu si no es produeixen 
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor, una 
vegada s’hagi complit el que disposa l’article 112.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les bases del règim local, i també l’article 169 del Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel RDLEG 2/2004, de 5 de març. 
 

El Sr. BONET (conseller executiu d’Economia i Hisenda) inicia la seva intervenció per explicar-ne la 
urgència.  

Diu que el motiu és que el conveni subscrit amb Turespaña ha d’estar executat a 30/6/2016. Assenyala 
que és necessari per poder fer el pagament que correspon al projecte d’enllumenat del túnel de Monnàber 
que va quedar pendent i una previsió de despesa per participació a fires turístiques que s’ha incorporat per 
mitjà de l’esmentat conveni, vigent des de fa alguns anys.  

El Sr. PASTOR (El Pi-Proposta per les Illes) comenta que el seu Grup votarà a favor de la urgència 
perquè no hi vol posar traves, però fa notar que aquest debat està del tot desequilibrat, pel fet que el Grups 
de l’oposició, en aquest Ple, no han presentat cap iniciativa precisament perquè fos un debat d propostes 
de resolució.  

Observa que ja han vist més de 40 punts de l’equip de govern però cap de l’oposició.  

Reitera que votarà a favor de la urgència, però observa que la propera setmana se celebrarà un altre Ple i, 
per bé que se’n poden fer tants com vulguin, demana que siguin equilibrats.  

Per acabar torna a dir que el seu Grup hagués desitjat que aquest debat hagués estat només de propostes 
de resolució.  

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

El Sr. BONET (conseller executiu d’Economia i Hisenda) explica la proposta. 
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Reitera que es tracta d’una modificació de crèdit necessària per adaptar l’estructura de la despesa referida 
al conveni subscrit amb Tourespaña (Mallorca Diversa, Artà Sorprèn) i per tornar a assignar fons per tal 
d’atendre dos conceptes: la liquidació final del projecte d’enllumenat de Monnàber que ja se va fer (més 
de 6.000 €) i una previsió de despesa per a la participació en fires turístiques, entre les quals s’hi inclou, 
per exemple, la promoció de l’artesania de Mallorca.  

Assenyala que no representa un increment, sinó que és una modificació de crèdit perquè implica la 
creació d’una partida nova que no estava en el pressupost.  

Torna a dir que és urgent, pel fet que l’esmentat conveni hauria d’estat executat totalment o en la major 
part possible el dia 30/6/2016. Consegüentment, per complir aquest termini que estableix el conveni, és 
important aprovar avui el tràmit que se proposa en aquest punt.  

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

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari general, estenc aquesta acta  
amb plecs de paper números de A Nº 13321 a  A  Nº  13616.  

 

El secretari general              El president 
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DECRETS PRESIDÈNCA    

DEPARTAMENT DATA 
DECRET 

TEMA COMENTARI DESTINATARI IMPORT 

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

8-3-16 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ NÚM.11 
DE PALMA, DILIGÈNCIES PRÈVIES 
1358/2015 

NÚM.D.31/2016  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

8-3-16 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONT.ADMINISTRATIU 
NÚM.3 DE PALMA, P.O 18/2016 

NÚM.D.32/2016  

BENESTAR SOCIAL 17-2-16 DESIGNACIÓ REPRESENTANT DEL CIM EN EL CONSELL 
INFÀNCIA I FAMÍLIA 

BEATRIZ MORALES GRANADOS 

DESENVOLUPAME
NT LOCAL 

22-2-16 SUPLÈNCIA  DEL CONSELLER PER LA CONSELLERA DE BESTAR SOCIAL DELS DIES 2 A 6 DE MARÇ DE 
2016 PER VIATGE A QUIOS, GRÈCIA 

DESENVOLUPAME
NT LOCAL 

10-2-16 AUTORITZAR DESPLAÇAMENTS DEL CONSELLER 
EXECUTIU DE DESENVOLUPAMENT LOCAL 
PER ASSISTIR A REUNIONS DE TREBALL 

JOAN FONT MASSOT 

MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

22-2-16 DESESTIMAR RECURS ALÇADA INTERPOSAT PER CSI.F CONTRA RESOLUCIÓ DE LA CONSELLERA EX. DE 
MODERNITZACIÓ DE DIA 27 OCTUBRE DE 2015 

MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

18-2-16 INCLOURE NÓMINA DE MES DE MARÇ DE 2016 LES 
INDEMNITZACIONS PER DIETES I 
DESPLAÇAMENTS AL MEMBRES DE LA 
CORPORACIÓ 

VEURE RELACIÓ 7995,88 

MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

8-3-16 CESSAMENT LLOC DE TREBALL COM A SECRETARI  
PARTIT POLÍTIC 

JAUME CRESPI DEYÀ 

PRESIDÈNCIA 24-2-16 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONT.ADMINISTRATIU 
NÚM.3 DE PALMA, P.O 24/2016 

NÚM.D.25/2016  

PRESIDÈNCIA 24-2-16 INTERPOSICIÓ RECURS APEL.LACIÓ CONTRA SENTÈNCIA 
77/2016 DEL JUTJAT CONT.ADMINISTRATIU 
NÚM.2 DE PALMA, P.O 131/2010 

NÚM.D.26/2016  

PRESIDÈNCIA 24-2-16 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONT.ADMINISTRATIU 
NÚM.3 DE PALMA, P.O 17/2016 

NÚM.D.23/2016  

PRESIDÈNCIA 24-2-16 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONT.ADMINISTRATIU 
NÚM.1 DE PALMA, P.A 23/2016 

NÚM.D.247/2016  

PRESIDÈNCIA 24-2-16 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONT.ADMINISTRATIU 
NÚM.2 DE PALMA, P.A 45/2016 

NÚM.D.22/2016  

PRESIDÈNCIA 22-2-16 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ NÚM.3 
INCA, DILIGÈNCIES PRÈVIES 617/2015 

NÚM.D.21/2016  

PRESIDÈNCIA 22-2-16 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ NÚM.3 
INCA, DILIGÈNCIES PRÈVIES 3042/2015 

NÚM.D.20/2016  

PRESIDÈNCIA 2-3-16 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONT.ADMINISTRATIU 
NÚM.3 DE PALMA, P.A 26/2016 

NÚM.D.27/2016  

PRESIDÈNCIA 2-3-16 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONT.ADMINISTRATIU 
NÚM.1 DE PALMA, P.O 15/2016 

NÚM.D.29/2016  

PRESIDÈNCIA 2-3-16 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONT.ADMINISTRATIU 
NÚM.3 DE PALMA, ACTUACIONS PO 22/2016 

NÚM.D.28/2016  

PRESIDÈNCIA 2-3-16 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONT. ADMINISTRATIU 
NÚM.1 DE PALMA, ACTUACIONS PO 10/2016 

NÚM.D.30/2016  
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PRESIDÈNCIA 7-3-16 DETERMINACIÓ FUNCIONS I ESTRUCTURA DE LA INTERVENCIÓ GENERAL DEL CIM  

URBANISME I 
TERRITORI 

18-12-15 ESTIMAR RECURS ALÇADA CONTRA RESOLUCIÓ DE 
10 DE DESEMBRE DE 2014 

ANA I GABRIEL B.P  

URBANISME I 
TERRITORI 

21-10-15 IMPOSAR SANCIÓ INFRACCIÓ URBANÍSTICA PARCEL.LA 471 
POL.2 PUIGPUNYENT 

M.M.G  

URBANISME I 
TERRITORI 

2-12-16 DESESTIMAR RECURS ALÇADA CONTRA DECRET 11 
GENER 2012, PARCEL.LA 421 POL.2 
MONTUÏRI 

P.C.T  

 
 
 
DEPARTAMENT DATA 

DECRET 
TEMA COMENTARI DESTINATARI IMPORT 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

1-12-15 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

APROVAR EL COMPTE JUSTIFICATIU 
J/2015/261 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I HISENDA 

36 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

1-12-15 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

DONAR CONFORMITAT I AUTORITZAR 
L'ABONAMENT 
 
NOV-15 

N.V.M. 11,53 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

1-12-15 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

DONAR CONFORMITAT I AUTORITZAR 
L'ABONAMENT 
 
NOV-2015 

J.M.F. 63,4 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

1-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS 
 
REF. Q/2015/2845 

VARIS 741,48 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

1-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS 
 
REF. Q/2015/2757 

VARIS 1272,28 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

1-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEU 
 
REF. Q/2015/2785 

VARIS 354,38 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

1-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS 
 
REF. Q/2015/2786 

VARIS 768,24 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

1-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES D'ÒRGANS DE GOVERN 
 
REF. Q/2015/2824 

VIAJES MARTEL, SL 271,58 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

2-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES CONTRACTE MENOR 
REPARACIÓ ANOMALIES ELÈCTRIQUES 
POLIESPORTIU SANT FERRAN 

ELECTRO ALOMAR, SL 7812,24 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

2-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

PROJECTE EXPOSITIU "THREE YEARS 
LATER" DE TOMÀS PIZÀ (ART PALMA 
BRUNCH 2015) 

XAFI, SL 2199,85 
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DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

2-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

PROJECTE EXPOSITIU PALMA PHOTO 2015 
"EL TERCER LUGAR, DISFRACCIÓN Y 
TERRITORIO" DE CARLOS IRIJALBA 

GALERIA PELAIRES, SL 3000 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

2-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT 
DE L'ACTIVITAT ESPORTIVA DELS CLUBS 
ESPORTIUS DE MALLORCA 

CLUB PATÍ PALMA 729,69 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

2-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT 
DE L'ACTIVITAT ESPORTIVA DELS CLUBS 
ESPORTIUS DE MALLORCA I INICI 
PROCEDIMENT DE DECLARACIÓ DE 
PÈRDUA DEL DRET AL COBRAMENT 
PARCIAL 

CLUB NATACIÓ 
FELANITX 

219,37 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

2-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT 
DE L'ACTIVITAT ESPORTIVA DELS CLUBS 
ESPORTIUS DE MALLORCA 

CLUB NATACIÓ PALMA 2432,3 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

2-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

PROJECTE EXPOSITIU PALMA PHOTO 2015 
I LES EXPOSICIONS "HEROÏNA EN 
CONSTRUCCIÓ"  I "L'ULL DEL 
COL·LECCIONISTA" 

XAFI, SL 2657,89 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

2-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

PROJECTE COL·LECTIU D'ARTS 
PLÀSTIQUES ART PALMA BRUNCH 2015 
("SO FAR SO LONG") 

GALERIA PELAIRES, SL 3000 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

3-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT 
ESPORTIVA DELS CLUBS ESPORTIUS DE 
MALLORCA 

CLUB VOLEIBOL 
MANACOR 

1664,35 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

3-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT 
ESPORTIVA DELS CLUBS ESPORTIUS DE 
MALLORCA 

CLUB ESPORTIU 
FELANITX 

1459,38 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

3-12-15 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

DONAR CONFORMITAT I AUTORITZAR 
L'ABONAMENT 
 
NOVEMBRE-2015 

O.M.M. 11,53 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

3-12-15 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

DONAR CONFORMITAT I AUTORITZAR 
L'ABONAMENT 
 
OCTUBRE-2015 

M.A.N.G. 85,78 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

3-12-15 ALTRES CONTRACTE SUBMINISTRAMENT TROFEUS 
PER A LES ACTIVITATS I ESDEVENIMENTS 
ESPORTIUS REALITZATS A MALLORCA EN 
2015 

EUROCEBRIAN, SL 1924,29 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

3-12-15 ALTRES CONTRACTE SUBMINISTRAMENT DE 
TROFEUS PER A LES ACTIVITATS I ELS 
ESDEVENIMENTS ESPORTIUS REALITZATS 
A MALLORCA EN 2015 

EUROCEBRIAN, SL 1924,51 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

3-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT 
ESPORTIVA DELS CLUBS ESPORTIUS DE 
MALLORCA 

CLUB ATLETISME 
BELLVER-SIURELL OC 

1459,38 
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DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

3-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT 
ESPORTIVA DELS CLUBS ESPORTIUS DE 
MALLORCA 

SA POBLA BASQUET 
CLUB 

2432,3 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

3-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES SETEMBRE I OCTUBRE 2015 
PRÒRROGA CONTRACTE DEL SERVEI 
INFORMÀTIC PER AL MANTENIMENT I 
MILLORA DE LA WEB 
WWW.ESPORTBASEMALLORCA.NET 

INSTRUMENTOS 
CIENTÍFICOS, SA 

4973,98 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

3-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ORGANITZACIÓ DE TALLERS A LES 
BIBLIOTEQUES DE LA XARXA DE 
BIBLIOTEQUES DE MALLORCA 
 
 

ASOCIACIÓN BALEAR 
PARA EL FOMENTO DE 
LAS ARTES 
DECORATIVAS (ABADE) 

185 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

3-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ORGANITZACIÓ DE TALLERS A LES 
BIBLIOTEQUES DE LA XARXA DE 
BIBLIOTEQUES DE MALLORCA 

J.G.C. 1270,5 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

3-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

IMPRESSIÓ DE 700 EXEMPLARS DE LA 
PUBLICACIÓ NÚM. 7 DE LA COL·LECCIÓ 
GRESOL 

GRÀFICAS PLANISI, SA 8430,08 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

3-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ORGANITZACIÓ DE CONTACONTES A LES 
BIBLIOTEQUES DE LA XARXA DE 
BIBLIOTEQUES DE MALLORCA 

M.F.M. 157,3 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

3-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DERIVADES DE L'EXPOSICIÓ 
"RITCH MILLER" (IMPRESSIÓ CATÀLEGS) 

GRÁFICAS PLANISI, SA 7117,22 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

4-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT 
ESPORTIVA DELS CLUBS ESPORTIUS DE 
MALLORCA 

CLUB MEDITERRANEA 972,92 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

4-12-15 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

DONAR CONFORMITAT I AUTORITZAR 
L'ABONAMENT 
 
NOV-2015 

R.LL.R. 54,75 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

4-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE L'EDIFICI KREKOVIC 
(RESTAURACIÓ QUADRES) 
 
REF. Q/2015/2755 

M.M.T.P. 2678,94 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

4-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES SERVEI DE PATRIMONI 
 
REF. Q/2015/2826 

P.T.R. 762,3 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

4-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE PATRIMONI 
HISTÒRIC 
 
REF. Q/2015/2771 

VIAJES MARTEL, SL 197,04 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

4-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE CULTURA 
 
(REPRESENTACIÓ ESPECTACLE "ELS 
MÚSICS DE BREMEN") 
 
REF.Q/2015/2811 

E.V.B. 786,5 



 227 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

4-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE CULTURA 
 
REF. Q/2015/2770 

VARIS 7752,68 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

4-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DELS SERVEIS 
ADMINISTRATIUS 
 
REF. Q/2015/2825 

J.A.T.S. 4295,2 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

4-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DELS SERVEIS 
ADMINISTRATIUS 
 
REF. Q/2015/2858 

VARIS 2026,08 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

4-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE L'EDIFICI KREKOVIC 
 
REF. Q/2015/2754 

VARIS 372,89 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

4-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES D'ÒRGANS DE GOVERN 
 
REF. Q/2015/2734 

VIATGES SANTA PONÇA 321,4 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

4-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS 
 
REF. Q/2015/2751 

VARIS 515,6 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

4-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE CULTURA 
 
REF. Q/2015/2807 

VARIS 17046,45 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

4-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE L'EDIFICI KREKOVIC 
(RESTAURACIÓ QUADRES) 
 
REF. Q/2015/2784 

M.M.R.V. 1487,09 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

9-12-15 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

APROVAR EL COMPTE JUSTIFICATIU 
J/2015/259 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I HISENDA 

454,76 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

9-12-15 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

APROVAR EL COMPTE JUSTIFICATIU 
J/2015/257 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I HISENDA 

162,53 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

9-12-15 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

APROVAR EL COMPTE JUSTIFICATIU 
J/2015/260 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I HISENDA 

196,35 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

9-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT 
ESPORTIVA DELS CLUBS ESPORTIUS DE 
MALLORCA 

CLUB DOJO MURATORE 1596,47 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

9-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT 
ESPORTIVA DELS CLUBS ESPORTIUS DE 
MALLORA I INICI PROCEDIMENT PÈRDUA 
DRET COBRAMENT PARCIAL 

CLUB GIMNÀSTICA 
RÍTMICA PONT D'INCA 

609,58 
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DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

9-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT 
ESPORTIVA DELS CLUBS ESPORTIUS DE 
MALLORCA 

CLUB NATACIÓ INCA 972,92 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

9-12-15 ABONAR 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

DONAR CONFORMITAT I AUTORITZAR 
L'ABONAMENT 
 
OCT, NOV I DES 2015 

R.M.C.R. 195,96 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

9-12-15 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

APORTACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT 
DEL PROJECTE "PLA DE DINAMITZACIÓ DEL 
PATRIMONI ARQUEOLÒGIC DE MALLORCA" 

CONSORCI EUROLOCAL 
MALLORCA 

15000 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

4-12-15 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

ACTIVITAT FORMATIVA: "SICALWIN: EINA 
PER A UNA CORRECTA GESTIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA", DE 20 HORES DE 
DURADA (DEL 21 AL 30 DE SETEMBRE 2015) 

M.M.O.  

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

4-12-15 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

ACTIVITAT FORMATIVA: "TALLER VIRTUAL 
PER AL MANEIG DE L'ENTORN AULA OBERT 
2.4" DE 6 HORES DE DURADA (DEL 22 AL 24 
D'OCTUBRE 2015) 

M.M.C.  

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

4-12-15 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

ACTIVITAT FORMATIVA: "REDACCIÓ 
DOCUMENTS ADMINISTRATIUS: LA 
RESOLUCIÓ ADMINISTRATIVA", DE 20 
HORES DE DURADA (DEL 26/10/15 AL 
15/11/15) 

M.M.C.  

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

10-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE PROMOCIÓ ESPORTIVA 
 
REF. Q/2015/2908 

VARIS 17431,08 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

10-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES POLIESPORTIU SANT FERRAN 
 
REF. Q/2015/2909 

ALMACENES FEMENIAS, 
SA 

3109,57 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

10-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES MEDICINA ESPORTIVA 
 
REF. Q/2015/2910 

VARIS 1656,14 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

10-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES PROMOCIÓ ESPORTIVA 
 
REF. Q/2015/2911 

GRAFIQUES PLANISI, 
SA 

854,93 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

10-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT 
ESPORTIVA DELS CLUBS ESPORTIUS DE 
MALLORCA 

CD MADRE ALBERTA 2432,3 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

10-12-15 ALTRES CONCESSIÓ SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE 
(TROFEUS) PER AL DESENVOLUPAMENT 
DE L'ACTIVITAT GALA FTIB 2015 
 
 

FEDERACIÓ DE TENNIS 
DE LES ILLES BALEARS 

1239,18 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

10-12-15 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

DONAR CONFORMITAT I AUTORITZAR 
L'ABONAMENT 
 
NOV-2015 

G.G.N. 275,68 
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DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

10-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AJUDA PER AL PROJECTE "LES 
RATAPINYADES DE LES BALEARS"  (AJUDA 
MINIMIS 2015 PER DONAR SUPORT A LA 
REALITZACIÓ I EDICIÓ DE LLIBRES I 
FONOGRAMES D'ESPECIAL INTERÈS 
CULTURAL) 

DOCUMENTA BALEAR, 
SL 

4000 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

10-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AJUDA MINIMIS 2015 PER AL PROJECTE 
"ENAMORANT-NOS" DE TOMEU PENYA 
(REALITZACIÓ I EDICIÓ DE LLIBRES I 
FONOGRAMES D'ESPECIAL INTERÈS 
CULTURAL) 

PRODUCCIONS BLAU, 
SL 

4000 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

10-12-15 ALTRES SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE (TROFEUS) PER 
AL DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT 
TROFEU ASPANOB  + CAMPIONAT DE 
MALLORCA LLATÍ I ESTÀNDARD + DANSA 
COREOGRÀFICA 

FBBE 165,77 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

10-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AJUDA MINIMIS EN EL MARC DE LA 
CONVOCATÒRIA D'AJUDES DE MINIMIS 
2013 PER ALS PROJECTES EXPOSITIUS 
D'ARTS PLÀSTIQUES EN L'ESDEVENIMENT 
COL·LECTIU "PALMA BRUNCH 2013" PER 
DUR A TERME EL PROJECTE 
"REVERBERACIONS" 

GALERIA FERRAN CANO 
DARDER 

544,78 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

10-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AJUDA MINIMIS 2013 PER A PROJECTES 
EXPOSITIUS D'ARTS PLÀSTIQUES 
ESDEVENIMENT "PALMA BRUNCH 2013" 
PER DUR A TERME EL PROJECTE 
"SPACEBALLS" 

GALERIA FERRAN CANO 
DARDER 

824,85 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

10-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBMINISTRAMENT DE PUBLICACIONS 
PERIÒDIQUES A LA XARXA DE 
BIBLIOTEQUES DE MALLORCA (EXP. 
PR128/13 P) 

DISTRIBUIDORA 
ROTGER, SL 

4432,74 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

10-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ORGANITZACIÓ DE CONTACONTES A LES 
BIBLIOTEQUES DE LA XARXA DE 
BIBLIOTEQUES DE MALLORCA 

TALLER DE VARIETE 
SOCIEDAD 
COOPERATIVA 

496,1 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

10-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DERIVADES DE 
L'ORGANITZACIÓ DE L'EXPOSICIÓ "RITCH 
MILLER"  

GUIRALDO Y GINER 
COMUNICACIÓN, SL 

2359,5 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

10-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DERIVADES DE 
L'ORGANITZACIÓ DE TALLERS A LES 
BIBLIOTEQUES DE LA XARXA DE 
BIBLIOTEQUES DE MALLORCA (EXP. 37/15) 

ARQUITECTIVES 360 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

10-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DERIVADES DE 
L'ORGANITZACIÓ DE L'EXPOSICIÓ 
"TÀNDEM" (IMPRESSIÓ CATÀLEGS) 

GRÁFICAS PLANISI, SA 5348,55 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

10-12-15 ALTRES AUTORITZACIÓ D'URGÈNCIA DEL TRASLLAT  
A EIVISSA D'UN FRAGMENT D'ANSA 
D'ÀMFORA ROMANA PROCEDENT DEL 
JACIMENT SES PAÏSES, A ARTÀ 

VARIS  

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

10-12-15 ALTRES AUTORITZACIÓ D'URGÈNCIA DEL TRASLLAT 
DE BARCELONA AL MUSEU DE MALLORCA 
DE MATERIALS PROVINENTS DE LES 
CAMPANYES D'EXCAVACIONS 
ARQUEOLÒGIQUES AL JACIMENT DE SA 
MESQUIDA, CALVIÀ 

VARIS  
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DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

11-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT 
ESPORTIVA DELS CLUBS ESPORTIUS DE 
MALLORCA 

CLUB NÀUTIC CAN 
PICAFORT 

1459,38 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

11-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

CORRECCIÓ ERRADA MATERIAL DE LA 
RELACIÓ DE FACTURES Q/2015/2233  (ON 
DEIA 724,77¤ HA DE DIR 696,20¤) 

VARIS 696,2 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

11-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ORGANITZACIÓ DE TALLERS A LES 
BIBLIOTEQUES DE LA XARXA DE 
BIBLIOTEQUES DE MALLORCA (EXP. 37/15) 

E.A.F. 242 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

11-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ORGANITZACIÓ DE CONTACONTES A LES 
BIBLIOTEQUES DE LA XARXA DE 
BIBLIOTEQUES  DE MALLORCA (EXP. 38/15) 

TALLER DE VARIETE 
SOCIEDAD 
COOPERATIVA 

217,8 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

11-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ORGANITZACIÓ DE CONTACONTES A LES 
BIBLIOTEQUES DE LA XARXA DE 
BIBLIOTEQUES DE MALLORCA (EXP. 38/15) 

TALLER DE VARIETE 
SOCIEDAD 
COOPERATIVA 

217,8 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

11-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ORGANITZACIÓ D'ESPECTACLES 
TEATRALS A LES BIBLIOTEQUES DE LA 
XARXA DE BIBLIOTEQUES DE MALLORCA 
(EXP. 36/15) 

MÚSICS DE GIRONA, 
SOCIETAT 
COOPERATIVA 
CATALANA LIMITADA 

250 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

11-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ORGANITZACIÓ D'ESPECTACLES 
TEATRALS A LES BIBLIOTEQUES DE LA 
XARXA DE BIBLIOTEQUES DE MALLORCA 
(EXP. 36/15) 

MÚSICS DE GIRONA, 
SOCIEDAD 
COOPERATIVA 
CATALANA LIMITADA 

250 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

11-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ORGANITZACIÓ DE TALLERS A LES 
BIBLIOTEQUES DE LA XARXA DE 
BIBLIOTEQUES DE MALLORCA (EXP. 37/15) 

ASOCIACIÓN MENINAS 
CARTONERAS. EDICIÓN 
GRÁFICA ARTÍSTICA Y 
DE RECICLAJE 

304 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

11-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER A 
L'ACTIVITAT DE GIMNÀSTICA DEL 
PROGRAMA DE L'ESPORT PER A L'EDAT 
ESCOLAR A MALLORCA (DEL 31/10/14 AL 
30/10/15) 

FEDERACIÓ DE 
GIMNÀSTICA DE LES 
ILLES BALEARS 

12798,46 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

11-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER A 
L'ACTIVITAT DE TRIATLÓ DEL PROGRAMA 
DE L'ESPORT PER A L'EDAT ESCOLAR A 
MALLORCA (PERÍODE DEL 31/10/14 al 
30/10/15) 

FEDERACIÓ DE 
TRIATLÓ DE LES ILLES 
BALEARS 

13179,6 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

11-12-15 ALTRES AUTORITZACIÓ D'URGÈNCIA PER 
REALITZAR INTERVENCIONS 
D'APUNTALAMENT I CONSOLIDACIÓ DE LA 
TORRE DE CALA FIGUERA 

VARIS  

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

11-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DERIVADES DE L'EXPOSICIÓ 
"RITCH MILLER" 

B.M.J.S. 2995 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

11-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DERIVADES DE 
L'ORGANITZACIÓ DE L'EXPOSICIÓ "RITCH 
MILLER" 

J.H.P. 447,7 



 231 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

11-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DERIVADES DE 
L'ORGANITZACIÓ DE CONTACONTES A LES 
BIBLIOTEQUES DE LA XARXA DE 
BIBLIOTEQUES DE MALLORCA 

LA FORNAL 
D'ESPECTACLES DE 
FERRO, SLU 

260,15 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

11-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DERIVADES DE 
L'ORGANITZACIÓ DE "EL JARDÍ MÀGIC. ELS 
DISSABTES LLEGIM I ENS DIVERTIM A LA 
MISERICÒRDIA" 

M.J.M.R. 450 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

11-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DERIVADES DE  
L'ORGANITZACIÓ DE "EL JARDÍ MÀGIC. ELS 
DISSABTES LLEGIM I ENS DIVERTIM A LA 
MISERICÒRDIA" 

DE SALABERT E HIJOS, 
SA 

744,73 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

11-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DERIVATS DE L'ORGANITZACIÓ 
DE TALLERS A LES BIBLIOTEQUES DE LA 
XARXA DE BIBLIOTEQUES DE MALLORCA 

A.R.B. 396 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

11-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DERIVADES DE 
L'ORGANITZACIÓ DE L'EXPOSICIÓ "RITCH 
MILLER" 

A.R.B. 2420 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

14-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT 
ESPORTIVA DELS CLUBS ESPORTIUS DE 
MALLORCA 

ESPORLES BÀSQUET 
CLUB 

1493,14 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

14-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER A L'ACTIVITAT DE 
MOTOCICLISME DEL PROGRAMA DE 
L'ESPORT PER A L'EDAT ESCOLAR A 
MALLORCA (PERÍODE ENTRE EL 31/10/14 i 
EL 30/10/15) 

FEDERACIÓ BALEAR DE 
MOTOCICLISME 

3703,49 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

14-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER  A 
ACTIVITATS ESPORTIVES VÀRIES DEL 
PROGRAMA DE L'ESPORT PER A L'EDAT 
ESCOLAR A MALLORCA (PERÍODE ENTRE 
EL 31/10/14 I EL 30/10/15) 

FEDERACIÓ BALEAR 
D'ESPORTS PER A 
PERSONES AMB 
DISCAPACITAT 

43566,58 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

14-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER A 
ACTIVITATS SUBAQUÀTIQUES DEL 
PROGRAMA DE L'ESPORT PER A L'EDAT 
ESCOLAR A MALLORCA (PERÍODE DEL 
31/10/14 AL 30/10/15) 

FEDERACIÓ BALEAR 
D'ACTIVITATS 
SUBAQUÀTIQUES 

4081,64 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

14-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER A 
L'ACTIVITAT DE RUGBI DEL PROGRAMA DE 
L'ESPORT PER A L'EDAT ESCOLAR A 
MALLORCA (PERÍODE DEL 31/10/14 AL 
30/10/15) 

FEDERACIÓ BALEAR DE 
RUGBY 

15721,76 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

14-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE LA COMISSIÓ D'ESPORTS 
 
REF. Q/2015/2936 

VARIS 366,89 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

14-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE MEDICINA ESPORTIVA 
 
REF. Q/2015/2935 

VARIS 362,53 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

14-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES POLIESPORTIU SANT FERRAN 
 
REF. Q/2015/2934 

VARIS 5213,46 
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DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

14-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE PROMOCIÓ ESPORTIVA 
 
REF. Q/2015/2932 

VARIS 14393,29 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

14-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE LA COMISSIÓ D'ESPORTS 
 
REF. Q/2015/2931 

VIAJES MARTEL, SL 157,49 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

14-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DERIVADES DE 
L'ORGANITZACIÓ DE CONTACONTES A LES 
BIBLIOTEQUES DE LA XARXA DE 
BIBLIOTEQUES DE MALLORCA 

FUNDACIÓ KAIRÓS - 
ACCIÓ SOLIDARIA 

945 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

14-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DERIVADES DE 
L'ORGANITZACIÓ DE CONTACONTES A LES 
BIBLIOTEQUES DE LA XARXA DE 
BIBLIOTEQUES DE MALLORCA 

LA FORNAL 
D'ESPECTACLES DE 
FERRO, SLU 

2001,75 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

14-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DERIVADES DE 
L'ORGANITZACIÓ DE CONTACONTES A LES 
BIBLIOTEQUES DE LA XARXA DE 
BIBLIOTEQUES DE MALLORCA 

FUNDACIÓ KAIRÓS - 
ACCIÓ SOLIDARIA 

1350 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

14-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DERIVADES DE 
L'ORGANITZACIÓ DE TALLERS A LES 
BIBLIOTEQUES DE LA XARXA DE 
BIBLIOTEQUES DE MALLORCA 

J.G.C. 1331 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

14-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DERIVADES DE 
L'ORGANITZACIÓ DE TALLERS A LES 
BIBLIOTEQUES DE LA XARXA DE 
BIBLIOTEQUES DE MALLORCA 

ARSIS PRODUCCIONS 
MUSICALS 

3750 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

14-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBMINISTRAMENT DE LLIBRES A LA 
XARXA DE BIBLIOTEQUES DE MALLORCA 

UTE LIBER 
DISTRIBUCIONES 
EDUCATIVAS, SL - 
CUENTOS DEL MUNDO 
SHALIB, SL 
(INFOBIBLIOTECAS) 

9656,17 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

14-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES CORRESPONENTS AL 
SUBMINISTRAMENT DE LLIBRES A LA 
XARXA DE BIBLIOTEQUES DE MALLORCA 

UTE LIBER 
DISTRIBUCIONES 
EDUCATIVAS, SL-
CUENTOS DEL MUNDO 
SHALIB, SL 
(INFOBIBLIOTECAS) 

30406,9 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

15-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT 
ESPORTIVA DELS CLUBS ESPORTIUS DE 
MALLORCA I INICI PROCEDIMENT PÈRDUA 
DRET COBRAMENT PARCIAL SUBVENCIÓ 

CLUB GRECH CENTRO 
DEPORTIVO 

686,52 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

15-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT 
ESPORTIVA DELS CLUBS ESPORTIUS DE 
MALLORCA I INICI PROCEDIMENT PÈRDUA 
DRET COBRAMENT PARCIAL SUBVENCIÓ 

CLUB ATLÈTIC 
ESCOLAR 

1568,54 
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DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

15-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT 
ESPORTIVA DELS CLUBS ESPORTIUS DE 
MALLORCA I INICI PROCEDIMENT PÈRDUA 
DRET COBRAMENT SUBVENCIÓ 

CLUB HANDBOL MATA 
DE JONC 

1157,86 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

15-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT 
ESPORTIVA DELS CLUBS ESPORTIUS DE 
MALLORCA 

CLUB ESPORTIU 
CAMPOS 

2189,07 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

15-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT 
ESPORTIVA DELS CLUBS ESPORTIUS DE 
MALLORCA I INICI PROCEDIMENT PÈRDUA 
DRET COBRAMENT PARCIAL SUBVENCIÓ 

CLUB ESPORTIU PALMA 
DE MALLORCA ACTIVA 

56,6 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

15-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT 
ESPORTIVA DELS CLUBS ESPORTIUS DE 
MALLORCA 

TREPITJADORS DES 
RAIGUER 

454,3 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

15-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL CONTRACTE DE 
SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL TÈXTIL 
ESPORTIU I MATERIAL ESPORTIU 
FUNGIBLE 

PLAÇA 18, SL 21662,48 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

15-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBMINISTRAMENT TROFEUS PER A LES 
ACTIVITATS I ESDEVENIMENTS ESPORTIUS 
REALITZATS A MALLORCA EN 2015 

EUROCEBRIAN, SL 4045,06 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

15-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE PROMOCIÓ ESPORTIVA 
 
REF. Q/2015/2977 

VARIS 16628,9 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

15-12-15 ALTRES DESPESES DESPLAÇAMENT PER RAONS 
DEL SERVEI (SESSIÓ FORMATIVA DEL 
PROGRAMA "e-Biblio") 

C.M.V. 118,1 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

15-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS 
 
REF. Q/2015/2937 

VARIS 293,31 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

15-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DELS SERVEIS 
ADMINISTRATIUS 
 
REF. Q/2015/2963 

VARIS 2912,27 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

15-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DELS ÒRGANS DE GOVERN 
 
REF. Q/2015/2925 

VARIS 423 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAME
NT LOCAL 

3-2-16 ALTRES Autoritzar participació en l'assesorament tècnic 
d'emergències i simulacres d'evacuació en 
centres del IMAS 

Personal tècnic de 
Bombers 

1592 
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DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAME
NT LOCAL 

4-2-16 ALTRES Autoritzar participación en l'assesorament tècnic 
en emergències i simulacres d'evacuació en els 
centres de salut  de la Part forana de Mallorca 

Personal tècnic de 
Bombers 

56400 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAME
NT LOCAL 

4-2-16 ALTRES Auttoritzar la participación en l'assesorament 
tècnic en emergències i simulacres d'evacuació 
en el CP Melcior Rosselló Simonet de Santa 
Maria 

Personal tècnic de 
Bombers 

1224 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAME
NT LOCAL 

8-2-16 INICIAR 
EXPEDIENT 

Iniciar l'expedient per preparar modificació de 
l'acord de data 7 de maig de 1984 pel que es va 
crear el Servei de prevenció i extinció d'incendis 
i salvament 

DEPARTAMENT DE DESENVOLUPAMENT LOCAL 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAME
NT LOCAL 

9-2-16 MODIFICACIÓ DE 
LA RESOLUCIÓ 

Modificar la concessió al projecte "Consolidació 
de runes de l'edifici Convent de Nostra Senyora 
de Loreto" per "Canvi de coberta i 
rehabilitació..." 

AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAME
NT LOCAL 

10-2-16 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

Autoritzar Desplaçament al "II congreso de la 
Asociación española de Muncipios de Montaña" 

Joan Manera Jaume  

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAME
NT LOCAL 

12-2-16 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

Autoritar assistència a la Fira expocinegetica 
2016 pel muntatge, desmuntatge i atenció al 
públic  d'un Stand del Consell de Mallorca 

B.S.C I A.G.A.  

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAME
NT LOCAL 

18-1-16 INICIAR 
EXPEDIENT 

Iniciar expedient contractació del Servei de 
manteniment dels equips de proteccio individual 
textils del Servei de Bombers 

Servei de Bombers  

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAME
NT LOCAL 

26-1-16 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

Autoritzar Desplaçament directora insular 
d'Emergencies per asistir a la Fira Sicur 2016 a 
Madrid 

Paola Van Gent Torres  

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAME
NT LOCAL 

22-2-16 APROVAR 
FACTURES ADO 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONEIXER 
OBLIGACIONS RELACIÓ FACTURES 
Q/2016/429 

TERCERS VARIS 2324,46 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAME
NT LOCAL 

22-2-16 APROVAR 
FACTURES ADO 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONEIXER 
OBLIGACIONS RELACIÓ FACTURES 
Q/2016/432 

TERCERS VARIS 323,25 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAME
NT LOCAL 

22-2-16 APROVAR 
FACTURES ADO 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONEIXER 
OBLIGACIONS RELACIÓ FACTURES 
Q/13600/20160108 D.I. EMERGÈNCIES 

TERCERS  VARIS 516,29 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAME
NT LOCAL 

22-2-16 APROVAR 
FACTURES ADO 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONEIXER 
OBLIGACIO FACTURA 027-15-91-3466 DE 
ATIB (IMPOST DE RESIDUS I TRACTAMENT 
AL PARC BOMBERS INCA)  

AJUNTAMENT D'INCA 83,5 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAME
NT LOCAL 

22-2-16 APROVAR 
FACTURES ADO 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONEIXER 
OBLIGACIONS RELACIÓ FACTURES 
45/20160209 
 
D.I. EMERGÈNCIES 

TERCERS VARIS 3006,65 
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DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAME
NT LOCAL 

22-2-16 APROVAR 
FACTURES ADO 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONEIXER 
OBLIGACIONS RELACIÓ FACTURES 
45/1360020160210 D.I. EMERGÈNCIES 

TERCERS VARIS 3271,77 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAME
NT LOCAL 

22-2-16 APROVAR 
FACTURES ADO 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONEIXER 
OBLIGACIONS RELACIÓ FACTURES 
45/1360020160211 .I. EMERGÈNCIES 

TERCERS VARIS 3453,12 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAME
NT LOCAL 

22-2-16 APROVAR 
FACTURES ADO 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONEIXER 
OBLIGACIONS RELACIÓ FACTURES 
45/1360020160212 D.I. EMERGÈNCIES 

TERCERS VARIS 3031,25 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAME
NT LOCAL 

22-2-16 APROVAR 
FACTURES ADO 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONEIXER 
OBLIGACIONS RELACIÓ FACTURES 
45/13600/20160213 D.I. EMERGÈNCIES 

TERCERS VARIS 2622,77 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAME
NT LOCAL 

18-2-16 AUTORITZACIÓ 
ASSISTÈNCIA 
CURSOS 

AUTORITZAR L'ASSISTÈNCIA I LA 
INSCRIPCIÓ AL CURS "CONSTRUCCIO 
BIOCLIMATICA: MORTEROS DE CAL Y 
TIERRA" 

C.F.T. 90 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAME
NT LOCAL 

22-2-16 COOPERACIÓ 
TÈCNICA 

Proposar per formar part d'organ de selección, 
com Presidenta, per cobrir interinament plaça 
de Secretari/a-Interventor/a Ajuntament de 
Fornalutx  

P.M.R i AJUNTAMENT DE FORNALUTX 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAME
NT LOCAL 

18-2-16 PROVES 
SELECTIVES 
INTERINES 

Aprovar llista provisional admesos i exclosos 
proves selectives habilitació per Grup 
d'Especialistes en rescats de Muntanya del 
Servei de Bombers. Exercicicis i dates de les  
Proves   

PERSONAL DE 
BOMBERS 

 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAME
NT LOCAL 

24-2-16 APROVAR 
FACTURES ADO 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER 
OBLIGACIONS RELACIÓ FACTURES 
Q/2016/437 

TERCERS VARIS 1259,95 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAME
NT LOCAL 

24-2-16 APROVAR 
FACTURES ADO 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER 
OBLIGACIONS RELACIÓ FACTURES 
45/13600/20160214 

TERCERS VARIS 2423,46 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAME
NT LOCAL 

26-2-16 CONTRACTACIÓ 
PERSONAL 
LABORAL 

 CONTRACTAR PERSONAL LABORAL 
TEMPORAL DINS LA CONVOCATÒRIA DE 
SUBVENCIONS PER A  CORPORACIONS 
LOCALS DESTINADES A FINANÇAR  
PROJECTES MILLORA OCUPABILITAT 
(PROGRAMA OPERATIU FSE) 

DESENVOLUPAMENT LOCAL 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAME
NT LOCAL 

29-2-16 CONVOCATÒRIA 
CURS 

Realitzar l'activitat formativa Curs sobre 
contractació pública. Novetats legislatives. 
Especials referències als contractes d'obres i 
concessionals d'obra pública, designar 
professors i indemnizar-los per la tasca docent 

A..R.R.M 
 
J.S.M 

1512 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAME
NT LOCAL 

7-3-16 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

MODIFICAR RESOLUCIÓ CONSELLER 
DESENVOLUPAMENT LOCAL DE 16 DE 
NOVEMBRE 2015 CANVIAR 
PROJECTE"APROFITAMENT RECURSOS 
HÍDRICS FONT DE LA VILA" PEL PROJECTE 
"CONSTRUCCIÓ D'UN MUR DE CONTENCIÓ 
AL CAMÍ DE CAUBET DE BUNYOLA" 

AJUNTAMENT DE BUNYOLA 
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DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAME
NT LOCAL 

7-3-16 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

Autoritzar assistència Director Insular  
Cooperació Local i caça a la Fira 
E`xpocinegetica de Madrid els diez 18 i 19 de 
març de 2016 

Joan Manera Jaume  

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAME
NT LOCAL 

9-3-16 APROVAR 
FACTURES ADO 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER 
OBLIGACIONS RELACIÓ FACTURES 
45/13600/20160217 

TERCERS VARIS 3167,07 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAME
NT LOCAL 

7-3-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXER OBLIGACIÓ FACTURA 
ADM15000044447 A FAVOR DE TELEFÒNICA 
MÓVILES ESPAÑA S.A.U CORRESPONENTS 
A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE 
RADIOCOMUNICACIONS SIRDEE MES DE 
DESEMBRE 2015 

TELEFÓNICA MOVILES 
ESPAÑA, S.A.U 

14479,31 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

5-2-16 CONTRACTE 
MENOR 

Aprovar expedient contracte menor 
"subministrament 2016 bidons aigua Servei 
Informàtica". Autoritzar i disposar la despesa. 

Eden Springs España, 
SAU i Intervenció General 

800 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

27-1-16 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

Rectificar resolució on s'ha d'afegir "revertir a 
00.92040.21600 l'import de 0,11 cèntims 
corresponent a sobrant AD 22015000254" 

?  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

27-1-16 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

Autoritzar desplaçament en comissió de serveis 
i la Corporació es farà càrrec despeses per 
BSG i PTD 

BSG i PTD  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

27-1-16 CONTRACTE 
MENOR 

Aprovar expedient contracte menor 
"manteniment programa traducció automàtica 
castellà-català-castellà i anglès-català-anglès". 
Autoritzar i disposar despesa 

Incyta Multilanguage SL i 
Internvenció General 

4946,52 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

26-1-16 CONTRACTE 
MENOR 

Adjudicació contracte menor "manteniment i 
actualitzacions diferents llicències aplicacions 
informàtiques". Autoritzar i disposar despesa 

ESRI España Soluciones 
Geoespaciales, SL 

21713,45 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

11-2-16 ALTRES Acceptar renúncia reducció jornada REFV REFV  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

12-2-16 ALTRES Autoritzar abonament despesa primes 
assegurances responsabilitat civil 2016 

IPS 270,54 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

12-2-16 ALTRES Autoritzar abonament despesa primes 
assegurances responsabilitat civil 2016 

AFAG 372,65 
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DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

12-2-16 ALTRES Autoritzar abonament despesa primes 
assegurances responsabilitat civil 

OJB 72,79 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

12-2-16 ALTRES Autoritzar abonament despesa primes 
assegurances responsabilitat civil 2016 

PJBG 372,65 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

9-2-16 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

Atorgar complements productivitat varis TIC Varis  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

8-2-16 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

Atorgar complements productivitat varis 
Departament Modernització i Funció Pública 

Varis  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

11-2-16 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

Desestimar sol·licitud permís hores. CMP i ST Economia i Hisenda 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

11-2-16 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

Atorgar complements productivitat varis 
Bombers guàrdies de reforç desembre 2015 

Varis  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

11-2-16 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

Atorgar complement productivitat Servei 
Bombers guàrdies localització gener 2016 

JCG  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

11-2-16 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

Atorgar complements productivitat Servei 
Bombers guàrdies localització sergents 
prefectura gener 2016 

Varis  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

11-2-16 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

Atorgar complement productivitat tècnic Servei 
Bombers gener 2016 

SRV  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

11-2-16 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

Atorgar complement productivitat AOL 
Departament Medi Ambient 

AOL  
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DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

15-2-16 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

Concessió permís IT complement 100% IGLl  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

15-2-16 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

Concessió permís IT complement 100% AdRL  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

15-2-16 ALTRES Declarar deserta convocatòria comissió serveis 
secretari- ària habitabilitat 

Taulers edictes Llar Infància, de l'IMAS i Intranet 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

16-2-16 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

Convocar cobertura temporal en règim comissió 
serveis cap de secció Igualtat 

Taulers d'edictes Infància i IMAS i intranet 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

12-2-16 CONTRACTACIÓ 
PERSONAL 
LABORAL 

Contractar en règim laboral guarda refugi Medi 
Ambient 

MdlDRM  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

9-2-16 ALTRES Declarar efecte no utilitzable vehicle Servei 
Medicina Esportiva 

?  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

3-2-16 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

Proposar pagament factures vàries Canon. 
Expedient contractació DP105/2013 

Canon España SA 414,03 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

3-2-16 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

Proposar pagament factures vàries a Canon. 
Expedient contractació DP105/2013 

Canon España SA 832,9 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

8-2-16 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

Proposar pagament factura 841524543 a Canon Canon España SA 166,58 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

8-2-16 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

Proposar pagament factura V002398 a Klüh 
Linaer 

Klüh Linaer SL 22045,72 
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DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

8-2-16 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

Autoritzar desplaçament en comissió de serveis 
per assistència congrés 

CRB  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

5-2-16 DEIXAR SENSE 
EFECTE 

Deixar sense efecte resolució 15/12/2015 
expedient contractació obres CPD 

?  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

3-2-16 ALTRES Rebutjar factura 4001685989 de correus Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos SA 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

3-2-16 ALTRES Rebutjar factura EMIT - 79 de Renault Renault España Comercial SA 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

3-2-16 ALTRES Rebutjar factura EMIT - 78 de Renault Renault España Comercial SA 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

3-2-16 ALTRES Rebutjar factura RECT - 20 de Renault Renault España Comercial SA 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

4-2-16 ALTRES Rebutjar factura 240154 de De Salabert De Salabert e Hijos SA  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

4-2-16 ALTRES Rebutjar factura 334244932 de Schindler Schindler SA  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

4-2-16 ALTRES Rebutjar factura 004006679520 de Zurich Zurich Insurance PLC  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

4-2-16 ALTRES Rebutjar factura 004007970720 de Zurich Zurich Insurance PLC  
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DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

4-2-16 ALTRES Rebutjar factura núm. 2002200104 de Aranzadi Editorial Aranzadi SA  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

8-2-16 ALTRES Rebutjar factura núm. FM 216133 de La 
Herramienta 

La Herramienta Balear SA  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

16-2-16 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

Atorgar complement productivitat CNT 
Desenvolupament Local 

CNT  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

16-2-16 ALTRES Autoritzar abonament despeses ajudes pròtesis 
i incloure en nòmina varis treballadors CIM 

Varis  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

15-2-16 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

Concessió permís IT complement 100% JCR  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

15-2-16 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

Concedir permís IT complement 100% BFC  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

15-2-16 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

Finalització permís IT complement 100% MMRS  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

15-2-16 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

Finalització permís IT complement 100% JLGG  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

15-2-16 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIE
S 

Incloure a la nòmina hores extraordinàries 
treballadors Departament Economia i Turisme 
gener 2016 

Varis  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

15-2-16 ALTRES Desestimar abonament ajuda pròtesis  EML  
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DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

15-2-16 ALTRES Desestimar abonament ajuda pròtesis FCL  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

15-2-16 ALTRES Desestimar abonament ajuda pròtesis CPM  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

16-2-16 ALTRES Baixa jubilació anticipada MCR  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

16-2-16 CESSAMENT EN 
LLOC DE TREBALL 

Cessament en lloc de treball per renúncia RHL  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

31-1-16 ALTRES Cessament i presa de possessió al lloc de 
treball efectuats per la mateixa autoritat 

JVS  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

31-1-16 ALTRES Cessament i presa de possessió al lloc de 
treball efectuats per la mateixa autoritat 

JST  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

1-2-16 ALTRES Cessament i presa de possessió al lloc de 
treball efectuats per la mateixa autoritat 

DBS  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

1-2-16 ALTRES Cessament i presa de possessió al lloc de 
treball efectuats per la mateixa autoritat 

DFM  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

1-2-16 ALTRES Cessament i presa de possessió al lloc de 
treball efectuats per la mateixa autoritat 

JMSV  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

16-2-16 PRÓRROGA 
CONTRACTE 
LABORAL 

Pròrroga contracte laboral Departament Medi 
Ambient 

AMAV  
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DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

15-2-16 PERMÍS 
PATERNITAT 

INICI PERMÍS PATERNITAT 15/02/2016  FINS 
AL 28/02/2016 

JMF  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

16-2-16 ALTRES MODIFICACIÓ CONVOCATORIA PER 
CONSTITUIR DUES BORSES DE FEINA 
D'AMBIENTÒLEG... 

SOIB, SINDICATS, PUBLICACIÓ AL TAULER 
D'ANUNCIS 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

17-2-16 CESSAMENT EN 
LLOC DE TREBALL 

DE CESSAMENT EN EL LLOC DE TREBALL 
EN DATA 05/03/2016 

MASC  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

17-2-16 ALTRES  DE FIXACIÓ D'AMPLIACIÓ DE JORNADA DE 
218 HORES ANUALS  A LLOC DE TREBALL 
DE CAP`DE SERVEI DE CAÇA DEL DPT. DE 
DESENVOLUPAMENT LOCAL 

BSC  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

17-2-16 ALTRES DE FIXACIÓ D'AMPLIACIÓ DE JORNADA  DE 
218 HORES ANUALS AL LLOC DE TREBALL 
D'AGENT DEL DPT. DE MEDI AMBIENT 

NNP  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

15-2-16 ALTRES PER REALITZAR ACTIVITAT FORMATIVA 
"CURS PREPARATORI DE LLENGUATGE 
ADMINISTRATIU (GRUP 2) PREVIST DEL 22 
DE FEBRER A L'11 DE MAIG (60 H) I 
DESIGNAR A GRP COM A PROFESSOR 
RESP EN LINIA 

DI DE FUNCIÓ PÚBLICA, SERVEI DE RECURSOS 
HUMANS I A GRP 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

15-2-16 ALTRES PER REALITZAT ACTIVITAT FORMATIVA 
"CURS PREPARATORI LLENGUATGE 
ADMINISTRATIU (GRUP 2) PREVIST DEL 22 
DE FEBRER A L'11 DE MAIG (60H) I 
DESIGNAR A AGP COM A PROFESSOR 
TUTOR EN LÍNIA 

DI DE FUNCIÓ PÚBLICA, SERVEI DE RRHH I A 
AGP 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

15-2-16 ALTRES PER REALITZAR ACTIVITAT FORMATIVA 
"CURS PREPARATORI LLENGUATGE 
ADMINISTRATIU (GRUP 1) PREVIST DEL 22 
DE FEBRER  A L'11 DE MAIG (60 H), EN 
FORMAT VIRTUAL I DESIGNAR A AGP COM 
A PROFESSOR TUTOR EN LINIA.  

DI FUNCIÓ PÚBLICA, SERVEI DE RRHH I A AGP 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

15-2-16 ALTRES PER REALITZAR ACTIVITAT FORMATIVA 
"CURS PREPARATORI LLENGUATGE 
ADMINISTRATIU (GRUP 1) PREVIST DEL 22 
DE FEBRER A L'11 DE MAIG (60h) EN 
FORMAT VIRTUAL I DESIGNAR A AAC COM 
A PROFESSORA RESPONSABLE EN LÍNIA 

DI FUNCIÓ PÚBLICA, SERVEI DE RRHH I AAC 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

15-2-16 ALTRES REALITZAR CURS PREPARATORI CATALA 
C1 (GRUP 1) PREVIST DEL 22 DE FEBRER A 
L'11 DE MAIG (60 h) EN FORMAT VIRTUAL I 
DESIGNAR A MGM COM A PROFESSORA 
RESPONSABLE EN LÍNIA 

DI FUNCIÓ PÚBLICA, SERVEI DE RRHH I A MGM 



 243 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

15-2-16 ALTRES REALITZAR CURS PREPARATORI CATALA 
C1 (GRUP 1) PREVIST DEL 22 DE FEBRER A 
L'11 DE MAIG (60 h), EN FORMAT VIRTUAL, I 
DESIGNAR AL SR. BFC COM A PROFESSOR 
TUTOR EN LÍNIA. 

DI FUNCIÓ PÚBLICA, SERVEI DE RRHH I BFC 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

15-2-16 ALTRES REALITZAR CURS PREPARATORI CATALA 
C1 (GRUP 2) PREVIST DEL 22 DE FEBRER A 
L'11 DE MAIG (60 H), EN FORMAT VIRTUAL, I 
DESIGNAR A LA SRA. BTS COM A 
PROFESSORA RESPONSABLE EN LÍNIA 

DI FUNCIÓ PUBLICA, SERVEI DE RRHH I BTS. 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

15-2-16 ALTRES REALITZAR CURS PREPARATORI DE 
CATALA C1 (GRUP 2) PREVIST DEL 22 DE 
FEBRER A L'11 DE MAIG, (60H) EN FORMAT 
VIRTUAL, I DESIGNAR COM A PROFESSOR 
TUTOR EN LÍNIA AL SR. BFC 

DI FUNCIÓ PÚBLICA, SERVEI DE RRHH I AL SR. 
BFC 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

17-2-16 ALTRES AUTORITZACIÓ ASSISTÈNCIA "JORNADA 
LEAN&AGILE PROJECT MANAGEMENT" DIA 
19/02/2016 A L'AUDITORIUM PARC BIT 

MMCB  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

18-2-16 ALTRES AUTORITZAR L'ABONAMENT DE LA 
DESPESA ( PRIMES D'ASSEGURENCES DE 
RC 2016), I INCLOURE-LA A LA NÒMINA 

AGA  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

18-2-16 REDUCCIÓ 
JORNADA 
LABORAL 

CONCEDIR LA REDUCCIÓ D'UN 10% DE LA 
JORNADA LABORAL AL SR. MMF, A PARTIR 
DEL 16/02/2016 

MMF  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

18-2-16 ALTRES RECONEIXER EL DRET A PERCEBRE 
L'AJUDA PER ESCOLARITAT AL FILL/FILLA 
DEL SR., MMF, AMB EFECTES 01/03/2016 

MMF  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

18-2-16 PERMÍS 
PATERNITAT 

CONCESSIÓ INICI PRESTACIÓ PERMÍS PER 
PATERNITAT DEL 11/02/2016 AL 25/02/2016 

MMF  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

18-2-16 PRESA DE 
POSSESSIÓ 

PRESA DE POSSESSIÓ DE NOMENAMENT 
D'INTERI AMB DATA 23/02/2016, PER 
SUBSTITUCIÓ DE LA SRA. DCN 

CTB  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

19-2-16 CONTRACTACIÓ 
PERSONAL 
LABORAL 

DE CONTRACTE EN RÈGIM LABORAL AL SR. 
MMF COM A CAPATAÇ D'OBRES DEL 
SERVEI D'OBRES, PLANIFICACIÓ I 
sUPERVISIÓ, DEL DPT. TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES, A PARTIR DEL 
22/02/2016 

MMF  
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DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

19-2-16 ALTRES DENEGACIÓ BECA PER ESTUDIS, DE LES 
DESPESES D'EXPEDICIÓ DE TITOL DE 
LLICENCIAT EN DRET, PER NO ESTAR 
CONTEMPLADA AQUEST TIPUS D'AJUDA. 

PJBG  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

19-2-16 ALTRES DENEGACIÓ BECA PER ESTUDIS, PER LES 
DESPESES DE DRETS D'EXAMEN D'ACCÉS 
ALS ESTUDIS DE MEDICINA DE LA UIC, PER 
NO ESTAR CONTEMPLAT AQUEST TIPUS 
D'AJUDA. 

AMCC  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

19-2-16 ALTRES CONCEDIR A LA SRA. IMC LA FLEXIBILITAT 
HORÀRIA SOL·LICITA AMB EFECTES 
22/02/2016 

IMC  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

19-2-16 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

INICI IT COMPLEMENT 100%, AMB DATA 
11/02/2016 

MVD  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

########
### 

RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

INICI I FINALITZACIÓ  IT COMPLEMENT 
100% AMB DATA 09/02/2016 

ARO  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

19-2-16 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

INICI IT COMPLEMENT 100% AMB DATA 
09/02/216 I DATA DE FINALITZACIÓ 
12/02/2016 PER CURACIÓ  

GVA  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

19-2-16 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

FINALITZACIÓ IT COMPLEMENT 100¤ AMB 
DATA 03/02/2016. MOTIU: INSPECCIÓ 
MÈDICA 

ACS  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

19-2-16 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

INICI IT COMPLEMENT 100%  AMB DATA 
25/01/2016 

MMRL  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

19-2-16 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

INICI IT COMPLEMENT 100% AMB DATA 
07/02/2016 I FINALITZACIÓ DATA 11/02/2016 
PER MILLORIA  

GTF  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

19-2-16 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

INICI IT COMPLEMENT 100% AMB DATA 
10/02/2016 

FJFF  
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DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

19-2-16 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

INICI IT COMPLEMENT 100% AMB DATA  
10/02/2016 I FINALITZACIÓ 16/02/2016 

MLAH  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

19-2-16 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

INICI IT COMPLEMENT 100% AMB DATA 
12/02/2016 I FINALITZACIÓ EL MATEIX DIA. 
PER MILLORIA 

AISS  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

19-2-16 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

INICI IT COMPLEMENT 100% AMB DATA 
15/02/2016 

ROC  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

19-2-16 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

INICI IT COMPLEMENT 100% AMB DATA 
15/02/2016 

RNF  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

19-2-16 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

INICI IT COMPLEMENT 100% AMB DATA 
12/02/2016 I FINALITZACIÓ PER MILLORIA 
AMB DATA 16/02/2016 

JRS  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

19-2-16 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

FINALITZACIÓ IT COMPLEMENT 100% PER 
CURACIÓ AMB DATA 15/02/2016 

JCR  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

19-2-16 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

FINALITZACIÓ IT COMPLEMENT 100% PER 
MILLORIA AMB DATA 25/01/2016 

JAGC  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

19-2-16 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

FINALITZACIÓ IT COMPLEMENT 100% PER 
MILLORIA AMB DATA 12/02/2016 

AJCL  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

19-2-16 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

RECONEIXEMENT DE TEMPS D'HORES DE 
FORMACIÓ I COMPENSACIÓ PER HORES 
DE TREBALL EFECTIU 

DSG  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

15-2-16 ALTRES Rebutjar factura núm. 841602325 de Canon Canon España SA  
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DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

15-2-16 ALTRES Rebutjar factura núm. 841602330 de Canon Canon España SA  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

15-2-16 ALTRES Rebutjar factura núm. 841602333 de Canon Canon España SA  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

15-2-16 ALTRES Rebutjar factura núm. AIG 15074 de AIG 
Europe 

AIG Europe Sucursal en España 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

17-2-16 ALTRES Rebutjar factura núm. B 000094 de Kluh Linaer Kluh Linaer España SL  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

17-2-16 ALTRES Rebutjar factura núm. B 000098 de Kluh Linaer Kluh Linaer España SL  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

17-2-16 ALTRES Rebutjar factura núm. 080000870018 0741 
P1M501N0517292 de Endesa 

Endesa Energia  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

18-2-16 ALTRES Rebutjar factura núm. B 000087 de Kluh Linaer Kluh Linaer España SL  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

18-2-16 ALTRES Rebutjar factura núm. B 000082 de Kluh Linaer Kluh Linaer España SL  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

18-2-16 ALTRES Rebutjar factura núm. 07FS 1026852 de MIFU MIFU SA  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

18-2-16 ALTRES Rebutjar factura núm. 07FS 1026895 de MIFU MIFU SA  
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DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

22-2-16 COMPENSACIÓ 
HORES 
FORMACIÓ 

Reconeixement còmput hores de formació per 
temps efectiu de treball 

IMAR  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

22-2-16 COMPENSACIÓ 
HORES 
FORMACIÓ 

Reconeixement còmput hores de formació per 
temps efectiu de treball 

RSM  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

22-2-16 COMPENSACIÓ 
HORES 
FORMACIÓ 

Reconeixement còmput hores de formació per 
temps efectiu de treball 

AMB  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

22-2-16 ALTRES Concedir flexibilitat horària RAO RAO  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

22-2-16 CONCESSIÓ 
LLICÈNCIA 

Concedir llicència especial per assumptes 
propis 

CQB  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

22-2-16 REDUCCIÓ 
JORNADA 
LABORAL 

Concedir reducció jornada MMF MMF  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

22-2-16 CESSAMENT EN 
LLOC DE TREBALL 

Cessament en lloc de treball per renúncia MCR  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

19-2-16 ALTRES Declarar com a no utilitzable vehicle IB 8164 DH 
de Medi Ambient 

?  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

17-2-16 ALTRES Declarar com a efecte no utilitzable vehicle 
7088CRR de Protocol 

?  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

15-2-16 APROVAR 
PROJECTE 

Aprovar projecte obres substitució refredadores 
de climatització de Llar de la Joventut 

? 59862,86 
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DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

16-2-16 INICIAR 
EXPEDIENT 

Iniciar expedient contractació assegurança 
d'assistència sanitària determinat personal del 
CIM i de l'IMAS 

?  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

15-2-16 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

Proposar pagament a Humiclima substitució 2 
bombes climatització per Palau Reial 

Humiclima Est. SA 39205,52 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

15-2-16 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

Proposar pagament a Endesa factures vàries Endesa Energia SAU 3182,91 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

15-2-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

Aprovar, autoritzar, adjudicar i disposar despesa 
contractació obra substitució caldera de La 
Misericòrdia 

Humiclima EST, SAU 45706,75 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

15-2-16 INICIAR 
EXPEDIENT 

Iniciar expedient contractació servei 
manteniment jardins de Palau Reial, La 
Misericòrdia, Krekovic, Llar Infància i Llar 
Joventut 

?  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

24-2-16 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

Desestimar sol·licitud permís trasllat domicili ST Medi Ambient i MGF  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

23-2-16 ALTRES Desestimar abonament ajuda pròtesis JAMP  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

19-2-16 REDUCCIÓ 
JORNADA 
LABORAL 

Concedir reducció jornada BMDR  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

26-2-16 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

Concedir beca i autoritzar abonament despesa 
beca per estudis 

CEF  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

23-2-16 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

Concedir bestreta i autoritzar despesa JGP  
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DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

23-2-16 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

Concedir bestreta i autoritzar pagament IPS  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

22-2-16 ALTRES Lliurar informació seccions sindicals del CIM CGT  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

22-2-16 CONTRACTACIÓ 
PERSONAL 
LABORAL 

Modificar contracte relleu per contracte en règim 
laboral 

JAS  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

21-2-16 ALTRES Baixa JAS JAS  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

23-2-16 ALTRES Procedir deducció proporcional d'havers per 
incompliment horari 

RHL  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

23-2-16 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

Reconeixement de temps de serveis a efectes 
del còmput de triennis. 

FCC  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

23-2-12 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

Reconeixement de temps de serveis a efectes 
del còmput de triennis. 

ALlD  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

23-2-16 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

Reconeixement de temps de serveis a efectes 
del còmput de triennis. 

JCV  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

22-2-16 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

Reconeixement de temps de serveis a efectes 
del còmput de triennis. 

BBN  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

23-2-16 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

Reconeixement de temps de serveis a efectes 
del còmput de triennis. 

FTT  
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DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

26-2-16 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

Concedir beca per estudis i autoritzar 
abonament despesa. 

GVV  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

26-2-16 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

Concedir beca per estudis i autoritzar 
abonament despesa. 

ESS  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

26-2-16 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

Concedir beca per estudis i autoritzar 
abonament despesa. 

MPM  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

26-2-16 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

Concedir beca per estudis i autoritzar 
abonament despesa. 

CAMJ  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

26-2-16 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

Concedir beca per estudis i autoritzar 
abonament despesa. 

SMA  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

26-2-16 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

Concedir beca per estudis i autoritzar 
abonament despesa. 

MLS  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

25-2-16 ALTRES Deixar sense efecte resolució concessió 
flexibilitat horària 

BDR  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

24-2-16 ALTRES Baixa per fi període contracte MDRM  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

24-2-16 ALTRES Revocar resolució de 2013 i estimar petició del 
treballador de permís retribuït 

Assessoria Jurídica CIM i DFM 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

23-2-16 COMPENSACIÓ 
HORES 
FORMACIÓ 

No reconèixer temps d'hores de formació per 
haver assolit el màxim anual hores formació de 
2015 

IIV  
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DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

24-2-16 INICIAR 
EXPEDIENT 

Iniciar expedient contractació servei 
manteniment edificis i instal·lacions del CIM 

Intervenció General  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

23-2-16 APROVAR 
EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ 

Aprovar contractació adquisició 60 ordinadors 
de taula i adjudicar-ho a Hewlett-Packard 

Hewlett-Packard 
Española, SL i Direcció 
General de 
Racionalització i 
Centralització del Ministeri 
d'Hisenda 

56382,61 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

24-2-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Disposar i reconèixer obligacions i proposar 
pagament factures vàries de Canon 

Canon España SA 504,05 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

26-2-16 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

Concessió permís IT complement 100% BDC  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

29-2-16 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

Concessió permís IT complement 100% RMJ  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

29-2-16 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

Concessió permís IT complement 100% JMS  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

29-2-16 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

Concessió permís IT complement 100% LlCC  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

29-2-16 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

Finalització permís IT complement 100% FJFF  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

29-2-16 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

Finalització permís IT complement 100% MVD  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

29-2-16 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

Finalització permís IT complement 100% ROC  
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DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

4-12-15 CONTRACTE 
MENOR 

Reconèixer obligació contracte menor de 
serveis manteniment webmail i agenda 
corporatiu 2014-2015 

Quer System Informatica 
SL 

17045,27 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

26-2-16 RETENCIONS DE 
NÒMINES 

Retencions judicials i administratives aplicades 
al personal del CIM nòmina febrer 2016 

Varis  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

2-3-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

Autoritzar, disposar i reconèixer obligació 
despesa quotes Seguretat Social febrer 2016 

Tresoreria General de la 
Seguretat Social 

1083119 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

26-2-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

Autoritzar, disposar i reconèixer obligacions 
nòmina febrer 2016 

?  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

26-2-16 ALTRES Comunicació de compte corrent per fer 
pagament nòmina 

JNC  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

2-3-16 ABONAR AJUDA 
ECONÒMICA 
FAMÍLIES AMB 
MENORS 

Ajuda per escolaritar fill menor GBM  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

2-3-16 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

Concedir la reducció d'una hora de la seva 
jornada, per cura d'una filla. 

MMF  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

2-3-16 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

Reconeixement de trienni FMCF  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

2-3-16 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

Reconeixement de trienni DAAC  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

2-3-15 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

Reconeixement de trienni AGG  
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DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

2-3-16 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

Reconeixement de trienni AMD  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

2-3-16 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

Reconeixement de trienni MBB  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

2-3-16 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

Reconeixement de trienni JMGS  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

2-3-16 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

Reconeixement de trienni HAC  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

2-3-16 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

Reconeixement de trienni LAQLL  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

2-3-16 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

Reconeixement de trienni IGT  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

2-3-16 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

Reconeixement de trienni CDF  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

2-3-16 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

Reconeixement de trienni CDF  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

2-3-16 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

Reconeixement de trienni GJAM  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

2-3-16 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

Reconeixement de trienni JMMR  
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DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

2-3-16 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

Reconeixement de trienni ASC  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

2-3-16 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

Reconeixement de trienni CLM  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

2-3-16 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

Reconeixement de trienni JSMR  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

2-3-16 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

Reconeixement de trienni NRS  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

2-3-16 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

Reconeixement de trienni SNB  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

2-3-16 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

Reconeixement de trienni FADJS  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

29-2-16 ALTRES Prorrogar contracte de treball de Medi Ambient PACl  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

3-3-16 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

Concedir permís IT complement 100% MMRLl MMRLl  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

3-3-16 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

Concedir permís IT complement 100% JLBF JLBF  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

3-3-16 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

Concedir permís IT complement 100% MBM MBM  
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DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

3-3-16 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

Concedir permís IT complement 100% JQN JQN  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

3-3-16 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

Concedir permís IT complement 100% FCC FCC  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

3-3-16 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

Concedir permís IT complement 100% JSRS JSRS  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

3-3-16 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

Finalitzar permís IT complement 100% MMRLl MMRLl  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

3-3-16 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

Abonar triennis RARP RARP  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

29-2-16 REDUCCIÓ 
JORNADA 
LABORAL 

Concedir reducció jornada JMR JMR  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

2-3-16 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

Abonar complement personal diferència entre 
CE JMGC 

JMGC  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

2-3-16 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

Abonar complement personal diferència entre 
CE APA 

APA  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

2-3-16 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

Abonar complement personal diferència entre 
CE APA 

APA  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

2-3-16 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

Abonar complement personal diferència entre 
CE JLM 

JLM  
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DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

2-3-16 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

Abonar complement personal diferència entre 
CE LlMGD 

LlMGD  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

2-3-16 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

Abonar complement personal diferència entre 
CE FSC 

FSC  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

2-3-16 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

Abonar complement personal diferència entre 
CE BFF 

BFF  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

3-3-16 ALTRES Desestimar sol·licitud assistència meses 
negociadores CGT 

CGT  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

3-3-16 ALTRES Denegar sol·licitud assistència meses 
negociadores STEI 

STEI  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

2-3-16 RETENCIONS DE 
NÒMINES 

Retencions sindicals practicades corresponents 
al mes de febrer 2016 

Sindicats  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

4-3-16 AUTORITZACIÓ 
ASSISTÈNCIA 
CURSOS 

Autoritzar assistència jornada FFF i CRS  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

4-3-16 ALTRES Autoritzar abonament despesa primes 
assegurances responsabilitat civil 2016 

ISM  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

4-3-16 ALTRES Denegar ajuda econòmica pròtesis OJB  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

4-3-16 ALTRES Denegar ajuda econòmica pròtesis CLM  
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DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

4-3-16 ALTRES Denegar ajuda econòmica pròtesis PJBG  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

4-3-16 ALTRES Denegar ajuda econòmica pròtesis JAN  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

4-3-16 ALTRES Denegar ajuda econòmica beca per estudis JMBG  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

4-3-16 ALTRES Resolució de jubilació IGLl  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

4-3-16 CESSAMENT EN 
LLOC DE TREBALL 

Cessament en lloc de treball per jubilació 
forçosa 

IGLl  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

4-3-16 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

Atorgar complement productivitat varis DI 
Emergències 

Varis  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

4-3-16 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

Atorgar complement productivitat varis DI 
Emergències setembre, octubre i novembre 
2015 

Varis  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

4-3-16 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

Atorgar complement productivitat varis DI 
Emergències  

Varis  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

4-3-16 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

Atorgar complement productivitat varis DI 
Emergències setembre, octubre, novembre i 
desembre 2015 

Varis  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

4-3-15 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

Atorgar complement productivitat varis DI 
Emergències 

Varis  
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DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

7-3-16 INICIAR 
EXPEDIENT 

Iniciar expedient relatiu sol·licitud reposició 
100% taxa reposició efectius Servei Bombers 

?  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

4-3-16 CESSAMENT EN 
LLOC DE TREBALL 

Cessament en lloc de treball MPB  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

3-3-16 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

Rectificar error material en la resolució de 
finalització de flexibilitat horària 

BDR  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

2-3-16 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

Aprovar contractacions menors, autoritzar, 
disposar i reconèixer obligacions relació núm. 
Q2015/445 

? 3132,33 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

4-3-16 ALTRES Aprovar i incloure en nòmina de març 
percentatge paga extra desembre 2012. 

Varis  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

2-3-16 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

Reconeixement de temps de serveis a efectes 
del còmput de triennis 

AGB  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

2-3-16 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

Reconeixement de temps de serveis a efectes 
del còmput de triennis 

RMAO  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

4-3-16 AUTORITZAR I 
CONSTITUIR 
ACOLLIMENT 
FAMILIAR 

Aprovar, autoritzar, adjudicar i disposar despesa 
contractació impermeabilització coberta Museu 
Krekovic 

Pont&Rosselló, SL 13365,45 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

3-3-16 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

Rectificar resolució inici expedient contractació 
servei manteniment, actualització i tasques 
explotació aplicació informàtica gestió tributària 

?  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

4-4-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Reconèixer obligació a Roig Obres i proposar 
pagament factures CJ1556 i CJ1561 

Roig Obres, Serveis i 
Medi Ambient SA 

7210,63 
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DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

4-4-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Reconèixer obligació i proposar pagament a 
Klüh Linaer factures V002677 i V002874 

Klüh Linaer, SL 39892,25 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

7-3-16 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

Reconeixement de temps de serveis a efectes 
del còmput de triennis 

CMRN  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

7-3-16 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

Reconeixement de temps de serveis a efectes 
del còmput de triennis 

BAJ  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

7-7-16 AUTORITZACIÓ 
ASSISTÈNCIA 
CURSOS 

Autoritzar desplaçament en comissió de serveis 
per assistència jornada 

JAB  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

4-3-16 INICIAR 
EXPEDIENT 

Iniciar expedient contractació subministrament 
vehicle per Medi Ambient 

?  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

2-3-16 AUTORITZAR I 
CONSTITUIR 
ACOLLIMENT 
FAMILIAR 

Autoritzar, disposar, reconèixer despesa i 
proposar pagament responsabilitat patrimonial 

AGA 193,84 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

7-3-16 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

Finalització permís IT complement 100% IGLl  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

7-3-16 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

Finalització permís IT complement 100% LlCC  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

7-3-16 CESSAMENT EN 
LLOC DE TREBALL 

Cessament en lloc de treball renúncia voluntària PMS  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

8-3-16 ALTRES Cessament i presa de possessió al lloc de 
treball efectuats per la mateixa autoritat 

RARP  
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DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

8-3-16 ALTRES Cessament i presa de possessió al lloc de 
treball efectuats per la mateixa autoritat 

FTP  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

10-3-16 ALTRES Comunicació compte corrent per pagament 
nòmina 

SCJ  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

9-3-16 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

Atorgar complement productivitat varis Funció 
Pública 

Varis  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

9-3-16 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

Atorgar complement productivitat varis Servei 
Emergències 

Varis  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

9-3-16 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

Atorgar complement productivitat varis Servei 
Emergències setembre, octubre, novembre i 
desembre 2015 

Varis  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

9-3-16 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

Atorgar complement productivitat varis Servei 
Emergències 2015 

Varis  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

7-3-16 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

Rectificar abonament triennis RARP  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

8-3-16 CESSAMENT EN 
LLOC DE TREBALL 

Cessament en lloc de treball GJAM  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

8-3-16 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

Atorgar complement productivitat tècnic Servei 
Emergències per guàrdies localització febrer 
2016 

SRV  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

8-3-16 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

Atorgar complement productivitat sergents 
prefectura Servei Emergències per guàrdies 
localització febrer 2016 

Varis  
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DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

8-3-16 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

Atorgar complement productivitat sot-oficial 
Servei Emergències per guàrdies localització 
febrer 2016 

JCG  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

3-3-16 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

Atorgar complement productivitat varis tasques 
TIC 

Varis  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

8-3-16 PROCEDIMENT 
DESPESES 
DESPLAÇAMENT 

Donar conformitat als justificants presentats i 
autoritzar abonament despeses desplaçament 
sessions presencials màster 

JAB 151,5 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

8-3-16 PROCEDIMENT 
DESPESES 
DESPLAÇAMENT 

Donar conformitat justificants i autoritzar 
abonament despeses desplaçament congrés 

CRB 53,35 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

7-3-16 AUTORITZAR I 
CONSTITUIR 
ACOLLIMENT 
FAMILIAR 

Aprovar adquisició 40 capses paper, autoritzar, 
disposar i adjudicar a Canon 

Ministeri Hisenda i Canon 
España SA 

508,2 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

4-3-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Reconèixer obligació a Klüh Linaer factures 
4002119 i V000835 

Klüh Linaer, SL 1938,78 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

4-3-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Reconèixer obligació a Klüh factures 001320 i 
001621 

Klüh Linaer, SL 1801,99 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

8-3-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Reconèixer obligació a Klüh factures V002681 i 
V002878 

Klüh Linaer, SL 4809,02 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

8-3-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Reconèixer obligació a Klüh factures vàries Klüh Linaer, SL 75966,54 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

8-3-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Reconèixer obligació a Limpiezas Sayago 
factures 7306 i 878 

Limpiezas Sayago, SL 2097,31 
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DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

7-3-16 ALTRES Rebutjar factura núm. A899 de Bendix Bendix, SA 522,03 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

29-1-16 COMPENSACIÓ 
HORES 
FORMACIÓ 

Curs: "Taller virtual per al maneig de l'entorn 
2.4"  6hres. 

Sra. MAME 0 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

3-2-16 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

J/2016/4 Despeses de scr. técn. PC. i 
Presidéncia 

DIVERSOS SEGONS 
RELACIÓ ADJUNTA 

3362,49 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

8-2-16 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

Fiança definitiva en garantia pel contracte 
relatiu al serv de fotografia  d'actes protocol·laris 
del CdM  

Sra. MRS 1968 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

9-2-16 APROVACIÓ 
LIQUIDACIÓ 

Contracte relatiu al desenvolupament d'activitats 
dins el programa promoció sociocultural i 
associacionisme. 

ESPORTS, 85, SL 0 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

15-2-16 COMPENSACIÓ 
HORES 
FORMACIÓ 

Curs: "Relaciones con las AAPP i procedimiento 
admvo comun.  30hres. 

Sra. MALE 0 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

16-2-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Taxació de costes reft. recurs de cassació  
núm.3117/2013 

ZARPIMI, SA 6237,79 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

16-2-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Taxació d costes reft a recurs contenciós adm. 
PO 256/12 

Sr. JFM 2090,68 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

4-2-16 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

Quilometratge de gener funcionaria del Centre 
Sociocultural de Manacor. 

Sra.MPR 53,79 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

17-2-16 ALTRES Aprovació convocatòria de subvencions per 
activitats socioculturals x, autoritzar despesa 
amb  carrec a la partida pressupostaria i 
ordenar la publicació en el BOIB i .2016 

D.I. de Participació 
Ciutadana i Joventut 

121000 
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DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

17-2-16 INICIAR 
EXPEDIENT 
PÈRDUA DEL 
DRET 

Reintegrament del 50% de la subv. per 
programes d'activitats de caire sociocultural per 
a persones majors al 2015 

ASSOCIACIÓ LLAR DE 
MAJORS SANTA CREU 

660 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

18-2-16 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

J/2016/11 Despeses de Secretaria técnica SE CORREOS Y 
TELEGRAFOS, SA 

261,49 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

19-2-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació en concepte de subvencions 
per despeses de lloguer local (LINEA1) i 
manteniment de l'entitat (LINEA2) 

ASSOC. PERS MAJORS 
ES PIL·LARÍ 

5365 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

19-2-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació en concepte de subvencions 
per despeses de lloguer local (LINEA1) i 
manteniment de l'entitat (LINEA2) 

ASSOC. 3A EDAD ES 
TRENCADORS DE SES 
CADENES 

5001,25 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

19-2-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació en concepte de subvencions 
per despeses de lloguer local (LINEA1) i 
manteniment de l'entitat (LINEA2) 

ASSOC. 3A EDAD DE 
PENSIONISTAS I 
JUBILATS DE GENOVA 

3400 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

19-2-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació en concepte de subvencions 
per despeses de lloguer local (LINEA1) i 
manteniment de l'entitat (LINEA2) 

ASSOC. VEÏNS SON 
DAMETO-PIZÀ 

5728,75 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

19-2-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació en concepte de subvencions 
per despeses de manteniment de l'entitat 
(LINEA2) 

ASSOC. JUB. Y 
PENSIONISTAS DE 
CALA MILLOR 

801,38 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

19-2-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació en concepte de subvencions 
per despeses de lloguer local (LINEA1) i 
manteniment de l'entitat (LINEA2) 

ASSOC. LLAR 
PARROQUIAL PER 
MAJORS DE SANT 
FRANCESC DE PAULA 

6338,15 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

24-2-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació en concepte de subvencions 
per despeses de lloguer local (LINEA1) i 
manteniment de l'entitat (LINEA2) 

ASOC. PERS. MAY. D 
SANT JORDI 

8200 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

24-2-16 INICIAR 
EXPEDIENT 
PÈRDUA DEL 
DRET 

Reintegrament parcial de la bestreta 
corresponent al 50% de la subvenció ...suport 
programes sociocultural. 

ASSOC.3A EDAD  DE LA 
VILLA D BANYALBUFAR 

178,67 



 264 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

25-2-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació en concepte de subvencions 
per despeses de lloguer local (LINEA1) i 
manteniment de l'entitat (LINEA2) 

ASSOC G G SECAR DE 
LA REAL 

4736,81 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

25-2-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació en concepte de subvencions 
per despeses de lloguer local (LINEA1) i 
manteniment de l'entitat (LINEA2) 

ASSOC. CULTURAL 
ARRABAL DE STA. 
CATALINA 

6861,57 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

25-2-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació en concepte de subvencions 
per despeses de lloguer local (LINEA1) i 
manteniment de l'entitat (LINEA2) 

ASSOC. PERS.MAJORS 
CAMP RODO 

8200 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

3-3-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Fact. corresponent a desembre de 2015 del 
servei  de manteniment i conservació dels 
jardins de la finca Raixa. 

MELCHOR MASCARO, 
SAU 

5204,51 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

3-3-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Despeses de lloguer local de Manacor sra. CNS 2159,83 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

3-3-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació en concepte de subvencions 
per despeses de manteniment de l'entitat 
(LINEA2) 

CLUB TERCERA EDAT 
SON OLIVA 

270,75 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

3-3-16 INICIAR 
EXPEDIENT 
PÈRDUA DEL 
DRET 

Reintegrament parcial de la bestreta 
corresponent al 50% de la subvenció ...per 
fomentar l'associacionisme a pers. majors en 
concepte de lloguer. 

ASSOC. DE JUBILADOS 
Y PENSIONISTAS DE 
CALA MILLOR 

7200 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

3-3-16 INICIAR 
EXPEDIENT 
PÈRDUA DEL 
DRET 

Declaració de perdua del dret al cobrament 
parcial de la subv. per fomentar 
l'associacionisme. 

DIVERSOS SEGONS 
RELACIÓ ADJUNTA 

0 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

4-3-16 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

Quilometratge de febrer (60km), pers. Centre 
Cultural d'Inca. 

sr. JPMS 14,41 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

7-3-16 DELEGACIÓ 
ATRIBUCIONS 

Matries propies de la Direcció Insular d'Igualdad sra. NPM 0 
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DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

7-3-16 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

Quilometratge de personal pel projecte de 
recuperació de la zona forestal a Raixa. 

sr. JCPC 245,66 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

8-3-16 DELEGACIÓ 
ATRIBUCIONS 

Matèries pròpies de la Direcció Insular de 
Participació Ciutadana i Joventut. 

sr.JAR 0 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

12-1-16 ABONAR 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

ABONAMENT DESPESES QUILOMETRATGE 
OCTUBRE 2015  

GEMMA PURI PLANA 35,06 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

12-1-16 ABONAR 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

ABONAMENT DESPESES QUILOMETRATGE 
NOVEMBRE 2015  

GEMMA PURI PLANA 14,65 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

5-2-16 CONTRACTE 
MENOR 

SERVEI D'ACTUALITZACIÓ DE LA IMATGE 
CORPORATIVA DEL CONSELL DE 
MALLORCA 

BORISGRAFIC, SLU 18150 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

25-2-16 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

EN COMISSIÓ DE SERVEIS  A GRÈCIA  DEL 
SR. G.MAYOL, ADJUNT A COMUNICACIÓ  

GABRIEL MAYOL 
ARBONA 

 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

25-2-16 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

EN COMISSIÓ DE SERVEIS  A GRÈCIA  DE 
LA SRA. G.PURI, ADJUNTA A COMUNICACIÓ  

GEMMA PURI PLANA  

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

8-3-16 ABONAR 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

ABONAMENT DESPESES QUILOMETRATGE 
GENER DE 2016 

GEMMA PURI PLANA 44,67 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

10-3-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

APROVAR, AUTORITZAR, DISPOSAR I 
RECONÈIXER LES OBLIGACIONS 
DERIVADES DE LES FACTURES INCLOSES 
EN LA RELACIÓ Q/2016/483 
 
 

DIVERSOS SEGONS 
RELACIÓ ADJUNTA 

2769,71 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

11-3-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

APROVAR, AUTORITZAR, DISPOSAR I 
RECONÈIXER LES OBLIGACIONS 
DERIVADES DE LES FACTURES INCLOSES 
EN LA RELACIÓ Q/2016/508 
 
 

DIVERSOS SEGONS 
RELACIÓ ADJUNTA 
 
 

2337,17 
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DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTUR
ES 

12-2-16 EXPEDICIÓ 
DOCUMENT 
EQUIVALENT 

NÚM.EXP.000517/2015 E.M.M  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTUR
ES 

11-2-16 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.000526/2016. C.P.B  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTUR
ES 

17-2-16 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME UNA ACTIVITAT 
NO PERMANENT. "PROVA 
AUTOMOBILISTICA ANOMENADA "2ºRAL·LI 
SOL DE PONENT (ANDRATX) EL DIA 20 DE 
FEBRER 2016. 

ESCUDERIA MALLORCA COMPETICIÓ 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTUR
ES 

16-2-16 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME UNA ACTIVITAT 
NO PERMANENT "PROVA CICLISTA 
"TROFEU SANTANY "-CHALLENGE DE 
PRIMAVERA"  

CLUB CICLISTA 
FELANITX 

 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTUR
ES 

15-2-16 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME UNA ACTIVITAT 
NO PERMANENT. "TROFEU SES SALINES 
CHALLENGE DE PRIMAVERA" 

ASSOCIACIÓ CICLISTA SES SALINES 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTUR
ES 

8-2-16 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.000507/2016 A 000529/2016 VARIS  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTUR
ES 

9-2-16 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.000530/2016 A 000570/2016 VARIS  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTUR
ES 

10-2-16 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.000571/2016 A 000591/2016 VARIS  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTUR
ES 

11-2-16 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.000592/2016 A 000643/2016 VARIS 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTUR
ES 

12-2-16 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.000644/2016 A 000668/2016 VARIS  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTUR
ES 

15-2-16 EXPEDICIÓ 
DOCUMENT 
EQUIVALENT 

NÚM.EXP.004274/2015 A.G.B  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTUR
ES 

15-2-16 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD. 000669/2016 A 000714/2016 VARIS  
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DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTUR
ES 

16-2-16 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.000150/2016-EXPCED SOLIDA SERVICIOS GENERALES PARA LA 
AVIACION SLU 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTUR
ES 

16-2-16 EXPEDICIÓ 
DOCUMENT 
EQUIVALENT 

NÚM.EXP.000549/2016-EXPCED M.FCO.C.L  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTUR
ES 

16-2-16 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.000715/2016 A000736/2016 VARIS  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTUR
ES 

17-2-16 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.000737/2016 A 000761/2016 VARIS 
 
 

 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTUR
ES 

18-2-16 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.000762/2016 A 000776/2016 VARIS 
 
 

 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTUR
ES 

18-2-16 ALTRES PERMÍS PER UNA ACTIVITAT NO 
PERMANENT "UN HIVERN  A MALLORCA 
GRAN PREMI PABISA HOTELS" 

CLUB CICLISTA ARENAL   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTUR
ES 

19-2-16 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD. 000777/2016 A 000800/2016 VARIS  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTUR
ES 

23-2-16 ALTRES INTERÈS GRAL. NÚM.EXP.000064/2015-XIG S.S.B  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTUR
ES 

23-2-16 ALTRES INTERÈS GRAL. NÚM.EXP.000017/2015-XIG FCA. P.B  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTUR
ES 

23-2-16 ALTRES INTERÈS GRAL. NÚM.EXP.000066/2015-XIG G.F.E  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTUR
ES 

22-2-16 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.000135/2015-HLSR S.O.C  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTUR
ES 

23-2-16 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.000172/2015-HLSR AJ.M.D.I  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTUR
ES 

23-2-16 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.000150/2015-HLSR J.S.M  
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DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTUR
ES 

23-2-16 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.000154/2015-HLSR J.M.D  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTUR
ES 

23-2-16 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.000130/2015-HLSR A.S  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTUR
ES 

19-2-16 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME UNA ACTIVITAT 
NO PERMANENT "IX MARX CICLOTURISTA 
DE LES ILLES BALEARS" 

FEDERACIÓ DE CICLISME DE LES ILLES BALEARS 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTUR
ES 

23-2-16 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.000083/2009-HLSR A.A.B  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTUR
ES 

23-2-16 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.000170/2015 PAYGROS,SL  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTUR
ES 

23-2-16 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.000119/2015-HLSR AL.L.E  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTUR
ES 

23-2-16 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.000147/2015-HLSR W.T  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTUR
ES 

23-2-16 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.000118/2015-HLSR J.K  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTUR
ES 

25-2-16 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ DE FACTURES DEL SERVEI 
D'URBANISME (15110) AMB EL NÚM.DE 
RELACIÓ Q/2016/401. 

VARIS/INTERVENCIÓ 
GRAL  

5990,39 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTUR
ES 

23-2-16 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ DE FACTURES DEL SERVEI 
D'ORDENACIÓ DEL TERRITORI (15140) AMB 
EL NÚM.DE RELACIÓ Q/2016/435 

VARIS/INTERVENCIÓ 
GRAL 

1601,77 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTUR
ES 

24-2-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM.EXP.AL-2015/093 PESCARA, CB  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTUR
ES 

25-2-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM.EXP.AL-2016/015 AYISA HOTELES,SL  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTUR
ES 

23-2-16 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.000125/2015 H.J.F  
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DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTUR
ES 

23-2-16 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.000062/2015-HLSR O.G.A  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTUR
ES 

23-2-16 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.000191/2015-HLSR TAUJANA PROPERTIES SL 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTUR
ES 

23-2-16 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.000153/2015-HLSR C.C.B  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTUR
ES 

23-2-16 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.000132/2015-HLSR PROMOCIONS SUNYER ADROVER, SL 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTUR
ES 

2-2-16 EXPEDICIÓ 
DOCUMENT 
EQUIVALENT 

NÚM.EXP:000705/2016-EXPCED J.J.V  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTUR
ES 

22-2-16 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.000496/2016-EXPCED A.S.F  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTUR
ES 

22-2-16 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.000558/2016-EXPCED P.Q.C  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTUR
ES 

22-2-16 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.003890/2015-EXPCED F.I.R  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTUR
ES 

23-2-16 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.000432/2016-EXPCED MR.E.E  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTUR
ES 

23-2-16 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.000426/2016-EXPCED B.M.A  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTUR
ES 

26-2-16 ALTRES PERMÍS PER UNA ACTIVITAT NO 
PERMANENT "CAMPIONAT DE BALEARS 
CRI".EXP.14/2016 PE 

FEDERACIÓ  DE CICLISME DE LES ILLES 
BALEARS 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

10-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Reconèixer l'obligació econòmica en concepte 
de subvenció relativa a la convocatòria per al 
foment de la competitivitat de l'artesania de 
Mallorca 2015 exp. ART-20/2015 

Can Rosselló S.L. 4832,1 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

10-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Reconèixer l'obligació econòmica en concepte 
de subvenció relativa a la convocatòria per al 
foment de la competitivitat de l'artesania de 
Mallorca 2015 exp. ART-04/2015 

DMV 1996,5 
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DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

10-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Reconèixer l'obligació econòmica en concepte 
de subvenció relativa a la convocatòria per al 
foment de la competitivitat de l'artesania de 
Mallorca 2015 (Exp. ART-02/2015)  

AMS 544,83 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

10-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Reconèixer l'obligació econòmica en concepte 
de subvenció relativa a la convocatòria per al 
foment de la competitivitat de l'artesania de 
Mallorca 2015 (Exp. ART-17/2015)  

MAVI 5000 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

10-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Reconèixer l'obligació econòmica en concepte 
de subvenció relativa a la convocatòria per al 
foment de la competitivitat de l'artesania de 
Mallorca 2015 (exp. ART-16/2015)  

MAVI  1000 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

11-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Reconèixer l'obligació econòmica en concepte 
de subvenció relativa a la convocatòria per al 
foment de la competitivitat de l'artesania de 
Mallorca 2015 (exp. ART-01/2015)  

AMS 4412,6 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

11-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Reconèixer l'obligació econòmica en concepte 
de subvenció relativa a la convocatòria per al 
foment de la competitivitat de l'artesania de 
Mallorca 2015 ( ART-66/2015)  

Associació Cosipatchwork 
de Baleares 

833,46 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

11-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Reconèixer l'obligació econòmica en concepte 
de subvenció relativa a la convocatòria per al 
foment de la competitivitat de l'artesania de 
Mallorca 2015 (Exp. ART-86/2015)  

Cerrajeria Oriente S.L.  771,64 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

11-12-15 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

Abonament factures relació F/2015/25  DI7, S.L. 1524,61 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

11-12-15 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

Ordenar el pagament de les factures de la 
relació F/2015/21 

DI7, S.L. 88741,52 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

11-12-15 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

Ordenar el pagament de les factures de la 
relació F/2015/7 

DI7, S.L. 24304,96 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

11-12-15 DEVOLUCIÓ TAXA Procedir a la devolució del 50% de la quantia 
ingressada per la taxa per a la tramitació dels 
expedients relatius a la implantació d'usos 
d'habitatge i la declaració d'interès general en 
sòl rústic de l'expedient 0000132/2011 

CAF 300 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

11-12-15 DEIXAR SENSE 
EFECTE 

Deixar sense efecte la resolució del conseller 
executiu d'Economia i Hisenda de data 
4/12/2015 mitjançant la qual s'ha reconegut i 
ordenat el pagament de l'obligació derivada de 
la factura núm.300706938 de 26/11/2015  

Canon España S.A.  2874,96 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

14-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Reconèixer la obligació en concepte de 
subvenció relativa a la convocatòria per al 
foment de la competitivitat de l'artesania de 
Mallorca per a l'any 2015 (Exp.ART-15/2015)  

MAVI 851,24 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

14-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Reconèixer l'obligació econòmica en concepte 
de subvenció relativa a la convocatòria per al 
foment de la competitivitat de l'artesania de 
Mallorca 2015 ( ART-11/2015)  

AKG 2681,16 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

14-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Reconèixer l'obligació econòmica en concepte 
de subvenció relativa a la convocatòria per al 
foment de la competitivitat de l'artesania de 
Mallorca 2015 ( ART-13/2015)  

AKG 1039,81 
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DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

14-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Reconèixer l'obligació econòmica en concepte 
de subvenció relativa a la convocatòria per al 
foment de la competitivitat de l'artesania de 
Mallorca 2015 ( ART-25/2015)  

AMC 1361,25 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

14-12-15 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

Reconèixer l'obligació econòmica en concepte 
de subvenció relativa a la convocatòria per al 
foment de la competitivitat de l'artesania de 
Mallorca 2015 ( ART-28/2015)  

MAVI 1428,06 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

14-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Reconèixer l'obligació econòmica en concepte 
de subvenció relativa a la convocatòria per al 
foment de la competitivitat de l'artesania de 
Mallorca 2015 ( ART-71/2015)  

CGDS 800,36 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

14-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Reconèixer l'obligació econòmica en concepte 
de subvenció relativa a la convocatòria per al 
foment de la competitivitat de l'artesania de 
Mallorca 2015 ( ART-76/2015)  

CMCP 194 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

14-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Reconèixer l'obligació econòmica en concepte 
de subvenció relativa a la convocatòria per al 
foment de la competitivitat de l'artesania de 
Mallorca 2015 ( ART-13/2015)  

AKG 1039,81 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

14-12-15 ALTRES Ordenar l'abonament a favor de Colonya -Caixa 
d'Estalvis de Pollença pel contracte de cessió 
de crèdit amb J.J. de O, beneficiari de l'ajuda de 
minimis per al projecte Palma, Ciutat de 
Llegenda, Volum II 

Colonya, Caixa d'Estalvis 
de Pollença 

6300,45 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

15-12-15 APROVACIÓ 
LIQUIDACIÓ 

Aprovar la liquidació del preu públic per 
utilització de les instal·lacions del Poliesportiu 
Sant Ferran per centres d'ensenyament període 
1-30 de novembre.  

Colegio Santísima 
Trinidad  

520 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

15-12-15 APROVACIÓ 
LIQUIDACIÓ 

Aprovar la liquidació del preu públic per 
utilització de les instal·lacions del Poliesportiu 
Sant Ferran per centres d'ensenyament període 
1-30 de novembre.  

APA Colegio San 
Francisco 

179 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

15-12-15 APROVACIÓ 
LIQUIDACIÓ 

Aprovar la liquidació del preu públic per 
utilització de les instal·lacions del Poliesportiu 
Sant Ferran per centres d'ensenyament període 
1-30 de novembre.  

Sociedad Cooperativa 
Educativa Manjón 

540 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

15-12-15 APROVACIÓ 
LIQUIDACIÓ 

Aprovar la liquidació del preu públic per 
utilització de les instal·lacions del Poliesportiu 
Sant Ferran per centres d'ensenyament període 
1-30 de novembre.  

Col·legi Pius XII 1032 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

15-12-15 APROVACIÓ 
LIQUIDACIÓ 

Aprovar la liquidació del preu públic per 
utilització de les instal·lacions del Poliesportiu 
Sant Ferran per centres d'ensenyament període 
1-30 de novembre.  

Col·legi Sant Vicenç de 
Paül 

510 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

15-12-15 APROVACIÓ 
LIQUIDACIÓ 

Aprovar la liquidació del preu públic per 
utilització de les instal·lacions del Poliesportiu 
Sant Ferran per centres d'ensenyament període 
1-30 de novembre.  

Col·legi San José de la 
Montaña 

257 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

15-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Reconèixer l'obligació econòmica en concepte 
de subvenció relativa a la convocatòria per al 
foment de la competitivitat de l'artesania de 
Mallorca 2015 ( ART-14/2015)  

AKG 2313,22 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

15-12-15 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

Aprovar compte de despeses ADO relació 
Q/2015/2922 

Veure relació  873,34 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

15-12-15 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

Aprovar compte de despeses ADO relació 
Q/2015/2967 

Veure relació  179,67 
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DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

16-12-15 ALTRES Subscriure els convenis de col·laboració per a 
la prestació de serveis de caixa i recaptació 
d'ingressos de dret públic.  

Banco Sabadell S.A. i Colonya Caixa d'Estalvis de 
Pollença 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

16-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Reconèixer l'obligació econòmica en concepte 
de subvenció relativa a la convocatòria per al 
foment de la competitivitat de l'artesania de 
Mallorca 2015 ( ART-36/2015)  

MLT 181,5 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

16-12-15 APROVACIÓ 
LIQUIDACIÓ 

Aprovar la liquidació corresponent al 
reintegrament de la subvenció destinada a 
fomentar l'associacionisme en l'àmbit de les 
persones majors, línia 1 (lloguer local social), 
any 2013 

Associació ABEX 1634,79 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

16-12-15 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

Aprovar el compte de despeses ADO relació 
Q/2015/2996 

Veure relació  923,13 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

16-12-15 ALTRES Disposar i reconèixer la obligació núm. factura 
P0Z502N0028372 

Endesa Energia S.A.U. 33,81 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

16-12-15 COMPENSACIÓ 
DEUTE 

Autoritzar la compensació del deute reconegut 
pel Consell de Mallorca a favor del Consorci del 
Joc Hípic de Mallorca en concepte d'extinció i 
liquidació del Consorci i que va efectuar la CAIB 
al Consell de Mallorca 

Consell de Mallorca  2149,59 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

16-12-15 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

Aprovar comptes despeses ADO relació de 
factures Q/2015/2984 

Veure relació  626,78 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

16-12-15 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

Aprovar comptes despeses ADO relació de 
factures Q/2015/2987 

Veure relació  88,07 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

16-12-15 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

Procedir a la devolució de la fiança carta de 
pagament núm. operació 320140000172 

BL 460,59 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

16-12-15 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

Procedir a la devolució de la fiança carta de 
pagament referència de liquidació 
2015/26/0000849 

Medco International Spain 
S.L. 

23899,4 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

16-12-15 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

Procedir a la devolució de la fiança carta de 
pagament núm. operació 320140000384 

Palallo S.L. 3361,25 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

16-12-15 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

Procedir a la devolució de la fiança carta de 
pagament núm. operació 320140008995 

Taylor Wimpey de España 
S.A.  

32000,97 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

16-12-15 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

Procedir a la devolució de la fiança carta de 
pagament núm. operació 3201400093688 RCD 
164/2015 

Taylor Woodrow de 
España S.A.  

19211,06 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

16-12-15 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

Procedir a la devolució de la fiança carta de 
pagament ref. liquidació 2014/26/0000192 RCD 
173/2015 

Produccion de Parques 
S.L.  

3160,22 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

16-12-15 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

Procedir a la devolució de la fiança carta de 
pagament núm. operació 320090038062 RCD 
284/2014 

Inmobiliaria Benet S.L.  15070,51 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

16-12-15 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

Procedir a la devolució de la fiança carta de 
pagament 200800109757 RCD 099/2014 

MFOB 1059,03 
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DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

16-12-15 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

Procedir a la devolució de la fiança carta de 
pagament 200800026340 RCD 359/2011 

Layetana Son Quint S.L. 50262,6 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

16-12-15 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

Procedir a la devolució de la fiança carta de 
pagament núm. operació 320130006215 RCD 
059/2015 

MNJ 1046,36 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

16-12-15 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

Procedir a la devolució de la fiança carta de 
pagament ref. de liquidació 2014/26/0001579 
exp. RCD 106/2015 

Recasa Recuperación de 
Activos S.L. 

916,85 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

16-12-15 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

Procedir a la devolució de la fiança carta de 
pagament núm. operació 320120006510 exp. 
RCD 118/2015 

Taicing Chances S.L. 4324,16 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

16-12-15 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

Procedir a la devolució de la fiança carta de 
pagament núm. operació 200800081594 
exp.155/2015 

ARM 1208,2 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

16-12-15 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

Procedir a la devolució de la fiança carta de 
pagament número operació 320120009139 i 
320130008203 

Portals Hills S.L.U. 24107,96 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

17-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Reconèixer l'obligació econòmica en concepte 
de subvenció relativa a la convocatòria per al 
foment de la competitivitat de l'artesania de 
Mallorca 2015 ( ART-81/2015)  

SASB 790 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

17-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Reconèixer l'obligació econòmica en concepte 
de subvenció relativa a la convocatòria per al 
foment de la competitivitat de l'artesania de 
Mallorca 2015 ( ART-23/2015)  

AMC 1833,25 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

17-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Reconèixer l'obligació econòmica en concepte 
de subvenció relativa a la convocatòria per al 
foment de la competitivitat de l'artesania de 
Mallorca 2015 ( ART-69/2015)  

SJH 900 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

17-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Reconèixer l'obligació econòmica en concepte 
de subvenció relativa a la convocatòria per al 
foment de la competitivitat de l'artesania de 
Mallorca 2015 ( ART-29/2015)  

MAVI 519,57 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

17-12-15 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

Aprovar relació factures ADO Q/2015/3037 Veure relació  190,05 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

17-12-15 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

Aprovar relació factures ADO Q/2015/3027 Veure relació  1955,01 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

17-12-15 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

Aprovar ADO relació factures Q/2015/3023 Veure relació 7777,2 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

17-12-15 DEVOLUCIÓ 
INGRESSOS 

Ordenar el pagament a l'Institut Mallorquí 
d'Afers Socials en concepte d'ingrés indegut 
realitzat pel Sr. ABG 

Institut Mallorquí d'Afers 
Socials 

100 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

17-12-15 DEVOLUCIÓ TAXA Procedir a la devolució del 50% de la quantia 
ingressada per la taxa per la tramitació dels 
expedients relatius a la implantació d'usos 
d'habitatge i la declaració d'interès general en 
sòl rústic de l'expedient 0000134/2011 

MAAF 300 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

17-12-15 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

Aprovar el compte justificatiu J/2015/286 de 
l'habilitat de la unitat de Recaptació  

Comptabilitat  268,41 
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DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

18-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Reconèixer l'obligació econòmica en concepte 
de subvenció relativa a la convocatòria per al 
foment de la competitivitat de l'artesania de 
Mallorca 2015 ( ART-61/2015)  

MPCR 1996,5 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

18-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Reconèixer l'obligació econòmica en concepte 
de subvenció relativa a la convocatòria per al 
foment de la competitivitat de l'artesania de 
Mallorca 2015 ( ART-63/2015)  

MPCR 736 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

18-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Reconèixer l'obligació econòmica en concepte 
de subvenció relativa a la convocatòria per al 
foment de la competitivitat de l'artesania de 
Mallorca 2015 ( ART-09/2015)  

MOM 745,49 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

18-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Reconèixer l'obligació econòmica en concepte 
de subvenció relativa a la convocatòria per al 
foment de la competitivitat de l'artesania de 
Mallorca 2015 ( ART-51/2015)  

CSR 1221,94 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

18-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Reconèixer l'obligació econòmica en concepte 
de subvenció relativa a la convocatòria per al 
foment de la competitivitat de l'artesania de 
Mallorca 2015 ( ART-12/2015)  

AKG 472 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

18-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Reconèixer l'obligació econòmica en concepte 
de subvenció relativa a la convocatòria per al 
foment de la competitivitat de l'artesania de 
Mallorca 2015 ( ART-52/2015)  

CSR 1868,75 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

18-12-15 ALTRES Ordenar l'abonament a favor de Colonya Caixa 
d'Estalvis de Pollença pel contracte de cessió 
de crèdit amb JJO beneficiari de l'ajuda de 
minimis per al projecte Reines de Mallorques 
Volum II 

Colonya Caixa d'Estalvis 
de Pollença 

6138,9 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

18-12-15 ENDOSSAMENT 
FACTURES 
ENTITATS 
BANCÀRIES 

Endossar la factura derivada de la certificació 
núm. 13 de l'obra "Projecte constructiu de nous 
accessos a Son Ferriol i Son Llàtzer i enllaços 
entre MA-15, MA-15D, MA-3011 i MA-30 MFI" 
Exp.3/13 

Popular de Factoring S.A.  365200,65 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

18-12-15 DEVOLUCIÓ TAXA Procedir a la devolució del 50% de la taxa per a 
la tramitació dels expedients relatius a 
l'implantació d'usos d'habitatge i la declaració 
d'interès general en sòl rústic de l'expedient 
0000133/2011  

MAF 300 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

21-12-15 ALTRES Aprovar autoritzar disposar i reconèixer 
l'obligacio¿en concepte d'indemnització de 
l'assessor de la Ponència Tècnica d'Artesania 
del CIM  

JOO, AMT i JVS 150 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

21-12-15 ALTRES Aprovar autoritzar disposar i reconèixer 
l'obligacio¿en concepte d'indemnització de 
l'assessor de la Ponència Tècnica d'Artesania 
del CIM  

JRR, PLMM, JCM, AES, 
MAVR, RCM, JME, FDA, 
DMV, PACJ, JFA, FMJ i 
HSF 

1440 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

21-12-15 ALTRES Aprovar autoritzar disposar i reconèixer 
l'obligació en concepte d'indemnització dels 
vocals de la Ponència Tècnica d'Artesania del 
CIM  

JPCR, FCT, FMV, MABO 3240 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

21-12-15 ENDOSSAMENT 
FACTURES 
ENTITATS 
BANCÀRIES 

Endossar la factura derivada de la certificació 
núm. 54 de l'obra "Projecte de conservació 
integral MA-13 i tram de la MA-13A eix central 
2011-2014" Exp.33/10 

Banco Popular  236364,12 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

21-12-15 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

Reconèixer temps d'hores de formació 20h i 
compensació per hores de treball efectiu  

MPM 0 
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DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

21-12-15 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

Reconèixer temps d'hores de formació 6h i 
compensació per hores de treball efectiu  

LAV 0 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

21-12-15 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

Reconèixer temps d'hores de formació 6h i 
compensació per hores de treball efectiu  

JMCM 0 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

22-12-15 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

Rectificar la resolució de dia 16/12/2015 relativa 
a l'aprovació de la liquidació de reintegrament 
de la subvenció per a fomentar 
l'associacionisme en l'àmbit de les persones 
majors  

Associació ABEX 1634,79 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

22-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Reconèixer l'obligació econòmica en concepte 
de subvenció relativa a la convocatòria per al 
foment de la competitivitat de l'artesania de 
Mallorca 2015 ( ART-83/2015)  

SASB 3000 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

23-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Reconèixer l'obligació econòmica en concepte 
de subvenció relativa a la convocatòria per al 
foment de la competitivitat de l'artesania de 
Mallorca 2015 ( ART-53/2015)  

JIO 422,88 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

23-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Reconèixer l'obligació derivada de la factura 
300706938 de 26/11/2015 i ordenar el 
pagament.  

Canon España S.A.  2874,96 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

23-12-15 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

Procedir a la devolució de la fiança carta de 
pagament referència de liquidació 
2014/26/0001274 exp.RCD 192/2015 

BOM 58,52 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

23-12-15 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

Procedir a la devolució de la fiança carta de 
pagament referència de liquidació 
2014/26/0001000 exp.RCD 193/2015 

Mar de Portals S.A. 71,53 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

23-12-15 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

Procedir a la devolució de la fiança carta de 
pagament referència de liquidació 
2015/26/0002942 exp. RCD 190/2015 

Top Bottom Line S.L. 4054,85 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

23-12-15 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

Procedir a la devolució de la fiança carta de 
pagament número operació 320130001699 exp. 
RCD 169/2015 

ACT 18,42 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

23-12-15 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

Procedir a la devolució de la fiança carta de 
pagament número operació 320110007344 
exp.168/2015 

ACT 259,56 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

23-12-15 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

Procedir a la devolució de la fiança carta de 
pagament referència de liquidació 
2014/26/0001649 

FPJ 1886,27 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

23-12-15 ALTRES Ordenar el pagament de les factures 
ADM15000041016, ADM15000033236 i 
ADM15000036887 

Telefónica Móviles 
España S.A.U. 

43437,93 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

22-12-15 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

Reconèixer temps d'hores de formació 9h i 
compensació per hores de treball efectiu  

MBS 0 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

22-12-15 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

Reconèixer temps d'hores de formació 6h i 
compensació per hores de treball efectiu  

MBS 0 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

23-12-15 ALTRES Ordenar el pagament de factures corresponent 
al subministrament d'energia elèctrica dparc de 
bombers de Sóller, Felanitx, Alcúdia i Llucmajor 
segons relació  

Endesa Energia S.A. 1179,92 
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DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

28-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Reconèixer l'obligació econòmica en concepte 
de subvenció relativa a la convocatòria per al 
foment de la competitivitat de l'artesania de 
Mallorca 2015 ( ART-54/2015)  

PDJV 499 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

28-12-15 ENDOSSAMENT 
FACTURES 
ENTITATS 
BANCÀRIES 

Endossar la factura derivada de la certificació 
núm. 71 de l'obra "Projecte de conservació de la 
xarxa de carreteres del Consell de Mallorca 
Zona 8" Exp.20/09 

Banco Sabadell  318408,25 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

28-12-15 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

Aprovar el compte justificatiu J/2015/302de 
l'habilitat de la unitat de Recaptació  

Comptabilitat 563,5 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

30-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Reconèixer l'obligació econòmica en concepte 
de subvenció relativa a la convocatòria per al 
foment de la competitivitat de l'artesania de 
Mallorca 2015 ( ART-57/2015)  

OMR 1995,45 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

30-12-15 ALTRES Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació 
derivada del Decret del Jutjat Social núm.4, de 
9 d'abril de 2015, en el procediment d'execució 
de títols judicials 87/2013 

MGF 4569,49 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

30-12-15 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

Rectificar l'errada de transcripció en la resolució 
de 4/12/2015 d'aprovació, autorització 
disposició i adjudicació del contracte de 
subministrament de fullets turístics per la OIT 
del Port de Palma on diu "00 43210 22706" ha 
de dir 00 43200 22706" 

Intervenció  0 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

30-12-15 ALTRES Autoritzar, disposar, reconèixer i liquidar 
l'obligació i ordenar el pagament en concepte de 
comissió per percentatge de descompte de TPV 

Caixabank  393,8 

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

10-2-16 ALTRES CANVI DE TITULAR DEL VEDAT PM-
11.742EXP. BL-12/16 

AIGÜES DE SON SARD S.A 

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

15-2-16 ALTRES CANVI DE TITULAR DEL VEDAT PM-12.116 
EXP. BL-06/16 

R. R. M.  

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

15-2-16 ALTRES AMPLIACIÓ DEL VEDAT PM-10.790 EXP. BL-
11/16 

A.R.M.  

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

15-2-16 ALTRES SEGREGACIÓ DEL VEDAT PM-11.227  EXP. 
BL-99/15 

S.C. DE MANACOR  

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

11-2-16 ALTRES SEGREGACIÓ DEL VEDAT PM-11.238  EXP. 
BL-05/16 

A.M.M.  

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

18-2-16 ALTRES AUTORITZACIÓ DE DESCASTAMENT DE 
CABRES BORDES PER DANYS A 
L'AGRICULTURA A SES ROTES T.M. 
D'ALARÓ 

E.C..G  

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

18-2-16 ALTRES AUTORITZACIÓ DE DESCASTAMENT DE 
CABRES BORDES PER DANYS A 
L'AGRICULTURA AL VEDAT PM-11286 

S.R.P.  
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DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

17-2-16 ALTRES AUTORITZACIÓ DE DESCASTAMENT DE 
CABRES BORDES PER DANYS A 
L'AGRICULTURA VEDAT PM-10501 

G.A.B.  

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

19-2-16 ALTRES AUTORITZACIÓ DE DESCASTAMENT DE 
CABRES BORDES PER DANYS A 
L'AGRICULTURA VEDAT PM-10181 

A.H.P.  

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

12-2-16 ALTRES AUTORITZACIÓ DE DISPERSIÓ DE TUDONS 
DINS ELS NUCLIS URBANS I COSTENERS 
DE PORTO CRISTO I S'ILLOT. 

FUNDACIÓ NATURA PARC 

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

19-2-16 ALTRES AUTORITZACIÓ PER CONTROL DE TUDONS 
A LA BASE AÉREA DE SON SANT JOAN 

E.L.L.  

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

18-2-16 ALTRES AUTORITZACIÓ PER CONTROL DE GAVINES 
EN EL GOLF SON MUNTANER DEL TM DE 
PALMA 

SON VIDA GOLF  

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

11-2-16 ALTRES AUTORITZACIÓ PER CONTROL DE CONILLS 
AL VEDAT PM-10413 

D.G.R.  

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

18-2-16 ALTRES AUTORITZACIÓ PER CONTROL DE CONILLS 
A LES PARCEL·LES 54,55 I 134 POL. 34 DEL 
T.M. DE MANACOR 

J.S.V.  

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

15-2-16 ALTRES AUTORITZACIÓ PER CONTROL DE CONILLS 
AL VEDAT PM-11169 

B.B.N.  

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

11-2-16 ALTRES AUTORITZACIÓ PER CONTROL DE COLOMS 
I TUDONS AL PORT DE POLLENÇA 

D.S.T.  

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

11-2-16 ALTRES AUTORITZACIÓ PER CONTROL 
D'ESTORNELLS AL VEDAT PM-10699 

J.M.M.  

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

18-2-16 ALTRES AUTORITZACIÓ D'ÚS DE LES 
INSTAL·LACIONS I EDIF. DE LA FINCA 
CAPOCORB PER A LA REALITZACIÓ DE 
RECORREGUTS DE CAÇA DATA 16 I 
17/04/2016 

S.C. DE BUNYOLA  

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

18-2-16 ALTRES AUTORITZACIÓ D'ÚS DE LES 
INSTAL·LACIONS I EDIF. DE LA FINCA 
CAPOCORB PER A LA REALITZACIÓ DE 
RECORREGUTS DE CAÇA DIA 23/04/2016 

S.C. BUNYOLA  

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

16-2-16 ALTRES RESOLUCIÓ EN RELACIÓ AMB EL 
SEGUIMENT DEMOGRÀFIC DE LES 
DIFERENTS ESPÈCIES CINEGÈTIQUES 

?  
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DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

2-2-16 ALTRES RES. INICI EXP. SANCIONADOR DE CAÇA 
CZ15/0100 

J.S.C  

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

8-2-16 ALTRES RES. INICI EXP. SANCIONADOR DE CAÇA 
CZ15/0118 

J.S.M.  

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

11-2-16 ALTRES RES. INICI EXP. SANCIONADOR DE CAÇA 
CZ15/0137 

G.J.R.  

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

11-2-16 ALTRES RES. INICI EXP. SANCIONADOR DE CAÇA 
CZ16/0003 

M.R.B.  

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

8-2-16 ALTRES RES. EXP.NO INCOACIÓ SANCIONADOR DE 
CAÇA CZ16/0004 

J.P.P.  

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

17-2-16 ALTRES RES. EXP.NO INCOACIÓ SANCIONADOR DE 
CAÇA CZ16/0010 

M.M.U.  

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

15-2-16 ALTRES RES. EXP.NO INCOACIÓ SANCIONADOR DE 
CAÇA CZ15/0134 

D.L. E.C.  

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

17-2-16 ALTRES RES. EXP.NO INCOACIÓ SANCIONADOR DE 
CAÇA CZ16/0046 

A.G.M.  

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

17-2-16 ALTRES RES. EXP.NO INCOACIÓ SANCIONADOR DE 
CAÇA CZ16/0041 

A.C.C  

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

17-2-16 ALTRES RES. EXP.NO INCOACIÓ SANCIONADOR DE 
CAÇA CZ16/0028 

F.S.M.  

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

17-2-16 ALTRES RES. EXP.NO INCOACIÓ SANCIONADOR DE 
CAÇA CZ16/0024 

C.L.B.  

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

17-2-16 ALTRES RES. EXP.NO INCOACIÓ SANCIONADOR DE 
CAÇA CZ16/0023 

J.R.V.  

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

17-2-16 ALTRES RES. EXP.NO INCOACIÓ SANCIONADOR DE 
CAÇA CZ16/0013 

R.S.B.  
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DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

17-2-16 ALTRES RES. EXP.NO INCOACIÓ SANCIONADOR DE 
CAÇA CZ16/0014 

M.A. B. LL.  

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

17-2-16 ALTRES RES. EXP.NO INCOACIÓ SANCIONADOR DE 
CAÇA CZ16/0037 

A.S.C.  

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

17-2-16 ALTRES RES. EXP.NO INCOACIÓ SANCIONADOR DE 
CAÇA CZ16/0035 

J.G.P.  

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

8-2-16 ALTRES RES. EXP. SANCIONADOR CZ15/0018 E.P.F.  

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

22-2-16 ALTRES ANUL·LACIÓ DE BAIXA DEL VEDAT PM-
10.755 

ES BOC  

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

22-2-16 ALTRES BAIXA DEL VEDAT DE CAÇA MATRICULA 
PM-10.580 

ES COCONS  

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

23-2-16 ALTRES SEGREGACIÓ DEL VEDAT PM-11.236 EXP. 
BL-07/16 

S.C. SANTANYÍ  

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

23-2-16 ALTRES BAIXA DEL VEDAT PM-11.940 RENTA MEDITERRÀNEA S.L. 

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

24-2-16 ALTRES CANVI DE TITULAR DEL VEDAT PM-11.990 
EXP. BL-09/16 

J.N.S.  

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

22-2-16 ALTRES SOL·LICITUD D'AMPLIACIÓ DEL VEDAT PM-
10.834 EXP. BL-01/16 

TAGAMANENT  

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

24-2-16 ALTRES AMPLIACIÓ DEL REFUGI DE FAUNA SON 
CAULES DEL T.M. DE MANACOR EXP. 107/15 

SON CAULES  

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

25-2-16 ALTRES APROVACIÓ DEL PLA TÈCNIC DE CAÇA DEL 
RÈGIM GENERAL  EXP. 11233 

CAN XALET  

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

18-2-16 ALTRES RECONEIXEMENT DE RESPONSABILITAT I 
PAG. ANTICIPAT EXP. SANCIONADOR 
CZ16/0002 

A.H.G. 451 
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DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

22-2-16 ALTRES RECONEIXEMENT DE RESPONSABILITAT I 
PAG. ANTICIPAT EXP. SANCIONADOR 
CZ15/089 

J.I.V.  

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

16-2-16 ALTRES  D'INICI EXP. SANCIONADOR CZ16/0007 J.M.C  

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

17-2-16 ALTRES D'INICI EXP. SANCIONADOR CZ16/0009 R.G.M.  

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

16-2-16 ALTRES D'INICI EXP. SANCIONADOR CZ16/0008 G.R.F.  

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

16-2-16 ALTRES D'INICI EXP. SANCIONADOR CZ16/0005 J.E.LL.  

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

15-2-16 ALTRES D'INICI EXP. SANCIONADOR CZ15/0132 A.F.M  

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

11-2-16 ALTRES D'INICI EXP. SANCIONADOR CZ16/0001 A.S.P.  

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

23-2-16 ALTRES RES. NO INCOACIÓ EXP. CZ16/0011 A.R.R.  

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

7-3-16 ALTRES CONTROL DE COLOMS I ANADES EN EL 
HOTEL LINDER 

HOTEL LINDER  

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

7-3-16 ALTRES CONTROL DE COLOMS, ANADES  I 
GALLINES EN EL HOTEL DORINT ROYAL 
GOLF 

HOTEL DORINT ROYAL GOLF 

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

4-3-16 ALTRES CONTROL DE COLOMS I TÓRTORA TURCA 
AL VEDAT PM-11.820 

PM-11.820  

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

8-3-16 ALTRES CONTROL DE TUDONS I COLOMS PER 
DANYS DELS EDIF. COMUNITAT DE PROP. 
GAVIOTA I, II I ALONDRA T.M. DE PALMA 

ORG. MOREY&MOTOS  

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

7-3-16 ALTRES AUTORITZACIÓ DE DESCASTAMENT DE 
CABRES BORDES PER DANYS A 
L'AGRICULTURA AL VEDAT PM-11.497 

C.B.V.  
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DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

7-3-16 ALTRES AUTORITZACIÓ DE DESCASTAMENT DE 
CABRES BORDES PER DANYS A 
L'AGRICULTURA AL VEDAT PM-10.108 

A.M.C.  

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

8-3-16 ALTRES AUTORITZACIÓ DE DESCASTAMENT DE 
CABRES BORDES PER DANYS A 
L'AGRICULTURA A VALLDEMOSSA 

M.A. E.P.J  

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

25-2-16 ALTRES AUTORITZACIÓ DE DESCASTAMENT DE 
CABRES BORDES PER DANYS A 
L'AGRICULTURA A LA FINCA BARCELONA 

A.H.P.  

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

8-3-16 ALTRES AUTORITZACIÓ DE DESCASTAMENT DE 
CABRES BORDES PER DANYS A 
L'AGRICULTURA A ANDRATX 

J.J.V,  

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

25-2-16 ALTRES BAIXA DEL VEDAT DE CAÇA MATRICULA 
PM-10.604 

XALOCADA, S..A.  

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

25-3-16 ALTRES CANVI DE TITULAR DEL VEDAT PM-10.061 M.B.B.  

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

22-2-16 ALTRES AUTORITZACIÓ D'US DE LES INSTAL. I EDIF. 
DE LA FINCA CAPOCORB PER A LA 
REALITZACIÓ DEL CAMPIONAT BALEAR DE 
CAÇA DE GUÀTLERA AMB CA DE MOSTRA 

F.B.C.  

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

22-2-16 ALTRES AUTORITZACIÓ D'US DE LES INSTAL. I EDIF. 
DE LA FINCA CAPOCORB PER A LA 
REALITZACIÓ DEL CAMPIONAT BALEAR DE 
SANT HUBERTO 

F.B.C.  

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

22-2-16 ALTRES RES. INICI EXP. SANCIONADOR DE CAÇA 
CZ16/0015 

J.T.C.  

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

22-2-16 ALTRES RES. INICI EXP. SANCIONADOR DE CAÇA 
CZ16/0016 

M.O.M.  

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

22-2-16 ALTRES RES. INICI EXP. SANCIONADOR DE CAÇA 
CZ16/0034 

J.R.M.  

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

15-2-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures amb referència núm. 
79/45300/20160116. 

? 313,53 
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DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

15-2-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures de DISTRIBUIDORA 
ROTGER S.L. amb referència núm. 
79/45300/20160119. 

? 18,49 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

15-2-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Factura de SUSANA COMPANY MASCARÓ 
amb referència núm. 79/45300/20160118. 

? 1190,64 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

11-2-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per Gasoducte Cas Tresorer-Manacor-
Felanitx a la Ma-15 exp. 581/2013b 

REDEXIS INFRAESTRUCTURAS, SLU 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

11-2-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per reconstrucció i reforma de forjat a la 
Ma-3020 64/2016 

Sr. M.V.D.  

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

10-2-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per col·locar fites per senyalitzar accés 
a la Ma-3410 exp. 53/2016 

Sr. M.T.V.  

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

11-2-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per implantació d'un aparcament en 
zona no urbanitzable a la Ma-6101 exp. 
1116/2015 

Sr. J.A.S.C.  

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

12-2-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per instal·lació elèctrica per 
subministrament d'aigua a Portocolom a la Ma-
4010 exp. 502/2015B 

ELECTRO HIDRAULICA MANACOR, SA 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

18-2-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per projecte de construcció de sestadors 
i magatzem agrícola a la Ma-19 exp. 75/2016 

Sra. V.P.P.  

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

16-2-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per condicionament d'accés existent a la 
Ma-3431 exp. 139/2016 

Sr. J.S.S.  

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

17-2-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per demolició i construcció per centre de 
producció i comerciacització d'espècies vegetals 
a la Ma-1 exp. 738/2014B 

COCOS GARDEN MULTISERVEIS, SL 
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DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

11-2-16 ALTRES Aprovació inicial d'Estudi informatiu per 
determinació de zona de reserva viària de la 
Variant Nord d'Inca clau: 15-18-0-EI 

.  

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

16-2-16 ALTRES Resolució de reclamació de responsabilitat de 
l'administració ref. RP 23/2014 

Sra. C.E. 22002,38 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

12-2-16 ALTRES Resolució d'estimació de reclamació de 
responsabilitat patrimonial ref. RP 38/2012 

Sr. D.D.P. 780,98 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

16-2-16 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

Desestimació de reclamació de responsabilitat 
patrimonial ref. RP 1/2015  

Sra. F.Q.B.  

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

25-1-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 2n certificació exp. 17/15 AGLOMSA 0 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

17-2-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures amb referència núm. 
79/45300/20160122. 

? 280,6 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

17-2-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Factura de INTERNACIONAL BALEAR 
COURIER S.L. amb referència núm. 
79/45300/20160125. 

? 14,24 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

15-2-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures amb referència núm. 
79/45300/20160117. 

? 614,51 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

18-2-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per projecte urbanització Peguera Oest 
a la Ma-1 exp. 752/2009c 

JUNTA DE COMPENSACIÓ POLIGON XI 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

19-2-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per instal·lar conducció d'aigua a la Ma-
10 exp. 30/2016 

AJUNTAMENT VALLDEMOSSA 
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DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

11-2-16 CATALOGACIÓ 
VEHICLE 
HISTÒRIC 

Catalogació de vehicle històrica amb núm. 
bastidor 48519286 

Sr. H.P.O.  

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

16-2-16 CATALOGACIÓ 
VEHICLE 
HISTÒRIC 

Catalogació vehicle històric amb núm. bastidor 
VS7AZKA0080KA0078 

Sra. D.L.V.A.  

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

16-2-16 AUTORITZACIÓ 
ESPECIAL DE 
CIRCULACIÓ 

Autorització especial de circulació per la ctra. 
Ma-1021 exp. 119/2016 

AGLOMSA 
 
 

 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

16-2-16 AUTORITZACIÓ 
ESPECIAL DE 
CIRCULACIÓ 

Autorització especial de circulació per la ctra. 
Ma-1015 I Ma-1032 exp. 131/2016 

GRUAS POL, SA  

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

17-2-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Reconèixer obligació per aprovació ADO 
despesa finca 105 exp. CM-34 Add. 38 

JARDINERIA BISANYES, 
SL 

54320,3 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

19-2-16 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIE
S 

Abonament indemnització per actuacions 
d'emergències període 30/11/2015 a 
28/12/2015 

. 8828,75 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

19-2-16 INCLUSIÓ NÒMINA 
PER DIETES 

Inclusió en la nòmina de dietes de manutenció 
corresp. al mes de desembre 2015 

DIVERSOS 1602 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

15-2-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament de factura 73a certificació exp. 
14/09 

CONSTRUCCIONES 
LLULL SASTRE, SA 

34044,8 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

15-2-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 45a certificació exp. 26/11 UTE TUNELES 7406,29 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

12-2-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 73a certificació exp. 13/09 COMASA 31899,62 
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DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

15-2-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 73a certificació exp. 15/09 CONSTRUCCIONES 
LLABRES FELIU, SLU 

41070,12 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

8-2-16 ALTRES Aprovació de projecte modificat núm. 1 exp. 
2/2015-M1 

. 3023434,89 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

28-1-16 ALTRES Inici exp. de modificació núm. 1 exp. 2/2015-M1 VIAS Y 
CONSTRUCIONES, SA 

3023434,89 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

16-2-16 ALTRES Aprov. aportació econòmica del CIM a 
l'ajuntament de Manacor de 2016 prevista en el 
conveni de col·laboració signat dia 3-12-2015 

AJ. MANACOR 760486,07 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

19-2-16 IMPOSAR SANCIÓ 
PER INFRACCIÓ 

Resolució procediment sancionador ref. ES 
4/2012 

BODEGUES MACIA 
BATLE, SL 

1600 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

19-2-16 REQUERIMENT 
SUBSANACIÓ 
ERRADES 

Requeriment esmena del recurs d'alçada 
interposat en relació al procediment ref. ES 
17/2015 

CONISCO ENTERTAINMENT, SL 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

18-2-16 IMPOSAR SANCIÓ 
PER INFRACCIÓ 

Resolució procediment sancionador ref. ES 
13/2015 

MALLA, SA 3000 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

28-1-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Anul·lació d'operació comptable en relació al 
procediment ref. 15M00255 

Sr. R.G.E. 21386,75 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

16-2-16 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

Adjudicació de contractació menor exp.l 
16M00855 

CIESM-INTEVIA, SAU 7260 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

16-2-16 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

Adjudicació contractació menor de 
subministrament exp. 16M01055 

CANON ESPAÑA, SA 4650,64 
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DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

16-2-16 ALTRES Resolució de classificació de les propostes 
presentades a la licitació de l'expedient exp. 
21/2015 

DIVERSOS  

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

16-2-16 ALTRES Resolució relativa a exp. d'expropiació CM-84 - 
Millora interseccions Ma-13 Pont d'Inca i Cas 
Miot 

.  

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

5-2-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament 3a i darrera factures exp. 13/15 OBRAS Y 
PAVIMENTACIONES 
MAN, SAU 

0 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

12-2-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 73a certificació exp. 18/09 AGLOMSA 46710,34 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

15-2-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 57a certificació exp. 35/10 ELECTROHIDRAULICA 
MANACOR, SA 

12213,28 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

16-2-16 CATALOGACIÓ 
VEHICLE 
HISTÒRIC 

Catalogació vehicle històric amb núm. de 
bastidor WDBBA45A6CB010408 

Sr. J.M.C.G.  

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

16-2-16 CATALOGACIÓ 
VEHICLE 
HISTÒRIC 

Catalogació vehicle històric amb núm. de 
bastidor WDBBA48D7JA084624 

Sr. C.M.F.  

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

24-2-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures amb referència núm. 
79/45300/20160204. 

? 1785,83 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

23-2-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures amb referència núm. 
79/45300/20160201. 

? 39,88 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

19-2-16 CATALOGACIÓ 
VEHICLE 
HISTÒRIC 

Catalogació de vehicle històric amb núm. 
bastidor 110F2891503 

Sr. V.B.  
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DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

19-2-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per instal·lació de fletxes indicadores a 
la Ma-6100 exp. 129/2016 

Sra. S.M.C.M.  

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

19-2-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per fer sondeig a la Ma-4016 exp. 
126/2016 

Sr. M.E.  

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

23-2-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per variant de línia BT a la Ma-2131 
exp. 40/2016 

ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, SLU 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

24-2-16 ALTRES Resolució de classificació de les propostes 
presentades a la licitació de l'expedient 26/2015 

DIVERSOS  

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

24-2-16 ALTRES Requeriment d'esmena recurs d'alçada en 
relació al procediment ref. ES 19/2015 

CONISCO ENTERTAINMENT, SL 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

23-2-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

Adjudicació de contractació menor exp. 
16M00555 

.  

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

22-2-16 ALTRES Resolució a la peça incidental relativa a la finca 
7 exp. CM-72 

MALLA, SA  

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

22-2-16 ALTRES Resolució a la peça incidental relativa a les 
finques 13 i 14 exp. CM-77 

EMAYA, SA  

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

23-2-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per ampliació de xarxa BT a la Ma-5020 
exp.. 891/2015 

ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, SLU 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

25-2-16 ALTRES Resolució de classificació de les propostes 
presentades a la licitació de l'expedient de 
contractació ref. 23/2015 

DIVERSOS  
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DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

24-2-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per instal·lació d'aturada d'autobús a la 
Ma-1110 exp. 77/2016 

AJUNTAMENT 
ESPORLES 

 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

25-2-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per fer tancament, canviar cartell 
publicitari a la Ma-6040 exp. 160/2016 

Sr. J.B.B.  

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

24-2-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per instal·lació de cartell a la Ma-19 exp. 
135/2016 

Sr. M.A.D.  

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

25-2-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per reparació de columna a la Ma-2121 
exp. 159/2016 

Sr. V.J.A.C.  

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

26-2-16 ALTRES Aprovació de la relació definitiva d'afectats exp. 
CM-86 

DIVERSOS  

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

25-2-16 ALTRES Resolució peça incidental finques 3 i 3A exp. 
CM-75 

CARMA SXXI, SA  

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

25-2-16 ALTRES Resolució peça incidental finca 20 exp. CM-72 Sr. B.M.T.  

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

5-2-16 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

Reconeixement de 23 hores de formació a la 
Sra. M.E.P.  

Sra. M.E.P.  

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

5-2-16 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

Reconeixement de 15 hores de formació a la 
Sra. M.E.P. 

Sra. M.E.P.  

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

5-2-16 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

Reconeixement de 18 hores de formació a la 
Sra. M.I.M.T. 

Sra. M.I.M.T.  
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DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

5-2-16 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

Reconeixement de 20 de formació al Sr. 
M.A.G.S. 

Sr. M.A.G.S.  

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

5-2-16 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

Reconeixement de 15 hores de formació a la 
Sra. I.P.C. 

Sra. I.P.C.  

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

5-2-16 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

Reconeixement de 30 hores de formació al Sr. 
J.C.V. 

Sr. J.C.V.  

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

8-2-16 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

Reconeixement de 30 hores de formació a la 
Sra. M.I.M.T. 

Sra. M.I.M.T.  

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

23-2-16 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

Desestimar reclamació ref. RP 2/2015 Sr. F.J.A.M.  

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

15-2-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 73a certificació exp. 17/09 SIQUIER, SA 35445,43 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

26-2-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures amb referència núm. 
79/45300/20160205. 

? 1055,87 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

2-3-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per instal·lació de postensa a la MA-
4022 exp. 215/2016 

Sr. M.P.E.  

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

2-3-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per canvi de coberta a la Ma-19a exp. 
194/2016 

GASOLINERAS LLUCMAJOR, SL 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

2-3-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per instal·lació de fletxa indicativa a la 
Ma-6014 exp. 143/2016 

Sr. J.C.M.  
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DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

2-3-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per xarxa elèctrica  a la Ma-4021 exp. 
66/2016 

Sr. C.C.  

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

2-3-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per repassar teulada a la Ma-2124 exp. 
152/2016 

Sra. M.M.C.A.  

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

2-3-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per desplaçar reixeta i condicionar 
accés a la Ma-10 exp. 140/2016 

Sr. S.V.P.  

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

2-3-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per projecte d'instal·lació d'antena per 
subministre de gas natural a la Ma-3470 exp.- 
.581/2015b 

REDEXIS GAS  

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

2-3-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per col·locació de cartells a la Ma-13 
exp. 218/2016 

AJ. ALCUDIA   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

2-3-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per col·locació de cartells a la Ma-1 exp. 
219/2016 

AJ. CALVIA  

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

2-3-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per col·locació de cartells a la Ma-19 
exp. 113/2016 

AJUNTAMENT PALMA  

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

2-3-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per col·locació de cartells a la Ma-19 
exp. 114/2016 

AJUNTAMENT PALMA  

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

2-3-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per ocupació de romanent a la Ma-1 
exp. 146/2016 

Sra. C.C.G.  

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

15-2-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 73a certificació exp. 16/09 OBRAS Y 
PAVIMENTACIONES 
MAN, SA 

43032,57 
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DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

26-2-16 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

Desestimar reclamació de responsabilitat 
patrimonial ref. RP 27/2014  

Sr. J.A.M.M.  

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

2-3-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per instal·lar mirall a la Ma-14 exp. 
56/2016 

Sr. L.V.  

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

3-3-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per tancament amb pals i reixeta a la 
Ma-15 exp. 195 

Sra. C.F.V.  

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

3-3-16 ALTRES Resolució relativa a finques 56 i 57 TM Llubí 
exp. expropiació ref. CM-29 

Sr. M.O.F.  

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

2-3-16 ALTRES Resolució procediment sancionador en matèria 
de carreteres exp. ES 10/2015 

Sr. A.B.A. 1502,54 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

2-3-16 ALTRES Aprovació de projecte de reforç del ferm ctra. 
Consell - Alaro clau:15-36-0-RF 

? 389426,52 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

2-3-16 INICIAR 
EXPEDIENT 

Inici expedient de contractació ref. 2/2016 .  

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

3-3-16 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

Adjudicació contracte d'obres exp. 21/2015 VOPSA 289795,23 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

2-3-16 ALTRES Resolució de procediment sancionador en 
matèria de carreteres ref. ES 10/2015 

Sr. A.B.A. 1502,54 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

2-3-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures amb referència núm. 
79/45300/20160206. 

? 30,41 
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DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

7-3-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures de EMPRESA DE SERVEIS 
DEL MUNICIPI DE MANACOR, S.A. amb 
referència núm. 79/45300/20160209. 

? 33,3 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

7-3-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per col·locació de cartells a la Ma-13 
exp. 1333/2016 

AJ. MARRATXI  

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

7-3-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per col·locació de cartells a la Ma-1 exp. 
209/2016 

AJ. CALVIA  

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

7-3-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per col·locació de cartells a la Ma-13 
exp. 209/2016 

AJ. MURO  

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

7-3-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per col·locació de cartells a la Ma-13 
exp. 986/2015 

ANTONIO NADAL, SA  

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

8-3-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per construcció d'habitatge a la Ma-4040 
exp. 811/2015 

CONSTRUCCIONES MAXIMO ZARZA, SL 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

8-3-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per projecte unifamiliar aïllat a la Ma-
4021 exp. 180/2016 

Sr. A.R.P.  

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

8-3-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per tancament amb paret i reixeta a la 
Ma-13 exp. 1235/2011b 

Sr. J.C.M.  

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

8-3-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per projecte d'urbanització a la Ma-1 
exp. 752/2009d 

JUNTA DE COMPENSACIÓ POLIGON XI 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

7-3-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per substitució i conservació d'imatge 
corporativa a la Ma-19a exp. 211/2016 

CEPSA COMERCIAL PETROLEO, SA 
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DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

7-3-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per substituir tancament a la Ma-10 exp. 
60/2016 

Sra. I.J.W.V.H.  

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

7-3-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per reforma de teulada a la Ma-2122 
exp. 234/2016 

TUENT OBRA CIVIL  

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

7-3-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per substituir tancament a la Ma-10 exp. 
37/2016 

Sra. I.J.W.V.H.  

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

8-3-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per fer tancament a la Ma-1015 exp. 
808/2014b 

Sr. A.P.H.  

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

7-3-16 ALTRES Resolució procediment de responsabilitat 
patrimonial ref. RP 14/2015 

Sr. D.M.G.  

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

8-3-16 ALTRES Declaració de caducitat del procediment ref. ES 
4/2014-MC 

MALLA, SA  

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

4-3-16 AUTORITZACIÓ 
ESPECIAL DE 
CIRCULACIÓ 

Autorització especial de circulació ctra. Ma-3331 
exp. 197/2016 

Sr. F.J.S.  

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

7-3-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Aprovació de l'ADO despesa liquidació 
d'interessos finca 40 exp. C-23 Add. 17 

Sr. C.V.M. 597,31 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

7-3-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Aprovació de l'ADO despesa finca 7 exp. CM-61 
Add. 44 

APARCAMIENTOS Y 
OFICINAS SANTA 
PONÇA, SL 

314,18 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

7-3-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Aprovació preu just i ADO despesa finca 128 
exp. CM-60 Add. 73 

Sr. G.V.M. 800,63 
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DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

7-3-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Aprovació d'ADO despesa finca 36.4 exp. CM-
31 Add. 38 

Sra. A.B.G.A. 270,78 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

22-2-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 57ª certificació exp. 34/10 ROIG, SA 18326,96 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

2-3-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 31a certificació exp. 10/12 UTE FCC 
CONSTRUCCION, SA - 
AMER E HIJOS, SA 

209800,12 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

8-3-16 CERTIFICACIÓ 
OBRA 

Aprovació certificació final d'obra exp. 13/2014 EXCAVACIONES 
S'HORTA, SA 

24857,83 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

7-3-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Aprovació de l'ADO despesa finca 46 exp. C-29 
Add.. 7 

Sr. A.J.P. 1664,65 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

8-3-16 AUTORITZACIÓ 
ASSISTÈNCIA 
CURSOS 

Autorització per assistir al Symposium Nacional 
de Vies i Obres de la Administració Local 

.  

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

25-2-16 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

Reconeixement de 30 hores de formació al Sr. 
J.C.R. 

Sr. J.C.R.  

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

8-3-16 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

Reconeixement de 20 hores de formació al Sr. 
F.G.V. 

Sr. F.G.V.  

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

24-2-16 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

Reconeixement de 20 hores de formació a la 
Sra. C.M.M.P. 

Sra. C.M.M.P.  

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

17-2-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES AMB 
REF.79/45300/2016012100 

? 2005,61 
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DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

4-3-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Factura de INAPA ESPAÑA DISTRIBUCION 
DE PAPEL, S.A. amb referència núm. 
79/45300/20160302. 

? 2110,24 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

19-2-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES AMB REF. 
NÚM.79/45300/2016012600 

? 1313,92 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

19-2-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES AMB REF. 
NÚM.79/45300/2016012000 

? 600,09 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

19-2-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES AMB REF. NÚM. 
79/45300/2016012700 

? 376,09 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

24-2-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES AMB REF. NÚM. 
79/45300/2016012300 

? 4905,92 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

24-2-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES AMB REF. NÚM. 
79/45300/2016020200 

? 638,26 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

10-3-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES AMB REF. NÚM. 
79/45300/2016021300 

? 1113,61 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

4-3-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures amb referència núm. 
79/45300/20160208. 

? 1085,75 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

8-2-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Resolució de factures amb codi 
79/45300/2016021100 

? 301,99 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

4-2-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Resolució de factures amb codi 
79/45300/2016011500 

? 176,51 



 296 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

17-2-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Resolució de factures amb codi 
79/45300/2016012400 

? 205,7 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

23-2-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Resolució de factures amb codi 
79/45300/2016013100 
 

? 408,1 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

23-2-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Resolució de factures amb codi 
79/45300/2016020300 

? 782,33 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

29-2-16 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

Justificació de bestreta de la caixa fixa amb 
compte justificatiu J/2016/17 

? 1207,71 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

7-3-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Resolució de factures amb codi 
79/45300/2016030100 
 

? 493,6 

 


