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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL DE 
MALLORCA 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 8/2016 
Caràcter: ordinària  
Data: 12 de maig de 2016 
Hora: de 9.05 h a 16.20 h 
Lloc: sala de plens 
 
HI ASSISTEIXEN: 
 

Hble. Sr. President: Miquel Ensenyat Riutort. 

Hbles. Srs./Sres. consellers/-es: 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:  Sra. Elena Montejo Fuentes. 
 
 
ORDRE DEL DIA 
 

I) PART RESOLUTIVA 

PRESIDÈNCIA 

1. Lectura i aprovació de les actes anteriors  (14-4-2016  i  21-4-2016) 

2. Declaracions institucionals. 

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

a) Decret del president pel qual es designen els representants del Consell Insular de 
Mallorca a la Comissió de Trànsit i Seguretat de la Circulació vial en la Comunitat 
Autónoma de les Illes Balears. 
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b) Decret del president del Consell Insular de Mallorca pel qual es nominen els 
representants en la Comissió Mixta en matèria  de Patrimoni Històric entre el Consell 
Insular de Mallorca i el Bisbat de Mallorca. 

DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

4. Proposta d’acord de concessió de subvenció nominativa  de l’exp.  num. xxxxx 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 (Federació Futbol Illes Balears). 
 
5. Proposta d’acord de concessió de subvenció nominativa  de l’exp.  num. FS-049/16 
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 (Federació Balear de Tir amb Arc). 
 
6. Proposta d’acord de concessió de subvenció nominativa  de l’exp.  num. FS-032/16 
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 (Federació Balear de Tir Olímpic). 
 
7. Proposta d’acord de concessió de subvenció nominativa  de l’exp.  num. FS-036/16 
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 (Federació de Boxa de les Illes Balears). 
 
8. Proposta d’acord de concessió de subvenció nominativa  de l’exp.  num. FS-031/16 
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 (Federació Balear de Taekwondo). 
 
9. Proposta d’acord de concessió de subvenció nominativa  de l’exp.  num. FS-039/16 
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 (Federació d’Atletisme de les Illes Balears). 
 
10. Proposta d’acord per declarar la pèrdua del dret al cobrament de la subvenció 
atorgada en el marc del conveni entre el CIM i el Bisbat de Mallorca, per a la 
conservació del patrimoni eclesiàstic de Mallorca, any 2015: Projecte de rehabilitació de 
cobertes a la basílica de Sant Francesc de Palma de Mallorca, fase I (R.19275). 
 
11. Proposta d’acord per a la dissolució i liquidació del Consorci per a la Música de les 
Illes Balears “Orquestra Simfònica de les Illes Balears”  
 
12. Proposta d’acord per declarar festa d’interès cultural el Sermó de l’Enganalla exp. 
35/2015. 
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DEPARTAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PRESIDÈNCIA 
 
13. Proposta d’acord d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits del 
Departament de Participació Ciutadana i Presidència. any 2015. 60.121,75 €. relacions 
F/2015/56, F/2015/69 i F/2015/70. factures 2015. 
 
14. Proposta d’aprovació inicial del reglament intern de funcionament del consell de 
persones majors de l’illa de Mallorca. 
 
15. Proposta d’aprovació inicial del Reglament de creació i regulació de la targeta Gent 
Gran. 
 

DEPARTAMENT D’ECONOMIA I HISENDA 

16. Proposta d’acord d’aprovació del reconeixement  extrajudicial de crèdits 
corresponents als exercicis 2014 i 2015 del Departament d’Economia i Hisenda. 
 
17. Proposta d’acord d’aprovació de l’expedient núm. 11 de modificació de crèdits en el 
pressupost de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials de l’exercici 2016 per habilitar crèdit 
a partides del capítol VI i VII (Ext 02/16 SUP 02/16) 
 

DEPARTAMENT DE TERRITORI I INFRAESTRUCTURES 

18. Proposta d’acord de ple relatiu a l’expedient sancionador en matèria de carreteres 
amb referència es núm. 3/2012 ( “Malla, S.A.” ).  

19. Proposta acord ple relatiu a l´expedient sancionador en matèria de carreteres (es 
núm. 26/2015), incoat a l’entitat “Serfoag, s.l.”.  

20. Proposta d’acord d’aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdits del 
Departament de Territori i Infraestructures (Direcció Insular d’Infraestructures i 
Mobilitat), import: 18029,97 euros. 

DEPARTAMENT DE BENESTAR I DRETS SOCIALS 

21. Proposta d’acord d’aprovació del reconeixment extrajudicial de crèdits de l’Institut 
Mallorquí d’Afers Social, exp.6/2016. 

22. Proposta d’acord d’aprovació del reconeixment extrajudicial de crèdits de l’Institut 
Mallorquí d’Afers Social, exp.8/2016. 

DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT 

23. Proposta d’aprovació definitiva de les tarifes de tractament de gestió de residus 
urbans de Mallorca per a l'any 2016 
 
24. Nomenament representants del Consell de Mallorca a la Comissió Interinsular 
Permanent del Consell Pesquer. 
 
25. Nomenament de representant del Consell de Mallorca, segon suplent, al Consell 
Pesquer. 
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26. Proposta de nomenament de l’Inspector del servei públic de gestió dels residus de 
construcció, demolició, voluminosos i pneumàtics fora d’ús de Mallorca. 
 
27. Proposta d’acord d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits del 
Departament de Medi Ambient, import: 65.807,65 euros. 

 

DEPARTAMENT DE DESENVOLUPAMENT LOCAL 

 

28. Proposta d’aprovació de la Junta Rectora de l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca 
per elevar al Ple del Consell de Mallorca, l’aprovació del reconeixement exrtrajudicial 
de crèdits corresponents als exercicis 2011, 2014 i 2015 relacions, F/2015/1, F/2015/2, 
F/2015/3, F/2015/4. (2015REC01) 

 

DEPARTAMENT DE MODERNITZACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA 

29. Proposta d’acord per a l’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits 
corresponents als exercicis 2010, 2012, 2013, 2014 i 2015 del Departament de 
Modernització i Funció Pública. 

 

II) PART DE CONTROL 

30. Decrets i resolucions per donar-ne compte 

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

b) Relació de resolucions de modificacions de crèdits . 

 

MOCIONS IMPULSORES O DE TRÀMIT I DE CARÀCTER IDEOLÒGIC  

 

31. Moció que presenta el Grupo Ciudadanos (Partido por la ciudadania), del Consell de 
Mallorca, instando al Consell de Mallorca para que elabore junto con el IMAS un 
proyecto de mantenimiento y limpieza de bosques. 
 
32. Moció que presenta el Grupo Ciudadanos (Partido por la ciudadania), del Consell de 
Mallorca sobre la necesidad de cambiar los protocolos de ingressos a Ca l’Ardiaca. 
 
33. Moció que presenta el Grup El Pi-Proposta per les Illes Balears del Consell de 
Mallorca en vers a la carretera MA-6100, de Ses Salines a la Colònia de Sant Jordi. 
 
34. Moció que presenta el Grup El Pi-Proposta per les Illes Balears del Consell de 
Mallorca, demanant el tancament de la planta de compostatge situada al terme 
municipal d’Arinay. 
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35. Moció conjunta que presenten el Grup Socialista, Més per Mallorca i Podem 
Mallorca sobre exemplaritat dels càrrecs públics. 
 
36. Moció conjunta que presenten el Grup Socialista, Més per Mallorca i Podem 
Mallorca sobre solución satisfactòria dels perjudicis derivats de la planta de 
compostatge de llots d’Ariany. 
 
37. Moció que presenta el Grup Popular del Consell de Mallorca envers Parc Natural es 
Trenc-Salobrar de Campos. 
 
38. Moció que presenta el Grup Popular del Consell de Mallorca sobre la modificació 
de la Llei de Benestar Animal i les pràctiques cinegètiques tradicionals de Mallorca. 
 
39. Moció que presenta el Grup Popular del Consell de Mallorca per a millorar 
l’organització d’activitats no permanents. 
 
40. Moció que presenta el Grup Popular del Consell de Mallorca envers Fons Escolar 
d’Emergència. 
 
 
INTERPEL·LACIONS 
 
41. Interpel·lació que presenta el Sr. Antoni Amengual Perelló sobre “Valoració de la 
política de comunicació del Consell”. 
 
42. Interpel·lació que presenta el Sr. Mauricio Rovira  sobre “Política de cooperació 
amb el terratrèmol de l’Ecuador” 
 
 
PREGUNTES 
 
43. Pregunta que formula la Sra. Catalina Serra Garcias al Sr. Jesús Jurado Seguí 
(subvenciones centros 3ª edad).  
 
44. Pregunta que formula el Sr. Estanislao Pons Cuart al Sr. Jesús Jurado Seguí 
(afluència públic als hipòdroms). 
 
45. Pregunta que formula la Sra. Francisca Mora Veny a la Sra. Margalida Puigserver 
(criteris selecció directors residències) 
 
46. Pregunta que formula el Sr. Joan Rotger Seguí al Sr. Francesc Miralles Mascaró 
(tancament activitats Casal Son Real) 
 
47. Pregunta que formula la Sr. Catalina Soler Torres a la Sra. Sandra Espeja Almajano 
(informació sobre acte conciliació director insular). 
 



 6 

48. Pregunta que formula la Sr. Catalina Soler Torres a la Sra. Sandra Espeja Almajano 
(taxa utilització camins públics Valldemossa) 
 
49. Pregunta que formula la Sra. Margalida Roig Catany al Sr. Cosme Bonet Bonet 
(calendari pagament deute CAIB) 
 
50. Pregunta que formula la Sra. Catalina Cirer  Adrover a la Sra. Margalida Puigserver 
Servera (Usuaris Unitat de convalescència Residència Bartomeu Queglas  de Felanitx) 
 
51. Pregunta que formula la Sra. Catalina Cirer  Adrover a la Sra. Margalida Puigserver 
Servera (Convenis edifici “Els Sementals) 
 
52. Pregunta que formula la Sra. Catalina Cirer  Adrover a la Sra. Margalida Puigserver 
Servera (negociacions traspàs competències drogodependències) 
 
PRECS  
 
III) DESPATX EXTRAORDINARI 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

I) PART RESOLUTIVA 

 

PRESIDÈNCIA 

 

PUNT 1. LECTURA I APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS  (14-4-2016  I  
21-4-2016) 

Sotmeses les actes a votació, s’aproven per unanimitat. 

Es troben absents el Sr. Rotger Seguí, la Sra. Salom Coll, el Sr. Serra Comas, la Sra. 
Soler Torres i la Sra. Puigserver Servera. 

 

PUNT 2. DECLARACIONS INSTITUCIONALS. 

No n’hi ha. 

Es troben absents el Sr. Rotger Seguí, la Sra. Salom Coll, el Sr. Serra Comas, la Sra. 
Soler Torres i la Sra. Puigserver Servera. 

 

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

A) DECRET DEL PRESIDENT PEL QUAL ES DESIGNEN ELS REPRESENTANTS 
DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA A LA COMISSIÓ DE TRÀNSIT I 
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SEGURETAT DE LA CIRCULACIÓ VIAL EN LA COMUNITAT AUTÓNOMA DE 
LES ILLES BALEARS. 

Fets 

1. El proper dia 21 d’abril de 2016 està prevista una reunió de la Comissió de Trànsit i 
Seguretat de la Circulació vial en la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 

2. Es considera necessari modificar els actuals representants. 

Fonaments jurídics 

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

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

Per això, resolc: 

1. Disposar el cessament del Sr. Ignacio Miranda Larrucea, director insular 
d’Infraestructures i Mobilitat, titular, i el Sr. David Susilla Georgiou, enginyer de 
gestió de trànsit del Servei d’Explotació i Trànsit, suplent, representants del Consell 
de Mallorca en la Comissió de Trànsit i Seguretat de la Circulació Vial., i agrair-los 
els serveis prestats. 

2. Designar la Sra. Mercedes Garrido Rodríguez, consellera executiva de Territori i 
Infraestructures titular, i el Sr. Ignacio Miranda Larrucea, director insular 
d’Infraestructures i Mobilitat, suplent, representants del Consell Insular de Mallorca 
en la Comissió de Trànsit i Seguretat de la Circulació Vial.  

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

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

 

Es donen per assabentats. 

 

B) DECRET DEL PRESIDENT DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA PEL 
QUAL ES NOMINEN ELS REPRESENTANTS EN LA COMISSIÓ MIXTA EN 
MATÈRIA  DE PATRIMONI HISTÒRIC ENTRE EL CONSELL INSULAR DE 
MALLORCA I EL BISBAT DE MALLORCA. 

Fets 
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1. Es preveu que el proper dia 28 d’abril de 2016 tengui lloc una reunió de la Comissió 
Mixta en matèria de Patrimoni Històric entre el Consell Insular de Mallorca i el Bisbat 
de Mallorca. 

2. Es considera convenient modificar els representants del Consell Insular de Mallorca 
en l’esmentada comissió. 

Fonament 

1. 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. 

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

Per tot això resolc:  

1. Disposar el cessament de la Sra. Mercè Bujosa Estarellas, titular, del Sr. Iván 
Sevillano Miguel, titular, i del Sr. Rafel M. Creus Oliver, suplent, com a representants 
del Consell Insular de Mallorca en la Comissió Mixta en matèria de Patrimoni Històric 
entre el Consell Insular de Mallorca i el Bisbat de Mallorca, i agrair-los els serveis 
prestats. 

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

- Sr. Francesc Miralles Mascaró, vicepresident primer i conseller executiu de 
Cultura, Patrimoni i Esports, titular. 

- Sr. Rafel M. Creus Oliver, director insular de Cultura, titular. 

- Sra. Mercè Bujosa Estarellas, consellera electa, suplent. 

- Sr. Iván Sevillano Miguel, conseller electe, suplent. 

De manera que els representants del Consell Consell en la Comissió Mixta en matèria 
de Patrimoni Històric entre el Consell Insular de Mallorca i el Bisbat de Mallorca seran: 

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

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

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

Suplent: Sra. Mercè Bujosa Estarellas, consellera electa. 

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

Suplent: Sr. Iván Sevillano Miguel, conseller electe. 
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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. 

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

 

Es donen per assabentats. 

 

Es troben absents el Sr. Rotger Seguí, la Sra. Salom Coll, el Sr. Serra Comas, la Sra. 
Soler Torres i la Sra. Puigserver Servera. 

 

DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PUNT 4. PROPOSTA D’ACORD DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ 
NOMINATIVA  DE L’EXP.  NUM. XXXXX 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 (FEDERACIÓ FUTBOL ILLES 
BALEARS). 
 
Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident primer i conseller executiu de 
Cultura, Patrimoni i Esports que diu: 
 

ANTECEDENTS: 

Atesa la sol·licitud de subvenció nominativa formulada per la FEDERACIÓ DE 
FUTBOL 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 del Secretari Tècnic del 
Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca de data 5 d’abril 
de 2016. 

Atès l'informe jurídic de data 5 d’abril de 2016. 

Atès l’informe de fiscalització prèvia núm. ref. FS-052/16 de data 26 d’abril 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 205.698,91 €,  a 
favor de la Federació de Futbol de les Illes Balears, amb NIF G07164411, per al 
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desenvolupament del programa l’esport escolar federat a Mallorca (futbol), durant el 
període comprés entre el 31/10/2015 i el 30/10/2016. 

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de 205.698,91 €, amb 
càrrec a l’aplicació  pressupostària  20 34101 48918 del pressupost de despeses del 
Consell de Mallorca de l’exercici 2016 (RC núm. 220160003351) a favor de la 
Federació de Futbol de les Illes Baleras,  amb NIF G07164411. 

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 Futbol 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. 

I d’altra el Sr. Miquel Bestard Cabot, amb NIF 41341780Q, president de la Federació de 
Futbol 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 Futbol 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. 
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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 Futbol 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 205.698,91€, per al desenvolupament del 
programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca” (futbol), 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” 
(futbol), 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.  

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 Sexe Data inici 
Data 
finalització 

Prebenjamí futbol-8 i futsal masculí 31/10/2015 30/10/2016 

Benjamí futbol-8 i futsal masculí 31/10/2015 30/10/2016 

Aleví futbol-7 i futsal masculí 31/10/2015 30/10/2016 

Infantil futbol-11, futbol-7 i futsal masculí 31/10/2015 30/10/2016 

Cadet futbol-11 i futsal masculí 31/10/2015 30/10/2016 

 

El Consell de Mallorca aportarà a la Federació la quantitat de 205.698,91 € amb càrrec a 
l’aplicació  pressupostària 20 34101 48918 del vigent pressupost de despeses del 
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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. 
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. 
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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. 

 

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 
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3.1.- El Consell de Mallorca, subvencionarà a la Federació, amb la quantitat de 
205.698,91 €, 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:  
511.268,75€ 

Subvenció Consell de Mallorca:      205.698,91 € 

Percentatge subvencionat del projecte:        40,2330301 % 

 

Categoria Nº Arbitrat. Gestió Cost  Total 

Cadet 11  1500 50,00€ 5,25€ 55,25€ 82.875,00€ 

Infantil 11 1600 45,00€ 5,25€ 50,25€ 80.400,00€ 

Infantil 7 175 40,00€ 5,25€ 45,25€ 7.918,75€ 

Aleví 7 2900 39,00€ 5,25€ 44,25€ 128.325,00€ 

Benjamí 8 2400 37,00€ 5,25€ 42,25€ 101.400,00€ 

Prebenjamí 8 1450 37,00€ 5,25€ 42,25€ 61.262,50€ 

Cadet futsal 150 36,00€ 5,25€ 41,25€ 6.187,50€ 

Infantil futsal 200 36,00€ 5,25€ 41,25€ 8.250,00€ 

Aleví futsal 190 36,00€ 5,25€ 41,25€ 7.837,50€ 

Benjamí futsal 300 36,00€ 5,25€ 41,25€ 12.375,00€ 

Prebenjamí futsal 350 36,00€ 5,25€ 41,25€ 14.437,50€ 

TOTAL 511.268,75€ 

 

3.2.- El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 205.698,91€ amb càrrec a 
l’aplicació  pressupostària 20 34101 48918 (document RC 220160003351) 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: 
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-Arbitratge, despeses dels àrbitres per partit. 

-Gestió, despeses del personal administratiu encarregat de la gestió de l’esport escolar 
federat a Mallorca. 

 

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: 

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. 
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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). 

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. 
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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. 

 

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

 

5.3.- Quan l'import de la despesa subvencionable superi les quanties establertes en la 
Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic per al contracte menor  
(fins a  18.000,00€  per a contractes de serveis i subministraments), el beneficiari haurà 
de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la 
contracció de la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que per les seves 
especials característiques no existeixi en el mercat suficient nombre d'entitats que els 
realitzin, prestin o subministrin, o llevat que la despesa s'hagués realitzat amb 
anterioritat a la subvenció. L’elecció de l’oferta presentada, s’ha de fer d’acord amb els 
principis d’eficiència i economia, i s’ha de justificar expressament en una memòria 
l’elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa. 

 

5.4.- Les despeses financeres, les despeses d’assessoria jurídica o financera, les 
despeses notarials i registrals, i les despeses pericials per a la realització del projecte 
subvencionat i les d’administració específiques són subvencionables si estan 
directament relacionades amb l’activitat subvencionada i són indispensables per a 
l’adequada preparació o execució d’aquesta. 

 

5.5.- En cap cas no són despeses subvencionables: 

5.5.1. Els interessos deutors dels comptes bancaris. 

5.5.2. Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals. 

5.5.3 Les despeses de procediments judicials. 

5.5.4. Despeses d’adquisició de béns inventariables. 

 

5.6.-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.  
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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 

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) 

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

Aquesta documentació 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:  

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. 
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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.  

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) 

5. Declaració responsable relativa a que la federació es troba al corrent en el pagament 
d’obligacions per reintegrament de subvencions ( document J - 5) 

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: 
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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 

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: 
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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) La Federació haurà d’acreditar trobar-se al corrent en el compliment de les seves 
obligacions tributàries, de Seguretat Social i amb el Consell de Mallorca i de no ser 
deutor d’obligacions per reintegrament de subvencions, en les fases de reconeixement 
de l’obligació i de pagament de la subvenció instrumentada per aquest conveni. Tot això 
d’acord amb el previst als articles 14.1 e) i  34.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions. 

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. 
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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. 

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

15.- Competència jurisdiccional 

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

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

 

El vicepresident primer i conseller 
executiu  

de Cultura, Patrimoni i Esports  

del Consell de Mallorca 

El president de la federació  

de Futbol de les Illes Balears 

 

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

Es troben absents el Sr. Rotger Seguí, la Sra. Salom Coll, el Sr. Serra Comas, la Sra. 
Soler Torres i la Sra. Puigserver Servera. 

 
PUNT 5. PROPOSTA D’ACORD DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ 
NOMINATIVA  DE L’EXP.  NUM. FS-049/16 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 (FEDERACIÓ BALEAR DE TIR 
AMB ARC). 
 
Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident primer i conseller executiu de 
Cultura, Patrimoni i Esports que diu: 

ANTECEDENTS: 

Atesa la sol·licitud de subvenció nominativa formulada per la FEDERACIÓ BALEAR 
DE TIR AMB ARC, 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 18 de 
març de 2016. 

Atès l'informe jurídic de data 18 de març de 2018. 

Atès l’informe de fiscalització prèvia núm. ref. FS-049/16 de data 18 d’abril 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 
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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 5.940,00 €,  a favor 
de la Federació Balear de Tir amb Arc, amb NIF G07199383, per al desenvolupament 
del programa l’esport escolar federat a Mallorca (tir amb arc), durant el període comprés 
entre el 31/10/2015 i el 30/10/2016. 

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de 5.940,00 €, amb 
càrrec a l’aplicació  pressupostària  20 34101 48930 del pressupost de despeses del 
Consell de Mallorca de l’exercici 2016 (RC núm. 920160000494) a favor de la 
Federació Balear de Tir amb Arc,  amb NIF G07199383. 

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 Tir amb Arc, 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. 

I d’altra la Sra. Laura Margalida Sánchez, amb NIF 78204961Q, presidenta de la 
Federació Balear de Tir amb Arc. 

 

ACTUEN 

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

La segona, en la condició de Presidenta de la Federació Balear de Tir amb Arc en nom i 
representació d’aquesta Federació. 

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

 

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

Segon.- Que el Consell de Mallorca dóna suport al desenvolupament del programa 
“l’Esport 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 Tir amb Arc, 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 5.940,00€, per al desenvolupament del 
programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca” (tir amb arc), 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” (tir 
amb arc), 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.  

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 
finalitz
ació 

Primera classificatòria *Totes Mas. I Fem. 15/11/2015 
15/11/
2015 

Segona classificatòria *Totes Mas. I Fem. 13/12/2015 13/12/
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2015 

Tercera classificatòria *Totes Mas. I Fem. 17/01/2016 
17/01/
2016 

Quarta classificatòria *Totes Mas. I Fem. 14/02/2016 
14/02/
2016 

Trofeu Consell Insular 
de Mallorca 

*Totes Mas. I Fem. 06/03/2016 
06/03/
2016 

Campionat de Mallorca *Totes Mas. I Fem. 17/04/2016 
17/04/
2016 

*Totes: Iniciació, Benjamí, Aleví, Infantil i Cadet. 

El Consell de Mallorca aportarà a la Federació la quantitat de 5.940,00 € amb càrrec a 
l’aplicació  pressupostària 20 34101 48930 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. 
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.  
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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. 

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. 



 30 

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 5.940,00 
€, 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:  7.577,60 € 

Subvenció Consell de Mallorca:      5.940,00 € 

Percentatge subvencionat del projecte:     78,3889358 % 

Esdeveniment 
N
º 

Transp. 
Arbitrat
. 

Gestió Mat. 
Trofeus 
recomp 

Cost 
esdeve
n. 

Total 

Campionat de 
Mallorca 

1 100,00
€ 

225,00
€ 

144,00
€ 

807,92
€ 

120,00
€ 

1.396,9
2€ 

1.396,92
€ 

Trofeu Consell 
de Mallorca 

1 100,00
€ 

225,00
€ 

144,00
€ 

807,92
€ 

96,00€ 
1.372,9
2€ 

1.372,92
€ 

Classificatòries 4 100,00
€ 

225,00
€ 

144,00
€ 

647,94
€ 

85,00€ 
1.201,9
4€ 

4.807,76
€ 

TOTAL 7.577,60
€ 

 

3.2.- El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 5.940,00 € amb càrrec a l’aplicació  
pressupostària 20 34101 48930 (document RC 920160000494) 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: 

-Transport, despeses d’un camió per al transport del material esportiu per a cada 
esdeveniment de tir amb arc. 

-Arbitratge, despeses dels jutges necessaris per a cada esdeveniment. 

-Gestió, despeses de material administratiu necessari en cada esdeveniment. 

-Material, despeses de material esportiu fungible per als esportistes. 

- Trofeus i recompenses, despeses de trofeus, samarretes, xapes i diplomes per als 
participants dels esdeveniments. 
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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: 

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

4.4.2. Contracte subscrit per escrit 

4.4.3. Documentació que acrediti la personalitat del subcontractista. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.6.3. Documentació que acrediti la personalitat del subcontractista. 

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

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

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

4.6.5. Documentació que acrediti que la contractació s’efectua en les condicions 
normals de mercat, en aquest sentit, l’entitat beneficiària ha d’haver demanat 3 
pressuposts sobre l’activitat que vol subcontractar, llavors haurà de presentar la factura 
definitiva de la subcontractació efectuada a més dels dos pressuposts rebutjats. 

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

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

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

4.6.7.2. Contracte subscrit per escrit 

4.6.7.3. Documentació que acrediti la personalitat del subcontractista. 

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

5.- Despeses subvencionables 

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

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

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

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

5.5.- En cap cas no són despeses subvencionables: 

5.5.1. Els interessos deutors dels comptes bancaris. 

5.5.2. Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals. 

5.5.3 Les despeses de procediments judicials. 

5.5.4. Despeses d’adquisició de béns inventariables. 

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

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

6.- Justificació de la subvenció i termini de presentació 

6.1. – La justificació de la subvenció es realitzarà a través de mòduls. La unitat mòdul 
comptable serà l’ESDEVENIMENT.  

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

- Transport 

- Arbitres 

- Gestió 

- Material 

- Trofeus i recompenses 

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

Si la signatura d’aquest conveni es produís abans de finalitzar les activitats 
subvencionades (establertes a la clàusula 1 del conveni), la federació ha de presentar la 
documentació justificativa 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 
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el certificat de l’entitat bancària inclou també la identificació del número de compte en 
què s’ha carregat el xec i el titular del compte, que ha de coincidir amb el beneficiari de 
l’ajuda).  

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

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

d) Pagament mitjançant targeta de crèdit:  

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

e) Pagament mitjançant domiciliació bancària:  

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

f) Pagament en efectiu d’una factura: 

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

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

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

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) 

5. Declaració responsable relativa a que la federació es troba al corrent en el pagament 
d’obligacions per reintegrament de subvencions ( document J - 5) 

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. 

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) La Federació haurà d’acreditar trobar-se al corrent en el compliment de les seves 
obligacions tributàries, de Seguretat Social i amb el Consell de Mallorca i de no ser 
deutor d’obligacions per reintegrament de subvencions, en les fases de reconeixement 
de l’obligació i de pagament de la subvenció instrumentada per aquest conveni. Tot això 
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d’acord amb el previst als articles 14.1 e) i  34.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions. 

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. 

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



 40 

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 per la 
presidenta de la Federació Balear de Tir amb Arc 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. 

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

La presidenta de la federació  

Balear de Tir amb Arc  

 

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

Es troben absents el Sr. Rotger Seguí, la Sra. Salom Coll, el Sr. Serra Comas, la Sra. 
Soler Torres i la Sra. Puigserver Servera. 

 
PUNT 6. PROPOSTA D’ACORD DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ 
NOMINATIVA  DE L’EXP.  NUM. FS-032/16 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 (FEDERACIÓ BALEAR DE TIR 
OLÍMPIC). 
 
Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident primer i conseller executiu de 
Cultura, Patrimoni i Esports que diu: 
 

ANTECEDENTS: 

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

Atesos l’informe justificatiu de la conveniència de la concessió de la subvenció, emes 
per la cap de Secció de Foment de l’Esport, amb el vistiplau del Secretari Tècnic de 
Territori i Infraestructures, en funcions de secretari tècnic de Cultura, Patrimoni i 
Esports del Consell de Mallorca de data 24 de febrer de 2016. 

Atès l'informe jurídic de data 24 de febrer de 2016. 

Atès l’informe de fiscalització prèvia núm. ref. FS-032/16 de data 23 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 7.140,00 €,  a favor 
de la Federació Balear de Tir Olímpic, amb NIF G07416571, per al desenvolupament 
del programa l’esport escolar federat a Mallorca (tir olímpic), durant el període comprés 
entre el 31/10/2015 i el 30/10/2016. 

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de 7.140,00 €, amb 
càrrec a l’aplicació  pressupostària  20 34101 48946 del pressupost de despeses del 
Consell de Mallorca de l’exercici 2016 (RC núm. 920160000496) a favor de la 
Federació Balear de Tir Olímpic,  amb NIF G07416571. 

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 Tir Olímpic, 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 
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Palma, ---- 

 

REUNITS 

D’una part l’Hble. Sr. Francesc Miralles Mascaró, vicepresident primer i conseller 
executiu de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca. 

I d’altra el Sr. Pedro Bautista Vich, amb NIF 41397634A, president de la Federació 
Balear de Tir Olímpic. 

ACTUEN 

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

La segona, en la condició de President de la Federació Balear de Tir Olímpic, 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 Tir Olímpic, 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 7.140,00 €, per al desenvolupament del 
programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca” (tir olímpic), 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” (tir 
olímpic), 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: 
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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.  

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 

Trofeo Armeria 
Fiol 

Inic./Benj./Alev./Inf./Cd 
Masc. i 
Fem. 

07/11/2015 21/11/2015 

IV Trofeo San 
Sebastián 

Inic./Benj./Alev./Inf./Cd 
Masc. i 
Fem. 

09/01/2016 23/01/2016 

1ª Classificatoria 
Escolar 

Inic./Benj./Alev./Inf./Cd 
Masc. i 
Fem. 

06/02/2016 20/02/2016 

VIII Trofeo 
Consell Mca. 

Inic./Benj./Alev./Inf./Cd 
Masc. i 
Fem. 

05/03/2016 19/03/2016 

2ª Clasificatoria 
Escolar 

Inic./Benj./Alev./Inf./Cd 
Masc. i 
Fem. 

02/04/2016 16/04/2016 

Campeonato 
Insular  

Inic./Benj./Alev./Inf./Cd 
Masc. i 
Fem. 

07/05/2016 21/05/2016 

3ª Clasificatoria 
Escolar 

Inic./Benj./Alev./Inf./Cd 
Masc. i 
Fem. 

04/06/2016 18/06/2016 

IV Trofeo 
Federació Balear 
de Tir Olímpic 

Inic./Benj./Alev./Inf./Cd 
Masc. i 
Fem. 

03/09/2016 17/09/2016 

Campeonato 
Autonómico 

Inic./Benj./Alev./Inf./Cd 
Masc. i 
Fem. 

08/10/2016 22/10/2016 

 

El Consell de Mallorca aportarà a la Federació la quantitat de 7.140,00 € amb càrrec a 
l’aplicació  pressupostària 20 34101 48946 del vigent pressupost de despeses del 



 44 

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. 
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 
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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. 

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 7.140,00 
€, 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:  9.694,08 € 

Subvenció Consell de Mallorca:      7.140,00 € 

Percentatge subvencionat del projecte:   73,6531987 % 

 

Esdeveniment Nº 
Trans
port 

Arbitratg
e 

Gestió Material 
Cost 

Total 



 46 

Trofeo Armeria 
Fiol 

4 
12,00
€ 

100,00€ 60,00€ 97,28€ 269,28 1.077,12€ 

IV Trofeo San 
Sebastián 

4 
12,00
€ 

100,00€ 60,00€ 97,28€ 269,28 1.077,12€ 

1ª Clasificatoria 
Escolar 

4 
12,00
€ 

100,00€ 60,00€ 97,28€ 269,28 1.077,12€ 

VIII Trofeo 
Consell de 
Mallorca 

4 
12,00
€ 

100,00€ 60,00€ 97,28€ 269,28 1.077,12€ 

2ª Clasificatoria 
Escolar 

4 
12,00
€ 

100,00€ 60,00€ 97,28€ 269,28 1.077,12€ 

Campeonato 
Insular 

4 
12,00
€ 

100,00€ 60,00€ 97,28€ 269,28 1.077,12€ 

3ª Clasificatoria 
Escolar 

4 
12,00
€ 

100,00€ 60,00€ 97,28€ 269,28 1.077,12€ 

IV Trofeo 
Federación 
FBTO 

4 
12,00
€ 

100,00€ 60,00€ 97,28€ 269,28 1.077,12€ 

Campeonato 
Autonómico 

4 
12,00
€ 

100,00€ 60,00€ 97,28€ 269,28 1.077,12€ 

TOTAL  9.694,08€ 

3.2.- El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 7.140,00 € amb càrrec a l’aplicació  
pressupostària 20 34101 48946 (document RC 920160000496) 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: 

-Transport, despeses de quilometratge per al desplaçaments de les competicions. 

-Arbitratge, despeses d’àrbitres i anotadors de cada jornada de tir olímpic. 

-Gestió, personal encarregat de la gestió de la competició (convocatòries, organització 
posades i retirades dels blancs...) 

-Material, material esportiu fungible (balins) i roba esportiva. Aquest material es 
necessari per al correcte desenvolupament de les competicions. 
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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: 

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: 



 48 

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

4.4.2. Contracte subscrit per escrit 

4.4.3. Documentació que acrediti la personalitat del subcontractista. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.6.3. Documentació que acrediti la personalitat del subcontractista. 

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

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

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

4.6.5. Documentació que acrediti que la contractació s’efectua en les condicions 
normals de mercat, en aquest sentit, l’entitat beneficiària ha d’haver demanat 3 
pressuposts sobre l’activitat que vol subcontractar, llavors haurà de presentar la factura 
definitiva de la subcontractació efectuada a més dels dos pressuposts rebutjats. 

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

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

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

4.6.7.2. Contracte subscrit per escrit 

4.6.7.3. Documentació que acrediti la personalitat del subcontractista. 

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

5.- Despeses subvencionables 

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

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

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

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

5.5.- En cap cas no són despeses subvencionables: 

5.5.1. Els interessos deutors dels comptes bancaris. 

5.5.2. Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals. 

5.5.3 Les despeses de procediments judicials. 

5.5.4. Despeses d’adquisició de béns inventariables. 

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

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

6.- Justificació de la subvenció i termini de presentació 

6.1. – La justificació de la subvenció es realitzarà a través de mòduls. La unitat mòdul 
comptable serà l’ESDEVENIMENT.  

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

- Transport 

- Arbitratge 

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

Si la signatura d’aquest conveni es produís abans de finalitzar les activitats 
subvencionades (establertes a la clàusula 1 del conveni), la federació ha de presentar la 
documentació justificativa 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 
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el certificat de l’entitat bancària inclou també la identificació del número de compte en 
què s’ha carregat el xec i el titular del compte, que ha de coincidir amb el beneficiari de 
l’ajuda).  

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

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

d) Pagament mitjançant targeta de crèdit:  

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

e) Pagament mitjançant domiciliació bancària:  

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

f) Pagament en efectiu d’una factura: 

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

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

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

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”. 

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

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

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.  
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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 Tir Olímpic 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. 

 

El vicepresident primer i conseller  

executiu de Cultura, Patrimoni i  

Esports del Consell de Mallorca 

El president de la federació  

Balear de Tir Olímpic  

 

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

Es troben absents el Sr. Rotger Seguí, la Sra. Salom Coll, el Sr. Serra Comas, la Sra. 
Soler Torres i la Sra. Puigserver Servera. 

 
PUNT 7. PROPOSTA D’ACORD DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ 
NOMINATIVA  DE L’EXP.  NUM. FS-036/16 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 
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DEL TEXT DEL CONVENI REGULADOR (FEDERACIÓ DE BOXA DE LES 
ILLES BALEARS). 
 
Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident primer i conseller executiu de 
Cultura, Patrimoni i Esports que diu: 
 

ANTECEDENTS: 

Atesa la sol·licitud de subvenció nominativa formulada per la FEDERACIÓ DE BOXA 
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 del Secretari Tècnic del 
Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca de data 8 de març 
de 2016. 

Atès l'informe jurídic de data 8 de març de 2016. 

Atès l’informe de fiscalització prèvia núm. ref. FS-036/16 de data 23 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 3.402,00 €,  a favor 
de la Federació de Boxa de les Illes Balears, amb NIF G57439010, per al 
desenvolupament del programa l’esport escolar federat a Mallorca (boxa), durant el 
període comprés entre el 31/10/2015 i el 30/10/2016. 

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de 3.402,00 €, amb 
càrrec a l’aplicació  pressupostària  20 34101 48944 del pressupost de despeses del 
Consell de Mallorca de l’exercici 2016 (RC núm. 920160000417) a favor de la 
Federació de Boxa de les Illes Balears,  amb NIF G57439010. 

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 Boxa, 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, ---- 
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REUNITS 

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. Francisco Sánchez Barrera, amb NIF 43024009W, president de la 
Federació Balear de Boxa. 

 

ACTUEN 

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

La segona, en la condició de President de la Federació Balear de Boxa, 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 Boxa, 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 3.402,00 €, per al desenvolupament del 
programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca” (boxa), 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” (boxa), 
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: 
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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.  

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 de 
Mallorca 

Inic. Benj. Alev. Inf. 
Cd 

mixt 30/04/2016 30/04/2016 

Trofeu Consell de 
Mallorca 

Inic. Benj. Alev. Inf. 
Cd 

mixt 04/06/2016 04/06/2016 

Torneig Estiu 2016 
Inic. Benj. Alev. Inf. 
Cd 

mixt 30/07/2016 30/07/2016 

Campionat 
Interclubs 

Inic. Benj. Alev. Inf. 
Cd 

mixt 24/09/2016 24/09/2016 

Torneig Federació 
2016 

Inic. Benj. Alev. Inf. 
Cd 

mixt 29/10/2016 29/10/2016 

 

El Consell de Mallorca aportarà a la Federació la quantitat de 3.402,00 € amb càrrec a 
l’aplicació  pressupostària 20 34101 48944 del vigent pressupost de despeses del 
Consell de Mallorca per a les activitats objecte del present conveni, realitzades per la 
Federació, durant el període comprés entre el 31/10/2015 i el 30/10/2016. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.3.- Inscripció al programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca”: Se seguiran els 
requisits establerts a l’apartat 14 de l’Acord de Funcionament del programa “l’Esport 
Escolar Federat a Mallorca” “Documentació, comprovació, tramitació i terminis de 

presentació de la informació necessària per a inscriure equips i esportistes a les 

activitats del Programa”. 

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

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

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

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

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

3.- Finançament de les activitats 

3.1.- El Consell de Mallorca, subvencionarà a la Federació, amb la quantitat de 3.402,00 
€, 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:  4.875,00 € 

Subvenció Consell de Mallorca:      3.402,00 € 

Percentatge subvencionat del projecte:   69,7846154 % 

 

Esdeveniment Nº Transport Asseg. I 
gestió 

Arbitres Ambul. I metge Material Total 

Campionat de 
Mallorca 

1 300,00€ 150,00€ 200,00€ 225,00€ 100,00€ 975,00€ 

Trofeu Consell de 
Mallorca 

1 300,00€ 150,00€ 200,00€ 225,00€ 100,00€ 975,00€ 

Torneig Estiu 2016 1 300,00€ 150,00€ 200,00€ 225,00€ 100,00€ 975,00€ 

Campionat 
interclubs 

1 300,00€ 150,00€ 200,00€ 225,00€ 100,00€ 975,00€ 

Torneig Federació 1 300,00€ 150,00€ 200,00€ 225,00€ 100,00€ 975,00€ 
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3.2.- El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 3.402,00 € amb càrrec a l’aplicació  
pressupostària 20 34101 48944 (document RC 920160000417) 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: 

-Transport, despeses del transport del ring, càrrega i descàrrega en cada competició, a 
més de les despeses del personal encarregat del muntatge i desmuntatge.  

-Assegurança i gestió, despeses d’assegurança, autoritzacions i tràmits... 

-Arbitratge, despeses d’àrbitres i jutges per a les competicions de boxa. 

-Ambulància i metge, despeses de serveis metges necessaris per seguretat a cada 
esdeveniment oficial o no oficial. 

- Material, despeses de material esportiu fungible (benes, vaselina, gel...) 

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.  

2016 

TOTAL 4.875,00€ 
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4.2 La federació haurà de presentar declaració responsable que la persona o l’entitat 
amb la qual vol subcontractar: 

4.2.1. No es troba sotmesa a cap de les circumstàncies que determinen la impossibilitat 
d’obtenir la condició de beneficiari 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). 

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. 
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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. 

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 
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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. 

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:  

- Transport 
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- Assegurança i gestió 

- Àrbitres 

- Ambulància i metge 

- 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) 

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

Aquesta documentació 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:  

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. 
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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) 

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 
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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 

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

d) Constituir les garanties que siguin exigibles, en el seu cas. 

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

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

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

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

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

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. 
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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. 

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 Boxa 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. 

 

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

El president de la Federació  

Balear de Boxa 

 

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

Es troben absents el Sr. Rotger Seguí, la Sra. Salom Coll, el Sr. Serra Comas, la Sra. 
Soler Torres i la Sra. Puigserver Servera. 

 
PUNT 8. PROPOSTA D’ACORD DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ 
NOMINATIVA  DE L’EXP.  NUM. FS-031/16 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 (FEDERACIÓ BALEAR DE 
TAEKWONDO). 
 
Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident primer i conseller executiu de 
Cultura, Patrimoni i Esports que diu: 

ANTECEDENTS: 

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

Atesos l’informe justificatiu de la conveniència de la concessió de la subvenció, emes 
per la cap de Secció de Foment de l’Esport, amb el vistiplau del Secretari Tècnic de 
Territori i Infraestructures, en funcions de secretari tècnic de Cultura, Patrimoni i 
Esports del Consell de Mallorca de data 25 de febrer de 2016. 

Atès l'informe jurídic de data 25 de febrer de 2016. 

Atès l’informe de fiscalització prèvia núm. ref. FS-031/16 de data 29 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 9.189,00 €,  a favor 
de la Federació Balear de Taekwondo, amb NIF V07290299, per al desenvolupament 
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del programa l’esport escolar federat a Mallorca (taekwondo), durant el període 
comprés entre el 31/10/2015 i el 30/10/2016. 

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de 9.189,00 €, amb 
càrrec a l’aplicació  pressupostària  20 34101 48940 del pressupost de despeses del 
Consell de Mallorca de l’exercici 2016 (RC núm. 920160000476) a favor de la 
Federació Balear de Taekwondo,  amb NIF V07290299. 

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 Taekxondo, 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. 

I d’altra el Sr. Antonio Navas Pozo, amb NIF 42990457F, president de la Federació 
Balear de Taekwondo. 

ACTUEN 

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

La segona, en la condició de President de la Federació Balear de Taekwondo, 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. 
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Tercer.- Que la Federació Balear de Taekwondo, 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 9.189,00 €, per al desenvolupament del 
programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca” (taekwondo), 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” 
(taekwondo), 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.  

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 de Mallorca 
infantil pumses 

Mini/benj/alev/inf m i f 22/11/2015 22/11/2015 

Open de tècnica Inf/cadet/junior m i f 28/11/2015 28/11/2015 

Trofeu Nadal Cadet i junior m i f 12/12/2015 12/12/2015 

Open Consell de Mallorca Cadet i junior m i f 28/03/2016 28/03/2016 

Campionat de Mallorca 
infantil combat 

Mini/benj/alev/inf m i f 08/05/2016 08/05/2016 

Clínic alt nivell de tècnica Inf/cadet/junior m i f 11/06/2016 11/06/2016 

Clínic FBT formació Inf/cadet/junior m i f 07/10/2016 9/10/2016 
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Campionat interregional 
combat 

Cadet i junior m i f 08/10/2016 08/10/2016 

Clínic alta competició 
combat 

Inf/cadet/junior m i f 22/10/2016 22/10/2016 

 

El Consell de Mallorca aportarà a la Federació la quantitat de 9.189,00€ amb càrrec a 
l’aplicació  pressupostària 20 34101 48940 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. 
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 
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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. 

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 9.189,00 
€, destinats al pagament de les despeses que generi el desenvolupament de les activitats, 
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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:  
10.210,00€ 

Subvenció Consell de Mallorca:      9.189,00 € 

Percentatge subvencionat del projecte:        90 % 

 

Esdeveniment Nº Arbitrat. Gestió Material Total 

Open Consell de Mallorca 1 460,00€ 450,00€ 0,00€ 910,00€ 

Open de Tècnica 1 460,00€ 450,00€ 0,00€ 910,00€ 

Trofeu de Nadal combat 1 460,00€ 450,00€ 0,00€ 910,00€ 

Campionat interregional combat 1 460,00€ 450,00€ 0,00€ 910,00€ 

Campionat Mallorca infantil combat 1 460,00€ 450,00€ 0,00€ 910,00€ 

Campionat Mallorca infantil pumses 1 460,00€ 450,00€ 0,00€ 910,00€ 

Clínic alta competició combat 1 0,00€ 1.200,00€ 50,00€ 1.250,00€ 

Clínic alt nivell de tècnica 1 0,00€ 1.200,00€ 50,00€ 1.250,00€ 

Clínic FBT formació 1 0,00€ 2.200,00€ 50,00€ 2.250,00€ 

TOTAL 10.210,00€ 

3.2.- El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 9.189,00 € amb càrrec a l’aplicació  
pressupostària 20 34101 48940 (document RC 920160000476) 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, despesa d’àrbitres, jutges... necessaris per a cada esdeveniment. 

-Gestió, despeses d’allotjaments i dietes d’equips convidats, a més dels honoraris del 
coordinador i administratiu i dels professors en el cas dels clínics. 

- Material, despeses de material d’oficina i material esportiu fungible. 

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

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

4.- Subcontractació 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.4.2. Contracte subscrit per escrit 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.6.3. Documentació que acrediti la personalitat del subcontractista. 

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

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

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

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

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

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

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

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

4.6.7.2. Contracte subscrit per escrit 

4.6.7.3. Documentació que acrediti la personalitat del subcontractista. 

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

5.- Despeses subvencionables 

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

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

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

5.3.- Quan l'import de la despesa subvencionable superi les quanties establertes en la 
Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic per al contracte menor  
(fins a  18.000,00€  per a contractes de serveis i subministraments), el beneficiari haurà 
de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la 
contracció de la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que per les seves 
especials característiques no existeixi en el mercat suficient nombre d'entitats que els 
realitzin, prestin o subministrin, o llevat que la despesa s'hagués realitzat amb 
anterioritat a la subvenció. L’elecció de l’oferta presentada, s’ha de fer d’acord amb els 
principis d’eficiència i economia, i s’ha de justificar expressament en una memòria 
l’elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa. 

5.4.- Les despeses financeres, les despeses d’assessoria jurídica o financera, les 
despeses notarials i registrals, i les despeses pericials per a la realització del projecte 
subvencionat i les d’administració específiques són subvencionables si estan 
directament relacionades amb l’activitat subvencionada i són indispensables per a 
l’adequada preparació o execució d’aquesta. 
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5.5.- En cap cas no són despeses subvencionables: 

5.5.1. Els interessos deutors dels comptes bancaris. 

5.5.2. Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals. 

5.5.3 Les despeses de procediments judicials. 

5.5.4. Despeses d’adquisició de béns inventariables. 

5.6.-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) 

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 
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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:  

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 
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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) 

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 
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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 

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 
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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 
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. 
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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. 

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 Taekwondo i el  vicepresident primer i conseller 
executiu de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca. 
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14.- Ús d’instal·lacions esportives.  

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

Les instal·lacions esportives on es duen a terme les activitats del programa “l’Esport 
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. 

 

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

El president de la federació  

Balear de Taekwondo 

 
 

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

Es troben absents el Sr. Rotger Seguí, la Sra. Salom Coll, el Sr. Serra Comas, la Sra. 
Soler Torres i la Sra. Puigserver Servera. 

 
PUNT 9. PROPOSTA D’ACORD DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ 
NOMINATIVA  DE L’EXP.  NUM. FS-039/16 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 (FEDERACIÓ D’ATLETISME DE 
LES ILLES BALEARS). 
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Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident primer i conseller executiu de 
Cultura, Patrimoni i Esports que diu: 
 

ANTECEDENTS: 

Atesa la sol·licitud de subvenció nominativa formulada per la FEDERACIÓ 
D’ATLETISME 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 del Secretari Tècnic del 
Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca de data 11 de 
març de 2016. 

Atès l'informe jurídic de data 11 de març de 2016. 

Atès l’informe de fiscalització prèvia núm. ref. FS-039/16 de data 6 d’abril 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 22.500,47 €,  a 
favor de la Federació d’Atletisme de les Illes Balears, amb NIF V07243819, per al 
desenvolupament del programa l’esport escolar federat a Mallorca (atletisme), durant el 
període comprés entre el 31/10/2015 i el 30/10/2016. 

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de 22.500,47 €, amb 
càrrec a l’aplicació  pressupostària  20 34101 48911 del pressupost de despeses del 
Consell de Mallorca de l’exercici 2016 (RC núm. 920160000412) a favor de la 
Federació d’Atletisme de les Illes Balears,  amb NIF V07243819. 

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 d’Atletisme 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 
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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. Biel Gili Nadal, amb NIF 18219776G, president de la Federació 
d’Atletisme 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 d’Atletisme 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 d’Atletisme 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 22.500,47 €, per al desenvolupament del 
programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca” (atletisme), 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” 
(atletisme), 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 

Control Cross Marratxí 
Infantil, cadet 
i juvenil 

Masc. 
Fem. 

15/11/2015 15/11/2015 

Control Cross Marratxí 
Infantil, cadet 
i juvenil 

Masc. 
Fem. 

29/11/2015 29/11/2015 

Control Cross Manacor 
Infantil, cadet 
i juvenil 

Masc. 
Fem. 

13/12/2015 13/12/2015 

Control Cross Can Picafort 
Infantil, cadet 
i juvenil 

Masc. 
Fem. 

20/12/2015 20/12/2015 

Cnat. Mca. Equips Escolar 
Calvià 

Infantil, cadet 
i juvenil 

Masc. 
Fem. 

10/01/2016 10/01/2016 

Cnat. Mca. Indiv. Escolar 
Capdepera 

Infantil, cadet 
i juvenil 

Masc. 
Fem. 

23/01/2016 23/01/2016 

Control pista hivern Manacor 
Infantil, cadet 
i juvenil 

Masc. 
Fem. 

12/12/2015 05/03/2016 

Control pista hivern Calvià 
Infantil, cadet 
i juvenil 

Masc. 
Fem. 

24/01/2016 06/02/2016 

Cnat. Mca. Marxa ruta Palma 
Infantil, cadet 
i juvenil 

Masc. 
Fem. 

31/01/2016 31/01/2016 

Control pista estiu Manacor 
Infantil, cadet 
i juvenil 

Masc. 
Fem. 

23/04/2016 11/06/2016 

Control pista estiu Calvià 
Infantil, cadet 
i juvenil 

Masc. 
Fem. 

25/05/2016 25/05/2016 

Control pista estiu Palma 
Infantil, cadet 
i juvenil 

Masc. 
Fem. 

30/04/2016 02/07/2016 

Cnat. Mca. Alev-inf. Equips Aleví, infantil Masc. 16/04/2016 16/04/2016 
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Palma Fem. 

Cnat. Mca. Cadet-juvenil 
Manacor 

Cadet, juvenil 
Masc. 
Fem. 

07/05/2016 08/05/2016 

Cnat. Infantil Mallorca Calvià Infantil 
Masc. 
Fem. 

21/05/2016 21/05/2016 

 

El Consell de Mallorca aportarà a la Federació la quantitat de 22.500,47 € amb càrrec a 
l’aplicació  pressupostària 20 34101 48911 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. 
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.  
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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. 

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 
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3.1.- El Consell de Mallorca, subvencionarà a la Federació, amb la quantitat de 
22.500,47 €, 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:  
32.254,50€ 

Subvenció Consell de Mallorca:      22.500,47 € 

Percentatge subvencionat del projecte:   69,7591654% 

 

Esdeveniment 
N
º 

Medall
es 

Jutges Gestió Ambul. 
Muntat
ge 

TOTAL 

Control cross 
Marratxí 
15/11/15 

1 
36,00€ 186,00€ 605,85€ 160,00€ 

400,00
€ 

1.387,85€ 

Control cross 
Marratxí 
29/11/15 

1 
36,00€ 186,00€ 605,85€ 

0,00€ 
400,00
€ 

1.227,85€ 

Control Cross 
Manacor 

1 
36,00€ 258,00€ 605,85€ 240,00€ 

400,00
€ 

1.539,85€ 

Control Cross 
Can Picafort 

1 
36,00€ 294,00€ 

0,00€ 
240,00€ 

400,00
€ 

970,00€ 

Cnat. Mca. 
Equips Calvià 

1 202,50
€ 

222,00€ 605,85€ 160,00€ 
400,00
€ 

1.590,35€ 

Cnat. Mca. 
Indiv. Capdepera 

1 
36,00€ 294,00€ 605,85€ 240,00€ 

400,00
€ 

1.575,85€ 

Control Manacor 
pista hivern 

4 
0,00€ 522,00€ 605,85€ 240,00€ 

120,00
€ 

5.941,40€ 

Control Calvià 
pista hivern 

3 
0,00€ 450,00€ 605,85€ 160,00€ 

120,00
€ 

4.007,55€ 

Cnat. Mca. Ruta 
marxa Palma 

1 
0,00€ 306,00€ 0,00€ 80,00€ 0,00€ 386,00€ 

Control Manacor 
pista estiu 

2 
0,00€ 522,00€ 605,85€ 240,00€ 

120,00
€ 

2.975,70€ 

Control Calvià 1 0,00€ 450,00€ 605,85€ 160,00€ 120,00 1.335,85€ 
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pista estiu € 

Control Palma 
pista estiu 

3 
0,00€ 378,00€ 605,85€ 160,00€ 

120,00
€ 

3.791,55€ 

Cnat. Mca Alv-
inf equips Palma 
pista estiu 

1 
111,00
€ 

306,00€ 0,00€ 120,00€ 
120,00
€ 

657,00€ 

Cnat. Mca. Cd-
Juv. Manacor 1j. 
Pista estiu 

1 
400,00
€ 

564,00€ 605,85€ 240,00€ 
120,00
€ 

1.929,85€ 

Cnat. Mca. Cd-
Juv. Manacor 2j. 
pista estiu 

1 
400,00
€ 

564,00€ 0,00€ 240,00€ 
120,00
€ 

1.324,00€ 

Cnat. Infantil 
Mallorca Calvià 
pista estiu 

1 
320,00
€ 

438,00€ 605,85€ 120,00€ 
120,00
€ 

1.603,85€ 

TOTAL 32.254,50€ 

3.2.- El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 22.500,47€ amb càrrec a l’aplicació  
pressupostària 20 34101 48911 (document RC 220160003343) 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: 

-Medalles, despeses de medalles i trofeus per als participants dels esdeveniments. 

-Jutges, despeses dels jutges encarregats del control dels esdeveniments. 

-Gestió, despeses de personal administratiu per a la gestió de l’esport escolar federat. 

-Ambulància, despeses de servei d’ambulància per a les diferents proves. 

-Muntatge, despeses de personal encarregat del muntatge i d’una empresa que 
s’encarrega del muntatge d’unes determinades proves del calendari. 

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

4.- Subcontractació 

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

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

4.2.1. No es troba sotmesa a cap de les circumstàncies que determinen la impossibilitat 
d’obtenir la condició de beneficiari 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. 
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4.5.2. Persones o entitats que hagin percebut altres subvencions per a la realització de 
l’activitat objecte de contractació. 

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

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

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

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

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

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

4.6.3. Documentació que acrediti la personalitat del subcontractista. 

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

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

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

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

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

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

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

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

4.6.7.2. Contracte subscrit per escrit 

4.6.7.3. Documentació que acrediti la personalitat del subcontractista. 

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

5.- Despeses subvencionables 

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

5.5.4. Despeses d’adquisició de béns inventariables. 

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

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

6.- Justificació de la subvenció i termini de presentació 

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

- Medalles 

- Jutges 

- Gestió 

- Ambulància 

- Muntage 

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) 

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. 
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(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:  

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 
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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) 

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) 



 101 

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 

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 
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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 
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 
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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. 

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 d’Atletisme 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. 
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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. 

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

El president de la federació d’Atletisme de 
les Illes Balears 

 

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

Es troben absents el Sr. Rotger Seguí, la Sra. Salom Coll, el Sr. Serra Comas, la Sra. 
Soler Torres i la Sra. Puigserver Servera. 

 
PUNT 10. PROPOSTA D’ACORD PER DECLARAR LA PÈRDUA DEL DRET 
AL COBRAMENT DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA EN EL MARC DEL 
CONVENI ENTRE EL CIM I EL BISBAT DE MALLORCA, PER A LA 
CONSERVACIÓ DEL PATRIMONI ECLESIÀSTIC DE MALLORCA, ANY 
2015: PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE COBERTES A LA BASÍLICA DE 
SANT FRANCESC DE PALMA DE MALLORCA, FASE I (R.19275). 
 
Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident primer i conseller executiu de 
Cultura, Patrimoni i Esports que diu: 
 
Vist que al pressupost general del Consell Insular de Mallorca per l’any 2015 constava 
una aplicació pressupostària 20 33620 78901 dotada amb 270.000,00 € destinada al 
Bisbat de Mallorca. 
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Vist que el 27 de febrer de 2015, amb núm. de registre d’entrada 6317, es presentà el 
projecte i pressupost de rehabilitació de cobertes a la basílica de sant Francesc de Palma 
de Mallorca, fase I). 

Vist que a la sessió de 21 de maig de 2015, el Ple del Consell Insular de Mallorca va 
acordar, entre d’altres, concedir la subvenció i autoritzar i disposar la despesa per 
import de 150.000,00 € d’acord amb el pressupost presentat pel Bisbat de Mallorca. 

Vists el documents aportats pel Bisbat de Mallorca justificant la manca d’inici de les 
obres a la tramitació administrativa de concessió de la llicència municipal. 

Vist que el 12 de febrer de 2016, el sotasignant, previ informe de fiscalització favorable 
de la Intervenció General de 28 de gener de 2016 resol iniciar l’expedient de pèrdua del 
dret al cobrament de la subvenció concedida al Bisbat de Mallorca per un import de 
150.000,00 € per dur a terme el projecte de rehabilitació de cobertes a la basílica de Sant 
Francesc de Palma, fase I, concedint al Bisbat de Mallorca un termini de 15 dies hàbils 
per tal de formular les al·legacions que tingués per oportunes, sense que s’hagi fet ús 
d’aquest dret. 

 

Vist l’informe jurídic emès el 8 de març de 2016. 

 

Vist l’informe favorable emès des de  la Intervenció General amb data 7 d’abril de 
2016. 

 
Atès el que disposa l’apartat e) de l’article 31 del Reglament Orgànic del Consell 
Insular de Mallorca, aprovat per acord del Ple de dia 2 de juliol de 2001 (BOIB núm. 
102, de 15 d’agost de 2001), modificat pels acords de Ple de 8 de març de 2004, per 
acord de 28 de juliol de 2008, 13 d’octubre de 2011, 14 de febrer de 2013 i 9 d’octubre 
de 2014, segons el qual els consellers executius tenen atribucions per proposar al Ple els 
acords escaients respecte a les matèries atribuïdes al seu departament. 
 
Atès l’article 65 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions regula a 
l’apartat tercer que l’acte de concessió o el conveni té el caràcter de bases reguladores 
de la concessió als efectes del que disposa la Llei general de subvencions. 
 
Vist que el concepte de bases reguladores en la concessió de les subvencions es regula a 
l’article 17 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 
concretament a l’apartat segon s’estableix que les bases reguladores de les subvencions 
de les corporacions locals s’han d’aprovar en el marc de les bases d’execució del 
pressupost, a través d’una ordenança general de subvencions o mitjançant una 
ordenança específica per a les diferents modalitats de subvencions. 
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Vist que l’òrgan competent per aprovar les ordenances és el Ple del CIM, d’acord amb 
l’article 8.1 i) de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars, i l’article 33.2 b) 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local.  

Atès l’exposat l’òrgan competent tant per aprovar el text del conveni com per concedir 
la subvenció és el Ple del Consell de Mallorca i, per tant, també ho és per acordar la 
pèrdua parcial del dret a cobrament de la subvenció d’acord amb l’article 41 de la LGS.  

Atès el que disposen els articles 34.3 i 37c) i 42 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre 
general de subvencions i l’article 89 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
En base a les atribucions conferides, propòs al Ple del Consell Insular de Mallorca que 
adopti el següent 

 

ACORD 

 
I.- Declarar la pèrdua del dret al cobrament de la subvenció atorgada al Bisbat de 
Mallorca , amb CIF R-0700002-I, per import de cent cinquanta mil euros (150.000,00 €) 
davant la manca d’execució total del projecte i, conseqüentment, de la justificació del 
projecte de rehabilitació de les cobertes de la basílica de Sant Francesc de Palma de 
Mallorca, fase I, any 2015, en base a l’informe jurídic de 8 de març de 2016 que 
s’adjunta i forma part integrant del present acord. 

II.- Retornar l’import de cent cinquanta mil euros (150.000,00 €) a l’aplicació 
pressupostària 20.33620.78901. 

III.- Notificar-ho a l’interessat i a la Intervenció General del Consell Insular de 
Mallorca. 
 

El Sr. MIRALLES (conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports) assenyala que, tal i com va 
explicar en Comissió Informativa, es tracta de resoldre una subvenció que es va atorgar l’any 2015 per 
executar les obres de reforma de les teulades de la basílica de Sant Francesc. 

No va ser possible executar l’import de la subvenció per problemes amb la concessió de la llicència per 
part de l’Ajuntament de Palma. Ara ja sí tenen la llicència concedida i l’aportació del Consell de Mallorca 
prevista per a 2015 es trasllada a 2016 per així fer efectiu el compromís d’aquesta institució amb la 
restauració de la basílica de Sant Francesc. 

El Sr. ROVIRA (PP) anuncia que el seu Grup s’hi abstendrà atès el compromís del Sr. Miralles de 
mantenir l’ajuda per a enguany. 

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

Es troben absents el Sr. Rotger Seguí, la Sra. Salom Coll, la Sra. Soler Torres i la Sra. 
Puigserver Servera. 
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PUNT 11. PROPOSTA D’ACORD PER A LA DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ 
DEL CONSORCI PER A LA MÚSICA DE LES ILLES BALEARS 
“ORQUESTRA SIMFÒNICA DE LES ILLES BALEARS”  
 
Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident primer i conseller executiu de 
Cultura, Patrimoni i Esport que diu: 
 

PROPOSTA D’ACORD 

 

Antecedents. 1. El Consorci per a la música de les Illes Balears fou creat per acord del 
Consell de Govern de data 12 de novembre de 2010, en què s’aprovaren, entre d’altres 
els seus Estatuts (BOIB núm. 170 de 23-11-2010). 

2. En l’article 7 a) del Estatus del Consorci s’hi recull, que les obligacions de les 
institucions fundadores són, entre d’altres, transferir la quantitat establerta a l’article 14, 
que en el cas del Consell Insular és del 20% del seu pressupost. 

3. Per a la dissolució del consorci s’ha de procedir a la liquidació dels seus comptes, per 
aquest motiu la Junta Directiva del Consorci per a la música de les Illes Balears, en 
sessió ordinària de dia 4 de desembre de 2014, acta núm. 59, aprovada el 22 de juny, 
aprovà, entre d’altres, l’acord de la comissió econòmica sobre la liquidació a 31 de 
desembre de 2013 i que segons el percentatge de participació estatutari al Consell 
Insular li pertoca abonar 224.680,31 €. 

4. En el pressupost del CIM per a l’any 2016 figura la partida nominativa 
20.33430.46702 “Aport. Consorci Illes Balears per a la Música” amb la quantitat 
econòmica de 224.680,31 €. 

5. Dia 13 d’abril la cap del Servei Jurídic Administratiu ha informat favorablement 

sobre els aspectes jurídics. 

6. Dia 21 d’abril de 2016, la Secretaria General ha donat la conformitat a l’informe 

jurídic. 

7.- Dia 3 de maig de 2016 s’ha emès informe de fiscalització favorable. 

En virtut de tot el que s'ha exposat, la tècnic qui subscriu, proposa al vicepresident 
primer i conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports que en base a l’article 2 del 
decret d’organització del CIM de 10 de juliol (BOIB núm. 109 de 18 de juliol) 
parcialment modificat pels decrets de presidència de 24-02-16 (BOIB núm. 27 de 27 de 
febrer) i el 09-03-16 (BOIB núm. 35 de 17 de març)  i la base 23.1 d’execució del 
pressupost, elevi al Ple del Consell Insular de Malllorca aquesta proposta d’acord, una 
vegada que la Intervenció General l’hagi fiscalitzat favorablement. 
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Proposta d’acord 

 

1. Dissoldre i liquidar el Consorci per a la Música de les Illes Balears “Orquestra 
Simfònica de les Illes Balears”, titular del CIF Q-5755003J, per un import de 
224.680,31 € per tal de destinar-la al pagament de la part del Fons de Maniobra negatiu 
existent a 31/12/2013 (1.123.401,55 €) que li correspon en virtut de l’art. 7 a) dels 
Estatuts del consorci esmentat. 
 

2.  Notificar aquesta resolució al consorci per a la Música de les Illes Balears “Orquestra 
Simfònica de les Illes Balears” i a la Intervenció General. 

 

El Sr. MIRALLES (conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports) manifesta que l’any 2014 es va 
acordar la dissolució del Consorci per a la Foment de la Música de les Illes Balears (que era l’organisme 
encarregat de gestionar i administrar l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears) del qual formaven part el 
Consell de Mallorca, el Govern de les Illes Balears i l’Ajuntament de Palma. 

Puntualitza que se n’acordà l’extinció per a la posterior creació d’una nova fundació. El Consell de 
Mallorca continua formant part d’aquesta nova fundació però, en aquest cas, no hi fa cap aportació 
econòmica ni tampoc no hi té dret a vot, com sí que tenia en el Consorci. 

La dissolució del Consorci no es podia materialitzar atès que el Consell de Mallorca havia de satisfer el 
deute que tenia assignat pels estatuts que establien que un 20% del seu pressupost anava a càrrec del 
Consell de Mallorca, percentatge que equival a 224.680,31 €. 

Aquesta quantitat ja estava prevista en el pressupost de 2016 i, per tant, ara es tracta d’acordar la 
dissolució d’aquest Consorci així com satisfer aquest import i donar per liquidat el Consorci. 

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

 

Es troben absents el Sr. Rotger Seguí, la Sra. Salom Coll, la Sra. Soler Torres i la Sra. 
Puigserver Servera. 

 

PUNT 12. PROPOSTA D’ACORD PER DECLARAR FESTA D’INTERÈS 
CULTURAL EL SERMÓ DE L’ENGANALLA EXP. 35/2015  

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

Dia 5 de febrer de 2015 l’Ajuntament de Llucmajor va remetre a la Vicepresidència de 
Cultura i Patrimoni del Consell Insular de Mallorca una sol·licitud per declarar el Sermó 
de l’Enganalla festa d’interès cultural d’acord amb la Llei 1/2002, de 19 de març, de 
cultura popular i tradicional.  
 
El Consell Assessor de Cultura Popular i Tradicional de Mallorca a la sessió de dia 
27/04/2015 va tractar l’expedient esmentat i el va informar favorablement. 
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El 8 de maig de 2015 la CIPH va acordar incoar l’expedient de declaració de FIC el 
Sermó de l’Enganalla de Llucmajor. 
 
El 18 de juny de 2015 es va publicar en el BOIB núm. 90 la incoació esmentada. 
 
L’Ajuntament de Llucmajor va presentar informe preceptiu favorable el 14/01/2016 en 
el registre general del CIM. 
 
El 26/01/2016 el Govern de les Illes Balears va remetre al CIM el certificat de l’informe 
del Consell Assessor de Cultura Popular i Tradicional de les Illes Balears. 
 
El 13 de febrer de 2016 es va publicar en el BOIB núm. 21 la obertura del període 
d’informació pública d’un mes. 
 
No s’han presentat al·legacions. 
 

Atès que la Comissió Insular de Patrimoni Històric de Mallorca a la sessió de dia 
19/04/2016 va acordar entre d’altres, elevar al Ple la proposta d’aprovar la declaració de 
festa d’interès cultural del sermó de l’enganalla  amb la descripció dels seus elements i 
característiques que figuren descrites a l'informe tècnic de dia 28 d’abril de 2015 que 
s’adjunta i forma part integrant del present acord. 
 
Per tot això, en virtut del que disposa l’article 5 de la Llei 1/2002, de 19 de març, de 
cultura popular i tradicional, el Reglament 3/2012, sobre el procediment que s’ha de 
seguir per a la declaració de festes d’interès cultural a l’illa de Mallorca, la Llei 
12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears, tot d’acord amb 
les competències atribuïdes per la Llei 6/1994, de 13 de desembre, als Consells Insulars 
en matèria de Patrimoni Històric, i el Reglament Orgànic del Consell Insular de 
Mallorca, aprovat pel Ple a la sessió 2 de juliol de 2001 (BOIB 102, de 25 agost de 
2001) i modificat pel Ple a la sessió de 8 de març de 2004 (BOIB núm. 38, de 
16/03/2004), a la sessió de dia 28 de juliol de 2008 (BOIB núm. 113, de 14 d’agost de 
2008), a la sessió de 13 d’octubre de 2011 (BOIB núm. 158, de 20/10/2011), a la sessió 
de 14 de febrer de 2013 (BOIB núm. 86 de 18/06/2013), a la sessió de dia 9 d’octubre 
de 2014 (BOIB núm. 145, de 21 d’octubre de 2014, i a la sessió de dia 8 d’octubre de 
2015 (BOIB núm. 186, de 24 d’octubre de 2015),  el President de la Comissió Insular de 
Patrimoni Històric eleva al Ple la següent proposta d’ 

ACORD 

I.- Declarar festa d’interès cultural el Sermó de l’Enganalla de Llucmajor amb la 
descripció dels seus elements i característiques que figuren descrites a l'informe tècnic 
de dia 28 d’abril de 2015, que s’adjunta i forma part integrant del present acord. 

II.- Els efectes d’aquesta declaració són els que genèricament estableix la Llei 1/2002, 
de 19 de març, de cultura popular i tradicional de les Illes Balears, i la Llei 12/1998, de 
21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears, i la normativa concordant. 
 



 110 

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

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

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

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

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

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

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

 

El Sr. MIRALLES (conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports) indica que, en primer lloc, vol 
aprofitar l’avinentesa per saludar i agrair l’assistència de la regidora de Cultura de l’Ajuntament de 
Llucmajor així com del cos tècnic. 

A continuació exposa que es tracta d’una proposta de declaració de festa d’interès cultural, que ha està 
motivada per la iniciativa de l’Ajuntament de Llucmajor que va remetre, dia 5 de febrer de 2015, la 
sol· licitud per declarar el “Sermó de l’Enganalla” festa d’interès cultural. 

Des de l’Ajuntament de Llucmajor també els han fet arribar uns dossiers explicatius de la festa que estan 
a disposició dels membres de la Corporació per si volen ampliar-ne els coneixements o saber més detalls 
de la festa. 

Tal i com ja va dir amb motiu de la declaració de l’altre gruix de festes d’interès cultural, opina que la 
declaració de festa d’interès cultural a favor d’una festa d’àmbit municipal contribueix a reconèixer el 
nostre patrimoni immaterial com a poble de Mallorca i, per tant, significa mostrar el nostre orgull i la 
nostra identitat en el conjunt d’aquestes festes que van proclamant. 

Afegeix que aquesta declaració compta amb tot el suport del Consell Assessor de Cultura Popular i 
Tradicional de Mallorca així com també del de les Illes Balears i esperen que, com diuen amb totes les 
declaracions, que aquesta declaració serveixi per posar més en valor la festa, no per transformar-la però sí 



 111 

perquè tengui les garanties necessàries perquè es pugui anar adaptant a l’esdevenir de la societat que 
l’acull. 

Per concloure, assenyala que confia en comptar amb el suport de tots els grups polítics que conformen el 
Ple i que està a disposició de tots per aclarir qualsevol dubte que puguin tenir al respecte. 

La Sra. ROIG (PP) aclareix que la seva intervenció serà en qualitat de llucmajorera i, com a tal, agraeix la 
tasca feta tant a nivell tècnic com a nivell polític per fer possible que el “Sermó de l’Enganalla” de 
Llucmajor sigui declarat festa d’interès cultural. 

Destaca que és una festa molt arrelada i molt coneguda per tots els llucmajorers i, com bé ha dit el Sr. 
Miralles, la intenció d’aquesta declaració no és només garantir el manteniment d’aquesta festa en el temps 
sinó que, donat que està molt arrelada i és molt apreciada pel poble de Llucmajor, es pugui donar a 
conèixer la festa a altres pobles perquè la comparteixin amb els llucmajorers. 

Per acabar, reitera el seu agraïment per aquesta declaració i ressalta que és un orgull per al poble de 
Llucmajor comptar amb una festa que estigui declarada d’interès cultural. 

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

Es troben absents la Sra. Salom Coll, la Sra. Soler Torres i la Sra. Puigserver Servera. 

 
DEPARTAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PRESIDÈNCIA 
 
PUNT 13. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT 
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS DEL DEPARTAMENT DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I PRESIDÈNCIA. ANY 2015. 60.121,75 €. RELACIONS F/2015/56, 
F/2015/69 I F/2015/70. FACTURES 2015. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament de 
Participació Ciutadana i Presidència que diu: 
 
ANTECEDENTS: 
 
1. S'han presentat factures corresponents a serveis prestats amb destí al Departament de 
Participació Ciutadana i Presidència durant l’any 2015 i emeses l’any 2015, que no han 
pogut seguir el procediment legalment establert. 
 
2. S'han emès informes justificatius, jurídics i d'Intervenció General, número de 
referència  REC 71.3/16, de data 20 d’abril de 2016, que figuren al corresponent 
expedient. 
 
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. El Departament de Participació Ciutadana i Presidència del Consell de Mallorca va 
iniciar l’expedient per a  l’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits de 
despeses corresponents als exercicis 2015. En aquest sentit es va sotmetre l’expedient a 
la fiscalització preceptiva prèvia de la Intervenció General i va ser fiscalitzat de 
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disconformitat, posant de manifest, entre altres, les següents deficiències essencials: “... 
respecte part de les factures que figuren en l’expedient, no s’acredita l’existència de 
crèdit adequat, ...”. 
 
5. El Departament de Participació Ciutadana i Presidència ha plantejat discrepància a la 
Intervenció General del Consell tal i com es preveu a la base d’execució 56 del vigent 
pressupost i la Intervenció General ha considerat que persisteixen les objeccions de 
l’informe de disconformitat emès. 

 
6. 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. 
 
7. D’acord amb les bases d’execució, correspon al conseller executiu d’Economia i 
Hisenda l’ordenació del pagament.  
 
Per tot això, propòs al Ple adopti el següent 
 
A C O R D 
 
1r. Resoldre la discrepància plantejada entre el Departament de Participació Ciutadana i 
Presidència i la Intervenció General a favor del centre gestor en relació a l’expedient 
d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits de despeses corresponents a 
l’exercici 2015. 
 
2n. Aprovar el reconeixement extrajudicial del crèdits a favor dels tercers que es 
detallen a cada una de les relacions adjuntes, per un import total de SEIXANTA MIL 
CENT VINT-I-UN AMB SETANTA-CINC (60.121,75 €), desglossat de la següent 
manera i calculat sobre l’import de cada factura:  
Relació F/2015/56; import base 48.637,66 €; 21% d’IVA: 10.213,94 €.  
Relació F/2015/69; import base        16,53 €; 21% d’IVA:          3,47 €. 
Relació F/2015/70: import base      896,82 €; 21% d’IVA:      188,33 €. 

import base      150,00 €; 10% d’IVA:        15,00 €. 
contretes pel Departament de Participació Ciutadana i Presidència. 
 
3r. Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions de les factures presentades a favor 
dels tercers que es detallen a cada una de les relacions adjuntes, per import total de 
SEIXANTA MIL CENT VINT-I-UN AMB SETANTA-CINC (60.121,75 €), desglossat 
de la següent manera i calculat sobre l’import de cada factura:  
Relació F/2015/56; import base 48.637,66 €; 21% d’IVA: 10.213,94 €.  
Relació F/2015/69; import base        16,53 €; 21% d’IVA:          3,47 €. 
Relació F/2015/70: import base      896,82 €; 21% d’IVA:      188,33 €. 

import base      150,00 €; 10% d’IVA:        15,00 €. 
contretes pel Departament de Participació Ciutadana i Presidència, segons el següent 
detall: 
 
        Imports totals   Imports base IVA 
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1 F/2015/56 
Gabinet de 
Comunicació 

58.851,60 € 
 
48.637,66 € 
 

 
10.213,94€ 
 

220160001720 
220160001721 
220160001722 

2 F/2015/69 
Secretaria de 
Presidència 

20,00 €      16,53 € 3,47€ 220160002334 

3 F/2015/70 Raixa 1.250,15 € 1.046,82 € 203,33€ 220160004450 

 
 

Totals: 60.121,75 € 49.701,01 € 
 
10.420,74€ 
 

 

 
 
4t. Atesa l’existència de crèdit adequat i suficient al pressupost de l’exercici 2016, la 
despesa aprovada amb els codis de les relacions relacionades en el punt anterior 
s’imputaran a les aplicacions pressupostàries que figuren als documents RC dels 
expedients.   
 
5a. Notificar al Servei de Fiscalització de Contractació i al Servei de Pressuposts i 
Comptabilitat de la Intervenció. 
 
6a. Proposar al conseller executiu d’Economia i Hisenda l’ordenament del pagament. 
 

El Sr. JURADO (conseller executiu de Participació Ciutadana i Presidència) explica que són un parell de 
conceptes diferents que detallarà a continuació. 

Per una banda hi ha unes factures que pertanyen a Presidència i el motiu del REC és que varen entrar tard 
(dia 7 de gener) i no es varen poder comptabilitzar quan tocava. 

Un altre concepte són les factures de Raixa i també unes factures d’aigua que varen entrar tard (dia 21 de 
gener) i després hi ha una altra factura que correspon a un contracte de manteniment perquè no hi havia 
crèdit a bastament en la partida concreta i ha hagut de passar per REC. 

L’altre concepte, que és més quantiós, són unes factures, que corresponen a una campanya publicitària, 
les quals han estat informades de disconformitat per part dels tècnics perquè, segons el seu criteri, el 
crèdit no prové de la partida adient i, a més a més, no tenen competència per fer publicitat d’unes 
biblioteques que no són de titularitat del Consell de Mallorca sinó que són de titularitat municipal. 

Puntualitza que el Consell de Mallorca té competència sobre quatre biblioteques, que són de la seva 
titularitat, i llavors té la competència de coordinació de la xarxa de biblioteques. Aleshores, aquests 
doblers que es varen consignar per fer una campanya publicitària d’aquesta xarxa de biblioteques i es 
considera, segons criteri tècnic, que no estan ben aplicats i, per això, es tramita via REC. 

El Sr. PASTOR (El Pi-Proposta per les Illes) anuncia que el seu Grup s’abstendrà en la votació d’aquest 
punt però no per disconformitat sinó perquè tenen per costum fer-ho en els REC atès que la gestió 
econòmica del Consell de Mallorca és responsabilitat de l’equip de govern. 

Reconeix que sol passar que moltes empreses facturen quan s’està tancant l’exercici o quan ja està tancat i 
no arriben a temps. Per això, recomana que facin un avís, amb vista a futurs exercicis, perquè les 
empreses facturin abans però no trobar-se cada any amb la mateixa situació que afecta el pressupost de 
l’any següent. 

Referent a la factura de publicitat, manifesta que el seu Grup no entrarà a discutir la conveniència o no de 
fer publicitat de les biblioteques municipals però sí que vol fer constar que el seu Grup està a favor que el 
Consell de Mallorca faci publicitat de les biblioteques municipals.  

Hi estan completament a favor perquè, en primer lloc, la majoria d’aquestes biblioteques es varen 
construir amb fons del Consell de Mallorca. En segon lloc, perquè la coordinació li pertany al Consell de 
Mallorca i, en tercer lloc, perquè fomentar les biblioteques municipals és fomentar la lectura. 
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Per tot això, anima l’equip de govern a ajudar els ajuntaments en aquest sentit i poder continuar fent 
publicitat les biblioteques municipals i, si el Consell de Mallorca no té competència per fer-ho, sí que té 
competències per fer pensar la gent de Mallorca i, per tant, insta a què s’ho repensin perquè, de vegades, 
s’arriba a unes situacions absurdes i s’hi ha de posar remei. 

El Sr. JURADO manifesta que està d’acord amb la major part dels arguments exposats pel Sr. Pastor atès 
que l’equip de govern també creu que s’han de dur a terme actuacions per donar suport a la xarxa de 
biblioteques i, de fet, estan cercant una solució que permeti que aquestes actuacions, quan siguin 
necessàries, es puguin dur a terme dins el marc regulador actual. 

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

Es troben absents la Sra. Salom Coll i la Sra. Puigserver Servera. 

 
PUNT 14. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT INTERN 
DE FUNCIONAMENT DEL CONSELL DE PERSONES MAJORS DE L’ILLA 
DE MALLORCA. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament de 
Participació Ciutadana i Presidència que diu: 

Antecedents 

El dia 12 d’abril de 2016, el vicepresident segon i conseller executiu de Participació 
Ciutadana i Presidència va resoldre: «Iniciar la tramitació de l’expedient corresponent a 
l’elaboració del Reglament intern de funcionament del Consell de Persones Majors de 
l’Illa de Mallorca [...]» . 

El dia 13 d’abril de 2016, el director insular de Participació Ciutadana i Joventut va 
emetre memòria justificativa de la regulació del Reglament intern de funcionament del 
Consell de Persones Majors de l’Illa de Mallorca. 

El dia 14 d’abril de 2016, la tag de Promoció Sociocultural va emetre l’informe jurídic.  

Fonaments 

L’article 4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 
reconeix als ens locals la potestat reglamentària dins l’esfera de les seves competències. 

L’article 72.1 de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut 
d’autonomia de les Illes Balears, atribueix als Consell Insulars l’exercici de la potestat 
reglamentaria en les competències atribuïdes com a pròpies. 

L’article 70.18 de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut 
d’autonomia de les Illes Balears, inclou dins les competències pròpies dels consells 
insulars les referides a la promoció i l’animació sociocultural. 

D’acord amb l’article 31.2, apartat d) del Reglament orgànic del Consell de Mallorca, 
aprovat per acord del Ple de dia 2 de juliol de 2001 (BOIB núm. 102, de 15 d’agost) i 
modificat per acord del Ple de dia 8 de març de 2004 (BOIB núm. 38, de 16 de març), 
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de dia 28 de juliol de 2008 (BOIB núm. 113, de 14 d’agost), de dia 13 d’octubre de 
2011 (BOIB núm. 158, de 20 d’octubre de 2011), de dia 14 de febrer de 2013 (BOIB 
núm. 86, de 18 de juny de 2013), de dia 9 d’octubre de 2014 (BOIB núm.145, de 21 
d’octubre de 2014) i de dia 8 d’octubre de 2015 (BOIB núm. 186, de 24 de desembre de 
2015), correspon als consellers executius i a les conselleres executives preparar i 
presentar els projectes de reglaments relatius a qüestions del seu departament, perquè 
l’òrgan competent els aprovi a través del procediment establert. 

Proposta d’acord 

Per això, propòs al Ple, amb el dictamen previ de la Comissió Informativa General i de 
Comptes, que adopti l’acord següent: 

1. Aprovar inicialment el Reglament intern de funcionament del Consell de Persones 
Majors de l’Illa de Mallorca que s’incorpora com a annex a aquesta proposta. 

2. Sotmetre l’expedient a informació pública, mitjançant la inserció dels anuncis 
corresponents en el tauler d’edictes del Consell de Mallorca i en el Butlletí Oficial de les 

Illes Balears, amb la finalitat que totes les persones que hi estiguin interessades puguin 
examinar-lo i presentar les reclamacions i els suggeriments que considerin pertinents, 
dins el termini de trenta dies, comptadors des de la inserció de l’anunci corresponent en 
el butlletí.  

3. Donar audiència prèvia a les associacions inscrites en el Registre d’entitats de 
participació ciutadana del Consell de Mallorca, les finalitats de les quals guarden relació 
directa amb l’objecte de la disposició. 

Un cop es resolguin les reclamacions, les objeccions i les observacions que s’hagin 
pogut formular, la proposta definitiva s’ha de trametre a l’Institut Balear de la Dona, 
atès que, d’acord amb l’article 7, lletra g), de la Llei 12/2006, de 20 de setembre, per a 
la dona, «en totes les normatives dictades per les distintes administracions, s’ha 
d’adjuntar un informe sobre el seu impacte de gènere, elaborat per l’Institut Balear de la 
Dona». 

Quan s’hi hagi incorporat aquest informe, l’expedient s’ha de remetre al Consell 
Consultiu perquè n’emeti l’informe corresponent, amb caràcter previ a l’aprovació 
definitiva pel Ple. 
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 

En l’article 9.2 de la Constitució espanyola de 1978 s’estableixen els principis que han 
de regir l’actuació dels poders públics i entre aquests el de facilitar la participació de 
tota la ciutadania en la vida política, econòmica, cultural i social. 

 
En la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local s’estableix la 
participació ciutadana com un principi objectiu. En el capítol IV del títol V es fa 
referència a la informació i a la participació ciutadana i, en concret, en l’article 69 
d’aquesta Llei s’estableix que les entitats locals han de facilitar la participació de tota la 
ciutadania en la vida local.  
 

D’altra banda, en la Llei 6/1994, de 13 de desembre, d’atribució de competències als 
consells insulars en matèria de patrimoni històric, de promoció sociocultural, 
d’animació sociocultural, de dipòsit legal de llibres i d’esports, s’estableix que els 
consells insulars han d’assumir les competències derivades del Reial decret 4101/1982, 
de 29 de desembre, sobre traspàs de funcions i serveis de l’Estat en matèria de cultura, 
que determina que és competència, en matèria de promoció sociocultural, l’ajuda i el 
foment d’activitats en l’àmbit de la tercera edat, amb vista a la promoció sociocultural. 
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D’acord amb el que s’estableix en l’article 70.18 de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de 
febrer, de reforma de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, la promoció i 
l’animació sociocultural és competència pròpia del Consell de Mallorca. 
 
En el Decret de 10 de juliol de 2015, d’organització del Consell de Mallorca (BOIB 
núm. 109, de 18/07/2015) s’estableix que: «les atribucions del Departament de 
Participació Ciutadana i Presidència són les relatives al sector de l’activitat 
administrativa pròpia del Departament, que en la legislació vigent s’assignen al Consell 
de Mallorca, i particularment: [...]  
» l) Fomentar l’associacionisme, la implicació social i la participació ciutadana, en 
l’àmbit sociocultural.  
» m) Promoció, organització i foment d’activitats socioculturals relatives al sector de les 
persones majors.» 
 

El Consell de Mallorca, en la sessió del 8 de setembre de 2008, va acordar aprovar 
definitivament el Reglament intern de funcionament del Consell de Persones Majors de 
l’Illa de Mallorca, on es crea el propi Consell amb l’objectiu de promoure la 
participació i la col·laboració de les associacions de persones majors en aquelles 
competències atribuïdes al Consell de Mallorca, i promoure polítiques que tendeixen a 
una participació major i més plena de les persones majors en la vida social, cultural, 
econòmica i política. 

 

Davant la voluntat del Consell de Mallorca de donar un impuls important a la 
participació ciutadana en els assumptes públics i d’adequar el Consell de Persones 
Majors de l’Illa de Mallorca a la realitat actual del col·lectiu de les persones majors, 
s’ha d’elaborar un nou Reglament intern de funcionament del Consell de Persones 
Majors de l’Illa de Mallorca que millori aquest òrgan de participació, per tal de 
possibilitar que aquest sector de població tingui una posició més activa dins la societat 
actual. És per això que s’ha establert un consell amb una composició més plural, 
igualitària i representativa de la diversitat del teixit associatiu, que permeti una 
representativitat major a l’hora de dissenyar polítiques públiques relacionades amb les 
persones majors i, així, aconseguir una societat més oberta, més activa i amb més 
qualitat de vida. 
 

Capítol I. Disposicions generals 

 

Article 1. Naturalesa  

 

1. El Consell de Persones Majors de l’Illa de Mallorca té l’objectiu de promoure la 
participació i la col·laboració de les persones majors en aquelles competències 
atribuïdes al Consell de Mallorca, i promoure polítiques que tendeixin a una participació 
major i més plena de la persones majors en la vida social, cultural, econòmica i política. 
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2. El Consell de Persones Majors de l’Illa de Mallorca està adscrit al departament 
competent en matèria de promoció sociocultural i es configura com a un òrgan consultiu 
i de participació en la programació i en l’execució de polítiques que afecten el col·lectiu 
de les persones majors i que promou el Consell de Mallorca. 

 

Article 2. Règim jurídic  

 
El Consell de Persones Majors de l’Illa de Mallorca es regeix pel que s’estableix en 
aquest Reglament; en la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars; en el 
Reglament orgànic vigent del Consell de Mallorca; en els articles 130 i 131 del Reial 
decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals i en la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú. 
 

Article 3. Principis rectors  

 

Són principis i criteris inspiradors de l’actuació del Consell:  

a) la pluralitat i la diversitat en la composició dels òrgans del Consell, per tal 
d’aconseguir una representativitat màxima a l’hora de dissenyar polítiques públiques 
relacionades amb les persones majors; 

b) l’objectivitat, la veracitat i la imparcialitat; 

c) la igualtat i la representació equilibrada d’homes i de dones en la composició del 
Consell. 

 

Els acords, els informes, les propostes i els estudis que elaboren els òrgans del Consell 
de Persones Majors de l’Illa de Mallorca tenen caràcter no vinculant per al Consell de 
Mallorca.  

 

Article 4. Funcions del Consell 

 

1. Les funcions del Consell de Persones Majors de l’Illa de Mallorca són de consulta, 
d’assessorament i d’informació sobre els aspectes que incideixen en el col·lectiu de les 
persones majors. 

 

Aquestes funcions són: 

a) Vehicular la participació ciutadana en l’àmbit de les persones majors dels diferents 
actors socials i institucionals que es troben implicats en aquest objectiu, així com 
facilitar la relació entre ells. 
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b) Analitzar, deliberar i posicionar-se sobre l’orientació general de les polítiques de gent 
gran a Mallorca i sobre la implantació, l’impacte, l’eficàcia i la conveniència. 

c) Generar propostes d’actuació en l’àmbit de les persones majors i canalitzar-les cap al 
Consell de Mallorca, així com proposar i participar en la coproducció d’aquelles 
polítiques públiques que el Consell de Mallorca acorda. 

d) Impulsar processos de participació, per dur a terme les funcions que li són pròpies,  

e) Promoure el debat, la creació i la transferència de coneixement, la difusió de bones 
pràctiques i la innovació en el territori en matèria de polítiques de gent gran, i 
promocionar iniciatives que hi estan relacionades. 

f) Promoure accions que fomenten les relacions intergeneracionals, l’associacionisme, 
la participació en la societat, la solidaritat i, en general, la qualitat de vida de les 
persones majors. 

g) Recollir i canalitzar les iniciatives i els suggeriments de les persones i dels col·lectius 
de persones majors no representats en el Consell. 

h) Rebre informació sobre el desenvolupament de les accions duites a terme en matèria 
de gent gran per l’Administració.  

i) Assessorar, emetre informes i dictàmens i fer recomanacions sobre les consultes que li 
formulen en matèries relacionades amb les persones majors i canalitzar-les cap a les 
instàncies competents. 

j) Conèixer, valorar, informar i dictaminar els plans, els programes, les línees d’actuació 
generals i prioritàries i els pressupostos corresponents a l’àmbit d’actuació de les 
persones majors, abans que el Consell de Mallorca els aprovi. 

k) Qualsevol altra funció relacionada amb les persones majors que li poden encomanar i 
que es correspon amb la seva naturalesa i objectius. 

 

Capítol II. Organització i funcionament 

 

Article 5. Composició 

 

El Consell de Persones Majors de l’Illa de Mallorca està constituït per  

a) Ple 

b) Comissió Permanent 

c) Presidència 

d) Vicepresidències 

 

Article 6. Presidència 
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1. El membre del Ple que la Comissió Permanent proposa exerceix la Presidència del 
Consell de Persones Majors de l’Illa de Mallorca, entre els membres de l’article 8 lletres 
a), b), c), d) i e) que s’han presentat per ocupar aquest càrrec, i nomenat per la persona 
titular del departament competent en matèria de promoció sociocultural, amb la 
ratificació prèvia de la proposta per majoria absoluta del Ple en la primera votació o per 
majoria simple en la segona. 

 

2. Són funcions de la Presidència: 

a) Presidir i moderar els debats del Ple i la Comissió Permanent. 

b) Acordar la convocatòria de les reunions i establir-ne l’ordre del dia. 

c) Visar les actes i els certificats dels acords. 

d) Traslladar els acords adoptats pel Ple del Consell de Persones Majors de l’Illa de 
Mallorca als òrgans de govern i de gestió del Consell de Mallorca. 

 

Article 7. Vicepresidències 

 

1. Exerceix la vicepresidència primera del Consell la persona titular del departament 
competent en matèria de promoció sociocultural que substitueix la Presidència en cas de 
vacant, d’absència o de malaltia. 

 

2. La persona titular de la direcció insular que gestiona l’Àrea de Persones Majors 
exerceix la Vicepresidència segona del Consell i substitueix la Vicepresidència primera 
en cas d’absència, de vacant o de malaltia. 

 

3. Les vicepresidències exerceixen aquelles funcions que la Presidència els delega i les 
inherents a la seva condició. 

 

Article 8. Vocalies 

 

1. Són vocals: 

a) La persona que ocupa la Presidència de cada una de les federacions d’associacions de 
persones majors, constituïdes legalment, existents a Mallorca.  

b) Una persona representant de cada una de les federacions d’associacions de persones 
majors existents a Mallorca, per cada 25 associacions federades, constituïdes legalment, 
nomenada per la persona titular del departament competent en matèria de promoció 
sociocultural, a proposta de les federacions corresponents.  

c) Una persona representant de les associacions de persones majors, constituïdes 
legalment, que no pertanyen a cap federació nomenada per la persona titular del 
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departament competent en matèria de promoció sociocultural, a proposta de les 
associacions corresponents. 

d) Fins a cinc membres nomenats directament per la persona titular del departament 
competent en matèria de promoció sociocultural, elegits entre persones majors que han 
destacat per la seva trajectòria personal o professional, encara que no formin part 
d’entitats de persones majors. 

e) Una persona representant de les entitats, no específiques de persones majors, 
vinculades directament amb el departament competent en matèria de serveis socials 
nomenada per la persona titular del departament competent en matèria de promoció 
sociocultural, a proposta de la persona titular del departament competent en matèria de 
serveis socials. 

f) Un conseller o una consellera de cada grup polític amb representació al Ple del 
Consell de Mallorca. 

 

2. Una persona suplent, designada específicament per a això, pot substituir les vocalies 
en els supòsits d’absència, de vacant o de malaltia. 

 

3. Les competències de les vocalies són: 

a) Rebre la convocatòria amb una antelació mínima de deu dies. 

b) Participar en els debats i fer propostes. 

c) Exercir el dret a vot. 

d) Formular precs i preguntes. 

e) Desenvolupar altres funcions inherents a la seva condició. 

Article 9. Secretaria 

 

1. La persona que ocupa la Secretaria ha de ser nomenada per la persona titular del 
departament competent en matèria de promoció sociocultural entre el seu personal 
funcionari i ha d’ocupar, també, la Secretaria de la Comissió Permanent. 

 

2. En cas d’absència, de vacant o de malaltia, la persona que ocupa la Secretaria 
adjunta, nomenada per la persona titular del departament competent en matèria de 
promoció sociocultural entre el seu personal funcionari, ha de substituir la persona que 
ocupa la Secretaria. 

 

3. Són funcions de la Secretaria, sens perjudici d’aquelles altres inherents a la seva 
condició: 

a) Assistir a les reunions amb veu però sense vot. 



 122 

b) Remetre les convocatòries, les notificacions i les citacions per ordre de la 
Presidència. 

c) Redactar i firmar les actes de les reunions amb el vistiplau de la Presidència. 

d) Facilitar als membres del Ple i de la Comissió Permanent la informació i l’assistència 
necessària. 

e) Expedir certificats de les consultes i els acords. 

f) Les funcions que el Ple o la Comissió Permanent li encarrega. 

 

Article 10. Funcionament  

 

1. El Consell de Persones Majors de l’Illa de Mallorca actua en Ple i en Comissió 
Permanent. 

 

2. El Consell de Persones Majors de l’Illa de Mallorca pot constituir comissions 
d’estudi o ponències de treball, per tal de millorar el desenvolupament dels seus fins. 

 

Article 11. Ple del Consell 

 

1. El Ple del Consell es pot reunir en sessions ordinàries i extraordinàries: 

 

a) Són sessions ordinàries les que tenen una periodicitat predeterminada. Hi ha dues 
sessions ordinàries a l’any: la primera, dins el primer semestre, que tindrà lloc a Palma; 
i l’altra, en el segon semestre, que tindrà lloc en un municipi de la Part Forana. 

 

b) Són sessions extraordinàries les que convoca la Presidència del Consell, a iniciativa 
pròpia, a proposta de la Comissió Permanent o a petició d’un terç dels membres del 
Consell. 

 

En qualsevol cas, la Presidència convoca les sessions, amb una antelació de deu dies 
com a mínim, mitjançant un escrit que ha d’incloure el lloc, la data i l’hora de la reunió, 
així com l’ordre del dia. 

 
2. El Ple queda constituït vàlidament quan hi assisteixen, en primera convocatòria, a 
més de la persona que ocupa la Presidència, o qui legalment la substitueix, i de la 
persona que ocupa la Secretaria, almenys una tercera part dels membres integrants. Si 
no s’arriba al quòrum, s’han de reunir mitja hora més tard en segona convocatòria, i és 
suficient, en aquest cas, l’assistència de tres dels seus membres, quòrum que s’ha de 
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mantenir durant tota la sessió. En tot cas, és necessària l’assistència de la Presidència i 
de la Secretaria. 
 

Els acords del Ple s’intenten adoptar per consens entre els seus membres. En el supòsit 
de no existir consens, els acords s’adopten en votació ordinària i per majoria del nombre 
dels assistents.  

 

En cas d’empat a les votacions, la Presidència del Consell té vot de qualitat. En cap cas 
s’admet el vot per representació. 

 

3. De cada sessió s’aixeca una acta que s’aprova a la sessió següent. 

 

4. Les funcions del Ple són: 

a) Ratificar la proposta de la Comissió Permanent de nomenament de la Presidència del 
Consell de Persones Majors de l’Illa de Mallorca. 

b) Aprovar el pla de treball i les línies generals d’actuació del Consell de Persones 
Majors de l’Illa de Mallorca de cada mandat. 

c) Informar les possibles modificacions del Reglament intern de funcionament del 
Consell de Persones Majors de l’Illa de Mallorca. 

d) Elaborar la proposta de modificació del Reglament intern de funcionament del 
Consell de Persones Majors de l’Illa de Mallorca, i elevar-la al Consell de Mallorca 
perquè en faci la tramitació reglamentària. 

e) Proposar, per majoria absoluta dels membres i per raons d’urgència, la inclusió en 
l’ordre del dia d’assumptes que no s’han aprovat prèviament a la Comissió Permanent.  

f) Adoptar els acords corresponents a les funcions del Consell de Persones Majors de 
l’Illa de Mallorca. 

g) Crear les comissions d’estudi i les ponències de treball en el si del Consell de 
Persones Majors de l’Illa de Mallorca i designar les persones que les integren. 

h) Valorar i aprovar les propostes de la Comissió Permanent, i els estudis i informes de 
les comissions d’estudi i les ponències de treball. 

i) Aprovar la memòria anual del Consell de Persones Majors de l’Illa de Mallorca. 

j) Qualsevol altra que aquest Reglament li atribueix. 

 

Article 12. Comissió Permanent 

 

1. Integren la Comissió Permanent: 

a)  Presidència 
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b) Vicepresidència 

c) Vocalies 

- 5 vocalies en representació de les federacions, de les associacions de persones 
majors i entitats vinculades als serveis socials 

- 3 vocalies en representació dels grups polítics amb representació al Ple del 
Consell de Mallorca 

- 1 vocalia en representació dels experts 

d) Secretaria 

 

2. Exerceix la Presidència de la Comissió Permanent, la Presidència del Consell de 
Persones Majors de l’Illa de Mallorca. 

 

3. La Vicepresidència segona del Consell de Persones Majors de l’Illa de Mallorca 
exerceix la Vicepresidència. 

4. El Ple del Consell de Persones Majors de l’Illa de Mallorca entre les seves vocalies 
tria les vocalies de la Comissió Permanent. 

 

5. La persona que exerceix la Secretaria del Consell de Persones Majors de l’Illa de 
Mallorca exerceix la Secretaria de la Comissió, amb veu però sense vot. 

 

6. Les funcions de la Comissió Permanent són: 

a) Vetllar pel compliment dels acords adoptats pel Ple i per les actuacions que se’n 
deriven. 

b) Preparar les sessions del Ple del Consell de Persones Majors de l’Illa de Mallorca, 
aprovar l’ordre del dia, a proposta de la Presidència, i considerar i debatre els assumptes 
que s’hi han de tractar. 

c) Proposar les mesures i les actuacions que considera necessàries per complir i 
desenvolupar els objectius i les funcions pròpies del Consell de Majors de l’Illa de 
Mallorca. 

d) Proposar al Ple el pla de treball i les línies generals d’actuació del Consell de 
Persones Majors de l’Illa de Mallorca de cada mandat. 

e) Proposar al Ple crear les comissions d’estudi i les ponències de treball en el si del 
Consell de Persones Majors de l’Illa de Mallorca. 

f) Coordinar les comissions d’estudi i les ponències de treball que es poden constituir en 
el si del Consell de Majors de l’Illa de Mallorca. 

g) Elaborar la memòria anual del Consell de Persones Majors de l’Illa de Mallorca. 
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h) Valorar en primera instància els resultats dels estudis i dels informes, dels dictàmens 
o de les propostes del Consell de Persones Majors i de les seves comissions d’estudi i de 
ponències de treball. 

i) Delegar en un membre de la Comissió Permanent la representació del Consell de 
Persones Majors de l’Illa de Mallorca. 

j) Qualsevol altra que aquest Reglament li atribueix i aquelles altres que el Ple li 
encomana o delegada. 

 

7. La Comissió Permanent es reuneix per convocatòria de la seva Presidència, prèvia 
fixació de l’ordre del dia, i amb una antelació mínima d’un mes a la celebració del Ple 
del Consell. 

 

8. Les reunions de la Comissió Permanent es constitueixen vàlidament quan hi 
assisteixen, en primera convocatòria, a més de la persona que ocupa la Presidència, o 
qui legalment la substitueix, i de la persona que ocupa la Secretaria, almenys una tercera 
part dels membres integrants. Si no s’arriba al quòrum, s’han de reunir mitja hora més 
tard en segona convocatòria, i és suficient, en aquest cas, l’assistència de tres dels seus 
membres, quòrum que s’ha de mantenir durant tota la sessió. En tot cas, és necessària 
l’assistència de la Presidència i de la Secretaria. 

 

Els acords de la Comissió Permanent s’intenten adoptar per consens entre els seus 
membres. En el supòsit de no existir consens, els acords s’adopten en votació ordinària i 
per majoria del nombre de vocals assistents. En cas d’empat a les votacions, la 
Presidència del Consell de Persones Majors de l’Illa de Mallorca té vot de qualitat. 

 

En cap cas s’admet el vot per representació. 

 

Article 13. Comissions d’estudi i ponències de treball 

 

El Ple o la Comissió Permanent per delegació del Ple poden crear les comissions 
d’estudi o les ponències de treball, de caràcter temporal, que consideren oportunes per 
preparar estudis o informes. El resultat dels quals s’ha de presentar a la Comissió 
Permanent, i aquesta n’ha d’informar oportunament al Ple del Consell. 

 

Article 14. Assistència d’altres persones 

 

A les sessions del Ple del Consell o de la Comissió Permanent, i a requeriment del 
president del Consell, hi poden assistir, amb veu però sense vot, fins a un total de cinc 
persones expertes en l’àmbit de les persones majors o de la matèria de què es tracta. 
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Article 15. Suport al Consell de Persones Majors 

 

El departament competent en matèria de promoció sociocultural ha de prestar el suport 
personal, material i econòmic al Consell de Persones Majors de l’Illa de Mallorca, per 
tal de dur a terme les seves tasques. 

 

Article 16. Durada del mandat 

 

1. El mandat dels membres del Consell de Persones Majors de l’Illa de Mallorca que no 
ho siguin per raó de càrrec públic té una durada de quatre anys, sense perjudici de poder 
ser reelegits, com a màxim, un nou mandat. 

 

2. Transcorregut aquest període, el Consell s’ha de dissoldre i s’ha de renovar; no 
obstant això, el Consell sortint està en funcions fins al nomenament del nou Consell de 
Persones Majors de l’Illa de Mallorca. 

 

Article 17. Cessament dels membres del Consell 

 

1. Els membres del Consell de Persones Majors de l’Illa de Mallorca han de cessar per 
qualsevol de les circumstàncies següents: 

 

a) Mort o inhabilitació declarada per resolució judicial ferma 

b) Renúncia expressa 

c) Incompliment dels requisits que determinaren la designació. 

d) Per acord de l’entitat, de la federació o de l’associació a qui representen. L’acord s’ha 
de comunicar a la Secretaria del Consell i el Ple o la Comissió Permanent l’ha de 
ratificar. 

f) Finalització del mandat pel qual s’han nomenat 

 

2. La Presidència ha de cessar quan la majoria absoluta del Ple del Consell de Persones 
Majors acorda elegir una altra persona per a l’exercici del càrrec. 

 

3. Produïda una vacant, es cobreix de conformitat amb el que es preveu en aquest 
Reglament per al seu nomenament. En el supòsit de cessament per causa distinta de la 
finalització de la durada del mandat, el nou membre ha d’ocupar el càrrec durant el 
temps que resta per complir el mandat del membre cessant. 
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Fins que es cobreix la vacant, el vocal cessant és substituït per un suplent. 

 

Capítol III. Modificació i extinció 

 

Article 18. Modificació del Reglament 

 

1. El Consell de Mallorca pot modificar aquest Reglament, a iniciativa pròpia o a 
proposta del Ple del Consell de Persones Majors de l’Illa de Mallorca, en els termes que 
considera oportú, prèvia tramitació prevista legalment. 

 

2. Quan la iniciativa és del Consell de Mallorca, es dóna audiència al Ple del Consell de 
Persones Majors de l’Illa de Mallorca. 

 

3. La modificació no pot suposar en cap cas un canvi en els objectius que justificaren la 
creació i es requereix acreditar-ne la necessitat i la conveniència. 

 

Article 19. Extinció del Consell de Persones Majors de l’Illa de Mallorca 

 

1. L’extinció, que pot acordar-se per iniciativa pròpia del Consell de Mallorca un cop 
escoltat el Ple del Consell de Persones Majors, requereix l’acord del Ple del Consell de 
Mallorca. 

 

Disposició addicional  

 

En el termini màxim de tres mesos, comptadors des de l’entrada en vigor d’aquest 
Reglament, s’han de nomenar els membres del Consell de Persones Majors de l’Illa de 
Mallorca, d’acord amb el que es disposa en aquest Reglament, i s’ha de convocar la 
sessió constitutiva. 

 

Disposició derogatòria  

 

Queda derogat el Reglament de funcionament intern del Consell de Persones Majors de 
l’Illa de Mallorca aprovat pel Ple del Consell de Mallorca en sessió de 8 de setembre de 
2008. 
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Disposició final primera 

 

El Ple del Consell de Persones Majors de l’Illa de Mallorca pot aprovar les disposicions 
necessàries per desplegar el règim d’organització i el funcionament previst en aquest 
Reglament. 

 

Disposició final segona 

 

Aquest Reglament entrarà en vigor un cop el Consell de Mallorca l’hagi aprovat i 
publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. 

 

El Sr. JURADO (conseller executiu de Participació Ciutadana i Presidència) exposa que és una aprovació 
inicial que arriba després d’haver tengut uns contactes amb tots els grups. 

Vol recordar que, encara que l’existència del Consell de Majors és una iniciativa molt adequada, mai no 
havia arribat a funcionar com hauria estat desitjable atès que se’n varen fer poques reunions i amb poc 
contingut. 

Amb aquesta reforma, aquest òrgan de representació millorà sobretot perquè part de reforma afecta la 
composició directa d’aquest òrgan i és de l’opinió que la reforma servirà per donar una empenta a una 
representació més variada i tendent a respectar les normes d’igualtat entre homes i dones.  

També hi haurà una representativitat més adequada de les federacions que en formen part i de les 
associacions que no pertanyien a cap federació. A més a més, s’hi podran afegir a les vocalies persones de 
destacat prestigi així com també representants dels partits polítics que conformen el Consell de Mallorca. 

Considera, en definitiva, que és una reforma necessària que li ha de donar un impuls a aquest Consell de 
Majors perquè sigui una eina realment útil i, amb aquesta finalitat, s’ha posat en marxa aquesta iniciativa. 

La Sra. SERRA (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) anuncia que el seu Grup s’hi abstendrà perquè 
consideren que el tema no s’ha consensuat amb totes les associacions de gent gran i, de fet, moltes d’elles 
els han dit que ni tan sols no coneixen aquest reglament. 

Això no obstant, sí que estan a favor que se faci aquest reglament i que se tengui en compte el Consell de 
Majors però els agradaria que fos més extensiu i, atès que es tracta d’una aprovació inicial, pensa que hi 
ha temps per solucionar les deficiències en el sentit de tenir-hi en compte més associacions. 

La Sra. MORA (El Pi-Proposta per les Illes) anuncia el vot favorable del seu Grup i fa notar que se’ls va 
enviar l’esborrany d’aquest reglament i ara, en ser una proposta d’aprovació inicial, comptaran amb un 
termini per poder-hi presentar les al· legacions que considerin convenients però, tot i això, destaca que és 
interessant que hi hagi una base per començar a fer-hi feina. 

La Sra. GARCIA (Podem Mallorca) exposa que el Consell de Persones Majors que desitgen dista molt 
del que s’ha estat fent fins ara i amb aquest nou Consell de Persones Majors pretenen donar-li l’impuls 
que demanden els nostres majors i donar-li la importància que demana i que mereix aquest Consell. 

Entenen que aquest Consell ha de ser més plural i, per això, tendrà una representació més àmplia i més 
variada, allà on tots puguin ser representats, escoltats, entesos i, és clar, atesos. 

Per això, comptaran amb tots els partits amb representació en aquesta institució, amb totes les federacions 
i també amb les associacions que, per diferents motius, no estan federades, la qual cosa va en la línia 
d’obrir les institucions a tota la gent, fent-les més plurals. D’aquesta forma, amb la presència de tots els 
sectors, tendran més coneixement de les necessitats i, sense cap dubte, això permetrà que facin unes 
polítiques més encertades. 
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La Sra. BUJOSA (MÉS per Mallorca) observa que, amb la modificació d’aquest reglament, creu que 
estan davant un document que reconeix la pluralitat, la diversitat i la representativitat en el si del Consell 
de Persones Majors. 

Les funcions atribuïdes a aquest Consell seran molt més àmplies amb aspectes importants com conèixer, 
informar i dictaminar plans, programes i línies d’actuació prioritàries, a part dels pressuposts. 

Cal destacar-ne un canvi fonamental per tenir una vertadera implicació ciutadana i és que la presidència 
del Consell serà per a un representant del mateix col·lectiu de gent gran i no recaurà en cap figura política 
com es feia fins ara. Hi volen implicar, de veres, la gent gran en la seva feina i dotar-los d’eines perquè 
puguin desenvolupar els seus projectes. 

Des de MÉS per Mallorca pensen que estan davant un reglament que millora aquest òrgan de participació 
i que possibilita que aquest sector de la població de la nostra illa tengui una posició més activa i integrada 
dins la societat actual. 

El Sr. ROTGER (PP) reconeix, en primer lloc, la tasca i la responsabilitat amb què les distintes 
associacions i federacions de gent gran de Mallorca fan feina en benefici dels seus associats i de la gent 
major de Mallorca tot aplicant polítiques d’accions per afavorir el seu benestar i el de la societat. 

Aquest reglament surt a camí de la necessitat –així ho entén també el PP– de modernitzar-lo i actualitzar-
lo perquè sigui una eina útil, adaptada a les circumstàncies, obrint el Consell de Majors a la participació i 
a la possibilitat d’enriquir aquelles polítiques que vagin en benefici de la nostra gent gran. 

En consideració a les aportacions que s’hi puguin fer durant tot el procés participatiu per a la redacció 
definitiva i la corresponent aprovació del reglament, el Grup Popular s’abstendrà però fent constar que és 
una abstenció positiva amb vista a considerar, posteriorment, totes les aportacions que hi facin les 
distintes federacions i associacions. 

Assenyala que també, des del Partit Popular, aposten per un fòrum de participació i acció allà on es 
formulin propostes de polítiques i accions perquè la gent gran espera de la nostra institució sigui útil, àgil, 
col· laboradora i solidària. 

Per acabar, puntualitza que l’abstenció del seu Grup en la votació d’aquest reglament té la finalitat de 
poder arribar a un consens de tota la institució per tenir un reglament que serveixi per a la finalitat per a la 
qual està concebut. 

El Sr. JURADO li comenta a la Sra. Serra que aquesta reforma s’ha tractada amb totes les federacions i 
les associacions federades han tengut l’oportunitat de fer-hi aportacions però resulta impossible que 
Consell de Mallorca en parli, individualment, amb cadascuna de les més de 200 associacions existents a 
Mallorca. 

El que poden fer és intentar que cada federació aporti les opinions i propostes de les associacions que 
formen part de cadascuna d’elles i així és com ho han impulsat. Sempre existeix la possibilitat, atès que 
no es tracta d’una aprovació definitiva, que les associacions facin aportacions al reglament igual que 
qualsevol altre ciutadà. En tot cas, assegura que sí que han tengut en compte les associacions donat que la 
majoria estan federades. 

Finalment i pel que fa a la resta d’intervencions, agraeix el vot favorable d’El Pi-Proposta per les Illes i 
també l’abstenció en positiu del Partit Popular. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint 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 troben absents la Sra. Salom Coll i la Sra. Puigserver Servera. 
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PUNT 15. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DE 
CREACIÓ I REGULACIÓ DE LA TARGETA GENT GRAN. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament de 
Participació Ciutadana i Presidència que diu: 

Antecedents 

El dia 25 d’abril de 2016, el vicepresident segon i conseller executiu de Participació 
Ciutadana i Presidència va resoldre: «Iniciar la tramitació de l’expedient corresponent a 
l’elaboració del Reglament de creació i regulació de la Targeta Gent Gran [...]» . 

El dia 27 d’abril de 2016, el director insular de Participació Ciutadana i Joventut va 
emetre memòria justificativa de la regulació del Reglament de creació i regulació de la 
Targeta Gent Gran. 

El dia 28 d’abril de 2016, la tag de Promoció Sociocultural va emetre l’informe jurídic.  

Fonaments 

L’article 4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 
reconeix als ens locals la potestat reglamentària dins l’esfera de les seves competències. 

L’article 72.1 de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut 
d’autonomia de les Illes Balears, atribueix als Consell Insulars l’exercici de la potestat 
reglamentaria en les competències atribuïdes com a pròpies. 

L’article 70.18 de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut 
d’autonomia de les Illes Balears, inclou dins les competències pròpies dels consells 
insulars les referides a la promoció i l’animació sociocultural. 

D’acord amb l’article 31.2, apartat d) del Reglament orgànic del Consell de Mallorca, 
aprovat per acord del Ple de dia 2 de juliol de 2001 (BOIB núm. 102, de 15 d’agost) i 
modificat per acord del Ple de dia 8 de març de 2004 (BOIB núm. 38, de 16 de març), 
de dia 28 de juliol de 2008 (BOIB núm. 113, de 14 d’agost), de dia 13 d’octubre de 
2011 (BOIB núm. 158, de 20 d’octubre de 2011), de dia 14 de febrer de 2013 (BOIB 
núm. 86, de 18 de juny de 2013), de dia 9 d’octubre de 2014 (BOIB núm.145, de 21 
d’octubre de 2014) i de dia 8 d’octubre de 2015 (BOIB núm. 186, de 24 de desembre de 
2015), correspon als consellers executius i a les conselleres executives preparar i 
presentar els projectes de reglaments relatius a qüestions del seu departament, perquè 
l’òrgan competent els aprovi a través del procediment establert. 

Proposta d’acord 

Per això, propòs al Ple, amb el dictamen previ de la Comissió Informativa General i de 
Comptes, que adopti l’acord següent: 

1. Aprovar inicialment el Reglament de creació i regulació de la Targeta Gent Gran que 
s’incorpora com a annex a aquesta proposta. 

2. Sotmetre l’expedient a informació pública, mitjançant la inserció dels anuncis 
corresponents en el tauler d’edictes del Consell de Mallorca i en el Butlletí Oficial de les 

Illes Balears, amb la finalitat que totes les persones que hi estiguin interessades puguin 



 131 

examinar-lo i presentar les reclamacions i els suggeriments que considerin pertinents, 
dins el termini de trenta dies, comptadors des de la inserció de l’anunci corresponent en 
el butlletí.  

3. Donar audiència prèvia a les associacions inscrites en el Registre d’entitats de 
participació ciutadana del Consell de Mallorca, les finalitats de les quals guarden relació 
directa amb l’objecte de la disposició. 

Un cop es resolguin les reclamacions, les objeccions i les observacions que s’hagin 
pogut formular, la proposta definitiva s’ha de trametre a l’Institut Balear de la Dona, 
atès que, d’acord amb l’article 7, lletra g), de la Llei 12/2006, de 20 de setembre, per a 
la dona, «en totes les normatives dictades per les distintes administracions, s’ha 
d’adjuntar un informe sobre el seu impacte de gènere, elaborat per l’Institut Balear de la 
Dona». 

Quan s’hi hagi incorporat aquest informe, l’expedient s’ha de remetre al Consell 
Consultiu perquè n’emeti l’informe corresponent, amb caràcter previ a l’aprovació 
definitiva pel Ple. 

 
ANNEX 
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La Llei 6/1994, de dia 13 de desembre, d’atribució de competències als consell insulars 
en matèria de patrimoni històric, de promoció sociocultural, d’animació sociocultural, 
de dipòsit legal de llibres i d’esports, estableix que els consells insulars han d’assumir 
les competències derivades del Reial decret 4101/1982, de 29 de desembre, sobre 
traspàs de funcions i serveis de l’Estat en matèria de cultura. I determina que és 
competència, en matèria de promoció sociocultural, l’ajuda i el foment d’activitats en 
l’àmbit de la tercera edat amb vista a la promoció sociocultural, i la promoció i 
organització d’activitats d’animació cultural en l’àmbit artístic, artesanal, turístic i de 
temps lliure dirigides a aquest sector. 
 
D’acord amb l’article 70.18 de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de 
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, la promoció i animació sociocultural és 
competència pròpia del Consell de Mallorca. 
 
En el Decret de 10 de juliol de 2015, d’organització del Consell de Mallorca (BOIB 
núm. 109, de 18/07/2015) s’estableix que: «les atribucions del Departament de 
Participació Ciutadana i Presidència són les relatives al sector de l’activitat 
administrativa pròpia del Departament, que en la legislació vigent s’assignen al Consell 
de Mallorca, i particularment: [...]  
» l) Fomentar l’associacionisme, la implicació social i la participació ciutadana, en 
l’àmbit sociocultural.  
» m) Promoció, organització i foment d’activitats socioculturals relatives al sector de les 
persones majors.» 
 
El programa Promoció Sociocultural i Associacionisme del Departament de Participació 
Ciutadana i Presidència del Consell de Mallorca té com a objectiu general, entre 
d’altres, planificar accions per potenciar el benestar del col·lectiu de les persones majors 
(envelliment saludable) i potenciar la participació plena de les persones majors en tots 
els àmbits de la societat. 
 
L’augment de l’esperança de vida i les graduals millores en les condicions de vida de 
les persones majors fa que aquest sector cada vegada adquireixi més importància en la 
societat actual, la qual suposa que hi hagi una demanda creixent en el terreny de l’oci i 
del temps lliure. 
 
En aquest sentit, el Departament de Participació Ciutadana i Presidència organitza 
diverses actuacions i activitats de caire cultural, lúdic, artístic i social. Una d’aquestes 
actuacions és la implantació de la Targeta Gent Gran per facilitar l’accés de les persones 
majors a una sèrie de serveis i prestacions de caràcter cultural, esportiu, de consum i 
recreatiu, que els garanteixi la plena integració social i la millora de la qualitat de vida. 
 
Capítol I. Disposicions generals  
 
Article 1. Objecte 
 
Aquest reglament té per objecte crear i regular la Targeta Gent Gran, d’acord amb el 
model i característiques que figuren en l’annex I, per promoure i facilitar l’accés de les 
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persones majors —mitjançant l’articulació de determinades avantatges— a serveis de 
caràcter sociocultural per  potenciar la màxima llibertat, activitat i plena integració 
social i òptima qualitat de vida de les persones majors. 
 
Article 2. Finalitat i efectes 
 
2.1 La Targeta Gent Gran acredita, mitjançant un suport físic adequat en el qual han de 
figurar les dades personals i el número d’identificació de la persona usuària, la condició 
de persona major. 
 
2.2 Les dades personals utilitzades seran tractades d’acord amb les disposicions 
contingudes en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal. 
 
2.3 La possessió d’aquesta targeta ha de permetre a la persona titular accedir a les 
prestacions i serveis inclosos en el Catàleg de serveis i prestacions regulat en l’article 
cinquè d’aquest reglament. 
 
Article 3. Àmbit territorial 
 
La targeta acreditativa de la condició de persona major tindrà validesa en l’àmbit 
territorial de Mallorca. 
 
Article 4. Persones beneficiàries 
 
Amb caràcter general, poden ser titulars de la Targeta Gent Gran totes les persones, 
empadronades en qualsevol municipi de Mallorca, que tinguin 65 anys complits o bé 
que tinguin 60 anys i siguin pensionistes. 
 
Article 5. Catàleg de prestacions i serveis 
 
5.1 El Departament de Participació Ciutadana i Presidència del Consell de Mallorca 
establirà un Catàleg de prestacions i serveis als quals es podrà accedir mitjançant la 
Targeta Gent Gran. Aquest catàleg s’actualitzarà mensualment en la web del Consell de 
Mallorca  «http://www.conselldemallorca.net». 
 
5.2 El Departament de Participació Ciutadana i Presidència subscriurà els corresponents 
convenis amb altres administracions o amb entitats públiques o privades per 
incrementar les ofertes de prestacions i serveis inclosos en el catàleg. 
 
Article 6. Utilització de la targeta 
 
6.1 La targeta acreditativa de la condició de persona major és un document personal i 
intransferible que s’haurà de presentar, juntament amb el DNI o NIE, cada vegada que 
s’utilitzi una prestació o servei inclòs en el Catàleg esmentat.  
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6.2 Les persones titulars de la targeta podran accedir als serveis que s’hi incorporin i a 
totes les prestacions que derivin de la subscripció de convenis amb altres 
administracions o entitats tant públiques com privades.  
 
Capítol II. Procediment 
 
Article 7. Sol·licituds i documentació 
 
7.1 Les sol·licituds s’han de formular segons el model normalitzat que figura com a 
annex II d’aquest reglament i es facilitaran als centres socioculturals d’Inca i Manacor, a 
la Direcció Insular de Participació Ciutadana i Joventut, i a través de la pàgina web del 
Consell de Mallorca. 
 
7.2 Les sol·licituds,  signades, s’han de presentar en qualsevol terminal del Registre 
general del Consell de Mallorca (Centre Cultural de la Misericòrdia, pl. de l’Hospital, 
núm. 4; Palau Reial,  c. del Palau Reial, núm. 1, i Llar de la Joventut, c. del general 
Riera, núm. 111, Palma). Així mateix,  també es poden presentar en els llocs que 
estableix l’apartat 4 de l’article 38 de la Llei 30/92, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 
4/99.  
 
Si la sol·licitud s’envia per correu, la documentació s’ha de presentar en un sobre obert 
perquè l’exemplar destinat al Consell de Mallorca s’ha de segellar amb la data abans de 
certificar-ho, d’acord amb el que disposa l’article 31 del Reial decret 1829/1999, de 3 de 
desembre, pel qual s’aprova el Reglament que regula la prestació de serveis postals 
(BOE núm. 313, de 31 de desembre). 
 
7.3 Les sol·licituds s’han d’acompanyar de la documentació següent: 
a) Fotocòpia del DNI o NIE 
b) Certificat d’empadronament 
c) Justificant de la pensió si té entre 60 i 65 anys 
 
7.4 Si la sol·licitud no reuneix totes les dades o si s’hi detecta alguna discordança, es 
requerirà la persona sol·licitant perquè, en un termini no superior als deu dies, esmeni la 
falta o aporti la documentació. Si no ho fa així, la petició es tindrà per desistida, amb la 
resolució expressa prèvia que es dictarà en els termes previst en l’article 42 de la Llei 
30/1992, esmentada.  
 
7.5 La falsedat en les dades o la falsificació dels documents que es presenten tindrà com 
a conseqüència la pèrdua total dels drets de la persona sol·licitant, sens perjudici d’altres 
responsabilitats que puguin correspondre. 
 
Article 8. Expedició i reexpedició 
 
8.1 El Departament de Participació Ciutadana i Presidència del Consell de Mallorca 
expedirà les targetes amb la presentació prèvia de la sol·licitud de la persona 
interessada, i tindrà caràcter gratuït. 
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La targeta s’enviarà al domicili que la persona interessada hagi assenyalat en la 
sol·licitud, juntament amb el Catàleg de prestacions i serveis. 
 
8.2 La Targeta Gent Gran no necessita renovar-se. 
 
8.3 La modificació de les circumstàncies personals de la persona usuària s’han de 
comunicar al Departament de Participació Ciutadana i Presidència del Consell de 
Mallorca per mantenir les dades actualitzades. 
 
8.4 La reexpedició es pot fer en el supòsit de: 
a) Pèrdua o extraviament 
b) Greu deteriorament 
 
8.5 La vigència de la Targeta Gent Gran està subjecta al manteniment de les condicions 
que donaren lloc a l’expedició. 
 
Article 9. Cancel·lació 
 
9.1 La cancel·lació de la Targeta Gent Gran serà pertinent, en tot cas, per defunció de la 
persona titular. 
 
9.2 Així mateix, el Departament de Participació Ciutadana i Presidència del Consell de 
Mallorca també cancel· larà la Targeta Gent Gran en els supòsits que es detecti 
falsejament de les dades que varen donar lloc a l’expedició o si s’utilitza amb fins 
fraudulents. 
 
Disposició final primera 
 
Es faculta la Direcció Insular de Participació Ciutadana i Joventut del Departament de 
Participació Ciutadana i Presidència del Consell de Mallorca per dur a terme totes les 
actuacions necessàries per implantar de manera plena i efectiva la Targeta Gent Gran. 
 
Disposició final segona 
 
Aquest reglament entra en vigor l’endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de les 

Illes Balears. 
 
Annex I 
 
Sol·licitud Targeta Gent Gran 
 
Dades de la persona sol·licitant 
65 anys o més     □                                   Pensionista entre 60 i 64 anys     □ 
Cognom 1 Cognom 2 Nom DNI/NIE 
Data de naixement Domicili (c/pl./av., núm. i porta) 
CP Localitat Municipi Província 
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Telèfon fix Telèfon mòbil a/e 
Dades a efectes de notificacions 
Domicili (carrer/plaça/avinguda, núm. i porta) 
CP Localitat Municipi Província 
 
Documentació que s’adjunta 
 
□ Fotocòpia del DNI/NIE 
□ Certificat d’empadronament 
□ Justificant de la pensió si té entre 60 i 64 

 
DECLAR, sota la meva responsabilitat: que les dades que figuren en aquesta sol·licitud 
són certes i AUTORITZ el Departament de Participació Ciutadana i Presidència, perquè 
les comprovi.  
 
SOL·LICIT: que em concediu la Targeta Gent Gran. 
 
D’acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció 
de dades de caràcter personal BOE num.298, de 14 de desembre), les dades facilitades 
en aquest document s’incorporen en fitxers propietat del Consell de Mallorca. L’òrgan 
administratiu davant el qual es poden exercitar els drets d’accés, rectificació, 
cancel·lació, oposició i d’altres que reconegui la Llei esmentada, és la Secretaria 
Tècnica del Departament de Participació Ciutadana i Presidència. 
 
 

El Sr. JURADO (conseller executiu de Participació Ciutadana i Presidència) imagina que a ningú no li 
passa per alt que el col· lectiu de gent gran ha estat un dels més copejats per la crisi durant els darrers 
anys. 

Especifica que estan parlant de gent que, en molts de casos, són els puntals que aguanten moltes famílies 
d’aquesta illa i aquest és un dels motius pels quals estan molt interessats en impulsar aquesta mesura. 

També s’ha de dir que és una mesura que ve directament d’una demanda d’una de les federacions de gent 
gran. De fet, la federació de la Part Forana n’és la impulsora i això s’ha de reconèixer. Ressalta que és bo 
que hi hagi aquest interès per intentar canviar les coses i l’equip de govern està molt content de rebre 
aquest tipus de propostes i, sobretot, de posar-les en marxa. 

Aquesta creu que pot ser una eina molt bona per a la gent gran per donar-los una mà i,  encara que no 
sigui una solució als problemes, sí que serà una ajuda. Cal tenir en compte que la mesura també pot 
suposar un impuls potent per a la dinamització de la xarxa de petites i mitjanes empreses, sobretot als 
pobles. 

Destaca que s’han mantengut contactes, de tipus informal, amb les patronals del petit i mitjà comerç. 
Aquestes patronals han expressat la seva conformitat amb aquesta mesura i li donen un suport explícit. 

Matisa que són “contactes informals” perquè els contactes no poden ser oficials o formals fins que no 
comptin amb una aprovació definitiva d’aquesta targeta. Aleshores sí tendran la capacitat per asseure’s 
amb ells i començar a veure de quina manera poden vehicular aquesta targeta amb uns descomptes que 
siguin atractius i útils per a la gent. 

La Sra. SERRA (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) anuncia que el seu Grup votarà a favor de la 
iniciativa d’aquesta targeta perquè estan a favor de tot que se faci en benefici de la gent gran. 
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Afegeix que, d’una forma transversal, podrien intentar unificar-la, en el futur, amb la targeta ciutadana 
perquè no hagin de passejar tantes targetes. 

El Sr. PASTOR (El Pi-Proposta per les Illes) recorda que, en la Comissió Informativa, El Pi-Proposta per 
les Illes ja va comentar que estava a favor d’aquest tipus d’iniciatives. 

De totes formes considera que, si volen fer feina per la gent gran, el que haurien de fer és retornar-los tot 
els drets que varen perdre durant els darrers anys com, per exemple, totes les activitats que tenien els 
clubs de gent gran i que varen ser eliminades. Remarca que tal vegada podrien començar per aquí i 
ampliar els serveis que s’ofereixen a la gent gran i als seus clubs. 

Tot seguit indica que el seu Grup farà, en el seu moment, les propostes que consideri adients per tal que 
aquest col· lectiu sigui ampliat, és a dir, que s’hi sumin altres col· lectius atès que el Consell de Mallorca 
també té competències en segona edat. 

Així mateix, moltes activitats que fa el Consell de Mallorca no estan dirigides només a la gent gran sinó 
que són activitats que es desenvolupen en els anomenats centres culturals allà on, històricament, tenen la 
seu de gent gran del Consell de Mallorca a diferència de les que tenia el Govern de les Illes Balears. 

Avui en dia ja no se fan competència entre els clubs de gent gran però estaria bé que la gent que acudeix 
als centres culturals –que potser no té edat per estar inclòs en el grup de gent gran– també pogués gaudir 
d’algun tipus d’avantatge. 

Per tant, el seu Grup formula aquesta proposta i que, atès que Consell de Mallorca també ostenta les 
competències de segona edat, s’hi pogués afegir aquest altre col· lectiu. Això no obstant, reitera que hi 
votaran a favor. 

La Sra. GARCIA (Podem Mallorca) exposa que la targeta per a la gent gran pretén ser una clau d’accés a 
diferents serveis d’àmbit sociocultural per a totes les persones majors per tal que la seva situació 
econòmica no sigui un impediment per gaudir d’aquests serveis. 

No poden ser aliens del dur moment pel qual passen molts dels nostres majors essent els qui, en molts 
ocasions, carreguen amb les despeses de les seves famílies afectades per la crisi i víctimes de les 
contínues polítiques de retallades desenvolupades pels anteriors governs i que estan disposats a aturar 
perquè recuperin els serveis i els drets que els han arrabassat. 

No se’n necessita un gran pressupost i creu que el servei que s’oferirà ho compensarà i, perquè sigui tan 
completa com desitgen, comptaran amb tots els grups aquí presents escoltant totes les propostes per 
aconseguir el millor resultat possible. 

La Sra. BUJOSA (MÉS per Mallorca) comenta que aquesta iniciativa per crear la targeta de gent gran és 
una bona notícia per moltes raons. 

La primera és que, com a iniciativa, no parteix de cap partit polític. És la mateixa federació de persones 
de la gent gran de la Part Forana la que els va fer caure en la necessitat de fer aquesta passa i tenir un 
instrument que, entre tots, serveixi per donar facilitats al sector poblacional de la tercera edat. 

Es tracta d’oferir a la gent gran una eina amb la qual es puguin aconseguir descomptes, sobretot ara que 
és un moment en què no gaudeixen de grans pensions i que molts han hagut d’assumir les càrregues 
familiars de fills i néts per donar-los ajuda. 

La targeta no és una trobada innovadora ja que altres grups d’edat com els joves compten amb targetes 
similars i, pel fet de tenir-les, són beneficiaris de descomptes en comerços i altres avantatges. 

La idea és ben senzilla a la vegada que estimulant. Com ja ha explicat el vicepresident Jurado, es tracta 
d’obtenir el màxim de beneficis per als nostres majors fent feina amb les federacions, amb el sector 
empresarial, etc., perquè realment sigui un instrument valuós i que sigui el que volen que sigui: una eina 
necessària de dinamització sociocultural per als col· lectius de la gent gran. 

El Sr. ROTGER (PP) exposa que aquesta proposta, que parteix de la Federació de Persones Majors de la 
Part Forana, mereix el suport absolut del Partit Popular i destaca que és una eina que ofereix possibilitats i 
obre oportunitats a tota la gent gran en fomentar que l’acció arribi a tots per igual, és a dir, que tota la 
gent major tendrà igualtat d’oportunitats. 
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Constata que, així doncs, el seu Grup se sent satisfet amb aquesta proposta i reitera que mereix el seu 
suport que és el suport un sector, el de les persones majors, que s’ha de fer constar que ha estat mimat per 
aquesta institució fins i tot durant els darrers anys. 

Durant la situació de greu crisi econòmica, el sector de la gent gran va rebre, en tot moment, la 
col· laboració del Consell de Mallorca en la mesura de les seves possibilitats econòmiques. N’és una 
prova el fet que gairebé totes les associacions varen participar dels distints programes que va posar en 
marxa aquesta institució. 

Sens dubte, la incorporació d’aquesta targeta té un valor molt positiu des del punt de vista institucional 
però també de les xarxes socials, econòmiques i, en definitiva, de tota la societat fent que el sector 
productiu tengui present la gent gran, que assumeix el protagonisme absolut en la sostenibilitat social i, 
tal i com s’ha dit ja, és un sector que han suportat les situacions adverses de les famílies. 

Per tot això, el Grup Popular dóna tot el suport a la iniciativa i felicita la Federació de Persones Majors de 
la Part Forana per aquesta tasca que posa de manifest que treballa en benefici dels seus associats. 

El Sr. JURADO fa constar, en primer lloc, el seu agraïment pels vots anunciats a favor de la proposta per 
posar en marxa la targeta de la gent gran. 

A continuació comenta que la Sra. Serra suggeria unificar la targeta amb altres d’existents i al respecte li 
diu que s’intentarà fer aquesta targeta el més extensiva possible i unificar-la amb allò que sigui possible 
però, ara bé, pel que fa a targetes municipals, s’hauria d’estudiar si és factible o no unificar-les. 

Quant al que ha comentat el Sr. Pastor, assenyala que està d’acord amb què s’han d’impulsar mesures 
relatives a la segona edat i, de fet, durant el primer any de govern han volgut posar en marxa una línia 
d’ajudes per a associacionisme en general a la qual es poden acollir les associacions de segona edat. Tot i 
que no és una mesura específica, sí que és una mesura que aquestes associacions poden fer servir per anar 
recuperant un poc els drets perduts durant els darrers anys. 

Afegeix, per concloure, que a part d’aquestes mesures, des del Consell de Mallorca també estan 
començant a impulsar-ne d’altres que seran prou importants. Ja han començat amb trobades de corals 
d’associacions de tercera edat. L’objectiu és que el Consell de Mallorca no sigui només un organisme que 
doni ajudes a les associacions sinó que s’impliqui activament per oferir un servei i unes activitats vàlides 
per a tota aquesta gent que s’ho mereix i, per això, assegura que faran feina de valent en aquest sentit. 

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

Es troben absents la Sra. Salom Coll i la Sra. Puigserver Servera. 

 

DEPARTAMENT D’ECONOMIA I HISENDA 

 

PUNT 16. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT 
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS CORRESPONENT ALS EXERCICIS 2014 I 
2015 DEL DEPARTAMENT D’ECONOMIA I HISENDA  
 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament 
d’Economia i Hisenda que diu: 

I. En els arxius del Departament d’Economia i Hisenda consten diverses factures 
corresponents a prestacions realitzades als anys 2014 i 2015 que, amb inobservança del 
principi d’anualitat pressupostària, no varen ser satisfetes dins els exercicis 
corresponents. 
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II. Els tècnics responsables dels Serveis receptors d’aquestes prestacions, 
respectivament, han emès les memòries  justificatives de la necessitat amb el vist i plau 
del secretari tècnic del Departament i la cap de servei de la Secretaria Tècnica 
d’Economia i Hisenda, el 28 d’abril de 2016, ha informat sobre la procedència de 
l’adopció del present Acord. 

III. La Intervenció General ha emès l’informe de fiscalització amb núm. de referència 
121/16 i data 4 de maig de 2016. 

IV. Procedeix el reconeixement de la despesa que en suposen per tal d’evitar 
l’enriquiment injust que implicaria no abonar a tercers els drets adquirits davant la 
Corporació i obligar als particulars a haver de recórrer davant els tribunals de justícia 
per al cobrament dels crèdits respectius.  

V. D’acord amb la legislació vigent, correspon al Ple del Consell de Mallorca, previ el 
dictamen de la Comissió Informativa corresponent, el reconeixement extrajudicial de 
crèdits. 

Per tot l’exposat anteriorment, d’acord amb la base 26 de les d’execució del Pressupost 
per a l’exercici 2016, propòs al Ple de la Corporació que adopti el següent: 

ACORD 

1. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits de les factures incloses en les 
relacions F detallades seguidament: 

Departament d’Economia i Hisenda 
Partida 
pressupostària 

Codi Relació  
Import/euros 

Servei d’Intervenció 70.93100 F/2015/40 940,04 
Servei de Tresoreria 70.93410 F/2015/41 1.424,60 
Servei d’Hisenda 70.93120 F/2015/37 14.408,88 
Serveis d’Informació Turística 70.43210 F/2015/61 643,70 
Artesania 70.43900  F/2014/158 270,00 
  TOTAL 17.687,22 

Per import de 14.607,69 € (CATORZE MIL SIS-CENTS SET EUROS AMB 
SEIXANTA-NOU CÈNTIMS), més 3.022,83 € (TRES MIL VINT-I-DOS EUROS 
AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS) en concepte d’IVA, i amb una retenció d’IRPF 
de 56,70 € (CINQUANTA-SIS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS) fent un total de 
17.687,22 € (DISSET MIL SIS-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB VINT-I-DOS 
CÈNTIMS). 

2. Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació a favor de les persones físiques o 
jurídiques que consten a les relacions adjuntes amb càrrec a les operacions comptables 
RC núm. 220160002079, 220160002078, 220160002087, 220160001835 i  
220160002329. 

3. Proposar al conseller d’Economia i Hisenda que ordeni el pagament a favor de les 
persones físiques o jurídiques que consten en les relacions F adjuntes. 

4. Traslladar aquest Acord al Servei de Fiscalització de Contractació i al de Pressuposts 
i Comptabilitat de la Intervenció. 
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El Sr. BONET (conseller executiu d’Economia i Hisenda) indica que ja se va explicar convenientment en 
la Comissió Informativa. Tot i això, es mostra disposat a donar més explicacions, si s’escau.   

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

Es troben absents la Sra. Salom Coll i la Sra. Puigserver Servera. 

 
PUNT 17. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT NÚM. 11 
DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST DE L’INSTITUT 
MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS DE L’EXERCICI 2016 PER HABILITAR 
CRÈDIT A PARTIDES DEL CAPÍTOL VI I VII (EXT 02/16 SUP 02/16). 
 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament 
d’Economia i Hisenda que diu: 
 
Vista la providència del conseller del Departament d’Economia i Hisenda de data 2 de 
maig de 2016 en què, a proposta de la presidenta de l’Institut mallorquí d’afers socials 
(IMAS), i atenent a les necessitats que s’especifiquen a les memòries corresponents, de 
les quals n’hi ha constància en els antecedents de l’expedient, ordenà la incoació d’un 
expedient de modificació de crèdits en el Pressupost de l’IMAS per a l’exercici 2016 a 
l’objecte de poder atendre algunes despeses, les aplicacions a les quals s’havien 
d’imputar no estaven previstes en el pressupost vigent o les previsions no eren 
suficients.  
 
Vist que en data 29 d’abril de 2016, la presidenta de l’IMAS resolgué aprovar el canvi 
de destí de part dels crèdits incorporats a la modificació pressupostària  núm.4 ROM 
2/2016 atès que no s’ajustaven a les necessitats reals d’inversió que, degut a la 
conjuntura econòmica i la manca de crèdits al capítol VI té l’IMAS per a l’exercici 
2016. 
 
Vist l’informe de la Intervenció general, on consten les operacions de modificacions de 
crèdits que es proposen per atendre les despeses esmentades, i d’acord amb allò que es 
preveu en els articles 177 i 180 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat per RD Legislatiu  2/2004, de 5 de març, concordant amb els articles 35 
a 38 del RD 500/1990, de 20 d’abril i amb la base 10 de les d’execució del pressupost 
per a 2016. 
 
Vist que la competència per aprovar els crèdits extraordinaris i suplements de crèdits, 
d'acord amb el que disposa l'article 177.2 TRLRHL i l'article 37.3 del RD 500/1990 de 
20 d'abril, correspon al Ple amb subjecció als mateixos tràmits i requisits que els 
pressuposts, la consellera d’Hisenda i Funció Pública proposa al Ple de la Corporació 
que adopti el següent. 
 
ACORD: 
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PRIMER.- Aprovar l’expedient núm. 11 de modificació de crèdits en el pressupost de 
l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, per a la concessió de crèdits extraordinaris 
finançats amb baixes d’altres partides d’acord amb el següent detall: 
 

A) CRÈDITS EXTRAORDINARIS. PARTIDES CAP. VII, FINANÇADES AMB BAIXA

Org. Fun. Eco. 2016 Descripció
Crèdit 

Extraordinari

20 23135 78000 AJUDES PER INVERSIONS A JOVES EN PROCÉS D'EMANCIPACIÓ 20.000,00 €

20.000,00 €

BAIXES PER ANUL·LACIÓ. PARTIDES CAP.IV.

Org. Fun. Eco. 2016 Descripció
Baixa per 
anul·lació

20 23135 48004 AJUDES A JOVES EN PROCÉS D'EMANCIPACIÓ 20.000,00 €

20.000,00 €  
 

B) SUPLEMENTS DE CRÈDITS. PARTIDES CAP. VI

Org. Fun.
Eco. 
2016

Projecte CIF IMPORT Descripció
Quantitat 

incorporada
Suplement de 

crèdit

20 23135 62280 2015.2.23160.1 S0711002F 255.000,00 EDIFICIS I ALTRES CONTRUCCIONS MENORS I FAMILIA 2015 1.000.000,00 € 255.000,00 €

255.000,00

BAIXES PER ANUL·LACIÓ. PARTIDES CAP. VI.

Org. Fun.
Eco. 
2016

Projecte CIF IMPORT Descripció
Quantitat 

incorporada
Baixa per 
anul·lació

10 23129 76780 2015.2.23129.1 S0711002F 255.000,00 € APORT. CAPITAL CONSORCI ATENCIO A LA DEPENDENCIA EX. ANTERIO296.463,61 € 255.000,00 €

255.000,00

FINANÇAMENT

FINANÇAMENT

 
 
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. 

 

La Sra. MIRALLES (vicepresidenta 2ª de l’IMAS) inicia la seva intervenció.  

Explica que es tracta de dues modificacions de crèdit, que ja se varen explicar en la reunió de la Comissió 
Informativa. Tot i això, les explica. 

La primera és un canvi de capítol (del 4 al 7), pel fet que les ajudes per emancipació es trobaven en el 
capítol 4, per a despeses corrents, per bé que en realitat són per a inversions (compra d’ordinadors, 
bicicletes) per als joves emancipats.  

La segona també és un canvi de partida que té com a finalitat la compra d’un centre de primera acollida 
residencial per als menors adolescents, per la qual cosa se va demanar un informe i pressupost a 
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l’arquitecte. Segons aquest informe, el cost serà d’1.250.000 € i, atès que en una altra partida tenien 
disponibles 250.000 €, n’han fet ús. 

El Sr. PASTOR (El Pi-Proposta per les Illes) intervé tot seguit anunciant que el seu Grup s’abstendrà de 
votar aquesta proposta. 

Recorda que en la Comissió Informativa anterior va sorgir el dubte de si existia en el pressupost anterior 
l’assignació a la partida per a la compra d’aquest centre, és a dir, despeses que no s’havien executat. Per 
aquest motiu se va demanar si les incorporacions al pressupost actual procedien d’aquestes partides 
anteriors, però no se va aclarir el dubte.  

En conseqüència, torna a demanar l’aclariment oportú.  

La Sra. ROIG (PP) intervé a continuació tot plantejant el mateix que acaba de dir el Sr. Pastor, perquè ja 
se va fer també en la Comissió Informativa.  

Reitera que l’expedient núm. 10 de modificació de crèdits de l’exercici 2015, que se va presentar al Ple 
del mes d’abril, un expedient de liquidació important perquè contenia 5 M€ d’amortització de préstecs, i 
una aportació per a despesa corrent a l’IMAS de 4,5 M€, també contenia una aportació a l’IMAS d’1 M€ 
per fer inversions i més concretament per a la compra d’un centre de dia.  

Retreu que no s’hagués executat aquesta despesa tal i com s’establia en l’esmentat expedient, perquè ara 
no se sap fins a quin punt és necessari fer més aportacions econòmiques.  

Per les raons que ha explicat vol saber si s’ha gastat o no, la partida d’1 M€.  

La Sra. MIRALLES intervé tot seguit.  

Assenyala que el nou equip de gestió de l’IMAS va començar la seva feina el mes de juliol de 2015.  

Explica que no hi havia temps suficient per dur endavant el procediment administratiu necessari per 
executar la despesa d’1 M€, raó per la qual se va decidir que aquesta quantitat se passaria al pressupost de 
2016.  

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

 

Es troben absents la Sra. Salom Coll i la Sra. Puigserver Servera. 

 

DEPARTAMENT DE TERRITORI I INFRAESTRUCTURES 

PUNT 18. PROPOSTA D’ACORD DE PLE RELATIU A L’EXPEDIENT 
SANCIONADOR EN MATÈRIA DE CARRETERES AMB REFERÈNCIA ES 
NÚM. 3/2012 ( “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 pel qual es determina 
l’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 i amb l’article 15 (apartat 1r) del 
Decret 14/1994, de 10 de febrer, mitjançant el qual s’aprovà el reglament del 
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procediment a seguir en l’exercici de la potestat sancionadora (BOCAIB núm. 21, de 17 
de febrer de 1994), 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 a l’empara del Butlletí de Denúncia emès- en data 3 de febrer de 2012 i amb 
núm. 2039- per l’Agent d’Explotació núm. 018, i mitjançant Resolució de la consellera 
executiva de Territori i Infraestructures del Consell de Mallorca de data 20 de juliol de 
2015, es va disposar la incoació d'expedient sancionador contra l’entitat “Malla, S.A.” 
(amb NIF núm. A-07015605), per la presumpta comissió d’una infracció contra la Llei 
5/1990, de 24 de maig, de Carreteres de les Illes Balears (LCIB; BOCAIB núm. 77, de 
26 de juny); concretament, per afegir cartell publicitari a tanca existent, a uns 3 metres 
del bord de l’asfalt de la carretera Ma-19 (punt quilomètric 16,400; terme municipal de 
Llucmajor) i uns 9 metres d’alçada, i sense autorització del Departament d’Urbanisme i 
Territori del Consell de Mallorca.  

Atès l’informe jurídic i proposta de resolució de l’instructor de l’expedient de dia 24 de 
febrer de 2016 (registre de sortida núm. 4351) i notificada en data 25 de febrer de 2016. 

 
Ateses les al·legacions (amb entrada al registre del Departament de Territori i 
Infraestructures del Consell de Mallorca en data 16 de març de 2016, i amb núm. 1669) 
a dita proposta presentades pel Sr. Lorenzo Terrasa Reynés, en representació de l’entitat 
“Malla, S.A.”. 

 

Atès l’informe emès- en data 31 de març de 2016 i amb registre de sortida núm. 1780- 
pel coordinador d’Explotació (Sr. Guillem Vila Alemany). 

 

Atès l’informe jurídic de valoració de dites al·legacions emès pel tècnic 
d’Administració general en data 4 d’abril de 2016. 

 

I atesa la proposta de la consellera executiva de Territori i Infraestructures de data 25 
d’abril de 2016. 

El Ple del Consell de Mallorca, en ús de les atribucions que li són conferides per la 
Disposició Addicional 6na de la Llei 16/2001, de 14 de desembre, d’atribució de 
competències als Consells Insulars en matèria de carreteres i camins, i per majoria 
simple dels membres presents, ACORDA:    

 

1. DESESTIMAR les al·legacions a la proposta de resolució de l’instructor 
de l’expedient de 24 de febrer de 2016 presentades- en data 16 de març 
de 2016- pel Sr. Lorenzo Terrasa Reynés (en representació de l’entitat 
“Malla, S.A.”, amb NIF núm. A-07015605), tot confirmant íntegrament 
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el contingut de dita proposta excepte pel que fa a l’import de la sanció 
proposada, el qual es redueix de 12.500,00 € a 9.500,00 €. 

 
2. IMPOSAR a l’entitat “Malla, S.A.”, amb NIF núm. A-07015605, una 

sanció de NOU MIL CINC-CENTS EUROS (9.500,00 €), per la 
comissió d’una infracció administrativa, amb caràcter de molt greu, 
contra la Llei 5/1990, de 24 de maig, de Carreteres de les Illes Balears 
(LCIB); concretament, per executar- dins la zona de protecció de la 
carretera i sense la preceptiva autorització del Departament d’Urbanisme 
i Territori del Consell de Mallorca- una obra (afegir un cartell publicitari 
de considerables dimensions- “Decathlon”- a una tanca existent) que pot 
posar en perill la seguretat del trànsit en no trobar-se la tanca resultant- 
respecte de la calçada- a una distància de al manco una vegada i mitja la 
seva alçada (com ja hem dit, el cartell denunciat es troba situat- respecte 
de la carretera Ma-6020- a una distància de 3 metres i una vegada afegit 
el mateix a la tanca prèviament existent l’alçada total és de 9 metres). 

 
3. NOTIFICAR aquesta resolució als interessats, tot adjuntant una còpia de 

l’informe jurídic i proposta de resolució de l’instructor de l’expedient de 
dia 24 de febrer de 2016 així com de l’informe jurídic del tècnic 
d’Administració general de dia 4 d’abril de 2016. 

 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-vuit 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). 

 

Es troben absents la Sra. Salom Coll i la Sra. Puigserver Servera. 

 

PUNT 19. PROPOSTA ACORD PLE RELATIU A L´EXPEDIENT 
SANCIONADOR EN MATÈRIA DE CARRETERES (ES NÚM. 26/2015), 
INCOAT A L’ENTITAT “SERFOAG, S.L.”.  

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’ 
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ACORD 

 
Atès el Butlletí de Denúncia emès- en data 5 de novembre de 2015 amb núm. 2130 
Zelador d’Explotació núm. 014, i mitjançant Resolució de la consellera executiva de 
Territori i Infraestructures del Consell de Mallorca de data 25 de novembre de  2015  es 
va disposar la incoació d’expedient sancionador contra l’entitat SERFOAG, S.L. (amb 
CIF B-57250771), per la presumpta comissió d’una infracció contra la Llei 5/1990, de 
24 de maig, de Carreteres de les Illes Balears (LCIB; BOCAIB núm. 77, de 26 de juny); 
concretament, a la carretera Ma-1014 , sentit creixent (terme municipal de Calvià) entre 
els punts quilomètrics 1,100 i 1,600, embrutar la calçada amb fang.   

Atès l’informe jurídic i proposta de resolució de l’instructor de l’expedient de dia 10 de 
febrer de 2015 (registre de sortida núm. 3189) i notificada al BOE en data 15 de març de  
2016. 

 

I atesa la proposta de la  consellera executiva  de Territori i Infraestructures de data 20 
d´abril de 2016. 

El Ple del Consell de Mallorca, en ús de les atribucions que li són conferides per la 
Disposició Addicional 6na de la Llei 16/2001, de 14 de desembre, d’atribució de 
competències als Consells Insulars en matèria de carreteres i camins, i per majoria 
simple dels membres presents, ACORDA:    

1. IMPOSAR a l’entitat “SERFOAG, S.L..”, amb CIF núm. B-57250771 , una 
sanció de SIS MIL DEU  EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS (6.010,12 €), 
per la comissió d’una infracció administrativa, amb caràcter de molt greu, 
contra la Llei 5/1990, de 24 de maig, de Carreteres de les  Illes Balears 
(LCIB); concretament, per l´abocament -dins zona de domini públic- de fang 
a la carretera Ma-1014, sentit creixent (terme municipal de Calvià) entre els 
punts quilomètrics 1,100 i 1,600, sent un perill per a   la circulació de 
vehicles. 

 
2. NOTIFICAR aquesta resolució als interessats, tot adjuntant una còpia de 

l’informe jurídic i proposta de resolució de l’instructor de l’expedient de dia 
10 de febrer de 2016. 

 

Contra aquesta Resolució que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar el 
recurs d´alçada davant la Presidència del Consell de Mallorca en el termini d´UN MES , 
comptador a partir del dia següent al de la notificació de la present Resolució. No 
obstant l´anterior, es pot exercitar, si n´és el cas, qualsevol atre recurs que s´estimi 
pertinent (articles 48.2, 58.2, 109, 114.1 o 115.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de règim jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú 
-LRJPAC- en relació amb l´article 22 de la Llei 8/2000, de 27 d´octubre, de Consells 
Insulars). 

La sanció imposada haurà de ser efectiva dins el període voluntari establert a l´article 
62.2 de la Llei General Tributària (Llei 58/2003, de 17 de desembre), en els següents 
terminis: 
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a. Si el termini per a presentar el recurs d´alçada s´exhaureix, sense que s´hagi 
presentat el mateix, entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data 
d´exhauriment fins al dia 20 del mes posterior, o si aquest no fos hàbil, fins a 
l´immediat hàbil següent. 

b. Si el termini per a presentar el referit recurs s´exhaureix, sense que s´hagi 
presentat el mateix, entre els dies 16 i darrer de cada mes, des de la data de 
l´exhauriment fins al dia cinc del segon mes posterior o, si aquest no fos hàbil, 
fins a l´immediat hàbil següent. 

El pagament podrà fer-se efectiu a qualsevol de les oficines bancàries que hi figuren en 
el document d´ingrés, del qual us adjuntem 2 exemplars (un per l´entitat bancària i 
l´altre per vosté). Transcorreguts els esmentats terminis sense haver-se fet efectiu 
l´ingrés, es procedirà a la seva exacció per la via de constrenyiment. 

 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-vuit 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). 

 

Es troben absents la Sra. Salom Coll i la Sra. Puigserver Servera. 

 

PUNT 20. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT 
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS DEL DEPARTAMENT DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES (DIRECCIÓ INSULAR D’INFRAESTRUCTURES I 
MOBILITAT), IMPORT: 18029,97 EUROS. 

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

1. Diverses empreses   han presentat factures   amb destí al departament Territori i 
Infraestructures  (Direcció Insular de Infraestructures i Mobilitat )  i no han pogut  
seguir el procediment legalment establert. 

2. S’ha emès memòria justificativa subscrita pel tècnic responsable del servei  amb es 
vist-i-plau del Secretari tècnic. 

3. La disposició addicional dinou  del  TRLCSP estableix la responsabilitat patrimonial 
de les autoritats i personal al servei de les administracions públiques derivades de les 
seves actuacions afegint que, “la infracció o aplicació indeguda dels preceptes que conté 
el text refós de la llei de contractes del sector públic 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”. 

4. Es 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. 

5. S’ha remès la documentació pertinent a Intervenció general per a la seva fiscalització. 
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Per tot això i en virtut de les competències que em confereix la legislació vigent règim 
local i d’acord amb la base 26 de les d’execució del pressupost de 2016 en relació a la 
competència del reconeixement extrajudicial de crèdits, el Conseller executiu 
d’Urbanisme i Territori  proposa al Ple de la Corporació que adopti el següent : 

ACORD 

 
1.- Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit que se detallen a la relació adjunta 
per import de 18.029,97 .€ 

2. Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació de la indemnització  per import total de 
18.029,97  €, contreta pel departament Territori i Infraestructures  (Direcció Insular de 
Infraestructures i Mobilitat )  ,  a favor de les persones físiques o jurídiques i amb la 
distribució que consten a la relació adjunta. 

3. Proposar al conseller  executiva d’Economia i Hisenda   l’ordenament del pagament. 

4. La infracció o aplicació indeguda dels preceptes que conté el text refòs de la llei de 
contractes del sector públic 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. 

5. Notificar aquest Acord a Intervenció General. 

 

El Sr. PASTOR (El Pi-Proposta per les Illes) adverteix que a cada Ple hi ha un determinat nombre de 
punts que corresponen a reconeixements extrajudicials de crèdits. Sap que molts REC són d’exercicis 
anteriors i creu que estaria bé que, d’una vegada, es posassin al dia, començar de bell nou i intentar que 
els REC siguin quelcom accidental i esporàdic i no la forma habitual de pagar factures a cada Ple. 

Així doncs, li demana al conseller executiu d’Economia i Hisenda, Sr. Bonet, si encara queden moltes 
factures pels calaixos donat que avui en tornen dur dels anys 2011 i 2012 i el mes passat en varen aprovar 
una de l’any 2008.  

Per això, vol saber si encara queden moltes factures dins els calaixos pendents de comptabilitzar o si bé 
aquestes ja són les darreres pendents i aquests seran els darrers plens en què duran factures antigues via 
REC. 

El Sr. BONET (conseller executiu d’Economia i Hisenda) aclareix que s’hi duen factures i subvencions i 
en continuaran duent fins al moment en què puguin regularitzar tot el que hi ha pendent. Tot i això poden 
sorgir, per distints motius, factures que no s’esperin. 

Assegura que s’estima més, en lloc d’anar agrupant factures i dur a un Ple un gran llistat de 
reconeixements extrajudicials de crèdits, anar-les pagant així com es resolen els expedients i potser 
aquesta és la raó per la qual encara tenen REC a cada Ple però considera que és més important pagar en 
tenir l’expedient resolt que no, per una qüestió estètica, esperar a tenir-ne molts i fer un gran llistat de 
reconeixements extrajudicials de crèdits. 

Segons li consta i tenint en compte que no coneix el detall de tots els departaments, sembla ser que encara 
queden factures i subvencions pendents de resoldre. 

El Sr. PASTOR pensa que, després d’un any de govern, ja no haurien de sortir moltes factures més. 
Considera que els departaments haurien de saber, encara que fos de manera aproximada, si tenen factures 
pendent o si no en tenen. 
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Sol·licita que li facin arribar un llistat de, com a mínim, totes les factures pendents de pagament que, a dia 
d’avui, hi ha al Consell de Mallorca corresponents a altres exercicis. Així, almanco, poden tenir 
constància de totes i cadascuna de les factures que queden als calaixos o que s’estan tramitant per pagar-
les i així conèixer quina és la situació real del Consell de Mallorca. 

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

 

Es troben absents la Sra. Salom Coll i la Sra. Puigserver Servera. 

 

DEPARTAMENT DE BENESTAR I DRETS SOCIALS 

 

PUNT 21. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL RECONEIXMENT 
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS DE L’INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS 
SOCIAL, EXP.6/2016. 

Es dóna compte de la següent proposta de la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers 
Social 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  

Per tot això, propòs al Ple adopti el 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 NOU-CENTS MIL VUIT-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB 
SETSE CÈNTIMS (900.839,16 €). 
 
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. 

 

El Sr. PRESIDENT suggereix que els punts núm. 21 i 22 es tractin conjuntament donat que versen sobre 
el mateix tema. 

La Sra. PUIGSERVER (consellera executiva de Benestar i Drets Socials) comenta que ambdós punts 
corresponen als programes A i B com ja va explicar el gerent de l’IMAS en Comissió Informativa. 

Ressalta que, des del moment de tancar-se l’informe d’Intervenció, s’ha avançat en els dos programes. 
Del B ja s’està tramitant la licitació però, pel que fa al B2 i al B5 s’ha interposat un recurs per part 
d’Espiral, tot i que s’està solucionant. 

Quant als programes A, fa constar que tenen feta la revisió del crèdit i l’expedient està en el Servei Jurídic 
per tal de començar-ne la licitació. 

Igualment destaca que s’està avançant amb les entitats amb relació al reglament de concertació tot i que, 
malauradament, encara hauran de pagar factures via REC. 

La Sra. SERRA (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) anuncia que el seu Grup votarà a favor dels dos 
punts atès que volen donar una mà, des de Ciutadans, als centres de menors perquè no deixin de fer la 
tasca que els correspon. 

Per altra banda comenta que li agrairia a la Sra. Puigserver que, al més aviat possible, es posin en marxa 
els concursos d’aquests programes perquè la situació actual no continuar així per molt de temps. 

El Sr. PASTOR (El Pi-Proposta per les Illes) recorda que, fins ara, el seu Grup havia votat a favor 
d’aquest tipus de REC perquè consideraven que la situació ho requeria, però el crèdit ja s’ha acabat. 

D’aquest tema n’estan parlant des del passat mes de desembre. Avui celebren el Ple de mes de maig i hi 
ha programes que encara ni tan sols no estan en licitació, la qual cosa els pareix que és una situació 
gravíssima que denota una clara falta de funcionament del Departament de Benestar i Drets Socials i, 
concretament, de l’IMAS. 

No sap que hi fa comptes fer el president ja que, al cap i la fi, la responsabilitat final és seva i no poden 
dir a cada Ple que hi estan fent feina i que sembli, al final, que la culpa la tenen els tècnics de la casa que 
no són àgils o que la institució no és àgil però que els polítics fan feina. 

Remarca que des del mes de desembre estan parlant d’aquesta situació i avui, que celebren el Ple de maig, 
creu que ja és hora d’exigir, d’una vegada per totes, responsabilitats i li correspon fer-ho al president de la 
institució. 

La Sra. CIRER (PP) constata que no n’hi ha d’altra que repetir els mateixos arguments que s’han exposat 
altres vegades. 



 150 

El Partit Popular, igual que El Pi-Proposta per les Illes, hi votaria en contra per la ineficàcia de l’IMAS 
amb relació a aquest tema però, això no obstant, s’hi abstendran precisament perquè entenen que les 
entitats fan feina i donen cobertura als nins i nines  que tenen acollits als centres i és de justícia que 
puguin cobrar la feina feta. La realitat és que el que pertocaria seria votar en contra d’una situació que fa 
molts de mesos que se repeteix. 

Anuncia, a continuació, que llegirà unes paraules que té per escrit d’un correu electrònic de dia 9 de 
desembre de 2015 de la vicepresidenta 2a de l’IMAS a través del qual garantia que: “El Consell de 
Mallorca ja ho té fet i té assegurat que les entitats de menors no estiguin sense cobertura jurídica durant 
l’any 2016, ja que estaran cobertes mitjançant un contracte administratiu com el que tenen ara en vigor.” 

Això li consta en escrit remès per correu electrònic i, tenir les coses per escrit, fan que les puguin guardar 
i treure-les o mirar-les quan hom vol. Remarca que és un correu electrònic de data 9 de desembre passat, 
com deia el Sr. Pastor, amb relació a una proposta que el Partit Popular presentava al Ple de dia 10 de 
desembre de 2015. 

Hom diu que l’Administració no parla ni escolta sinó que escriu i en els escrits d’Intervenció hi són els 
informes de disconformitat d’aquests REC, informes que diuen que “no es pot considerar procediment 
ordinari i continua actualment sense iniciar-se cap procediment de contractació”.  

Tot i voler confiar en la voluntat i les bones paraules de la Sra. Puigserver quan els diu que hi estan fent 
feina, considera que aquesta feina hauria de ser concretada o comentar-se-la a la interventora perquè els 
informes d’Intervenció que s’adjunten (informes que són de data 25 o 26 d’abril) a aquestes propostes de 
REC tornen a deixar molt clar que “continua actualment sense iniciar-se cap procediment de 
contractació” per justificar la disconformitat d’aquests REC. 

Està bé que diguin que hi fan feina però ja és el moment per, a part de continuar fent aquesta feina, deixin 
clar un calendari tant als consellers del Ple com a les entitats i saber quin dia de quin mes passarà tal cosa, 
és a dir, fixar un calendari que ofereixi una mica de solució a aquesta negligència o mala actuació que 
s’ha tengut.  

Reconeix que hi ha dificultats i recorda que durant els primers mesos de govern del PP al Consell de 
Mallorca en varen tenir moltes a l’hora de poder pagar les entitats i haver-los de dir que no podrien cobrar 
un mes determinat, ni el següent ni l’altre. Era una molt mala pràctica però s’havien d’asseure i donar un 
horitzó temporal a la feina que estaven fent perquè les entitats i l’oposició sabessin a què s’han d’atendre. 

També hi ha altres qüestions a damunt la taula. Aquell mateix escrit deia que feien feina amb la cartera de 
serveis i és cert que s’hi ha avançat molt i ja se n’ha fet l’aprovació inicial, per la qual cosa els han 
felicitat, però l’escrit també deia que el juny de 2016 els centres podrien presentar la sol· licitud per 
acollir-se a concerts en lloc de contractes.  

En conseqüència, demana com quedarà això ja que serà el mes de juny de 2016 i encara no tendran els 
contractes en vigor de la feina que s’està fent el 2016. També demana quina licitació trauran el 2016 
perquè gairebé poden esperar un poc i treure’n la de 2017 i deixar els contractes i passar a concerts. 

La veritat és que se’n generen moltes incògnites i hi ha una mena de nebulosa sobre aquest tema, la qual 
cosa no és bona ni per a la Sra. Puigserver, ni per a les entitats de menors, ni per al Consell de Mallorca 
en general. 

Per això, li sol· licita a la Sra. Puigserver que hi posi tota la seva atenció i tengui present que de totes les 
prioritats que té –que són moltes– aquesta és de les més importants perquè, com deia el Sr. Pastor, en 
parlen des del mes de desembre i, pel bé de tots, cal que marquin un calendari; unes fites que deixin clar a 
què s’han d’atendre d’aquí a final d’any. 

La Sra. PUIGSERVER exposa que s’estima més no fixar-ne un calendari tot i que tenen una previsió feta 
(el maig els programes B i el juny els programes A) perquè surten imprevists que fan que no es puguin 
acomplir les previsions. Aquests imprevists són de caire tècnic i per causes que coneixen les entitats 
perquè els hi han explicades. 

L’informe d’Intervenció sobre els programes B és diferent al dels programes A. Els programes B se sap 
que ja s’estan licitant però l’informe sobre els programes A no podrà canviar fins que no surti la licitació 
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publicada en el BOIB. De totes maneres, la interventora delegada de l’IMAS sí que coneix tota la feina 
que s’hi està fent. 

Les entitats tenen clar, en tot moment, quins són els procediments, estan cobertes i els paguen totes les 
factures. Varen arribar a un acord i una previsió amb les entitats i no estan cap més sense cobrar i, per 
tant, el servei als infants està cobert. 

Reconeix que no li agrada aquesta situació i, si bé pel desembre varen dir que el tema estaria solucionat 
en els mesos de gener i febrer en acabar els contractes vigents ja que tendrien llests els nous contractes 
però hi va haver un problema de preus per no tenir un conveni del sector de protecció. 

En resum assenyala que hi ha una sèrie de circumstàncies que els fan estar en aquest punt però recalca 
que va explicant la situació en cada moment i que hi fan tots els esforços possibles, tant la vicepresidenta 
com ella mateixa i la directora insular, però la feina l’han de fer els serveis jurídics i econòmics de 
l’IMAS així com els tècnics de Menors i, aleshores, per molt que els polítics hi facin esforços, ells han de 
treure la feina i, si van amb presses, surten errades que no poden controlar. 

El Sr. PASTOR retreu que la Sra. Puigserver digui que, si van amb presses, es cometen errades que no 
són de la seva responsabilitat. En aquest sentit demana quina és, doncs, la persona responsable, qui és que 
comet les errades i quines mesures ha pres la Sra. Puigserver contra la persona que comet errades. 

Considera que la Sra. Puigserver tira balons fora i fa veure que no és responsable de res però la veritat és 
que aquí hi ha responsables: avui és dia 12 de maig i les entitats no tenen cobertura jurídica ni legal. 

Fa notar que no estan parlant de la recollida de fems, ni de la neteja viària o de qualsevol altre tipus de 
servei que pugui prestar una administració pública. Estan parlant de menors; de persones; d’entitats que 
presten un servei i que no tenen cap tipus d’empara jurídica per prestar aquest servei. 

Aquesta situació requereix d’assumpció de responsabilitats. Si la Sra. Puigserver diu que no és culpa seva 
i té responsables, li agradaria que els digués qui és el responsable que els ha duit a què avui, dia 12 de 
maig, tenguin un informe d’Intervenció contrari a pagar aquestes factures. 

Assegura que la Sra. Puigserver ha dit que hi ha responsables i insisteix a dir-li que voldria que digués qui 
és aquesta persona o qui són aquestes persones responsables de la situació en què estan avui. 

No poden estar cada mes així, és a dir, que la Sra. Puigserver comparegui al Ple, amb bona cara, i digui 
que hi estan fent feina. Ja s’imaginen que hi fa feina però la feina s’ha de fer ben feta i la Sra. Puigserver 
no la fa ben feta i és la responsable política d’aquesta situació que tenen avui els centres de menors de 
Mallorca.  

Remarca que la Sra. Puigserver n’és l’única responsable i li diu que aprengui que la responsabilitat no és 
dels tècnics sinó seva i, si no hi està capacitada, li ho digui al president i presenti la seva dimissió. Ja no li 
poden demanar més clar. La Sra. Puigserver, a dia d’avui, ha de demanar responsabilitats o, per si 
mateixa, fer una passa enrere. 

La Sra. CIRER assenyala que, si bé les paraules del Sr. Pastor són un poc dures, la Sra. Puigserver les ha 
d’entendre. 

Tot seguit li demana si d’ençà que ha arribat a l’IMAS ha canviat la plantilla de personal. A ella li consta 
que no ha canviat ni la secretaria delegada, ni la intervenció delegada, ni la plantilla de Menors i, per tant, 
no és que hi hagi un personal nou que mai no ha elaborat uns plecs ni s’ha trobat mai amb aquesta 
situació. 

Tampoc les entitats de menors tenen 2 anys de vida. De fet, hi ha entitats que ni la Sra. Puigserver ni ella 
mateixa no eren nades i ja existien com entitat en època de l’antiga Protecció de Menors. Remarca hi ha 
entitats de menors que gairebé són centenàries. 

La situació és molt difícil d’entendre. Estan davant unes entitats que tenen una experiència que, sumant 
tots els anys de feina dels presents, per ventura no arribarien a sumar els anys de feina de les entitats, és a 
dir, que ja tenen prou antiguitat i experiència. Per altra banda, estan davant una plantilla de l’IMAS 
nombrosa, tècnica i coneixedora d’aquests temes i, per una altra banda, es troben davant un nou equip 
polític.  
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Planteja que si el president ha posat la Sra. Puigserver al capdavant de l’IMAS i compta amb dues 
vicepresidències, directors insulars i tot el que necessita per fer la seva feina, aleshores se suposa que hi 
ha una capacitat per fer-hi feina que se suma al personal que no és la primera vegada que fa aquests plecs. 

A més a més, es troben amb una situació que és prèvia a un canvi per passar de contractes a concerts i a 
posta hi han fet feina: es va modificar la Llei de serveis socials, s’ha elaborat la cartera de serveis, etc., és 
a dir, que pareix que la feina la tenen dreçada però llavors, incomprensiblement, es troben amb una 
situació que mai no s’havia donat. 

Així doncs, pensa que la Sra. Puigserver ha d’entendre la postura de l’oposició quan fan notar que no 
comprenen el que està passant a l’IMAS amb relació a aquest tema. Vol pensar que aquest model 
d’atenció al menor es basa en la confiança amb les entitats o, si no, ha de pensar que hi ha qualque cosa al 
darrere que vol propiciar no sap què: un canvi, prescindir de les entitats i que ho faci tot l’Administració, 
etc. 

S’ha d’entendre que davant aquesta situació, a l’oposició se li generin dubtes ja que és una situació de 
negligència però, alhora, molt incomprensible per a aquells que mínimament coneixen un poc la institució 
i desitgen que se surti d’aquesta situació. 

La Sra. PUIGSERVER manifesta que no hi veu res estrany sinó que, simplement, els plecs que varen 
sortir el mes de desembre varen sortir malament pel tema econòmic.  

Ressalta la feina feta amb les entitats –reunir-se amb elles i parlar-ne– perquè ha fet que estiguin 
tranquil· les en el sentit que l’IMAS confia en elles i vol seguir fent la feina amb elles. 

Reitera que hi continuen fent feina i puntualitza que a l’hora de redactar els plecs ha estat difícil arribar a 
un acord amb les entitats per tal de millorar els plecs antics ja que els havien de refer i hi han volgut 
introduir unes millores que han allargat els terminis. 

Per concloure, fa constar que ella confia plenament en els tècnics de l’IMAS, que fan la feina que han de 
fer però els procediments són molt llargs i, per treure una nova licitació per via d’urgència, que és com ho 
volgueren fer, va ocasionar que l’informe econòmic no fos favorable per a les entitats. Ara s’està refent i 
això suposa 6 mesos de feina. 

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

 

Es troben absents el Sr. Rovira de Alós i la Sra. Salom Coll. 

 

PUNT 22. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL RECONEIXMENT 
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS DE L’INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS 
SOCIAL, EXP.8/2016. 

Es dóna compte de la següent proposta de la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers 
Social 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 
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negligència greu, constitueix falta molt greu de la que la seva responsabilitat 
disciplinària s’exigirà de conformitat amb la normativa específica en la matèria”. 

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

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

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

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

Per tot això, propòs al Ple adopti el següent 

ACORD 

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

2n. Autoritzar, disposar i reconèixer les de les factures que s’inclouen a la relació 
adjunta,  a favor dels tercers interessats i l’import de la indemnització que s’hi indica, 
per import total de CENT NORANTA-QUATRE MIL CINC-CENTS QUARANTA-
VUIT CINC EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS (194.548,83 €). 
 
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. 

 

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

 

Es troben absents el Sr. Rovira de Alós i la Sra. Salom Coll. 

 

DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT 

 

PUNT 23. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES TARIFES DE 
TRACTAMENT DE GESTIÓ DE RESIDUS URBANS DE MALLORCA PER A 
L'ANY 2016. 
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Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament de 
Medi Ambient que diu: 
 
Atès l’article 5.2.b) del Pla director sectorial per a la gestió de residus urbans de 
Mallorca. 
 
Atès el pacte vuitè de la modificació del contracte de data 21 de maig de 1992 entre el 
Consell de Mallorca i Tirme, SA relatiu al servei de gestió de residus urbans de 
Mallorca (Acord de Ple de 9 de maig de 2013) i el punt cinquè de l’estudi econòmic 
financer annex al contracte. 
 
Atesa la Llei 13/2012, de 20 de novembre, de mesures urgents per a l’activació 
econòmica en matèria d’indústria i energia, noves tecnologies, residus, aigües, altres 
activitats i mesures tributàries. 
 
Atès que el Ple del Consell de Mallorca en sessió de data 14 de gener de 2016 va 
adoptar l’acord d’aprovar inicialment les tarifes de tractament de gestió de residus 
urbans de Mallorca per a l'any 2016. 
 
Atès que el 3 de febrer de 2016, amb registre d’entrada núm. 2.640, l’Ajuntament de 
Campos presenta al·legació a la tarifa de específica pel tractament dels llots procedents 
d’estacions depuradores d’aigües residuals per l’exercici 2016. 
 
Atès que el 3 de febrer de 2016, amb registre d’entrada núm. 2.679, Asaja-Balears, 
presenta al·legació a la tarifa específica pel tractament de les restes d’animals morts i 
d’escorxador que provenen del sector primari, incloent-hi els MER, i també de la 
indústria càrnia en general. 
 
Atès que l’11 de febrer de 2016, amb registre d’entrada núm. 3.701, Unió de Pagesos de 
Mallorca, presenta al·legació a la tarifa específica pel tractament de les restes d’animals 
morts i d’escorxador que provenen del sector primari, incloent-hi els MER, i també de 
la indústria càrnia en general. 
 
Atès que el 12 de febrer de 2016, amb registre d’entrada núm. 3.896, Calvià 2000, SA, 
presenta al·legació a la tarifa de específica pel tractament dels llots procedents 
d’estacions depuradores d’aigües residuals per l’exercici 2016. 
 
Atès que el 22 de febrer de 2016, amb registre d’entrada núm. 4.691, l’Ajuntament de 
Santanyí presenta al·legació a la tarifa de específica pel tractament dels llots procedents 
d’estacions depuradores d’aigües residuals per l’exercici 2016. 
 
Atès que el 5 de febrer de 2016, amb registre d’entrada n. 3.136, el grup del Partit 
Popular presenta al·legació a la tarifa de específica pel tractament dels llots procedents 
d’estacions depuradores d’aigües residuals per l’exercici 2016. 
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Atès que el 5 de febrer de 2016, amb registre d’entrada n. 3.133, el grup del Partit 
Popular presenta al·legació a la tarifa específica pel tractament de les restes d’animals 
morts i d’escorxador que provenen del sector primari, incloent-hi els MER, i també de 
la indústria càrnia en general. 
 
Atesos els informes conjunts en relació amb les al·legacions presentades a l’acord de 
Ple de 14 de gener de 2016 d’aprovació inicial de les tarifes de tractament de gestió de 
residus urbans de Mallorca per a l'any 2016 de 23 de febrer de 2016 i de 29 d’abril de 
2016. 
 
Atesa l’audiència al concessionari realitzada el 24 de febrer de 2016 i 10 de març de 
2016 i la seva conformitat de data 18 de març de 2016. 

 

Atès l’informe d’Intervenció General de 29 de març de 2016. 

 

Per tot el que s'ha exposat i atès l’article 7.h. del Decret de dia 10 de juliol de 2015, pel 
qual es determina l’organització del Consell de Mallorca, la consellera executiva del 
Departament de Medi Ambient eleva al Ple del Consell de Mallorca la següent proposta 
d' 
 

ACORD 

 
1. Desestimar la primera al·legació formulada per l’Ajuntament de Campos,  

Calvià, 2000, SA, i del Grup Partit Popular, que resulten ser les mateixes, en què 
es sol·licita la paralització de l’aprovació inicial de la tarifa de fangs i que torni 
iniciar el procediment ajustant-se al que determina la Llei 13/2012. 
 

2. Desestimar la segona al·legació formulada per l’Ajuntament de Campos i del 
Grup Partit Popular, on s’insta al Consell de Mallorca a la congelació de la tarifa 
de fangs.  

 
3. Estimar el punt segon de les al·legacions presentades per part d’Unió de Pagesos 

de Mallorca i d’Asaja Balears; i primera del Grup Partit Popular, que resulten 
ser les mateixes, d’aplicació d’una bonificació del 58,14% a la tarifa específica 
pel tractament de les restes d’animals morts i d’escorxador que provenen del 
sector primari, incloent-hi els MER, i també de la indústria càrnia en general.  

 
4. Desestimar el punt primer de les al·legacions presentades per part d’Unió de 

Pagesos de Mallorca i d’Asaja Balears, que resulten ser les mateixes, d’aplicació 
d’una bonificació del 70% a la tarifa específica pel tractament de les restes 
d’animals morts i d’escorxador que provenen del sector primari, incloent-hi els 
MER, i també de la indústria càrnia en general. 
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5. Inadmetre l’al·legació formulada per l’Ajuntament de Santanyí per haver-se 
presentat fora de termini. 
 

6. Aprovar la revisió ordinària de la tarifa RSU per l’exercici 2016 per un import 
de 135,43€/tona (IVA del 10% exclòs). 

 
7. Aprovar la revisió extraordinària de la tarifa RSU per l’exercici 2016 que suposa 

la minoració de 4,09€/tona (IVA del 10% exclòs), per variació en la gestió dels 
costos prefixats per a l’explotació de les distintes instal·lacions, en base al punt 
vuitè de l’Estudi Econòmic Financer annex a la modificació del contracte de 21 
de maig de 1992 amb Tirme, SA, relatiu al servei de gestió de residus urbans de 
Mallorca (Acord de Ple de 9 de maig de 2013). 

 
8. En conseqüència de tot l’anterior, aprovar definitivament la tarifa de tractament 

dels residus sòlids urbans per a l'any 2016 per import de 131,34€/tona (IVA del 
10% exclòs). 
 

9. Aprovar la revisió ordinària de la tarifa específica pel tractament dels llots 
procedents d’estacions depuradores d’aigües residuals per l’exercici 2016 per un 
import de 97,62€/tona (IVA del 10% exclòs).  

 
10. Aprovar la revisió extraordinària de la tarifa específica pel tractament dels llots 

procedents d’estacions depuradores d’aigües residuals per l’exercici 2016 que 
suposa la minoració de 15,81€/tona (IVA del 10% exclòs), per variació en la 
gestió dels costos prefixats per a l’explotació de les distintes instal·lacions, en 
base al punt vuitè de l’Estudi Econòmic Financer annex a la modificació del 
contracte de 21 de maig de 1992 amb Tirme, SA, relatiu al servei de gestió de 
residus urbans de Mallorca (Acord de Ple de 9 de maig de 2013). 

 
11. En conseqüència dels dos punts anteriors, aprovar definitivament la tarifa 

específica pel tractament dels llots procedents d’estacions depuradores d’aigües 
residuals per a l'any 2016 per import de 81,81€/tona (IVA del 10% exclòs). 

 
12. Aprovar definitivament la tarifa específica pel tractament de les restes d’animals 

morts i d’escorxador que provenen del sector primari, incloent-hi els MER, i 
també de la indústria càrnia en general per import de 116,01€/tona (IVA del 
10% exclòs), que els usuaris del servei públic han d’abonar a l’empresa 
concessionària la qual, en tot moment, haurà de mantenir vigent l’autorització 
administrativa per realitzar el tractament.  

 
13. Aprovar una bonificació del 58,14% sobre la tarifa general (condicionada a 

l’aprovació del punts primer, segon i tercer del present acord tarifa RSU de 
131,34€/tona), en aplicació del que preveu l’article 17.4 de la Llei 13/2012, 
resultant una tarifa específica bonificada per import de 39,64€/t, IVA del 10% 
exclòs. 
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14. En cap cas, l’aplicació de la bonificació anterior podrà suposar un increment de 
la tarifa general aplicable al servei de gestió dels residus urbans de Mallorca. 
 

15. Notificar el present acord als interessats i publicar-lo al Butlletí Oficial de les 
Illes Balears. Aquest Acord aprovatori entrarà en vigor a partir de la publicació 
de l’aprovació definitiva. 
 

16. Una vegada aprovades definitivament les tarifes esmentades en els punts 
anteriors corresponents a l’any 2016, aquestes romandran vigents mentre no 
siguin objecte de revisió.  

 

La Sra. ESPEJA (consellera executiu de Medi Ambient) inicia la seva intervenció. 

Explica que se presenta la proposta d’aprovació definitiva de les tarifes de tractament de gestió de residus 
urbans de Mallorca per a l’any 2016. Assenyala que inclou tres tarifes: la general, de residus sòlids 
urbans, que queda congelada en 131,34 €/tona; la tarifa específica per al tractament de fangs procedents 
d’estacions depuradores d’aigües residuals, que queda en 81,81 €/tona i s’apuja un 3,79% (3 euros); la 
tercera és la tarifa específica de tractament d’animals morts i d’escorxador que provenen del sector 
primari, inclosos els MER i la indústria càrnia en general, i torna a quedar congelada després d’acceptar 
les al· legacions que explicarà a continuació.  

Recorda que en la fase d’aprovació inicial, aquesta taxa era de 43,77 €/tona, però finalment queda en 
39,64 €/tona.  

Fa notar que aquestes tarifes són una previsió de futur, i contenen 25 variables.  

Explica detalladament totes les gestions preceptives que s’han fet fins a dia d’avui, reunions incloses, amb 
totes les entitats, agrupacions i administracions a les quals afecta. Assegura que en les esmentades 
reunions s’ha explicat com queda la tarifa, com se calcula, quines són les variables i el perquè del seu 
resultat.  

Indica que s’ha treballat en dues direccions: d’una banda, per aconseguir rebaixar la tarifa de carnis i 
d’altra banda, per mitigar els efectes sobre els ajuntaments de l’augment de la tarifa dels llots.  

Pel que fa al primer cas, destaca la importància de treballar per al sector agrícola i ramader. Per aquest 
motiu s’ha treballat per augmentar el percentatge de la tarifa de carnis, inclòs en la Llei 13/2012; en 
aquest cas, s’ha passat d’una bonificació del 55% (aprovació inicial)  a una bonificació del 58,14%. 

Quant al segon cas, recorda que Abaqua és l’entitat que paga la tarifa de llots, però els cinc ajuntaments 
productors estan afectats perquè han d’avançar aquest pagament. Explica com paga Abaqua als 
ajuntaments, per mitjà d’un conveni que inclou també altres aspectes referits a l’aigua i al sanejament, 
que se va aprovar a finals de 2015 i té una durada de tres anys.  

Fa notar que va ser en les reunions amb els ajuntaments quan varen conèixer aquest problema, perquè mai 
no s’havia inclòs dins aquest conveni el concepte de tarifa. Per aquest motiu se varen reunir amb 
representants del Govern balear i amb els dels ajuntaments, conjuntament, i se va poder solucionar aquest 
sobrecost amb la creació d’un conveni per incloure la tarifa dels llots. Consegüentment, al final els 
ajuntaments no paguen la tarifa i únicament avançaran aquest pagament.  

Tot seguit informa sobre les al· legacions que s’han rebut durant el període establert. Diu que n’han 
rebudes sis (Unió de Pagesos, Asaja, Ajuntament de Campos, Grup Popular, Ajuntament de Calvià i 
Ajuntament de Santanyí).  

També fa notar que se va produir un error, que ja va explicar i justificar en la passada Comissió 
Informativa, pel que fa a les al· legacions del Grup Popular, i l’explica. Diu que se varen traspaperar, 
perquè se varen confondre amb preguntes escrites, que varen arribar els mateixos dies. Assegura que es 
va tractar d’un error humà i que no tornarà a succeir.  
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Demana disculpes pel malentès que se va produir en el Grup Popular. Assegura que tan aviat com en 
varen ser conscients se va treballar per solucionar el problema i en qüestió d’unes hores ja el tenien resolt, 
se va completar i tramitar correctament i l’expedient ja es trobava en condicions de presentar-lo al Ple.  

Pel que fa a les al· legacions de l’Ajuntament de Santanyí, adverteix que se varen tramitar fora de termini, 
raó per la qual no s’han acceptat.  

Sobre les peticions de les al· legacions informades, s’estima l’al· legació de l’aplicació de la bonificació 
d’un 58,14% a la tarifa específica de carnis i s’ha desestimat la paralització de l’aprovació inicial de la 
tarifa de fangs i també la seva congelació.  

Quant a la informació sobre el procediment de la tarifa, assegura que se va donar, a la Mesa de Seguiment 
de Residus i a la Comissió Informativa. 

Per acabar reitera com queden, finalment, les tres tarifes. 

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

Fa avinent que el seu Grup en la passada Comissió Informativa ja va demanar si era possible votar per 
separat cadascuna de les tarifes.  

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

Diu que el seu Grup també va demanar votació separada, atès que la seva voluntat és votar a favor del 
punt 1 i el punt 3 i d’abstenir-se de votar el punt 2.  

Observa que per al seu Grup el punt 2 és important atès que, tot i que sembli que el percentatge és baix, 
s’ha de considerar que els ajuntaments que gestionen les depuradores paguen el tractament dels llots i la 
seva ciutadania paga el cànon de sanejament, és a dir, paguen doble imposició (el cànon de sanejament al 
seu ajuntament i el manteniment de les depuradores i el tractament dels llots). Fa notar que es tracta d’un 
greuge comparatiu que s’ha d’intentar eliminar definitivament. Diu que sembla que el Govern balear no té 
massa interès a fer-ho, o no ho pot per raons econòmiques. Indica que aquest és el motiu pel qual demana 
votació separada.  

La Sra. SOLER (PP) intervé a continuació. 

Recorda que el seu Grup també va demanar votació separada, en la darrera sessió de la comissió 
informativa.  

Adverteix que avui se torna a presentar com un sol bloc, i no sap si es tracta d’una errada humana o no.  

Quant a la informació donada en la Mesa de Seguiment de Residus, admet que se va fer, efectivament, 
però amb una greu errada humana consistent en què les al· legacions que havia formulat el Grup Popular 
es trobaven aturades, dins un calaix.  

Indica que s’hauria pogut esperar fins a aquest Ple, i aturar l’aprovació definitiva, perquè si no haguessin 
dit res en la Comissió Informativa ni el en Ple, avui s’hagués presentat i s’hagués aturat l’aprovació 
definitiva.  

Fa avinent que el seu Grup, per actuar com a oposició responsable i per no deixar en evidència el personal 
tècnic, que no en té cap culpa, va poder posar de manifest que les al· legacions del Partit Popular estaven 
dins el calaix de la taula d’algun polític.  

Tot i això, fa notar que existeix correspondència (vuit cartes) entre el Departament de Medi Ambient i 
l’empresa concessionària que posa de manifest que és possible congelar enguany la tarifa dels productes 
carnis perquè aquests necessiten molt poder calorífic per incinerar-los i és possible treure’l, actualment, 
de tot el CDR emmagatzemat dins l’empresa concessionària.  

En canvi, amb vista al futur, ja no és possible garantir aquesta congelació. Per aquesta raó, la Intervenció 
d’aquesta institució manté una observació constant sobre l’evolució d’aquestes tarifes per determinar com 
queden per a l’any que ve.  

Fa notar que se fa l’aprovació definitiva de les tarifes de l’any passat i adverteix que el proper dia 8 
d’agost és el darrer dia que té l’empresa concessionària per fer propostes per a la tarifa de l’any que ve, 
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per la qual cosa dins aquest mes de maig se tanca el termini per fer la proposta de la tarifa de 2017, quan 
aquesta institució encara està aprovant la tarifa definitiva de l’any passat.  

Qualifica la situació de mala gestió i d’una improvisació total i absoluta, quan la tarifa de sòlids urbans ja 
quedava congelada. Diu que és un motiu de preocupació no saber què pensen fer amb vista al proper any.  

Fa notar que allò que s’ha dit sobre els MER forma part de l’expedient que se presenta avui al Ple. Reitera 
les explicacions sobre aquesta qüestió. Retreu que, a més a més d’aquesta incertesa sobre la tarifa futura, 
s’augmenti la tarifa de tractament dels llots. Adverteix que el seu Grup no hi està d’acord i n’està molt 
preocupat.  

Retreu al president de la institució la seva actitud davant aquesta situació. Li diu que sembla que no veu 
res d’allò que ocorre en el Departament de Medi Ambient, que el té oblidat o que no hi vol intervenir.   

Reitera la seva preocupació i fa notar que la competència del Consell de Mallorca en matèria de Medi 
Ambient és una de les més importants, conjuntament amb Carreteres, Ordenació del Territori i Serveis 
Socials.  

Reitera els comentaris sobre l’errada humana del Departament de Medi Ambient relacionada amb les 
al· legacions que va fer el Grup Popular, i l’advertiment referit a la postura d’aquest Grup davant aquest 
fet, per responsabilitat política. Fa notar que, si no hagués actuat d’aquesta forma en el moment en què se 
va detectar i s’hagués dit avui, és obvi que en el Ple d’avui no se podria fer aquesta aprovació definitiva 
de tarifes.  

La Sra. ESPEJA intervé a continuació. 

Diu que no hi ha cap inconvenient per votar per separat les tres tarifes.  

En primer lloc, s’adreça al Sr. Pastor.  

Observa que, pel que fa a la seva afirmació en el sentit que els ajuntaments paguen dues vegades la tarifa 
de llots, està equivocat. Afirma que, a dia d’avui, allò que fan és pagar-la per endavant, però gràcies a tots 
els mesos en què s’hi ha fet feina, i reunions amb els responsables dels ajuntaments i del Govern balear, 
ara ja s’inclou aquesta tarifa en el  conveni subscrit amb Abaqua.  

Explica que quan se va fer la tarifa nova sí que hi va haver una transició i hi va haver un moment en què 
semblava que es feia un doble pagament, i aquesta és la causa del procediment judicial que mantenen els 
ajuntaments amb l’empresa concessionària.  

Reitera al Sr. Pastor que, a dia d’avui, no existeix cap pagament doble. Fa notar que l’únic diferent és la 
forma en què han de pagar els ajuntaments que tenen depuradores de llots dels que no en tenen, pel fet 
que aquests darrers han d’avançar el pagament. Tot i això, s’inclou en el sanejament del conveni 
d’Abaqua. 

En segon lloc, s’adreça a la Sra. Soler. 

Li fa avinent que l’any 2013, quan ella era la consellera responsable de Medi Ambient, no se va aprovar 
cap tarifa. També li recorda que l’any 2014 ella va presentar l’aprovació de la tarifa definitiva durant el 
mes d’abril. Diu que ho comenta per fer-ne la comparança.  

Informa que ja se treballa en la tarifa de l’any que ve, amb vista a aprovar-la a finals de 2016, atès que se 
fan totes les valoracions i s’avança tota la feina que no va ser possible avançar a l’inici d’aquesta 
legislatura; li recorda que estaven molt ocupats per tal d’evitar que Mallorca fos el femer d’Europa.  

Quant a la congelació de carnis reconeix que és cert que s’ha mantingut molta correspondència amb 
Tirme, l’empresa concessionària, atès que Tirme pretenia acceptar aquesta bonificació amb 
condicionants, que l’actual equip de gestió no acceptava. Diu que és aquest el motiu de tantes cartes.  

Assenyala que, finalment, Tirme ha acceptat aquesta bonificació sense condicionants, raó per la qual s’ha 
pogut aportar al Ple d’avui la tarifa congelada.  

La Sra. SOLER intervé tot seguit.  

En resposta als comentaris de la Sra. Espeja sobre la seva gestió al capdavant de Medi Ambient durant la 
legislatura anterior, li fa avinent que quan ella se’n va fer càrrec, el maig-juny de l’any 2013, es va trobar 
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una proposta d’augment de tarifes del 50%. Aquesta era la proposta de l’empresa concessionària, com bé 
pot confirmar, si consulta l’expedient. Tot i això, destaca que en quatre anys les tarifes se varen poder 
congelar.  

En canvi, quan la Sra. Espeja va iniciar la seva gestió, se va trobar ja com a proposta seguir congelant la 
tarifa de RSU, per la qual cosa la feina que havia de fer era pràcticament nul·la.  

També li fa avinent que durant quatre anys se va fer allò que estableix el Pla director de residus, des dels 
seus inicis. Fa notar que ja se veurà com queda la situació, d’aquí a tres anys.  

Recorda que durant la passada legislatura se va crear la tarifa específica de SANDACH i la tarifa 
específica de llots, cosa que mai no s’havia fet en aquesta institució, per bé que ho estableixi l’esmentat 
pla director.  

Adverteix que gestionar és ser responsables, i recorda que el primer any no varen gestionar la tarifa 
perquè s’hauria d’haver augmentat en un 50%. Fa notar que aquesta era la solució fàcil; de fet, observa 
que és allò que se feia des d’enrere, cada quatre anys, però això se va canviar durant la passada 
legislatura. Per primera vegada en la història de la institució se va seguir congelant la tarifa durant quatre 
anys. En canvi, retreu a la Sra. Espeja que ara ja n’augmenti una de les tarifes, la dels llots.   

Afirma que la feina de la Sra. Espeja s’havia de centrar en l’estudi necessari per tal que la tarifa de llots 
no s’apujàs, i tampoc no ho ha fet, sinó que l’augmenta, i manté les altres dues, que és la solució fàcil.  

Observa que les altres dues tarifes se presentaran l’any que ve, i ja se veurà quan i com, quina serà la 
gestió que faran.  

Per acabar diu que el Partit Popular fa una política responsable, no una política fàcil.  

La Sra. ESPEJA tanca el debat. 

Destaca el fet que la Sra. Soler aprofiti totes i cadascuna de les seves intervencions per manifestar la 
gestió magnífica que ella va fer quan estava al capdavant de Medi Ambient, durant la passada legislatura.  

Li fa avinent que, en quatre anys, no va poder ni tan sols aprovar definitivament el Pla director sectorial 
de residus sòlids urbans. I, atès que braveja tant d’aquesta magnífica gestió, li recorda que ni tan sols no 
tenia comptabilitzades plantes que són necessàries per al tractament de llots. Observa que n’hi podria 
posar molts d’altres, d’exemples de mancances en la seva gestió.  

Pel que fa a la gran promesa de la Sra. Soler d’abaixar les tarifes, li recorda que no ho va fer mai i li diu 
que un dia, proper, li podrà fer notar perquè no ho va aconseguir, atès que l’equip actual sí que fa la feina 
adequada per aconseguir-ho. L’adverteix que riurà, i molt, quan li ho expliqui.  

Explica que quan la Sra. Soler va crear la tarifa de llots ho va fer per poder congelar la tarifa general, atès 
que amb la importació de residus de l’estranger no ho podia aconseguir.  

També fa notar que l’oposició va fer els advertiments oportuns sobre els problemes que generaria la tarifa 
de llots i va insistir a destacar que es tractava d’una falsedat per poder congelar la tarifa general. 
Considera que ha quedat demostrat que era així, perquè tres anys després, efectivament, s’ha d’apujar la 
tarifa de llots, per una irresponsabilitat derivada d’altres legislatures.  

Assenyala que el seu equip ha aconseguit aturar la importació de fems de fora i no s’ha apujat la tarifa, tot 
el contrari del discurs que va mantenir la Sra. Soler quan advertia dels perills que comportava aquesta 
supressió i dels efectes d’augment que tendria en la tarifa posterior.  

Quant a les properes tarifes, diu a la Sra. Soler que ja veurà en quines condicions se presenten i podrà 
comprovar que sense la importació dels fems de fora la tarifa se manté, no s’augmenta com deia ella.  

El Sr. PRESIDENT observa que existeix un problema tècnic que impedeix que se puguin votar les tarifes 
per separat.  

Dóna la paraula al secretari general de la institució, perquè l’expliqui. 

El Sr. MAS (secretari general) recorda que ja se va advertir en la passada Comissió Informativa, pel fet 
que tots els punts estan lligats entre sí. 
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Fa notar que si, per exemple, se desestimen al· legacions i aquestes ara s’estimassin, tota la resta hauria de 
decaure.  

El Sr. PRESIDENT fa notar que no és possible votar per separat. 

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

Es troben absents la Sra. Salom Coll i la Sra. Bujosa Estarellas. 

 
PUNT 24. NOMENAMENT REPRESENTANTS DEL CONSELL DE 
MALLORCA A LA COMISSIÓ INTERINSULAR PERMANENT DEL 
CONSELL PESQUER. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament de 
Medi Ambient que diu: 
 

Vist l’article 13 del Decret 23/2015, de 24 d’abril, pel qual es regulen la composició i el 
règim de funcionament del Consell Pesquer de les Illes Balears, que estableix que la 
Comissió Interinsular Permanent del Consell Pesquer està formada per, entre d’altres, 
un representant de cada Consell Insular. 

 

Vist l’article 48 del Reglament orgànic del Consell de Mallorca, aprovat pel Ple en 
sessió celebrada el 8 de març de 2004 (BOIB núm. 38, de 16 de març de 2004) que 
estableix que “El nomenament dels representants de la corporació en tota classe 
d’òrgans col·legiats o d’entitats en els quals hagi d’estar representada serà competència 
del Ple, excepte quan la legislació corresponent assigni aquesta competència a un altre 
òrgan de la corporació. No obstant això, en casos d’urgència, la Presidència podrà 
efectuar aquests nomenaments, que hauran de ser ratificats pel Ple en la primera sessió 
que farà”. 
 
Per això, la consellera executiva del departament de Medi Ambient del Consell de 
Mallorca proposa al Ple del Consell de Mallorca que, previ dictamen de la Comissió 
Informativa General i de Comptes adopti el següent 
 

ACORD 

 

1.- Designar perquè representi al Consell de Mallorca en la Comissió Interinsular 
Permanent del Consell Pesquer, les següents persones: 

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

- Martí Mayol Serra, director del Parc Natural de Sa Dragonera (com a suplent). 
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2.- Notificar-ho a les persones interessades i a la Direcció General de Pesca i Medi 
Marí, de la conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca del Govern de les Illes 
Balears. 

 

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). 
 

Es troben absents  el Sr. Rovira de Alós, la Sra. Salom Coll i la Sra. Bujosa Estarellas. 

 
PUNT 25. NOMENAMENT DE REPRESENTANT DEL CONSELL DE 
MALLORCA, SEGON SUPLENT, AL CONSELL PESQUER. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament de 
Medi Ambient que diu: 
 

Vist l’article 4 del Decret 23/2015, de 24 d’abril, pel qual es regulen la composició i el 
règim de funcionament del Consell Pesquer de les Illes Balears, que estableix que 
integren el Consell Pesquer de les Illes Balears, entre d’altres, un representant del 
Consell Insular de Mallorca. 

 

Vist l’article 5.2 del mateix Decret 23/2015, segons el qual; Els vocals són nomenats pel 
conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, a proposta del òrgans representats en 
el si del Consell Pesquer, per un període de cinc anys. La proposta ha d’incloure els 
vocals suplents per als casos d’absència, malaltia o vacant del titular. 

 

Vist l’article 48 del Reglament orgànic del Consell de Mallorca, aprovat pel Ple en 
sessió celebrada el 8 de març de 2004 (BOIB núm. 38, de 16 de març de 2004) que 
estableix que “El nomenament dels representants de la corporació en tota classe 
d’òrgans col·legiats o d’entitats en els quals hagi d’estar representada serà competència 
del Ple, excepte quan la legislació corresponent assigni aquesta competència a un altre 
òrgan de la corporació. No obstant això, en casos d’urgència, la Presidència podrà 
efectuar aquests nomenaments, que hauran de ser ratificats pel Ple en la primera sessió 
que farà”. 
 
A dia d’avui, la consellera executiva del departament de Medi Ambient del Consell de 
Mallorca, Sandra Espeja Almajano, està nomenada com a  vocal del Consell Pesquer en 
representació del Consell de Mallorca i, el director insular de Medi Ambient, Josep 
Manchado Rojas està nomenat com a vocal suplent per als casos d’absència, malaltia o 
vacant del titular. 
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Per això, la consellera executiva del departament de Medi Ambient del Consell de 
Mallorca proposa al Ple del Consell de Mallorca que, previ dictamen de la Comissió 
Informativa General i de Comptes adopti el següent 
 

ACORD 

 

1.- Designar perquè representi al Consell de Mallorca en el Consell Pesquer, la següent 
persona: 

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

 

2.- Notificar-ho a les persones interessades i a la Direcció General de Pesca i Medi 
Marí, de la conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca del Govern de les Illes 
Balears. 

 

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). 
 

Es troben absents  el Sr. Rovira de Alós, la Sra. Salom Coll i la Sra. Bujosa Estarellas. 

 
 
PUNT 26. PROPOSTA DE NOMENAMENT DE L’INSPECTOR DEL SERVEI 
PÚBLIC DE GESTIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ, DEMOLICIÓ, 
VOLUMINOSOS I PNEUMÀTICS FORA D’ÚS DE MALLORCA. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament de 
Medi Ambient que diu: 
 
Vist l’apartat 3.1 de la correcció d’errates de l’Acord del Ple del Consell de Mallorca 
d’aprovació definitiva del Reglament d’Explotació del Servei Públic de Gestió dels 
residus de construcció, demolició, voluminosos i pneumàtics fora d’ús de l’illa de 
Mallorca, amb núm. D’edicte 3684, publicat al BOIB núm. 52 de 15 d’abril de 2003, en 
què manifesta que, per a la millor labor d’inspecció i control, el Consell de Mallorca 
nomenarà inspectors del Servei que tendran les facultats que es derivin del present 
reglament. 

 

Vist el punt setè del contracte d’1 de juliol de 2003 amb Mac Insular, SL, relatiu al 
servei de gestió de residus de construcció, demolició, voluminosos i pneumàtics fora 
d’ús de Mallorca (Acord del ple del Consell de Mallorca de 5 de maig de 2003), en què 
s’expressa, que el concessionari posarà a disposició del Consell de Mallorca l’espai i els 
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mitjans tècnics adequats per a dur a terme el control i la inspecció de les instal·lacions i 
del funcionament del servei públic. 

 

Vist que, en data 9 de gener de 2014, el ple del Consell de Mallorca,  com a òrgan de 
contractació del servei públic de gestió dels residus de construcció, demolició, 
voluminosos i pneumàtics fora d’ús de Mallorca, va adoptar l’acord de nomenar com a 
inspectores del servei de gestió dels residus de construcció, demolició, voluminosos i 
pneumàtics fora d’ús de Mallorca la Sra. Maria Reyes Barrachina Ortells,enginyera 
tècnica de la DIR i la Sra. Ana María Bistuer Giménez, biòloga de la DIR.   

 

Vista la proposta de la directora insular de Residus de data 11 de febrer de 2016. 

 

Atès que, en virtut de l’article 31.2.e) del Reglament Orgànic del Consell de Mallorca 
aprovat per Acord del Ple de 2 de juliol de 2001, modificat per Acord del Ple de 8 de 
març de 2004 (BOIB núm. 38, de 16 de març de 2004), per Acord del Ple de dia 28 de 
juliol de 2008 (BOIB núm. 113, de 14 d’agost de 2008), per Acord del Ple de dia 13 
d’octubre de 2011 (BOIB núm. 158, de 20 d’octubre de 2011), per Acord del Ple de dia 
14 de febrer de 2013 (BOIB núm. 86, de 18 de juny de 2013), per Acord del Ple de dia 9 
d’octubre de 2014 (BOIB núm. 145, de 21 d’octubre de 2014) i per acord del Ple de dia 
8 d’octubre de 2015 (BOIB núm. 186, de 24 de  desembre de 2015).), “els consellers 
executius, com a caps dels seus departaments, exerceixen amb caràcter genèric les 
següents atribucions, que inclouen la facultat de dictar actes administratius que afectin a 
tercers: ...e) Preparar i proposar al Ple, a la Comissió de Govern, al Consell Executiu i a 
la Presidència del Consell l’adopció dels acords escaients respecte de les matèries 
atribuïdes al seu departament, i d’acord amb la competència de cada òrgan esmentat”. 
 
Per tot l’exposat anteriorment i atès l’article 7.h. del Decret de dia 10 de juliol de 2015, 
pel qual es determina l’organització del Consell de Mallorca, la consellera executiva del 
Departament de Medi Ambient eleva al Ple del Consell de Mallorca la següent proposta 
d' 

ACORD 
 
1.Nomenar també com a inspector del servei de gestió dels residus de construcció, 
demolició, voluminosos i pneumàtics fora d’ús de Mallorca la següent persona, 
funcionari interí de la Direcció Insular de Residus: 
 

- BARTOLOME GILI CRESPO, Enginyer Industrial  
 

2.L’esmentada tasca d’inspecció del servei tendrà l’abast següent: 
 

Inspecció i control de la gestió del Servei perquè es presti amb conformitat a les 
condicions pactades i a les altres normes. La inspecció inclourà a més: 
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- el Servei, 
- les instal·lacions, 
- els vehicles, 
- els locals, 
- els llibres, 
- els documents del Concessionari, 
- i qualsevol altre que el Consell de Mallorca consideri oportú. 
 

Tot l’anterior en el marc del Reglament d’Explotació del Servei Públic. 

 

3.Notificar aquesta resolució a les persones interessades i l’empresa concessionària Mac 
Insular, SL. 
 

La Sra. SOLER (PP) fa notar que aquest nomenament li preocupa al seu Grup atès que desconeixen qui és 
aquest funcionari interí. Tenint en compte el que està passant darrerament al Departament de Medi 
Ambient, creu que abans de nomenar més responsables, i vist que és un funcionari interí nouvingut, s’han 
de saber les seves referències, el seu currículum i quin és el motiu per nomenar aquesta persona com a 
responsable d’aquest servei. 

La Sra. ESPEJA (consellera executiva de Medi Ambient) explica que aquest funcionari és personal actual 
de la casa. Es tracta d’un enginyer industrial que és qui s’ha d’encarregar de la inspecció d’aquest servei. 

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). 
 

Es troben absents  el Sr. Rovira de Alós, la Sra. Salom Coll i la Sra. Bujosa Estarellas. 

 

PUNT 27. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT 
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT, 
IMPORT: 65.807,65 EUROS. 

 

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

1.S'han presentat factures corresponents a béns i serveis prestats amb destí al 
departament de Medi Ambient durant els  exercicis de 2014 i 2015. 

 

2. S'ha emès informe jurídic i informe d'Intervenció General núm. ref.     de data       , 
que figuren al corresponent expedient. 
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3. La disposició addicional 19 del 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”. 

4. 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. 

5. 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. 

6. D’acord amb l’art. 6 d) 3 del Decret d’Organització del Consell, correspon al 
Conseller Executiva d’Economia i Hisenda  l’ordenació del pagament  

Per tot això, propòs al Ple adopti el següent 

ACORD 

1r. Aprovar el reconeixement extrajudicial dels crèdits que se detallen favor dels tercers 
que figuren a les relacions comptables que s’adjunten  identificades amb el núm. 
F/2015/49, F/2015/50, F/2015/51, F/2015/52, F/2015/53 , F/2015/54 i F/2015/55  per un 
import total de seixanta-cinc mil vuit-cents set euros amb seixanta-cinc cèntims dels 
quals seixanta-un mil dos-cents cinquanta-vuit euros amb vint-i-nou cèntims 
corresponen a la base imposable i  quatre mil cinc-cents quaranta-nou euros amb trenta-
sis cèntims a la quota d’IVA deduïble  ( import total de 65.807,65 € dels quals 
61.258.29 € corresponen a la base imposable i 4.549,36 € a la quota d’I.V.A. deduïble), 
segons el que estableix la disposició addicional 19 del TRLCSP la qual 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”. 

2n. Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions que se detallen a favor dels tercers 
que figuren a les relacions comptables que s’adjunten  identificades amb el núm. 
F/2015/49, F/2015/50, F/2015/51, F/2015/52, F/2015/53 , F/2015/54 i F/2015/55  per un 
import de seixanta-cinc mil vuit-cents set euros amb seixanta-cinc cèntims dels quals 
seixanta-un mil dos-cents cinquanta-vuit euros amb vint-i-nou cèntims corresponen a la 
base imposable i  quatre mil cinc-cents quaranta-nou euros amb trenta-sis cèntims a la 
quota d’IVA deduïble  ( import total de 65.807,65 € dels quals 61.258.29 € corresponen 
a la base imposable i 4.549,36 € a la quota d’I.V.A. deduïble) contretes pel departament 
de Medi Ambient segons el següent detall: 
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3r. Atesa l’existència de crèdit adequat i suficient al pressupost de l’exercici 2016, les 
despeses aprovades amb codi de relació esmentats al punt anterior s’imputaran a les 
aplicacions pressupostàries següents: 

50.17222.21300      50.17227.22199 

50.17222.22101      50.17227.22606 

50.17222.22105      50.17227.22699 

50.17222.22300      50.17228.20200 

50.17222.22699      50.17228.22100 

50.17222.22799      50.17228.22101 

50.17221.22105      50.17228.22200 

50.17221.22110      50.17228.22502 

50.17221.22799      50.16220.22004 

50.17220.21200      50.16220.22707 

  
CODI 
RELACIÓ 

CENTRE   IMPORT RC  

1 F/2015/49 REFUGI MULETA     6.796,82 € 220160002728 

2 F/2015/50 REFUGI SON AMER     3.044,85 € 220160002730 

3 F/2015/51 
REFUGI TOSSALS 
VERDS 

    5.693,34 € 220160002729 

4 F/2015/52 MEDI AMBIENT 
    5.385,58 € 

    1.106,70 € 

220160002723 

220160002724 

5 F/2015/53 FINQUES PÚBLIQUES        828,63 € 220160002726 

6 F/2015/54 MALLORCA I LA MAR      12.673,38 €     

 

220160002727 

 

7 F/2015/55 GESTIÓ DE RESIDUS 25.728,99 € 220160002725 

  TOTAL 
61.258,29 € 
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50.17220.22105      50.16220.21300 

50.17220.22110       

50.17220.22799 

 

4t. Proposar al conseller executiu d’Economia i Hisenda  l’ordenament dels pagaments. 

 

La Sra. ESPEJA (consellera executiva de Medi Ambient) comenta que, com ja es va explicar en Comissió 
Informativa, es tracta d’un seguit de factures que varen arribar més tard de dia 10 de desembre, que és 
quan es tanca l’any fiscal. 

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). 
 

Es troben absents  el Sr. Rovira de Alós, la Sra. Salom Coll i la Sra. Bujosa Estarellas. 

 

DEPARTAMENT DE DESENVOLUPAMENT LOCAL 

 

PUNT 28. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA JUNTA RECTORA DE 
L’INSTITUT DE L’ESPORT HÍPIC DE MALLORCA PER ELEVAR AL PLE 
DEL CONSELL DE MALLORCA, L’APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT 
EXRTRAJUDICIAL DE CRÈDITS CORRESPONENTS ALS EXERCICIS 2011, 
2014 I 2015 RELACIONS, F/2015/1, F/2015/2, F/2015/3, F/2015/4. (2015REC01) 

 

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

Atès que diverses empreses han presentat factures corresponents a reparacions 
subministraments i obres realitzats durant els exercicis 2011, 2014 i 2015, amb destí a 
l’INSTITUT  DE L'ESPORT HÍPIC DE MALLORCA, les quals s’han d’imputar al 
pressupost de l’exercici corrent, com a conseqüència de tenir la data de venciment del 
servei a facturar incorrecta, no haver seguit el procediment legalment establert o per no 
tenir la cobertura pressupostària necessària. 

 
1. S'han presentat factures corresponents a béns i serveis prestats amb destí a l’Institut 
de l’Esport Hípic de Mallorca durant els anys 2011, 2014 i 2015. 
 
2. S'ha emès informe jurídic de data 19 d’abril de 2016, que figuren al corresponent 
expedient. 
 
3. Atès l’informe de l’administrador de l’Institut de l’Esport Hípic de data 6 d’abril de 
2016. 
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4. La disposició addicional dinou 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”. 
 
5. És procedent el reconeixement de la despesa per tal d'evitar l'enriquiment injust que 
suposaria no pagar a tercers els drets adquirits davant la corporació i obligar als 
particulars a haver de recórrer davant els tribunals de justícia per el cobrament dels seus 
crèdits. 
 
6. A més, consta a l’expedient: 
- Informe justificatiu de l’administrador e.f. de l’I.E.H.M., de data 6 d’abril de 2016  
- Informe jurídic signat pel Secretari Delegat de l’IEHM, José Manuel Barrero García, 
de data 19 d’abril de 2016. 
- Certificats de reserva de crèdit. 
 
7. D’acord amb la legislació vigent, correspon al Ple del Consell de Mallorca el 
reconeixement extrajudicial de crèdits, expedient que, amb caràcter previ, haurà de 
dictaminar la Comissió Informativa corresponent. 

 
Per tot això i en virtut de les competències que em confereix la legislació vigent 

de règim local i d’acord a la base 26 de les d’execució del pressupost, en relació a la 
competència del reconeixement extrajudicial de crèdits, el President de l’Institut de 
l’Esport Hípic de Mallorca proposa a la Junta Rectora de l’Institut de l’esport Hípic de 
Mallorca, que elevi al Ple del Consell de Mallorca, que l’adopció del següent   

 
ACORD 

 
1er. Aprovar el reconeixement extrajudicial dels crèdits que es detallen a les relacions 
adjuntes per import total de TRENTA SET MIL VUIT-CENTS VINT-I-UN EUROS 
AMB VUITANTA VUIT CENTIMS (37.821,88 € ). 
 
2on. Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions de les factures incloses a les 
relacions adjuntes, per import total de TRENTA SET MIL VUIT-CENTS VINT-I-UN 
EUROS AMB VUITANTA VUIT CENTIMS (37.821,88 € ), contretes per l’INSTITUT  
DE L’ESPORT HIPIC DE MALLORCA segons el següent detall: 

 
 

 CODI RELACIÓ IMPORT RC 
1 F/2015/1 18.932,39 € 220160000171 (Cap.II) 
2 F/2015/2 1.488,50 € 220160000171 (Cap.II) 
3 F/2015/3 16.863,05 € 220160000171 (Cap.II) 
4 F/2015/4 537,94 € 220160000172 (Cap.II-
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23) 
 TOTAL 37.821,88 €  

 

3er. Atesa l’existència de crèdit adequat i suficient al pressupost de l’exercici 2016, les 
despeses aprovades amb codi de relació,  F/2015/1,  F/2015/2,  F2015/3,  F/2015/4, 
s’imputaran a les aplicacions pressupostàries d’aplicació als pressupost de l’exercici 
2016. 

4rt. Proposar al President de l’INSTITUT DE L’ESPORT HIPIC DE MALLORCA 
l’ordenament dels pagaments. 

 

El Sr. FONT (conseller executiu de Desenvolupament Local) exposa que són REC de l’Institut de 
l’Esport Hípic de Mallorca i especifica que són reconeixements habituals de factures que han arribat fora 
de termini o bé factures que, en el seu moment, no hi havia partida pressupostària però era necessari fer la 
compra. 

El Sr. PASTOR (El Pi-Proposta per les Illes) observa que en el punt anterior la Sra. Espeja ha explicat 
que eren factures que havien arribat després de dia 10 de desembre i ara el Ple les aprova dia 12 de maig, 
és a dir, que les factures no han estat pagades dins els terminis prevists a què està obligada 
l’Administració Pública. 

Això suposa que les empreses estan totalment legitimades a demanar interessos de demora per pagament 
fora de termini. 

Al seu Grup li preocupa que totes aquestes empreses, que ara s’aprova el REC per al pagament de 
factures d’altres exercicis, després puguin presentar la corresponent reclamació d’interessos. En el cas de 
factures presentades en el mes de desembre, resulta obvi que les haguessin pogudes pagar molt abans. 

Ara estan parlant de factures que, com diu el Sr. Font, són de compres que eren necessàries però tornen a 
presentar factures de l’any 2011 quan som a l’any 2016. En aquest sentit es demana si durant tot aquest 
temps no hi ha hagut crèdit per pagar aquestes factures ni interès per fer-ho. 

El que no és lògic és que una administració pública, ple rere ple, dugui factures exercicis passats però no 
de l’anterior, que sol ser habitual a totes les administracions públiques per distintes raons. Ara bé, factures 
de 2008 com es varen dur al Ple del mes passat i factures de l’any 2011 són un clar reflex de com 
funciona el Consell de Mallorca. 

Assegura que això no passa a cap altra administració i, de fet, si passàs a un ajuntament, els romprien la 
cara. La realitat és que hi ha persones que l’any 2011 varen prestar un servei i, a dia d’avui, el Consell de 
Mallorca no ha pagat aquests serveis i n’ha de tramitar el pagament per un procés que no és l’habitual 
perquè aquesta gent pugui cobrar. 

Reconeix que el Sr. Font no en té cap culpa perquè fa poc que ha assumit la responsabilitat de l’Institut de 
l’Esport Hípic de Mallorca i duu les factures al cap d’un mes. Recorda que abans ha demanat –tot i que ni 
el Sr. Bonet ni el Sr. President no s’hi han compromès– que si els podran facilitar una relació de totes les 
factures que té el Consell de Mallorca pendents de regularitzar per així saber si tot això continuarà, igual 
que els nomenaments que duen a cada Ple, durant tota aquesta legislatura. 

Remarca que els reconeixements extrajudicials de crèdits no poden constituir una manera habitual de 
funcionar del Consell de Mallorca. La llei preveu el REC com un tema especial per a uns casos molt 
concrets però no de forma habitual. Això no obstant, a cada Ple n’hi ha 1, 2, 3, 4 o 5. Per això, demana 
que d’una vegada per totes liquidin tot el que hi ha pendent d’enrere i que duguin als plens temes 
d’actualitat en lloc de factures de l’any 2011. 

La Sra. SERRA (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) intervé per plantejar-li una pregunta al Sr. Font. 
En aquest sentit relata que en els REC hi ha uns estudis, per import de gairebé 3.000 €, que li agradaria 
que el Sr. Font li pogués concretar a què corresponen. 
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La Sra. SOLER (PP) recorda que ja va explicar en la Junta Rectora que el Partit Popular votaria a favor de 
les factures de la passada legislatura si les poguessin votar de manera separada, perquè és una qüestió de 
responsabilitat el fet de pagar tots els deutes que varen deixar en marxa. 

En canvi, donat que totes les factures les presenten juntes en un mateix bloc, el Grup Popular hi votarà en 
contra però sense que s’entengui com un vot en contra a la gestió actual de l’Institut de l’Esport Hípic de 
Mallorca. 

Fa notar que va demanar el mateix que ha sol· licitat el Sr. Pastor i aleshores el tècnic d’administració, Sr. 
Barceló, va reconèixer que s’havia posat molt d’ordre en l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca però que 
les dues factures de 2011 s’havien traspaperat. Tot i que n’assumia la responsabilitat, li va dir que davant 
aquest fet, tot i saber-li greu, el Grup Popular hi votaria en contra perquè se’n senten responsables, 
d’aquestes factures i resulta curiós que, encara que en varen pagar per gairebé 3 M€, se traspaperassin 
dues factures. 

Finalment reitera que hi votaran en contra per aquesta irresponsabilitat. No ho fan per criticar la gestió 
actual –com ja va dir en la Junta Rectora– sinó per criticar que ara surtin dues factures de l’any 2011 
encara que no en té cap culpa ni el Sr. Font ni el president de l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca. La 
responsabilitat la va assumir en la Junta Rectora el tècnic de l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca però, 
així i tot, hi votaran en contra per mostrar la disconformitat del PP amb el fet que ara surtin factures de 
l’any 2011. 

El Sr. FONT li respon a la Sra. Serra que en aquests moments no li pot dir en què consisteixen aquests 
estudis i la convida a què li formuli la pregunta per escrit i li contestarà adjuntant-li còpia de totes les 
factures, detall dels conceptes i tot el que s’ha fet. En tot cas, els informes tècnics diuen que és una feina 
que s’ha fet i que, per tant, s’ha de pagar i per això la duen a reconeixement extrajudicial de crèdit. 

A continuació s’adreça al Sr. Pastor i li diu que té tota la raó del món i explica que ell fa dos mesos que ha 
assumit la responsabilitat de l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca i espera que no surtin més factures 
d’aquestes. De fet, li han assegurat que no serà així perquè ja no n’hi ha més. El seu compromís és posar 
al dia les factures pendents que hi havia i confia en haver-ho aconseguit. 

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

Es troben absents  la Sra. Salom Coll i la Sra. Ribot Lacosta. 

 

DEPARTAMENT DE MODERNITZACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA 

PUNT 29. PROPOSTA D’ACORD PER A L’APROVACIÓ DEL 
RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS CORRESPONENTS ALS 
EXERCICIS 2010, 2012, 2013, 2014 I 2015 DEL DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA. 

Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament de 
Modernització i Funció Pública que diu: 

Ates que diverses empresas han presentat factures corresponents a serveis prestats 
durant l’any 2015 i anteriors (2010 a 2014), amb destí al Departament de Modernització 
i Funció Pública les quals s’han d’imputar al pressupost de l’exercici corrent, com a 
conseqüència de no haver-se seguit el procediment legalment establert i ser insuficient o 
inadequat el crèdit. 

Atesa la memòria justificativa del TAG cap de servei de Serveis Generals i Patrimoni 
amb el vist i plau de la secretària tècnica de Modernització i Funció Pública de data 7 



 172 

d’abril de 2016 i l’informe de la la secretària tècnica de Modernització i Funció Pública 
de data 6 d’abril de 2016. 

Atès l’informe de fiscalització prèvia d’ Intervenció General núm. Ref. REC 115.2/16 
de data 3 de maig de 2016. 

Atès el dictamen_________de la Comissió Informativa General i de Comptes de data 
______ 

Per tot això la consellera executiva de Modernització i Funció Pública que, en virtut de 
les competències que li confereix la legislació vigent règim local i d’acord amb la base 
27 de les d’execució del pressupost d’enguany en relació a la comptència del 
reconeixement extrajudicial de crèdits, que proposa al Ple de la Corporació que adopti el 
següent: 

ACORD 

1er.- Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit de les factures incloses a les 
relacions F detallades a continuació: 

 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIO I FUNCIÓ 

PÚBLICA 

PARTIDA 
PRESSUPOSTÀ

RIA 

CODI RELACIÓ IMPORT 

SERVEIS GENERALS 10.92020 F/2015/42 21.268,35 

SERVEIS GENERALS LA 
MISERICÒRDIA 

10.92021 F/2015/45 5.996,30 

MAJORDOMIA 10.92010 F/2015/44 363,55 

SERVEIS GRALS. LLAR INFÀNCIA 10.92022 F/2015/47 18.801,31 

SERVEIS GRALS. LLAR 
JOVENTUT 

10.92023 F/2015/66 284,71 

SERVEIS GRALS. LLAR 
JOVENTUT 

10.92023 F/2016/2 15.156,40 

SERVEIS TÈCNICS 10.92030 F/2015/43 507,51 

SERVEIS NETEJA I VIGILÀNCIA 10.17000 2.375,86 

 10.33220 1.260,34 

 10.42200 1.014,17 

 10.92020 759,69 

 10.92022 

 

 

F/2015/46 

168,80 

SERVEI D’INFORMÀTICA 00.92040 F/2015/71 554,58 
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  TOTAL 68.511,57 

 

Per un import màxim de 56.621,13 € (CINQUANTA-SIS MIL SIS-CENTS VINT-I-UN 
EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS), més  11.890,44 € (ONZE MIL VUIT-CENTS 
NORANTA EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS) en concepte d’IVA, 
fent un total de 68.511,57 € (SEIXANTA-VUIT  MIL CINC-CENTS ONZE EUROS 
AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS). 

La disposició addicional 19 de la TRLCSP imposa a l’administració l’exigència de 
responsabilitat de carácter 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, costitueix falta molt greu la responsabilitat disciplinària de la qual 
s’exigeix de conformitat amb la normativa específica en la matèria. 

2on.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació a favor de les persones físiques o 
jurídiques que consten a les relacions adjuntes amb càrrec a les operación RC’s núms. 
220160002096,  220160002098, 220160002099, 220160002085, 220160002086, 
220160002095, 220160002097, 220160002081, 220160002082, 220160002100, 
220160002027, 220160002026 i 220160002025. 

3er.- Proposar al Conseller d’Economia i Hisenda que ordeni el pagament a favor de les 
persones fisiques o jurídiques que consten a les relacions adjuntes. 

 

La Sra. PALOMINO (consellera executiva de Modernització i Funció Pública) manifesta que, tal i com es 
va explicar en Comissió Informativa, es tracta d’una recopilació de factures; algunes varen ser 
presentades fora de termini i altres –d’acord amb la proposta del Sr. Pastor– són un recull d’aquelles que 
havien quedat, pels motius que fossin, a un calaix. 

A més a més, des de l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca els ha arribat una factura que correspon a 
serveis generals de l’any 2010. En el seu moment ja es va manifestar una certa preocupació per aquesta 
factura però ha estat recopilada dins aquesta neteja de factures pendents que s’ha fet a l’Institut de 
l’Esport Hípic de Mallorca. 

Per altra banda també hi ha altres factures dels anys 2012 i 2013, registrades al Registre General 
d’Entrada i que s’estan tramitant en aquests moments. 

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

Es troben absents  la Sra. Català Ribó, el Sr. Ferrer Riera, el Sr. Serra Comas, la Sra. 
Salom Coll i el Sr. Apesteguia Ripoll. 

 

II) PART DE CONTROL 

PUNT 30. DECRETS I RESOLUCIONS PER DONAR-NE COMPTE 
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      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 
RESOLUCI

Ó 

TEMA COMENTARI DESTINATARI IMPORT 

DEPARTAMENT ECONOMIA I 
HISENDA 

07/04/16 MODIFICACIÓ DE CRÈDITS RESOLUCIÓ APROVACIÓ 
EXPEDIENT NÚM.8 DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL 
PRESSUPOST  DE CONSELL DE 
MALLORCA 2016 (ROM03/2016) 

CONSELL DE 
MALLORCA 

22.571,00 

DEPARTAMENT ECONOMIA I 
HISENDA 

07/04/16 MODIFICACIÓ DE CRÈDITS RESOLUCIÓ APROVACIÓ 
EXPEDIENT NÚM.9 DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL 
PRESSUPOST  DE CONSELL DE 
MALLORCA 2016 (TR03/2016) 

CONSELL DE 
MALLORCA 

35.000,00 

DEPARTAMENT ECONOMIA I 
HISENDA 

18/04/16 MODIFICACIÓ DE CRÈDITS RESOLUCIÓ APROVACIÓ 
EXPEDIENT NÚM.11 DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL 
PRESSUPOST  DE CONSELL DE 
MALLORCA 2016 (ROM04/2016) 

CONSELL DE 
MALLORCA 

10.649.977,91 

DEPARTAMENT ECONOMIA I 
HISENDA 

26/04/16 MODIFICACIÓ DE CRÈDITS RESOLUCIÓ APROVACIÓ 
EXPEDIENT NÚM.12 DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL 
PRESSUPOST  DE CONSELL DE 
MALLORCA 2016 (ROM05/2016) 

CONSELL DE 
MALLORCA 

20.693.931,87 

 

Es donen per assabentats. 
 

MOCIONS IMPULSORES O DE TRÀMIT I DE CARÀCTER IDEOLÒGIC  

 

PUNT 31. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUPO CIUDADANOS (PARTIDO 
POR LA CIUDADANIA), DEL CONSELL DE MALLORCA, INSTANDO AL 
CONSELL DE MALLORCA PARA QUE ELABORE JUNTO CON EL IMAS 
UN PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE BOSQUES. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
Entre las funciones del Departamento de Cooperación Local y en su apartado L 
menciona la prevención, extinción de incendios y salvamento. 
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Este año lamentablemente se pronostica como de alto riesgo tanto por la sequía que 
hemos pasado como por la suciedad y maleza acumulada en nuestros bosques. 
Proponemos a este Consell que desde el IMAS se elabore conjuntamente con el 
departamento de Cooperación Local un proyecto de limpieza de bosques en el cual 
puedan optar las entidades que trabajan con los colectivos de Inclusión Social y así 
podemos ayudar con dos problemáticas a la vez. 
 
 ACUERDOS 
 

1- Instamos al Consell de Mallorca  para que a través del Departamento de 
Cooperación Local conjuntamente con el IMAS elaboren un proyecto de 
limpieza de bosques de Mallorca. 

 
2- Instamos al Consell de Mallorca a que todos los contratos que genere el anterior 

proyecto estén  destinados a entidades que trabajen con el colectivo de Inclusión 
Social. 

                                                              

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: 

La importància del sector forestal mallorquí radica, segons el nostre parer, en la neteja dels nostres 
boscos, una qüestió de vital importància per evitar incendis. 

S’ha de prendre consciència del fet que és molt important que les garrigues estiguin netes per evitar 
incendis forestals durant l’estiu alhora que s’hi ha d’estar summament alerta perquè a Mallorca hi ha 
moltes zones que són autèntics polvorins que no poden estar d’aquesta manera. 

A més a més, consideram que amb els boscos en aquesta situació estam donant una mala imatge al 
turisme. Tothom veu com tenim de mal cuidat, de sempre, el mont a part del perill que això suposa. 

El futur no és gaire esperançador. La situació és prou preocupant si les administracions no fan pinya i 
s’incrementa el pressupost per a la conservació dels boscos mallorquins, vénguin d’on vénguin els 
doblers, atès que, des de sempre, el pressupost per a la neteja dels nostres boscos ha estat una autèntica 
misèria, sigui qui sigui que estigui en el poder. 

És una pena que la situació dels boscos de la nostra estimada roqueta estiguin d’aquesta manera. Els 
boscos mallorquins han d’estat nets i sans. Hem de donar bona imatge i evitar perills innecessaris pel que 
fa als incendis. Recordam que les institucions tenen l’obligació de tenir cura de l’entorn i no permetre que 
la garriga estigui descuidada i de qualsevol manera perquè, en el fons, estam donant una imatge 
lamentable. 

Aquest any, malauradament, es pronostica com d’alt risc tant per la sequera que hem patit com per la 
brutor i la brossa acumulada als nostres boscos. 

I que consti que el Departament de Desenvolupament Local ens consta que hi fa tot el que pot i molt més 
però se li han de facilitar mitjans de tot tipus. Sí, l’actual Departament de Desenvolupament Local ens 
mereix respecte i credibilitat per la seva honestedat ja que actua amb bona disponibilitat i amb la màxima 
coherència. 

I la nostra entitat avui, aquí al Ple, el felicita i li ofereix la nostra modesta col· laboració. El problema de 
veritat és que tant el Govern de les Illes Balears com l’actual equip de govern del Consell de Mallorca no 
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estan a l’altura de les circumstàncies i tenen –com qui diu– marginat i en l’ostracisme, contra tota lògica, 
el Departament de Desenvolupament Local. 

Si aquest estiu hi ha molts d’incendis, la nostra entitat començarà a demanar dimissions. Així de clar! 
Volem una Mallorca sense incendis. 

Moltes gràcies.” 

La Sra. SERRA (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) relata que, entre les funcions del Departament de 
Desenvolupament Local, en el seu apartat l) es menciona la prevenció, extinció d’incendis i salvament. 

Aquest any, lamentablement, es pronostica com d’alt risc tant per la sequera que hi ha hagut i que 
persisteix com per la brutícia i males herbes que hi ha als nostres boscos. 

Proposen, per tant, al Consell de Mallorca que des de l’IMAS s’elabori, conjuntament amb el 
Departament de Desenvolupament Local, un projecte de neteja de boscos al qual puguin optar les entitats 
que fan feina amb els col· lectius d’inclusió social i així es podrà ajudar a pal· liar ambdues problemàtiques 
alhora. 

Els punts d’acord de la moció diuen concretament el següent: 

1. Instar el Consell de Mallorca perquè, a través del Departament de Desenvolupament Local 
conjuntament amb l’IMAS, faci un projecte de neteja dels boscos de Mallorca. 

2. Instar el Consell de Mallorca a què tots els contractes que generi l’anterior projecte estiguin destinats 
a entitats que fan feina amb el col· lectiu d’inclusió social. 

 

La Sra. MORA (El Pi-Proposta per les Illes) indica que el seu Grup entén que aquesta moció té un fons 
bo, que és una bona idea i que la intenció de presentar-la és positiva però hi votaran en contra pels motius 
que explicarà a continuació. 

El principal motiu per votar-hi en contra és per com estan redactats els acords ja que consideren que la 
prevenció d’incendis forestals no li correspon a Desenvolupament Local sinó més aviat a l’IBANAT de la 
Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears. 

A més a més, redactar un projecte d’aquest tipus no és una qüestió supèrflua i, per tant, s’ha de fer amb 
consciència i, tal i com ha dit el Sr. Felip, és cert que enguany estan davant una situació crítica perquè per 
la sequera hi pot haver un increment del nombre d’incendis, cosa que es pot preveure i opina que la moció 
hauria d’instar el Govern de les Illes Balears a fer una acció de prevenció als boscos. 

Quant al tema del col· lectiu d’inclusió social, pensen que s’hagués pogut sol· licitar, en tot cas, que el 
Govern de les Illes Balears inclogués en els seus concursos, a l’hora de contractar gent, una clàusula 
meritòria que atorgarà més puntuació als projectes que incloguin gent d’inclusió social.  

De fet, la setmana que ve creu que s’ha de reunir la Mesa del Pacte d’Inclusió Social i aquesta seria una 
bona proposta perquè s’hi debatés. No vol que s’interpretin malament les seves paraules atès que 
considera que la intenció de la moció és bona però creu que el Ple del Consell de Mallorca no és lloc 
adequat per debatre aquest tema. 

La Sra. CIRER (PP) indica que el PP també està d’acord amb la línia que planteja la moció i amb el sentit 
del que s’hi proposa. 

Considera que tothom estarà d’acord amb els principis que planteja la moció (fer feina en prevenció 
d’incendis, tenir els espais verds nets, fer possible que persones en risc d’exclusió puguin normalitzar la 
seva situació amb dignitat i tenir feina dóna aquesta dignitat) però, tot i això, el seu Grup s’hi abstendrà 
perquè és una idea correcta però per plasmar-la en actuacions concretes hi ha una sèrie de dificultats, 
alguna de les quals ha exposat també la Sra. Mora. 

Les competències de neteja dels boscos són del Govern de les Illes Balears. Hi ha boscos públics però 
també n’hi ha de privats i, per tant, s’hauria de determinar a quin tipus d’espais s’han de dedicar.  
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Per altra banda, pensa que no existeixen empreses d’inclusió social específiques en aquesta activitat i, per 
tant, encara que se’n tregui una convocatòria, resultarà que no hi ha empreses que es dediquin a aquesta 
activitat específica. 

Igualment considera que fa falta que hi hagi una formació i tenir certs coneixements tècnics per anar a un 
bosc i emprendre’n la neteja. No perquè sigui una feina de neteja en un espai obert, hi pot anar qualsevol 
persona ja que cal que tenguin una certa formació. 

Per tant es podria fer abans una iniciativa amb tallers ocupacionals, utilitzar les clàusules socials perquè 
empreses o la mateixa Administració contractin aquest tipus de treballadors, és a dir, que es pot fer una 
altra sèrie d’actuacions encaminades a aquest objectiu però que no es concreten en la moció. 

Finalment remarca que, si bé comparteixen la idea, l’entenen i veuen que és positiva, les actuacions 
concretes que se’n desprenen no queden reflectides en la moció i, per tant, el Grup Popular s’hi abstendrà. 

El Sr. FONT (conseller executiu de Desenvolupament Local) anuncia que l’equip de govern votarà en 
contra de la moció pels motius que explicarà a continuació. 

Puntualitza que, d’ençà que ha començat aquesta legislatura, no s’ha posicionat perquè els temes tractats 
no afectaven el seu Departament però Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía ha vengut presentant tota una 
sèrie de mocions (de “ji, ji, ja, ja”) sense cap rigor científic, sense cap rigor administratiu i ja és hora de 
què s’ho pensin. 

Ja és hora que quan Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía presenta una moció en aquest Ple, que pot tenir 
una finalitat positiva per a la casa i per als ciutadans, tengui com a mínim un rigor científic, tengui un 
rigor quant a les competències i tengui un rigor sobre com s’han de fer les coses. 

Segurament la Sra. Serra no deu saber –i ho entén– que les competències en neteja de boscos són del 
Govern de les Illes Balears, no del Consell de Mallorca. La prevenció d’incendis a nivell de casc urbà sí 
que és del Consell de Mallorca però la neteja de boscos és competència de l’IBANAT. 

Així i tot, el Consell de Mallorca té finques de la seva propietat i la Sra. Serra tampoc no deu saber que el 
Consell de Mallorca té, des del Departament de Medi Ambient, dos projectes en marxa mitjançant 
conveni entre el SOIB i les corporacions locals per a la neteja de les finques abans esmentades. 

Per tant, el Consell de Mallorca sí que està netejant els boscos (els de la seva propietat) i Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía pareix que presenta una moció molt aparent perquè tothom digui que això s’ha 
de fer però també han de dir com s’ha de fer tot això. No basta amb venir al Ple i presentar una moció 
dient que s’han de fer nets els boscos perquè és una gran tasca i alhora donaran feina a gent, que també és 
una gran cosa. No basta dir-ho. S’ha de dir com s’ha de fer i s’ha d’estudiar com l’Administració pot fer 
aquestes coses. 

El Consell de Mallorca no és una entitat benèfica. El Consell de Mallorca és una administració que ha de 
donar uns serveis als ajuntaments i que ha prestar uns serveis a la ciutadania. Per això hi és i, a més a més, 
ha d’oferir el millor servei possible però no fer beneficència.  

La Sra. SERRA assegura que el seu Grup considera que tots els esforços que es facin des de totes les 
institucions han de sumar. 

Per això, no acaba d’entendre molt bé com és possible que hi hagi ocasions en què els diguin que un tema 
no és competència del Consell de Mallorca quan ha observat que hi ha altres mocions que sembla que fan 
referència a competències d’altres institucions. 

És cert que se’n podria fer un estudi més detallat però la primera cosa que Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía volia intentar fer era plantejar el tema al Consell de Mallorca i, després de fer-ne un estudi 
perquè es pogués dur a terme aquesta moció i si s’hi han d’implicar altres institucions, doncs endavant. 

Finalment li diu al Sr. Font que Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, quan presenta una moció, no ho fa 
per “ji, ji, ja, ja” sinó perquè consideren que el seu objectiu és bo per al ciutadà, encara que certament tots 
es poden equivocar –també s’equivoca l’equip de govern– però en cap moment no presenten una moció 
perquè no s’executi. Si no es pot dur a terme, doncs mala sort però al seu Grup li agradaria que se pogués 
tenir cura dels boscos de la manera que sigui. 
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Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per dos vots a favor (Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía), desset vots en contra (PSOE, MÉS per Mallorca, Podem Mallorca i El Pi-
Proposta per les Illes) i quatre abstencions (PP). 
 
Es troben absents la Sra. Català Ribó, el Sr. Ferrer Riera, el Sr. Rovira de Alós, el Sr 
Serra Comas, la Sra. Salom Coll, la Sra. Soler Torres, el Sr. Bonet Bonet, el Sr. Miralles 
Mascaró i la Sra. Palomino Sánchez. 
 
 
PUNT 32. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUPO CIUDADANOS (PARTIDO 
POR LA CIUDADANIA), DEL CONSELL DE MALLORCA SOBRE LA 
NECESIDAD DE CAMBIAR LOS PROTOCOLOS DE INGRESSOS A CA 
L’ARDIACA. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
Ca L’Ardiaca es un centro de alojamiento temporal y centro de día para personas sin 
techo.  
Es un programa de baja exigencia que forma parte de la “Xarxa d’Inserció Social” 
Hay testimonios de personas que han sido usuarias de Ca l’Ardiaca quejándose de la 
pésima calidad del servicio, en especial falta de seguridad ( amenazas y robos) y falta de 
intimidad. Debido a ello, algunas de estas personas nos han manifestado que prefieren 
pernoctar en la calle a ser acogidos en Ca l’Ardiaca. 
Aspectos clave para atender a las personas sin techo, son la atención temprana y la 
reinserción para lo cual es imprescindible una gestión coordinada e individualizada de 
cada caso, sin embargo, en la practica, los diferentes dispositivos, (servicios sociales de 
los municipios, servicios específicos del IMAS y otros servicios), parecen actuar como 
compartimentos estancos, sin adecuada coordinación, protocolos de actuación comunes. 
 
ACUERDO  
 
1-Insta al Consell para que la evaluación de los casos se haga anteriormente al ingreso a 
Ca l’Ardiaca, pues al no haber un filtro previo se juntan personas de muy distinto perfil. 
 
2-Insta al Consell a que se garantice la seguridad dentro del centro. 
 
3-Insta al Consell a que se garanticen los derechos humanos de las personas que muy 
lamentablemente deben utilizar estas instalaciones. 
 
4-Insta al Consell a que ofrezca una gestión coordinada y garantizada de cada caso. 
 

El Sr. PONS (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) exposa que amb aquesta moció el seu Grup vol 
denunciar la situació en què actualment es troba el centre de Ca l’Ardiaca el qual, com bé saben, és un 
centre d’allotjament temporal i centre de dia per a persones sense sostre. Especifica que es tracta d’un 
programa de baixa exigència que forma part de la xarxa d’inserció social. 

Constata que hi ha nombrosos testimonis de persones que han estat usuàries d’aquest centre queixant-se 
de la pèssima qualitat del servei i, en especial, de manca de seguretat per amenaces i robatoris i manca 
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d’intimitat. Per aquestes raons, hi ha hagut usuaris que els han manifestat que s’estimen més pernoctar al 
carrer abans que fer-ho en aquest centre. 

Els aspectes claus per entendre les persones sense sostre són l’atenció primerenca i la reinserció, per a la 
qual cosa és imprescindible que hi hagi una gestió coordinada i individualitzada de cada cas. 

En canvi en la pràctica, els diferents dispositius (tant els serveis socials municipals com els serveis de 
l’IMAS) semblen actuar amb comportaments estancs on no hi ha una coordinació adequada i no hi ha 
protocols d’actuació comuns. 

Assenyala que, a continuació, donarà compte dels detalls, la dinàmica i els successos que caracteritzen la 
vida d’aquest centre d’acolliment per a persones sense sostre des del testimoniatge que li ofereix un 
exusuari d’Es Refugi el qual, fins i tot, va acudir en una ocasió a la premsa per denunciar els fets i el 
varen convidar a desistir sota el pretext que era un assumpte tabú i que la seva paraula no tenia validesa. 

Es Refugi acull qualsevol persona que no tengui cap tipus de recurs ni habitatge, és a dir, gent que està en 
una situació de vulnerabilitat extrema, des d’exconvictes fins a persones amb problemes amb l’alcohol, 
drogoaddictes, dones maltractades condemnades per violència de gènere, col· lectius d’immigrants que es 
dediquen al furt, persones que, sense tenir antecedents penals ni problemes psicològics, han resultat 
afectades per la crisi econòmica i es troben en una situació que han d’acudir a aquest centre. En trets 
generals, qualsevol persona que no tengui mitjans ni lloc on viure. 

Atès que la majoria d’usuaris provenen de col·lectius etiquetats com a conflictius per la societat, els 
empleats d’Es Refugi –sempre segons el testimoni de l’exusuari– els estigmatitzen i moltes de les 
persones que hi entren no reben el tractament adequat.  

Tampoc no s’hi accepten crítiques, normalment aclaparen l’usuari tractant-lo de fracassat, les 
instal· lacions sanitàries no reuneixen les mínimes condicions higièniques, hi ha habitacions per a 16 
persones i d’altres per a 20, hi són freqüents les baralles sobretot entre els immigrants magrebins, etc. 

Una qüestió que no entenen és que els usuaris que reben pensions –fins i tot en el cas de les pensions per 
invalidesa– n’han de donar un 35%. L’ordre és molt estricte i, en definitiva, hi ha unes condicions que són 
bastant penoses. 

Fa un incís per puntualitzar que l’usuari que li ha donat el seu testimoniatge, a dia d’avui, es troba 
totalment rehabilitat, viu a Eivissa i té feina. 

Per tot això, el seu Grup insta el Consell de Mallorca per tal que l’avaluació dels casos se faci amb 
anterioritat a l’ingrés a Ca l’Ardiaca ja que, en no haver-hi un filtre previ, s’hi ajunten persones de perfils 
molt distints. 

Segurament això es deu a un problema de manca de personal que fa no se pugui fer un seguiment de totes 
les persones usuàries del centre però, sigui com sigui, no pot ser que, per exemple, una persona que 
estigui en unes condicions normals li toqui compartir una habitació amb una persona que és un alienat 
mental perquè la convivència esdevé molt difícil o impossible. 

Per altra banda també insten a garantir la seguretat del centre. Probablement també serà necessari que hi 
hagi més personal de seguretat. Segons té entès, durant les nits només hi ha una persona i els matins n’hi 
ha dues per atendre 150 persones i això és totalment insuficient. 

Insten igualment el Consell de Mallorca a què s’hi garanteixin els drets humans de les persones que, molt 
lamentablement, han d’utilitzar aquestes instal· lacions i, per altra banda, insta el Consell de Mallorca a 
què hi hagi una gestió coordinada i garantida en cada cas, és a dir, que en el cas d’una persona que hi hagi 
d’entrar, tal vegada sigui millor que es destini a algun servei social d’algun ajuntament i que se faci d’una 
forma més coordinada en lloc d’actuar de forma totalment separada. 

La Sra. MORA (El Pi-Proposta per les Illes) fa constar que no sap per on ha de començar perquè està un 
poc astorada. 

En primer lloc vol fer una petició i és que la gravació del Ple s’enviï al Sr. Pedro Sánchez perquè, a l’hora 
de firmar pactes de govern, la tengui en compte. 

A continuació exposa que d’aquesta moció de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía farà la mateixa 
valoració que a l’anterior. 
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Reconeix que desconeixia el funcionament de Ca l’Ardiaca. No sabia molt bé com anava i ahir va tenir el 
plaer de coincidir amb la presidenta de l’IMAS en l’Assemblea de Batles i Batlesses de Mallorca i li va 
demanar a veure com funcionava aquest centre i li va donar una explicació. Així i tot va decidir 
desplaçar-se a Ca l’Ardiaca perquè va considerar que seria la manera més efectiva de veure realment com 
funciona el centre. 

Es veu que Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía no ha estat mai a un ajuntament ja que donar resposta a 
les necessitats d’urgència social no és gens fàcil i un centre d’acolliment és precisament per donar 
resposta a una urgència social. 

El primer punt de la moció demana fer una valoració anterior a l’ingrés. Al respecte comenta que la Creu 
Roja es passeja per Ciutat i, de vegades, agafa de pressa una persona sense sostre que està dormint en 
unes condicions infrahumanes a un cap de cantó i la duu a Ca l’Ardiaca. 

Tal vegada aquella persona no està contenta d’anar a Ca l’Ardiaca perquè se li posen unes normes de 
convivència i de respecte a l’altra gent que hi va a pernoctar i, si la persona no hi està d’acord, és normal 
que es generin conflictes pels diferents perfils d’usuaris del centre. En tot cas, pensa que se n’ha de tenir 
una visió general i no creu que l’opinió d’un exusuari s’hagi de generalitzar i fer-la servir per fer una 
crítica del servei. 

Fa avinent que va poder parlar amb el personal que hi fa feina i li varen dir que, evidentment, tot és 
millorable (la infraestructura necessitaria ser millorada i espera que sigui quelcom que es pugui escometre 
tot d’una que hi hagi disposició pressupostària per fer-ho) però que les condicions humanes del tracte a la 
gent i dels serveis que els ofereixen són prou dignes. Per això, insisteix a dir que no és just que es 
generalitzi arran d’un comentari que qualcú hagi pogut fer. 

Pel que fa a incrementar la seguretat del centre, comenta que allà li varen dir que, si bé és cert que tenen 
problemes, la veritat és que fins ara no hi ha hagut cap problema greu i el que pogués sorgir ho solucionen 
amb el guàrdia de seguretat que hi ha i amb l’ajuda de l’educador que hi fa feina tot el dia perquè 
s’apliquin les normes de convivència al centre. 

Finalment exposa que no creu que sigui una moció –com deia el Sr. Font– per dur-la al Ple del Consell de 
Mallorca a debatre. Sí que és cert que s’han de respectar els usuaris del centre i els han d’ajudar amb les 
necessitats que tenguin però no s’ha de fer demagògia amb aquest tema. 

La Sra. CIRER (PP) comença dient que intentarà defensar la postura del seu Grup com a membre de 
l’oposició, és a dir, que mirarà d’evitar respondre com ho ha de fer la Sra. Puigserver com a responsable 
d’aquest servei. Tot i això, adverteix que també se senten un poc membres de l’IMAS perquè el seu Grup 
forma part del Consell Assessor. 

Si les coses haguessin canviat molt amb relació a la gestió de Ca l’Ardiaca, potser haurien de plantejar-ho 
tot des d’un altre punt de vista però, si les coses no han canviat massa –i creu que és així–, li anuncia al 
Grup Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía que el Partit Popular votarà en contra de la moció perquè no 
estan d’acord amb cap dels punts d’acord que planteja la moció. 

Adverteix que se cenyirà només a Ca l’Ardiaca donat que ha vist que en la defensa de la moció s’ha parlat 
també d’Es Refugi i s’ha de tenir clar que en un espai ampli conviuen tres entitats que són l’IMAS amb 
Ca l’Ardiaca, El Refugi que és una entitat que també atén persones en risc d’exclusió i finalment hi ha un 
altre centre gestionat per Projecte Home que és Sa Placeta. 

Totes tres entitats estan en un espai proper però cadascuna d’elles presta una assistència determinada i 
reitera que ella se centrarà en Ca l’Ardiaca ja que la moció fa referència a Ca l’Ardiaca, encara que també 
han sortit temes d’Es Refugi. 

En aquest sentit li diu al Sr. Pons que hi ha una xarxa d’inserció que coordina tots els professionals, 
centres i albergs, és a dir, que no és cert que no s’hi faci feina de forma coordinada. Fins i tot cada any 
s’impulsen jornades d’inclusió perquè personal de diferents àmbits de la UIB hi puguin fer feina també de 
manera coordinada. Per tant, no estan d’acord quan s’afirma que no hi ha coordinació. 

Ca l’Ardiaca té seguretat privada. És cert i s’ha de reconèixer que l’empresa de seguretat privada que 
presta servei a Ca l’Ardiaca té diferents perfils de professionals i no envia a Ca l’Ardiaca les mateixes 
persones que envia els diumenges a guardar els partits del RCD Mallorca en segona divisió. 
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Remarca que aquestes empreses de seguretat tenen diferents tipologies d’empleats i a Ca l’Ardiaca envia 
un personal més qualificat. Ningú no diu que Ca l’Ardiaca sigui un centre fàcil ni que sigui un lloc on la 
feina sigui bona de fer. 

També s’ha de tenir en compte que la diversificació d’espais de Ca l’Ardiaca permet que, tot i ser un 
centre d’inclusió, les persones de diferents tipologies estiguin separades, en la part més nova, segons les 
característiques que tenguin. 

De fet, s’han donat casos de persones que hi han iniciat una relació sentimental (un home i una dona), 
s’han casat i no han pogut viure junts i, com a anècdota, diu que no varen poder ni passar la nit de noces 
junts perquè vivien a Ca l’Ardiaca i allà estan separats els homes i les dones per tal d’evitar segons quines 
problemàtiques que es plantegen com a molt greus. 

Matisa que ha comentat això per deixar palès que hi ha un ordre a Ca l’Ardiaca quan resulta que de la 
moció se desprèn que no és així i descriu el centre com un lloc sense ordre ni control. 

És cert que són centres de baixa exigència –sobretot Sa Placeta– però a Ca l’Ardiaca sí que hi ha uns 
mínims que s’han de complir. Si una persona no hi té un comportament adequat, existeix la possibilitar de 
cridar-la a l’ordre i així mateix s’evita que hi entrin persones amb consums d’alcohol i drogues, és a dir, 
que hi ha tota una sèrie normes de convivència igual que poden existir a qualsevol altre lloc. 

Quant al comentari del Sr. Pons sobre fer un filtre previ a l’ingrés, observa que la Sra. Mora ha estat molt 
clara: a l’hora de triar entre carrer o llit, berenar, un plat, un tassó, televisió, qualcú que t’escolti, etc., 
l’elecció indiscutible és Ca l’Ardiaca.  

Manifesta que vol reafirmar la seva confiança en tots els professionals que fan feina en el món de 
l’exclusió social i, sobretot, en tot el personal de l’IMAS que treballa a Ca l’Ardiaca. 

Per altra banda la moció diu que s’insti a garantir els drets humans. Al respecte indica que s’ha de posar 
seriosa perquè aquest no és un tema per incloure en una moció i, si el Sr. Pons creu que no s’hi 
garanteixen els drets humans, el que ha de fer és anar-se’n als jutjats ara mateix a denunciar aquesta 
institució per fer que un jutge la tanqui. 

Recalca que el que tenen clar tots els presents és que, d’una manera o d’una altra o fent-ho millor o més 
malament, no poden permetre que un grup polític del Ple del Consell de Mallorca, mitjançant una moció, 
posi en dubte o exigeixi al Consell de Mallorca que en un centre com és Ca l’Ardiaca es garanteixin els 
drets humans. Això no és quelcom que hagi de sortir en una moció. 

Si creu que això passa, el Sr. Pons no pot redactar la moció dia 2 de maig i avui, dia 12 de maig, estar 
aquí tan tranquil i defensar-ho només de paraula. Són denúncies molt greus que no es poden plasmar en 
una moció. 

Assegura que té respecte per la independència de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía a l’hora de 
redactar les mocions però en un tema com aquest, en què parlen d’uns professionals, de persones i d’una 
sèrie de dificultats, el Grup Popular no pot estar d’acord amb cap dels punts que plantegen. 

La Sra. PUIGSERVER (consellera executiva de Benestar i Drets Socials) agraeix, en primer lloc, les 
intervencions de la Sra. Mora i de la Sra. Cirer pel seu suport, per anunciar que els seus Grups votaran en 
contra de la moció i per tots els arguments exposats que ara li faciliten la resposta ja que molts dels seus 
arguments són els mateixos que tenia previst fer servir per fer palès que està en contra d’aquesta moció. 

Tot seguit li diu al Sr. Pons que quan va llegir la moció ja va quedar descabellada i avui, en sentir-ne la 
defensa, gairebé li han caigut tots els cabells perquè les coses que ha comentat el Sr. Pons són per anar a 
denunciar-les tot d’una. 

Pel que fa al primer punt d’acord, explica que tècnicament és contraproduent fer valoració prèvia ja que 
així quedarien al carrer totes les persones que tenguessin necessitat del servei fora de l’horari de feina de 
l’equip de valoració (caps de setmana i festius) i haurien de romandre al carrer. 

Tenir les portes obertes d’un servei de la xarxa com és Ca l’Ardiaca els ha permès plantejar la 
metodologia essencial amb les persones en situació d’exclusió social, que és la baixa exigència, i abans 
que aquest recurs metodològic existís, sí que hi havia molta gent al carrer a qui no s’oferia cap alternativa. 
Per tant, a nivell tècnic el que planteja el Sr. Pons és tornar a omplir els carrers i places de Palma de gent 
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sense sostre i, a més a més, si el que pretén és que els dolents no entrin a Ca l’Ardiaca, aleshores on 
planteja que els ubiquin? 

Referent al segon punt d’acord assenyala que els tècnics no hi estan a favor, gairebé hi ha servei de 
seguretat en contra de la seva voluntat perquè tenir vigilància no ajuda al fet psicològic de la baixa 
exigència però, així i tot, hi són els guàrdies de seguretat per mantenir l’ordre i la coordinació. 

Amb relació al comentari sobre els drets humans, li demana al Sr. Pons quins drets humans creu no 
s’atenen a Ca l’Ardiaca. És de vergonya que la moció digui “lamentablemente tienen que utilizar estas 

instalaciones” i demana per què “lamentablement” i si el Sr. Pons ha anat mai a Ca l’Ardiaca. Si no és 
així, el convida que hi vagi perquè comprovi que no torturen ningú allà. Aquesta acusació l’ofèn i ha ofès 
tots els tècnics i personal del servei que s’ha assabentat d’aquestes expressions. 

Assegura i afirma que a Ca l’Ardiaca es fa una bona tasca. Una tasca encomiable i l’avergonyeix que una 
persona, que no sap ni què hi fan i que no hi ha anat mai, posi en dubte el servei que s’hi ofereix. 

L’únic indret de l’Estat espanyol on funciona una xarxa d’inserció social, amb tots els serveis per a les 
persones en situació d’exclusió social coordinats, és aquí i, darrerament, han rebut la visita de companys 
de Menorca i d’Eivissa per veure el model que tenim a Mallorca per copiar-lo. 

Desconeix qui haurà informat el Sr. Pons per fer aquesta moció però queda clar que el Sr. Pons no té ni 
idea del que està parlant. Hom diu que coneixent les pors, és com fugen i, per tant, el convida que visitar 
Ca l’Ardiaca com ha fet la Sra. Mora. La Sra. Cirer coneix perfectament el centre, que no ha canviat 
aquests mesos la metodologia que segueix però sí que ha estat reforçada amb una educadora, s’han 
millorat petites coses a les instal· lacions que ara estan molt més condicionades. 

Per concloure, reitera que hi votaran en contra, que li sembla insultant presentar una moció així i repeteix 
l’oferiment d’anar a visitar les instal· lacions de Ca l’Ardiaca, en voler, per conèixer el centre. 

El Sr. PONS comenta que pareix que tot el que ha dit no té res a veure amb la realitat i fa notar que s’ha 
basat, simplement, en testimoniatges de persones que han estat usuàries del centre i, fins i tot, coneix 
algun monitor i el subdirector del centre. En canvi, ara sembla tot funciona fantàsticament bé i tot està 
perfecte. 

La seva obligació com a representant de la ciutadania és, si s’assabenta que quelcom no funciona, 
denunciar-ho i plantejar coses que s’han de millorar. Pot entendre que li diguin que tal vegada la moció 
no està ben plantejada o la idea no està ben expressada però insisteix que la seva obligació és comentar 
que això no funciona com tocaria. 

El que passa actualment és que qualsevol persona, sigui del perfil que sigui, entra en aquest centre i això 
fa que sigui molt difícil o impossible la convivència entre la gent.  

Puntualitza que en dir “lamentablement” es referia al fet que es tracta d’unes persones que o bé passen per 
una situació de vulnerabilitat extrema o bé s’han quedat sense llar i reconeix que, evidentment, és millor 
estar a Ca l’Ardiaca que estar al carrer però, en tot cas, no poden dir que sigui “el millor del món”. 

A continuació s’adreça al Grup El Pi-Proposta per les Illes per retreure’l el comentari, amb conya, fet 
sobre el pacte del seu partit amb el PSOE i, en aquest sentit, els diu que El Pi-Proposta per les Illes no ha 
estat capaç de posar-se d’acord ni tan sols amb un partit d’aquí com és MÉS per Mallorca. Per això, no 
accepta que li véngui a donar lliçons amb relació al tema dels pactes. 

Insisteix a dir que la moció es basa en testimoniatges de persones i, si hi ha alguna expressió que hagi 
ofès algú, la reiterarà si s’escau per tal de millorar-ne la redacció tot i que reitera que la seva obligació és, 
si hi ha qualque cosa que no funciona, dir-ho al Ple públicament. 

Finalment indica que no hi pot fer res si creuen que s’inventa tot el que diu. En qualsevol cas, la moció ha 
estat presentada amb la millor intenció per constatar quina és la situació a Ca l’Ardiaca perquè pugui ser 
millorada. 

La Sra. MORA fa notar que intentarà mesurar les paraules ja que, encara que sempre sol ser bastant 
diplomàtica, també té un punt límit. 
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Afirma, tot seguit, que els consellers hi són per fer feina per als ciutadans (per això hi és El Pi-Proposta 
per les Illes) però fent una feina responsable i a consciència i no per presentar mocions per presentar-les, 
penjar-se medalles a davant tothom i ser irresponsables i ofensius.  

Per això, demana al Grup Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía que retiri aquesta moció no només pels 
treballadors de Ca l’Ardiaca sinó també per tots els consellers i conselleres que són avui al Ple. 

La Sra. CIRER diu, mirant de tenir un talant més conciliador, que s’ha de reconèixer que potser una 
família no es pot acomodar fàcilment en segons quin tipus de centres. També és cert que és difícil que 
persones majors en situació de precarietat vagin a Ca l’Ardiaca però l’IMAS compta amb un altre servei 
que és el de prioritat social per tal donar ajuda a aquestes altres persones. 

Igualment és veritat que varen intentar posar en marxa –i no ha estat possible– un centre a Binissalem per 
acollir famílies, mares amb infants o nuclis familiars amb infants petits. La idea era que fos un centre del 
tipus de Ca l’Ardiaca però amb un caire més familiar i és cert que falta aquest recurs. 

A posta, en pla conciliador, convida el Grup Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía que si troben que hi ha 
aquestes mancances, aleshores plantegin una moció en positiu, de creació d’un nou recurs per donar 
cobertura a aquests altres perfils que veuen tan desatesos o de difícil ubicació a Ca l’Ardiaca. 

Insisteix en la idea que plantejar-ho tot en positiu ja que, d’aquesta manera tots en sortiran guanyant al 
Ple. Tothom ho veurà d’una altra manera i tots sumaran esforços. 

Afegeix que, malauradament, hi ha persones que necessiten Sa Placeta, hi ha persones que necessiten un 
Ca l’Ardiaca, hi ha persones que fins i tot necessiten un caixer automàtic i els polítics, des de les 
institucions i des d’aquest Ple, han de vetllar per atendre també aquestes persones i donar-los resposta en 
funció de les necessitats que plantegin i de l’ajuda que vulguin rebre. 

En conseqüència, el més adient que anar tots de la mà i fer feina junts i que Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía accepti la convidada de la Sra. Puigserver i vagin a conèixer el que és un centre d’exclusió, 
una casa de famílies, etc. 

Així el Sr. Pons veurà que la seva idea del món i de la situació dels ciutadans de Mallorca és distinta i 
segur que passarà més gust de viure perquè no veurà Mallorca com un nucli de gent que el Sr. Pons ha 
definit com “tan indesitjable”, però ella pensa que és una gent que val la pensa, que té moltes coses per 
ensenyar als altres i, per tant, poden aprendre molt d’aquesta gent. 

La Sra. PUIGSERVER observa que té la impressió que el Sr. Pons vol que s’instal· li una barrera per 
accedir a Ca l’Ardiaca –això sí que seria anar en contra dels drets humans– i es veu que el Sr. Pons no ha 
passat mai cap necessitat.  

Pensa que la seva obligació com a conseller no és fer mocions absurdes com aquesta sinó anar a conèixer 
la realitat, que per això cobra. 

Per concloure, fa constar que no té res més a haver d’afegir als arguments exposats per la Sra. Mora i la 
Sra. Cirer, només sol· licitar-li al Sr. Pons que retiri la moció. 

El Sr. PRESIDENT li demana al Sr. Pons si accepta o no retirar la moció. 

El Sr. PONS li diu al president que pot retirar el punt tercer, si així ho volen. 

El Sr. PRESIDENT li indica que és ell que ha de decidir què vol fer amb la moció ja que és seva. 

El Sr. PONS assenyala, aleshores, que se sotmetin a votació els punts núm. 1, 2 i 4 i retira el punt núm. 3. 

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

Es troben absents la Sra. Salom Coll, la Sra. Soler Torres, el Sr. Salom Munar, el Sr. 
Serra Comas, i el Sr. Font Massot. 

 



 184 

 
PUNT 33. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP EL PI-PROPOSTA PER LES 
ILLES BALEARS DEL CONSELL DE MALLORCA EN VERS A LA 
CARRETERA MA-6100, DE SES SALINES A LA COLÒNIA DE SANT JORDI. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 

ANTECEDENTS 

La carretera MA-6100 que transcorre entre Ses Salines i la Colònia de Sant Jordi, 
malgrat estigui a un raconet de la illa, fa anys que necessita millores importants, tant 
degut al mal estat del ferm i del traçat, com pel gran volum de trànsit que circula per 
ella, sobretot quan comença la temporada turística estival. Evidències que en els darrers 
anys s’han vist desgraciadament constatades amb accidents de trànsit de gravetat 
ocorreguts en la mateixa.  

Aquest fet no passà desapercebut al Departament de Carreteres d’aquesta institució, per 
aquests motius al llarg de la passada legislatura, es redactà el projecte de millora 
l’esmentada carretera, així al BOIB núm. 66 de data 30 d’abril de 2015 el Consell 
Insular de Mallorca va procedir a anunciar el tràmit d’informació pública per a 
l’aprovació inicial del Projecte de millora de traçat de la carretera Ma-6100, per un 
pressupost de 5 milions d’euros.  

Som coneixedors de primera ma de les bones intencions del actual equip de govern 
respecte a aquesta carretera, però manca una concreció al respecte, fet que ens demanen 
des del municipi de Ses Salines, on veuen passar els anys i les millores a la mateixa no 
arriben, per desesperació dels seus usuaris. 

En aquest sentit  demanam al Ple del Consell Insular de Mallorca que prengui els 
següent 

ACORD:  

Instar al Departament de Carreteres a fer les passes adients per tal d’ incloure dins el seu 
pla d’actuacions de l’any 2017 l’execució del Projecte de millora del traçat de la 
carretera Ma-6100. 

 

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

Expressa la preocupació del seu Grup polític envers la carretera Ma-6100, de ses Salines a la Colònia de 
Sant Jordi.  

Fa notar que necessita unes millores importants, no tant pel mal estat del seu paviment i del seu traçat, 
com pel volum de trànsit que suporta, sobretot durant els mesos de la temporada turística.  

És sabut que el mes d’abril de 2015 se va redactar un projecte de millora d’aquesta carretera, publicat en 
el BOIB, amb un pressupost de 5 M€. Atès que no saben quin és l’estat actual d’aquest projecte, si se 
modificarà o no aquesta carretera, en demana explicacions. Fa notar que s’acosta altra vegada l’estiu i 
recorda que l’any passat s’hi varen produir una sèrie d’accidents importants i adverteix que enguany no 
s’haurien de repetir.   

Per aquest motiu insta el Departament de Territori i Infraestructures a incloure en el seu pla d’actuacions 
de 2017 del Servei de Carreteres l’execució del projecte de millora del traçat de la carretera Ma-6100.  
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La Sra. SERRA (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) intervé tot seguit. 

Manifesta que no ha entès el motiu de l’actuació dels Grups polítics del Consell de Mallorca durant la 
intervenció en el punt anterior (32).  

No considera correcta la humiliació a què s’han vist sotmesos com a membres del seu Grup polític. Tot i 
que és possible que a vegades presentin alguna redacció que no reflecteixi o expressi del tot l’esperit de la 
moció, no justifica l’escarni que han rebut.  

Fa avinent que ella se sent malament, per aquest fet. 

Tot i això, si aquesta moció referida a Ca l’Ardiaca (punt 32) ha servit per ajudar una persona que s’hi 
havia sentit malament, raó per la qual s’ha presentat al Ple, considera que ha valgut la pena.  

El Sr. PRESIDENT fa notar a la Sra. Serra que ara ja se debat el punt següent, el 33.  

La Sra. SERRA ho admet, però ho volia dir.  

El Sr. PRESIDENT li recomana que facin una visita al centre de Ca l’Ardiaca, per tal de conèixer els 
diversos recursos que existeixen i, a partir d’aquesta visita en poden tornar a parlar quan i com ella 
vulgui.  

Tot seguit li demana si té intenció d’intervenir per parlar sobre aquest punt, el 33.  

La Sra. SERRA respon afirmativament i ho fa tot seguit. 

Diu que el seu Grup entén la necessitat de dur endavant el projecte de millora de la carretera Ma-6100. 
Observa que el Consell de Mallorca ha de dedicar la mateixa atenció tant a les petites obres com a les més 
grans, perquè totes són importants.  

Fa notar que un accident té la mateixa importància, independentment de la carretera en la que se 
produeixi. Per aquesta raó el seu Grup votarà a favor de la inclusió d’aquesta obra dins el pla d’actuacions 
del Servei de Carreteres per a l’any 2017.  

El Sr. ROVIRA (PP) inicia la seva intervenció. 

Anuncia que el seu Grup votarà a favor de la moció.  

Recorda que aquest projecte ja se va posar en marxa durant la passada legislatura, per la qual cosa li 
preocupa que se posi com a data l’any 2017. Fa notar que el seu Grup ja va demanar, en les propostes de 
resolució, que es fes el 2016. Tot i això, reitera el vot favorable del seu Grup.  

També fa constar que, si no s’aconsegueix durant l’any 2017 l’inici de les obres d’aquesta carretera, com 
també la Ma-6015 (Llucmajor-s’Estanyol) que es troba en la mateixa situació, encallada en la Comissió 
Balear de Medi Ambient, ja serà una situació extrema, del tot incomprensible.  

Insisteix a recordar que durant la passada legislatura se’ls varen aturar unes obres d’ampliació de la 
carretera Ma-6015, en la qual aquell mateix any s’havien produït accidents amb resultat de persones 
mortes, perquè la Comissió Balear de Medi Ambient va considerar que s’havia de fer un procediment 
summament extens per tal de justificar una ampliació d’un parell de metres, quan es tracta d’una 
ampliació que no afecta gens ni mica el medi ambient ni els recursos naturals de l’illa de Mallorca.  

Fa avinent que aquesta situació és idèntica a la de la carretera Ma-6100 (ses Salines-Colònia de Sant 
Jordi). Tot i els possibles canvis que s’hagin pogut fer en el projecte inicial, el cert és que en ambdós 
casos se pretenia una millora de la seguretat vial i tenir en compte l’ús que en fan els ciclistes, per la qual 
cosa no és admissible que la Comissió Balear de Medi Ambient tengui els dos projectes encallats des de 
fa més d’un any.  

Per acabar, insisteix a dir que és incomprensible que puguin passar aquestes coses, tant durant l’anterior 
legislatura com actualment.  

Observa que està molt bé que l’actual consellera executiva de Territori i Infraestructures les incorpori al 
nou pla, però també es fa necessari demanar que la Comissió Balear de Medi Ambient actuï, i que no aturi 
aquests projectes que són imprescindibles, ambdós, per donar seguretat a la gent que circula per les 
esmentades carreteres.  
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La Sra. GARRIDO (consellera executiva de Territori i Infraestructures) inicia la seva intervenció. 

En primer lloc, s’adreça a la Sra. Serra (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía).  

Li diu que és rigor allò que tots els Grups polítics li han demanat. Comenta que és precisament rigor, el 
que manca tant a la proposta anterior com en la resposta que li ha donat a ella referida a aquest punt, 
després de la seva primera intervenció per explicar aquesta proposta.  

Afirma que no té cap sentit, el que ha manifestat sobre la carretera Ma-6100, prova de què no coneixen 
aquest cas. D’altra banda, els comentaris que han fet el Sr. Amengual i el Sr. Rovira sí que expressen bé 
el problema que existeix en aquesta carretera.  

Comenta que l’informe pertinent referit a l’esmentada carretera ja està fet i només resta pendent de rebre 
l’informe d’impacte ambiental, situació idèntica a la carretera Ma-6015 (Llucmajor-s’Estanyol).  

Tan aviat com tenguin l’informe d’impacte ambiental, s’ha previst fer l’obra enguany; de fet, s’han inclòs 
ambdues obres en el pressupost d’enguany, i si és possible fer les obres enguany es faran.  

Torna a fer notar que estan a l’espera de l’esmentat informe, perquè és un tràmit administratiu.  

Diu que, mentrestant, han posat en marxa una acció paral· lela que pugui ajudar, en el mateix sentit, però 
reduint els terminis administratius i també l’impacte de la carretera, pel fet que té més de tres quilòmetres 
i la Llei de carreteres obliga a expropiar tres metres a cadascun dels costats quan se fa el projecte. Atès 
que és una carretera que està encaixada entre paret seca a les dues bandes, la llei obliga a eixamplar, a 
part de l’ampliació que s’ha de fer de la carretera, tres metres cap als dos costats. 

Tot i això, se va fer una modificació del projecte per tal d’incloure una senda ciclista, segregada. És a dir, 
voreres d’emergència àmplies, tal i com ha indicat el Sr. Rovira i, a més a més, una senda per anar en 
bicicleta, que està segregada de la mateixa carretera però que també s’hi pot anar a peu, precisament 
perquè la distància és de tres quilòmetres i ambdues poblacions es poden connectar de manera ràpida, a 
peu o en bicicleta.  

Fa notar que, incloent-hi el projecte de senda ciclista, encara estan esperant l’informe d’impacte 
ambiental.  

Indica que ha duit l’expedient d’una nova proposta, per si algú el vol consultar, que seria més ràpida i més 
econòmica, de forma que amb l’estalvi obtingut se podrien fer altres actuacions en el terme de ses Salines 
i la Colònia de Sant Jordi. Explica que consisteix a ampliar una de les voreres de la carretera, ampliar i 
retocar un parell de corbes, fer la vorera d’emergència àmplia i fer la senda ciclista. Es faria tot, però amb 
menys impacte pel que fa a les expropiacions, al territori i d’execució més ràpida.  

Observa que se faria des de la part d’explotació en comptes de fer-ho des de la part d’obres. Diu que fan 
feina en aquesta direcció mentrestant se treballa també el projecte més ampli.  

Fa notar que es fa de forma que si un dels dos projectes aconsegueix l’informe positiu d’impacte 
ambiental també l’haurà obtingut l’altre projecte, tendran avançat ja aquest tipus de tràmit. També serà 
idèntica la licitació d’ambdós projectes. En destaca l’estalvi que s’aconsegueix i també la rapidesa 
d’execució. 

Diu que s’ha posat en marxa precisament perquè el seu equip comparteix tot allò que han dit el Sr. Rovira 
i el Sr. Amengual, atès que aquesta ampliació és necessària, i aquest parer és compartit per la població de 
ses Salines i de la Colònia de Sant Jordi.  

Fa notar que durant l’estiu aquesta zona rep molts de visitants i el trànsit a la carretera és considerable.  

Torna a dir que aquestes són les intencions i que s’actuarà amb la màxima rapidesa possible.  

Diu que no existeix cap problema per incloure també la carretera de Llucmajor a s’Estanyol, i si volen 
que consti com a data 2016, també se pot fer, perquè ja s’havia inclòs en el pressupost d’aquest any.  

El Sr. AMENGUAL intervé a continuació. 

En primer lloc, agraeix al Grup Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía que també voti a favor d’aquesta 
moció.  
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En resposta als retrets que ha fet la portaveu d’aquest Grup, la Sra. Serra, manifesta que  el Grup El Pi-
Proposta per les Illes no té cap intenció d’humiliar ningú sinó posar el seu granet d’arena en la gestió 
política del Consell de Mallorca i expressar el seu punt de vista i s’ha d’entendre que a vegades tenen 
postures enfrontades, en aquest sentit, i és justament això el que ha passat en el Ple d’avui.  

Expressa la coincidència de parer en tot allò que ha explicat el Sr. Rovira. Entén que aquest proposa al 
seu Grup una transacció, en el sentit d’afegir-hi les obres dels quatre quilòmetres de la carretera de 
Llucmajor a s’Estanyol i, atès que també sembla bé a l’equip de govern, manifesta que el Grup El Pi-
Proposta per les Illes no té cap problema per incloure-ho a la moció.  

Pel que fa a canviar també la data de 2017 per 2016, tampoc no hi té cap inconvenient, perquè allò que 
vol és que se faci tan aviat com sigui possible i fa notar que s’ha presentat com a moció a petició dels 
membres del seu Grup de l’Ajuntament de Ses Salines.  

Observa que la Sra. Garrido ha tractat un tema fonamental: la tramitació de l’informe d’impacte 
ambiental. Tot i que no és ara ni aquí el moment ni el lloc adequat per tractar el tema de forma extensa, sí 
que s’ha de considerar que quan existeixen determinades urgències –i és el cas de les dues carreteres a 
què s’ha referit ella– s’hauria de seguir un ordre especial de tramitació i d’actuacions de l’administració.  

És sabut que la Comissió de Medi Ambient es troba saturada de projectes, però el cert és que determinats 
projectes haurien de tenir una prioritat determinada sobre altres.  

Certament, aquest òrgan no pertany al Consell de Mallorca, però sí que els portaveus dels Grups polítics 
del Consell de Mallorca ho poden comunicar als seus companys del Parlament de les Illes Balears i a la 
Conselleria de Medi Ambient del Govern balear, per tal que s’estableixin tal i com pertoca els criteris 
d’urgència i de ràpida tramitació. 

Per acabar, reitera quins són els canvis exactes que accepta introduir en la redacció final de la moció.  

El Sr. ROVIRA fa notar que al seu Grup li va bé, fins i tot, que es redueixi el termini a 2016 atès que creu 
que la intenció de tots és que al més aviat possible estigui arreglada la carretera. 

Amb relació al nou projecte, assegura que estan oberts veure’l i discutir-lo però no és objecte de la moció 
i, per tant, no té res a veure una cosa amb l’altra. Qualsevol millora que se faci en aquesta carretera serà 
benvinguda perquè té algunes zones que són prou complicades i tampoc no es poden permetre tenir dos 
terços de la carretera de s’Estanyol arreglats i els darrers quatre quilòmetres així com estan, amb el risc 
que comporta per a tots. 

La Sra. GARRIDO intervé per tancar el debat. 

Adverteix que no hi ha gaire cosa més a haver-hi d’afegir i just puntualitza que la Llei d’impacte es troba 
al Parlament de les Illes Balears en tramitació i, per tant, potser és el moment d’empènyer entre tots per 
tal de reduir terminis. 

Reitera que hi ha distints projectes a la Comissió Balear de Medi Ambient i observa que, de vegades, hi 
duen un projecte per a tramitació ambiental però llavors resulta que el canvien i ha de passar per 
avaluació ambiental estratègica de la qual l’informe triga molt més a fer-se. En tot cas, per part del 
Consell de Mallorca no hi ha cap problema quant a la reducció de terminis. 

Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat amb la transacción proposada pel 
Partit Popular  i  que queda redactada de la següent forma: 

Instar al Departament de Carreteres a fer les passes adients per tal d’ incloure dins el seu 
pla d’actuacions de l’any 2016 l’execució del Projecte de millora del traçat de la 
carretera Ma-6100 i també afegir-hi les obres dels quatre quilòmetres de la carretera de 
Llucmajor a s’Estanyol. 

 

Es troben absents la Sra. Cirer Adrover, el Sr. Rotger Seguí, el Sr. Salom Munar, el Sr. 
Juan Martínez, la Sra. Miralles Xamena i la Sra. Puigserver Servera. 
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PUNT 34. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP EL PI-PROPOSTA PER LES 
ILLES BALEARS DEL CONSELL DE MALLORCA, DEMANANT EL 
TANCAMENT DE LA PLANTA DE COMPOSTATGE SITUADA AL TERME 
MUNICIPAL D’ARINAY. 

Es dóna compte de la següent moció: 

ANTECEDENTS 

El 17 de desembre de 1992 el Ministeri de Medi Ambient comprà les parcel·les 245, 
244, 243, 242, 241, 240, 361 i 237 del polígon 3 del terme municipal d’Ariany, el 
mateix Ministeri procedeix a la construcció amb un projecte de l’any 1997 d’una Planta 
de Compostatge. Des de les hores (1999) la planta en qüestió ha ocasionat problemes als 
veïnats, tant per les males olors que desprèn com per un important dany ecològic a 
l’entorn natural per deficiències a la infraestructura i fins i tot que genera gasos tòxics i 
possibles filtracions a la terra i a l’aigua que afectaria als pous de la zona. Les 
actuacions duites a terme en els darrers anys, son diverses i variades. 

Mitjançant Conveni subscrit el 17 de gener de 2002 es va traspassar la gestió dels fangs 
de depuradora i la cessió d’ús de la Planta de Compostatge d’Ariany de l’Institut Balear 
de Sanejament (IBASAN) cap al Consell Insular de Mallorca. Hem de tenir present que 
el CIM des de l’any 1992 te formalitzat contracte amb la societat TIRME, S.A. que 
preveu l’explotació del servei de gestió de residus especificats al vigent Pla Director 
Sectorial per a la Gestió de Residus Urbans a Mallorca (PDSGRUM) que inclou, entre 
d’altres, el tractament a les plantes de compostatge dels fangs provinents de les EDARs. 

1.- Deficiències administratives: manca d’autoritzacions de la planta. 

Les instal·lacions des de l’inici del seu funcionament (1999) no tenen permís 
d’instal·lació, ni llicència d’obertura i funcionament per a l’execució d’activitats. La 
Disposició Transitòria Sisena de la vigent Llei 7/2013, de 26 de novembre de Règim 
Jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears estableix un règim 
de regularització de 3 anys per aquest tipus d’instal·lacions, termini que, certament avui 
encara no ha finalitzat ...  

En el mes de juliol del 2012 TIRME, S.A. va presentar a la Conselleria de Medi 
Ambient del Govern de la CAIB, sol·licitud d’autorització de la Planta de Compostatge 
que ens ocupa. No tenim constància de la resolució del expedient.  

En data 1 d’agost de 2012 (RGE 22714) TIRME, S.A. també sol·licita al CIM 
autorització per a la Planta de Compostatge... Tampoc ens consta la resolució expressa 
del expedient.   

La Planta de Compostatge continua en funcionament, sense cap tipus d’autorització 
administrativa. 

2.- Deficiències en l’explotació. 

L’article 20 del PDSGRUM (aprovat al 2006) preveu el tractament de llots d’EDAR a 
la planta d’Ariany, sense que la referida norma faci una descripció dels equips i 
condicions de funcionament de la mateixa. A l’Annex de l’Acta de Cessió de les 
instal·lacions del CIM a TIRME,S.A. signada el 16 desembre de 2002, envers a la 
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planta d’Ariany, entre d’altres, es relaciona un sistema d’aireació de 8 ventiladors de 
cabdal 2250m3/h. Així les coses en un informe emès en el mes de febrer de 2016, per la 
Direcció insular de Residus del Departament de Medi Ambient del CIM es deixa palès: 

• L’absència de nombrosos ventiladors i la inoperativitat dels mateixos;  
La inexistència de filtre biològic;  

• El desenvolupament de les etapes de maduració i emmagatzematge fora de les 
plataformes de formigó condicionades i previstes a aquest efecte, directament 
sobre els terrenys adjacents sense condicionament impermeabilitzant  

Aquestes deficiències han produït al llarg dels anys les males olors i les més que 
possibles filtracions en el subsòl, que afecten al municipi d’Ariany, però sobretot, al de 
Maria de la Salut. Per aquests motius, ja a l’any 2010 es va fer una recollida de 
signatures, que es va presentar al Consell de Mallorca demanant el tancament de la 
planta a la que s’hi va adherir l’Ajuntament de Maria de la Salut per acord de Ple de dia 
29 de març de 2010. Però res es va fer al respecte i la Planta de Compostatge continua 
en funcionament i cada vegada, donat el mal manteniment de la mateixa, les condicions 
existents es fan insuportables pels veïnats de Maria de la Salut.  

Al febrer de 2014 es va modificar el conveni de col·laboració relatiu al traspàs de la 
gestió de fangs i a cessió de l’ús de les plantes de compostatge ubicades a les 
depuradores de Sa Pobla, Felanitx i Ariany entre el Consell de Mallorca i l’IBASAN, 
actualment, ABAQUA. En el qual la clàusula quarta referent a les actuacions a les 
plantes de compostatge exposa que: “El Consell de Mallorca es compromet a instal·lar 
una paret vegetal a totes les plantes per tal d’evitar l’impacte visual, i a realitzar totes les 
inversions de millora que siguin necessàries a les tres plantes de compostatge per tal de 
garantir la seva conservació i evitar molèsties que pugui ocasionar al seu funcionament i 
la convivència entre veïns”. Una altre condició incomplerta... 

En definitiva, sabem que les queixes per la situació existent, per mor de les deficiències 
referides, tant en l’àmbit administratiu, com de la pròpia explotació, han arribat a 
l’actual govern insular.  

Des de principis de la present legislatura s’han mantingut reunions dels veïnats afectats 
amb el Departament de Medi Ambient i som coneixedors que des del mateix s’han 
practicat, en la Planta, diverses actuacions i millores en les darreres setmanes; també ens 
consta que, després de la presentació d’una proposta de resolució davant aquest plenari 
per part del Grup de consellers d’El Pi, demanant el tancament de la planta, hi ha hagut 
un interès i una implicació directe del propi President d’aquesta institució, cercant i 
proposant solucions al respecte. Actuacions lloables, però consideram que son del tot 
insuficients a curt termini.  

Per això, El Pi – PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS demana que el Ple del 
Consell Insular de Mallorca aprovi els següent ACORD: 

Ordenar al Departament de Medi Ambient que, vista la manca d’autoritzacions 
administratives adients i el deficient funcionament de l’explotació, es procedeixi, 
prèvia la tramitació oportuna, al tancament de forma immediata de la Planta de 
Compostatge situada en el terme municipal d’Ariany. 
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El Sr. PRESIDENT, vist que hi ha una altra moció –la núm. 36– referida al mateix tema, proposa que 
ambdues siguin tractades de manera conjunta si no hi cap objecció però, donat que el Sr. Pastor li fa notar 
que no hi està d’acord, anuncia que les dues mocions seran debatudes per separat. 

El Sr. PASTOR (El Pi-Proposta per les Illes) comença dient que no li pareix bé fer-ne un debat conjunt 
perquè les dues mocions no diuen res semblant: la d’El Pi-Proposta per les Illes demana el tancament i 
l’altra moció pràcticament no diu res. 

Per això, el seu Grup vol debatre individualment la seva moció que, a més a més, és fruit de les propostes 
de resolució que va presentar El Pi-Proposta per les Illes derivades del Debat de Política General i no una 
proposta presentada perquè un amic seu els hagi comentat res sinó que és una proposta que compta amb 
el suport de 1.200 signatures de l’any 2010 i ho fa constar pel rigor de què parlaven abans. 

Avui és un dia d’aquells que pensa que un es demana sobre la utilitat del Consell de Mallorca i de 
l’oposició. Per a una persona que ha estat al govern durant molts d’anys, que ara està a l’oposició i que 
està en una institució que realment li costa arrencar i ser dinàmica, li resulta un poc complicat estar a 
l’oposició. 

Quan hom veu el que passa avui en aquest Ple, s’adona que, com a mínim, la tasca que fa el seu Grup 
serveix per a qualque cosa. El Pi-Proposta per les Illes va presentar una proposta de resolució i, a partir 
d’aquí, es va reactivar un tema que estava mig adormit, que ve de fa molts d’anys, que ha comportat el 
patiment de molts de veïns del municipi de Maria de la Salut i que, a partir d’aquí, varen aconseguir que 
la cosa se mogués. 

Fins i tot, el president del Consell de Mallorca –cosa que els sembla molt bé– va fer una visita a Maria de 
la Salut per tenir una reunió amb els veïns. 

Després El Pi-Proposta per les Illes presenta una moció i veu que haurà servit per a qualque cosa atès que 
l’equip de govern decideix presentar una moció alternativa per instar el govern a fer allò que ha de fer.  

Considera que no hi havia cap necessitat de presentar una moció alternativa a la d’El Pi-Proposta per les 
Illes referida a un tema semblant però, si l’equip de govern necessita que els seus grups li diguin el que ha 
de fer, doncs cap problema ni un. 

Remarca que s’està parlant d’un tema de persones i vol agrair tant al president com al representant del 
Partit Socialista la voluntat que han tengut durant aquests 2 dies per intentar arribar a un acord a l’hora de 
presentar una moció conjunta, que és el que li hauria agradat al seu Grup i està convençut que és el que 
hauria agradat als veïns de Maria de la Salut. D’haver estat així, haurien donat exemple que l’oposició i el 
govern poden arribar a pactar coses perquè en comparteixen l’interès. 

El Pi-Proposta per les Illes té representació a l’Ajuntament de Maria de la Salut i també n’hi tenen MÉS 
per Mallorca i el Partit Socialista. És evident que els partits nous han començat per dalt i no tenen 
representació als municipis i no saben el que pensen els veïns però, com que els altres partits sí que ho 
saben, hauria estat bo poder arribar a un acord. 

De fet, havien arribat a un acord –que creia que aniria bé– consistent en reduir els terminis i posar, tal i 
com havia demanat El Pi-Proposta per les Illes, que el termini fos a final de l’any 2017. Quan en varen 
parlar amb el president, els va dir que podria venir just, cosa que va reconèixer però li va dir que si l’obra 
estava començada i a punt acabar o li faltava poc o havia sorgit algun inconvenient, estava convençut que 
els veïns ho entendrien perquè s’asseguraven, com a mínim, que l’estiu següent ja no haurien de patir les 
molèsties que han de patir avui. 

Observa que parteixen d’un principi totalment equivocat i és que, quan governen, tenen tendència a 
defensar l’Administració però no hi són per defensar l’Administració sinó per defensar l’administrat. Els 
ciutadans que pateixen les conseqüències de la planta d’Ariany són ciutadans de primera que pateixen les 
molèsties d’una planta que no està en una situació correcta. 

Aquesta instal· lació no té llicència administrativa. No en té i hi ha un període de legalització que acaba 
dia 26 de novembre d’enguany i es demana si l’equip de govern permetrà que el Consell de Mallorca 
mantengui oberta una planta que no té llicència administrativa i que produeix molèsties als veïns. Ho 
consentiran? Li sembla que és una manca de rigor gairebé tant grossa com l’anterior moció que ha 
presentat el Grup Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. 
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Ahir va tenir l’oportunitat de parlar-ne amb la consellera executiva de Medi Ambient i varen intentar 
arribar a un acord però no va ser possible. La consellera necessita 2 anys per construir una nova planta 
valorada en 6 M€. 

Per això, li suggereix al president que faci un pensament i intenti donar la confiança a una persona que es 
vegi capacitada per executar una planta de 6 M€ en un termini de temps molt més reduït atès que existeix 
la tramitació per via d’urgència que permet acurçar els terminis d’execució, acurçar els terminis de 
contractació, etc., és a dir, acurçar tots els terminis i això fa que l’Administració no hagi d’allargar 
temporalment una tramitació. 

Constata que s’hi podrien acollir perquè no és qüestió de fer una nova planta de compostatge. La qüestió 
és que avui hi ha una planta de compostatge que no té cap tipus de llicència, que està molestant els veïns i 
el Consell de Mallorca no la vol tancar. 

L’alternativa del Consell de Mallorca n’és una altra i El Pi-Proposta per les Illes està disposat a allargar el 
termini fins al primer trimestre de l’any 2018 per garantir que l’estiu de l’any 2018 no s’hagin de patir les 
molèsties que produeix la planta i que actualment pateixen els veïns. 

Si la consellera executiva de Medi Ambient no està capacitada per construir una planta en 22 mesos, el 
que ha de fer és dedicar-se a una altra cosa, que segurament ho farà molt bé, però no que vulgui 
representar una institució com aquesta. 

En aquest sentit comenta que avui li demanaria al president del Consell de Mallorca que fes de president i 
que acceptàs l’esmena d’El Pi-Proposta per les Illes perquè MÉS per Mallorca i el Partit Socialista i el seu 
Grup tenen majoria suficient per aprovar una moció en la qual coincideixen els tres grups. No serà cap 
novetat que Podem Mallorca voti de manera diferent al que vota l’equip de govern ja que fa uns dies, en 
tractar-se un tema del Teatre Principal, els companys de Podem varen votar en contra del vicepresident 
d’aquesta institució. 

Amb aquest exemple vol fer palès que no s’encetarà res perquè ja s’ha passat per aquesta situació i, per 
això, insisteix a demanar-li al Sr. Ensenyat que faci de president i demostri que és un president que està al 
costat de la gent, al costat d’aquests veïns i veïnes de Maria de la Salut que estan patint unes molèsties i 
no tenen perquè fer-ho. 

El seu Grup hi va anar fa devers un mes i mig i és quelcom insuportable, no es pot viure a devora. Quan el 
vent bufa cap al poble, no s’hi pot viure i ja se poden imaginar com és la situació durant l’estiu quan la 
gent dorm i passa el dia amb les portes obertes. 

Així doncs, li reitera al Sr. President que s’arribi a un acord entre els grups que en demanen el tancament 
però que estarien disposats a allargar el termini –i aclucar els ulls davant una planta que dia 26 de 
novembre estarà sense cap tipus de llicència– per tal que el primer trimestre de l’any 2018 la nova planta 
estigui construïda. 

Si la Sra. Espeja no es veu amb coratge per assumir-ho, basta que li posin a devora el Sr. Miralles i el Sr. 
Bonet i així està convençut que 12 o 14 mesos pot estar construïda la nova planta ja que ells tenen molta 
experiència. 

Per això, sol· licita al Sr. Ensenyat que ajudi la Sra. Espeja, que no en sap, i li posi al devora una persona 
amb més experiència perquè això pugui ser una realitat però, sobretot, li demana al Sr. President que faci 
de president i que, si pensa que és possible –i ell també ho pensa–, puguin arribar a un acord fixant el 
termini per al primer trimestre de 2018 i així, com a mínim, els veïns de Maria de la Salut se n’aniran amb 
la sensació que els grups no es barallen i que, quan hi ha un interès general, els polítics són capaços 
d’arribar a acords. 

El Sr. PONS (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) exposa que el seu Grup està d’acord amb l’esperit de 
la moció presentada pel Grup El Pi-Proposta per les Illes en el sentit que els veïns de Maria de la Salut i 
d’Ariany no tenen perquè patir les conseqüències negatives derivades d’unes deficiències de la planta de 
compostatge. 

Ara bé, s’haurien de matisar dues coses. La primera és que si la planta de compostatge no té llicència 
d’obertura i funcionament per a l’execució d’activitats és, com bé s’explica en la moció, per culpa de 
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l’Administració. La planta ja va presentar la sol· licitud d’autorització i han passat 3 anys i encara no se 
l’han donada però no és culpa dels que han posat en marxa aquesta planta. 

Per altra banda puntualitza, quant a les deficiències d’explotació, que s’imagina que durant aquests 3 anys 
s’hi hauran fet els controls d’inspecció oportuns i tal vegada la planta està un poc desbordada durant 
l’estiu. 

Pel que fa al seu tancament immediat, assenyala que li agradaria que la moció oferís una alternativa a 
aquest tancament immediat de la planta i què s’ha de fer amb aquests residus. 

El més normal seria dur els residus a la planta de compostatge més propera al lloc on es produeixen. Dur 
els residus a una altra planta com, per exemple, la de Son Reus o la de Calvià esdevé impossible perquè 
durant l’estiu estan sobresaturades i, a més a més, hi hauria més distància. Per això, insisteix a què El Pi-
Proposta per les Illes expliqui l’alternativa que ofereix atès que és molt fàcil dir que se tanqui la planta 
però què fan amb aquests residus.  

Això no obstant, si és possible millorar les infraestructures i que perjudiquin manco els veïns, seria una 
opció que es podria estudiar amb els pobles afectats per si és una solució idònia.  

Finalment i pels motius exposats, anuncia que el seu Grup s’abstendrà en la votació d’aquesta moció. 

La Sra. RIBOT (Podem Mallorca) indica que, en primer lloc, vol dir que la referència a “ciutadans de 
primera” no l’han entesa i els hauran d’explicar més acuradament quins són els altres i on queden les 
“ciutadanes”. 

Ara bé, avui han de donar una solució als veïns i veïnes de Maria de la Salut. Han de respondre a la 
demanda ciutadana que els han fet arribar i pot assegurar que aquesta sempre ha estat la intenció del seu 
Grup i la dels seus companys de govern. 

Li consta que, des del moment que la consellera executiva de Medi Ambient va conèixer aquesta 
problemàtica per part dels veïns i les veïnes, ha col· laborat amb ells i ha estat transparent amb la situació i 
ha cercat com millorar-la. 

És una situació que ha durat 15 anys però avui la gent afectada posarà data a la solució i trobaran resposta 
a la lluita que, amb tant de compromís i d’esforços, han duit a terme per millorar la situació del poble de 
Maria de la Salut. 

La planta de compostatge de fangs de depuradora és una de les darreres plantes on es tracten uns residus 
que, de manera inevitable, es generen i que, lluny de poder-los reduir, augmentaran de manera 
exponencial amb l’arribada de turistes. Aquesta temporada és pronostica rècord en tots els sentits. 

Els llots de depuradora, a més de ser inevitables, ocupen un espai i el tractament que reben en aquestes 
plantes de compostatge generen, de manera inevitable, males olors perquè, malgrat que hagin passat per 
tot un seguit de transformacions físiques i químiques, tothom sap el que entra a les depuradores. 

Aquesta planta duu funcionant 15 anys i, de manera ininterrompuda, ha generat problemes a la població 
de Maria de la Salut. Suposa que no es va estudiar amb massa detall on posarien la planta i també suposa 
que no hi devia haver massa restriccions legals per fer-ho. 

El que sí que sap segur és que, des que la consellera Sandra Espeja duu el departament de Residus, s’han 
adequat les instal· lacions, s’ha disminuït la quantitat de llots que s’hi tracten i el mes de febrer la planta 
va passar una inspecció satisfactòria dels agents ambientals del Govern de les Illes Balears. Malgrat això, 
el problema persisteix i persistirà ja que aquest tipus de plantes són el que són i els residus que hi entren 
també i acomplint tots els estàndards, aquesta planta encara farà pudor.  

La solució que pretenen per a aquest problema és que el Departament de Medi Ambient posi en marxa els 
tràmits necessaris per construir una nova instal· lació però ha de ser una solució real, de veres, un 
compromís ferm i assumible i no una cortina de fum per fer-los contents ara mateix però que després no 
es materialitzarà. 

Des del departament de Residus han estat estudiant detingudament el problema i han planificat una 
solució. El problema estarà solucionat el primer semestre de 2018. 
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La primera proposta que hi havia sobre la taula era que estigués solucionat abans de 2019 però els partits 
de l’equip de govern i qualcun de l’oposició són molts conscients del problema que tenen a Maria de la 
Salut i de les males olors que els afecten molts dies a l’any. 

Entenen que s’ha d’escurçar el procés al mínim imprescindible. El problema estarà solucionat el 2018 i 
aquesta és la seva proposta de confluència. Si pretenguessin dir que estaria solucionat abans, s’estarien 
enganyant de manera conscient. 

Ni Podem Mallorca, ni MÉS per Mallorca ni el PSIB no han vengut per enganyar ningú. Han vengut per 
fer les coses de manera diferent. Han vengut a proposar solucions reals i no a dir el que faci falta. Això 
forma part de la vella política, una manera de fer les coses de la qual la gent ja ha dit que n’està cansada. 

En 15 anys ningú no ha fet res per respondre les demandes dels veïns i les veïnes. Cap solució. Ara, 
l’actual equip de govern en proposa una de real i de factible que suposarà la fi definitiva de les males 
olors però, això sí, no serà en dos dies encara que serà una solució permanent. 

Concretament proposen els següents punts d’acord per fer una transacció a la moció presentada pel Grup 
El Pi-Proposta per les Illes: 

1. Instar el Departament de Medi Ambient a posar en marxa els tràmits necessaris per poder construir 
una nova instal· lació, ja prevista en el Pla Director Sectorial de Residus vigent i el contracte actual 
amb la concessionària, per ampliar la capacitat de tractament de matèria orgànica del servei públic. 

2. Una vegada que s’hagi comprovat el funcionament de la instal· lació, que sigui adequat i amb el 
vistiplau, es donarà trasllat als llots de la planta de compostatge d’Ariany cap a la nova planta amb la 
finalitat de deixar sense funcionament i procedir al tancament de la infraestructura en coordinació 
amb el Govern de les Illes Balears, òrgan competent en aquesta matèria, durant el primer semestre de 
2018. 

Espera, sincerament, que els grups polítics del Ple del Consell de Mallorca donin suport a aquesta solució 
que creuen que satisfarà els afectats i les afectades i, per tant, se sumin a la seva proposta. 

El Sr. APESTEGUIA (MÉS per Mallorca) comença la intervenció agraint la presència dels veïns de 
Maria de la Salut afectats per aquest tema i els fa saber que intentaran mantenir un debat rigorós per tal de 
donar solució a la seva problemàtica. 

Tot seguit s’adreça al Sr. Pastor per dir-li que li sorprèn estar a l’oposició però ell hi estat molt de temps –
encarà hi està en el seu municipi, on és regidor– i a l’hora de debatre els temes va posar com a requisit, 
atès que les pressions són moltes de l’oposició cap al govern, que el que havien de proposar i el que 
havien de votar al Ple havia de ser el que farien –o el que sabien que podrien fer– en cas d’estar 
governant. 

Fa notar que li diu això precisament perquè respecta molt la tasca de l’oposició, que és molt important, 
així com també respecta la tasca de l’equip de govern tot i que, de vegades, no estiguin d’acord en algun 
punt. 

Si el problema és la manca de llicència, que és un problema que han heretat i per al qual li consta que 
s’estan cercant solucions, li demana al Sr. Pastor si també durà al Ple el tancament de totes les activitats 
que el Consell de Mallorca realitza sense llicència d’activitat als seus edificis a veure si col· lapsarà així 
l’illa de Mallorca. 

Atès que el Sr. Pastor no ho faria si estigués al govern, li demana que parlin del vertader problema que hi 
ha a Maria de la Salut i fer-ho amb rigor. Si realment la divergència d’opinió se centra en si el problema 
s’ha de solucionar el primer trimestre de 2018 o el primer semestre de 2018, considera que aleshores 
estan cercant un enfrontament partidista. 

Si el temps ve just, convé fixar un termini que sigui el més real possible i està convençut que al president 
Ensenyat, a la consellera Espeja i a tots els consellers d’aquest Ple –del govern i de l’oposició– els 
agradaria donar solució al problema que tenen a Maria de la Salut al més aviat possible i, si fos el 2017, 
doncs millor que el 2018, però no els han d’enganyar i dir-los que podran fer-ho abans que sigui possible. 
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No creu que el problema d’enteniment sigui a l’hora de fixar un termini però cal que siguin sincers i 
rigorosos i no es barallin per aquesta qüestió. Convida a trobar un punt d’acord en què creguin tots que 
realment se li pot donar solució al problema i espitjar tots perquè sigui al més aviat possible.  

El que avui estan fent al Ple és molt important. És donar solució a una demanda de la ciutadania que 
vertaderament està suportant una situació insuportable que no neix fa un any sinó que l’aguanten des de fa 
molt de temps. Evidentment, el treball de l’oposició hi ajuda però la preocupació de l’equip de govern per 
aquest assumpte no va néixer amb el Debat de Política General. 

La consellera executiva de Medi Ambient, Sra. Espeja, ja s’havia reunit amb els veïns de Maria de la 
Salut i ara El Pi-Proposta per les Illes hi suma –no té problema en reconèixer-ho– i ell se n’alegra per tal 
de trobar, entre tots, una solució però amb rigor tècnic ja que, en cas contrari, estaran fent un mal favor a 
la ciutadania de Maria de la Salut i un mal favor a aquesta institució i a la seva credibilitat. 

Per tot això i perquè ni el Sr. Pastor, ni el Sr. Amengual ni la Sra. Mora no els puguin tornar a dir que El 
Pi-Proposta per les Illes i MÉS per Mallorca no són capaços d’entendre’s, insta a arribar a un acord amb 
aquesta moció i donar exemple d’enteniment polític. 

La Sra. SERVERA (PSOE) assenyala que el Grup Socialista considera que és molt important el fet de 
reconèixer el perjudici que sofreixen tots els veïns de Maria de la Salut d’ençà que es va habilitar la 
planta. 

Deixant de banda l’anàlisi de les deficiències tècniques, que ja s’han posat damunt la taula, creu que el 
més important és la realitat de les males olors que arriben fins a dins les cases del poble de Maria de la 
Salut. 

Davant aquesta problemàtica, hi havia dues opcions. Una era iniciar mesures per solucionar-la o, per una 
altra banda, fer el que s’estava fent fins ara i que era ignorar les queixes o reivindicacions dels veïns que 
pateixen realment el problema. 

Evidentment, des de l’equip de govern s’ha optat per la primera opció reunint-se amb els afectats per 
intentar arribar a un bon acord on es combini la satisfacció dels veïns afectats i també aconseguir, 
mentrestant, una bona execució tècnica de la nova planta que s’hagi de fer. 

El que no estan disposats a fer –com ha dit el Sr. Apesteguia– és comprometre’s a fer coses que siguin 
impossibles de complir perquè el resultat final no és altre que enganyar la ciutadania. 

Aquesta planta de compostatge es tancarà aplicant un termini raonable per fer-ho. Això vol dir tancar-la 
sense que afecti la resta de Mallorca. Els llots s’ha de tractar a alguna banda i, per tant, és necessari 
habilitar una nova infraestructura per poder-ho fer. 

Amb aquesta transacció o esmena que se li ha proposat al Grup El Pi-Proposta per les Illes, es 
comprometen (si no s’accepta l’esmena, ho proposaran després en la moció que presenta l’equip de 
govern) a tancar la planta dins el primer semestre de 2018, és a dir, que serà abans l’estiu. És simplement 
una qüestió de 3 mesos, un període que els permet garantir que acompliran els terminis que s’hagin 
marcat. 

Mentrestant, el Consell de Mallorca també es compromet a reduir la quantitat màxima de llots procedents 
de les depuradores que es dipositin a la planta d’Ariany. D’aquesta manera esperen reduir-ne l’impacte, 
especialment durant els mesos d’estiu. 

Consideren, en definitiva, que aquesta solució o acord que tenen damunt la taula és satisfactori per a tots. 

El Sr. SERRA (PP) manifesta que, davant la proposta que ha presentat El Pi-Proposta per les Illes sobre la 
planta de compostatge d’Ariany, el Grup Popular està totalment d’acord amb l’aprovació del punt que 
versa sobre el seu tancament immediat i n’explicarà els motius. 

Abans vol matisar, sobre el tema la llicència d’obertura i funcionament, que aquesta instal· lació està 
funcionant des de fa 15 anys i ha estat gestionada per diferents governs durant aquest temps i en cap 
moment, o almanco mentre governava el Partit Popular, no hi va haver constància ni se va fer notar que hi 
hagués cap deficiència quant a la llicència d’instal· lació perquè el Pla Director de 2000 determina que, 
quan una instal· lació hi està inclosa, ja no necessita ni llicència d’instal· lació ni llicència de funcionament 
perquè s’inclou directament dins el Pla Director, que eximeix d’aquesta llicència. 
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Explica, tot seguit, que estan totalment d’acord amb la proposta de tancament immediat de la planta 
perquè el PP, quan va entrar a governar el 2011, es va trobar una situació i va parlar tant amb els veïns 
com amb el batle de Maria de la Salut perquè hi havia un problema. 

El tema de tancar la planta no és una qüestió d’autoritzacions sinó un problema de molèsties i els veïns de 
Maria de la Salut necessiten una solució ja; solució que passa pel tancament d’aquesta planta. 

Recorda que els anys 2009 i 2010 es tractaren 30.000 tones de fangs en aquesta planta. Entre 2010 i 2011 
s’hi tractaven unes 1.500 tones de fang cada mes per llavors arribar a tractar-ne, a partir del 2011-2012, 
unes 400 o 500 tones cada mes, 4.000 en total. 

En el mes de gener de 2015, es varen tornar a reunir amb els veïns per posar de manifest la voluntat de 
tancar la planta i la del Consell de Mallorca per arribar a un acord i redistribuir tota la producció de fangs 
entre les distintes plantes de tractament existents a Mallorca perquè el mateix estiu de 2015 no s’hi fes 
tractament de fangs i ja de cara a 2016 intentar no tractar cap fang en la planta d’Ariany. 

Opina que això és possible mitjançant un acord entre la concessionària i el departament de Residus per tal 
de redistribuir el tractament dels fangs entre les diferents plantes, ja siguin de metanització, de 
compostatge o de digestió orgànica.  

Hi ha maneres per poder redistribuir aquestes 4.000 tones que es tracten en la planta d’Ariany –ja no són 
les 30.000 que s’hi tractaven– i, per això, el Partit Popular creu que és possible el seu tancament immediat 
amb una redistribució dels fangs entre les altres plantes de tractament que hi ha. 

El Sr. PRESIDENT fa notar que intervé per al· lusions del Sr. Pastor, que li deia que fes de president, i li 
comenta que ha duit una cosa que li volia mostrar. 

El que li mostra és una medalla dient que tots els consellers en tenen una i que Consell de Mallorca 
segurament és una de les poques administracions que dóna una medalla el primer dia als consellers quan 
juren o prometen el càrrec però ja se’n donaran més. 

Observa que és important tenir-ho en compte però no especialment amb relació a aquesta moció sinó pel 
que fa a totes les mocions i a allò que regeix la feina del dia a dia de les administracions. 

El Sr. Pastor deia que El Pi-Proposta per les Illes s’ha mobilitzat pel tema dels veïns de Maria de la Salut 
afectats per la planta de compostatge i així és però també és cert que tant la consellera Sandra Espeja, en 
repetides ocasions, com ell mateix n’han parlat amb els veïns. De fet, en la visita oficial que es va fer a 
Maria de la Salut, va sortir el tema de la problemàtica de la planta de compostatge d’Ariany i assegura 
que se n’ha pogut parlar en diverses ocasions. 

Tot i això, agraeix moltíssim l’esforç que ha fet El Pi-Proposta per les Illes amb aquesta qüestió i les 
mobilitzacions que hi ha hagut, sobretot per part dels veïns que són les que n’han patit les conseqüències 
durant 15 anys. 

Li sap greu que el Sr. Pastor no hagi volgut debatre la moció de manera conjunta amb l’altra moció sobre 
el mateix assumpte. La moció d’El Pi-Proposta per les Illes diu que es tanqui, de manera immediata, la 
planta de compostatge. L’altra moció diu que no és possible el tancament immediat de la planta i ja se 
n’han explicat els motius. 

Aleshores, l’equip de govern li proposa al Sr. Pastor un text alternatiu que posa una solució damunt la 
taula però sembla ser que no s’entenen just per una paraula: allà on el Sr. Pastor diu “trimestre”, l’equip 
de govern diu “semestre”, per unes raons que ja s’han argumentat des del Departament de Medi Ambient. 

En mallorquí es diu que “val més sa qui guarda, que sa qui cura” i convida a guardar-se’n i a curar-se en 
salut per evitar prometre als veïns coses que llavors no podran dur a terme i, per tant, convé fixar uns 
terminis que realment puguin complir i, per això, demana que avui siguin capaços d’arribar a un acord en 
benefici dels veïns de Maria de la Salut perquè, al cap i a la fi, tots –l’equip de govern i l’oposició– hi són 
per solucionar els problemes dels veïns. 

El Sr. PASTOR indica que, en primer lloc, contestarà al Grup Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. 

El Sr. Pons deia que al seu Grup li preocupa què faran amb els fangs i on els duran mentre que El Pi-
Proposta per les Illes es preocupa pels ciutadans i, en segons terme, pels fangs. El problema  de la gent de 
Maria de la Salut no és on es duran els fangs, el seu problema és que no poden dormir per les males olors. 
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Fa notar que arriba un moment en què s’ha d’enfadar perquè no entén que se pensi tant en 
l’Administració i en els fangs (el Govern de les Illes Balears pot fer el vulgui amb els fangs) i demana si 
mantendran, a partir de dia 26, una instal· lació sense llicència. 

No és qüestió de tancar tots les activitats sense llicència, com s’ha dit, però aquelles que tenen denúncies i 
causen molèsties als veïns, no és que El Pi-Proposta per les Illes en demani el tancament, és que el 
Consell de Mallorca té l’obligació de tancar-les. 

Si els afectats hi interposen un contenciós i duen el Consell de Mallorca als jutjats, llavors la Sra. Espeja 
haurà de córrer perquè el jutge li dirà que ha permès mantenir una instal· lació que sabia que no tenia 
llicència perquè havia caducat el termini per legalitzar-la i, a més a més, és una instal· lació que produeix 
molèsties ambientals als veïns. 

Per altra banda, l’equip de govern vol que El Pi-Proposta per les Illes accepti consentir que es mantengui 
oberta una planta que produeix molèsties a més de 1.000 persones que han signat pel seu tancament. Això 
és una irresponsabilitat però, així i tot, El Pi-Proposta per les Illes ho acceptava i s’havia arribat a un 
acord amb l’equip de govern però la Sra. Espeja l’ha impedit. 

Malgrat això, el Sr. Apesteguia anima a ser capaços d’arribar a un acord i al respecte li recorda que El Pi-
Proposta per les Illes ja ha arribat a acords amb MÉS per Mallorca i no seria la primera ocasió atès que 
ambdues formacions polítiques governen juntes a molts de municipis. 

Destaca el grau de masoquisme de MÉS per Mallorca amb els companys de Podem Mallorca però són 
lliures de fer el que vulguin amb ells. Fa uns dies va llegir un tweet de MÉS per Mallorca en què pareixia 
que havien donat un ronyó per poder pactar amb el govern. Aquest és el seu problema i, encara que li sap 
greu que el Sr. Apesteguia estigui passant per un mal moment, és elecció seva continuar amb aquest 
masoquisme i no pretengui que El Pi-Proposta per les Illes estigui d’acord amb el que pensen els 
membres de Podem Mallorca. 

A continuació s’adreça al president, Sr. Ensenyat, per dir-li que el seu Grup vol arribar a acords, cosa que 
ja han demostrat. S’haguessin pogut mantenir ferms en no voler modificar el termini. Saben que la seva 
moció no té cap opció de prosperar i no han volgut debatre conjuntament les mocions perquè la moció de 
l’equip de govern no diu res. 

L’equip de govern presenta ara aquestes esmenes una vegada que han intentat un acord amb el portaveu 
del Grup Socialista i amb el president del Consell de Mallorca. A partir d’aquí presenten les esmenes 
encara que les haguessin pogudes presentar en la seva moció. 

A més a més, ara formulen una proposta diferent a allò a què es va comprometre el president Ensenyat a 
Maria de la Salut, una proposta que no té absolutament res a veure amb aquella altra atès que aleshores 
varen parlar de l’any 2019. 

Tot seguit li assegura al Sr. Apesteguia que per fer una obra taxada aproximadament en 6 M€ no se 
necessiten 23 mesos perquè hi ha coses que es poden fer mitjançant la tramitació d’urgència i està 
convençut que aquesta és d’una d’elles ja que no és qüestió de construir una nova planta sinó que és 
qüestió de tancar-ne una que no tendrà llicència. 

Demana si qualcú li pot explicar com han fet obres a la planta de compostatge? Amb quina llicència 
administrativa el Consell de Mallorca ha fet obres a la planta d’Ariany? Amb quin projecte han fet obres a 
la planta d’Ariany? Amb quina consignació pressupostària han fet obres a la planta d’Ariany? Quina 
llicència d’obra tenen per fer les obres que hi han fet? Cap ni una! 

Considera que l’equip de govern s’està ficant per camins que no tenen sortida i està segur que el president 
i ell haguessin arribat a un acord ahir però el problema és que la consellera executiva de Medi Ambient no 
ho vol. 

La solució que li ofereix és que l’execució de l’obra la dugui el Sr. Bonet o el Sr. Miralles perquè segur 
que així bastaria fixar com a termini l’any 2017. La consellera executiva de Medi Ambient deu estar 
col· lapsada, cosa que entén, perquè és un departament molt important amb molts fronts oberts i no es pot 
dedicar a aquest assumpte. 

Reitera que no és qüestió d’obrir una planta nova, és qüestió d’intentar evitar els perjudicis que es causen 
a molts veïns i, per això, convé que fixin un termini que sigui el més breu possible. El Pi-Proposta per les 
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Illes haurà d’acotar el cap i acceptar el termini que digui el govern perquè no en tenen d’altra i s’estimen 
més que els veïns surtin amb un acord, encara que no sigui tan bo per a ells, que no que surtin sense 
acord. 

Això no obstant, es reafirma en què és possible acurçar els terminis i, si no volen encarregar el tema al Sr. 
Bonet o al Sr. Miralles, aleshores el Sr. Amengual podrà venir amb la Sra. Espeja per dir-li com es fan les 
coses. El Pi-Proposta per les Illes l’ajudarà encara que sap que Podem Mallorca no necessita ningú, 
gairebé poden governar Espanya tot sols però, en aquest cas, si els necessiten, vendran a ajudar-los. 

A continuació li diu al Sr. Ensenyat que si no queda més remei, El Pi-Proposta per les Illes acceptarà que 
sigui en el primer semestre de 2018 a pesar que consideren que és un termini excessiu i els agradaria que 
si pogués, com a mínim, s’hi afegís que, si és possible i no hi ha entrebancs, que sigui un termini molt 
més breu per evitar que s’arribi a l’estiu de 2018 sense haver-hi fet res. 

Insisteix a dir que El Pi-Proposta per les Illes vol que es tanqui la planta de compostatge d’Ariany i, si no 
pot ser dia 26 de novembre com diu la norma, doncs que es tanqui quan vulgui l’equip de govern, que 
n’és el responsable, i per tant accepten l’esmena. 

El Sr. PONS assegura que la manca de llicència està clar que és perquè l’Administració no ha actuat així 
com toca: duu 3 anys amb el procediment obert i encara no ha contestat. 

De totes formes, creu que el Sr. Pastor s’equivoca atès que dóna per fet que no s’autoritzarà la llicència i 
li planteja què passaria en cas que s’autoritzaràs el funcionament de la planta. 

Això no obstant, es solidaritza amb els veïns afectats que no tenen perquè haver de suportar aquesta 
situació i és el primer en considerar que això no hauria de passar i cal regularitzar la situació però, a hores 
d’ara, no saben quina serà la resolució al respecte. 

Per concloure, fa constar que hi ha moltes incògnites sobre la futura situació de la planta però, en tot cas, 
opina que no pot continuar com fins ara. 

La Sra. RIBOT comenta que cap membre l’equip de govern del Consell de Mallorca no vol dir mentides. 
Si saben cert que no és possible solucionar abans el problema, proposen que el termini es fixi per al 
primer semestre de 2018 atès que pensen que proposar una altra cosa seria enganyar-se i enganyar els 
veïns i veïnes de Maria de la Salut, cosa que no estan disposats a fer. 

Remarca, per acabar la intervenció, que vol deixar clar que no pretenen dir cap mentida. 

El Sr. APESTEGUIA li agraeix al Sr. Pastor que es preocupi pel seu estat anímic però està segur que, si 
s’aprova aquesta moció, s’alegrarà moltíssim i li servirà per afrontar altres tipus de pactes que duen entre 
mans. Ressalta que El Pi-Proposta per les Illes i MÉS per Mallorca s’entenen a molts d’ajuntaments i li 
agradaria que s’estenguin a molts més. 

Assenyala que quan un és majoria –i a posta a fet referència a la responsabilitat de l’oposició– ha de 
pensar en les conseqüències d’allò que proposa. Li encantaria poder tancar demà la planta d’Ariany i li 
hagués encantat votar a favor de la proposta de resolució d’El Pi-Proposta per les Illes. El Sr. Pastor no 
s’imagina la renyada que li feren els regidors de MÉS per Mallorca a Maria de la Salut després del Debat 
de Política General. 

El que li varen plantejar en aquell debat és que parlin sobre com s’ha d’actuar envers aquest problema. 
Sap que al Grup El Pi-Proposta per les Illes li és igual on vagin els fangs però els que governen han de 
pensar en aquestes conseqüències perquè els fangs no els poden amollar a la mar. 

Per això, el que estan proposant –i està content de poder arribar a un acord– és que se faci en un termini 
que sigui possible i que les conseqüències siguin assumibles i està segur que es farà al més aviat possible. 
Si fixen el termini en el primer semestre de 2018 però pot quedar solucionat el tema en el primer trimestre 
de 2018, poden estar segurs que ho faran. 

Finalment, mostra el seu convenciment que la consellera executiva de Medi Ambient, Sra. Sandra Espeja, 
ho podrà fer en el termini de temps més breu possible i, per això, reitera la seva satisfacció pels veïns de 
Maria de la Salut per poder donar una solució, amb rigor, al seu problema que, vertaderament, era ja 
insuportable. 
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La Sra. SERVERA intervé per reiterar els arguments dels seus companys de govern en el sentit d’agrair 
que El Pi-Proposta per les Illes accepti la transacció a la seva moció i assenyala que, si aconsegueixen que 
la solució arribi abans del mes de juny de 2018, tots ho agrairan. 

Amb aquest termini del primer semestre de 2018 s’asseguren no incomplir els terminis que se puguin 
marcar i alhora donen garanties als veïns de Maria de Salut que la solució al problema serà una realitat. 

El Sr. SERRA adverteix que els veïns de Maria de la Salut se n’aniran sense un acord de tancament 
definitiu i immediat de la planta atès que l’acord a què s’ha arribat parla de fer-ho al més aviat possible 
però dins els terminis que toca, és a dir, en el primer semestre de 2018. 

Torna a insistir  que, amb les 4.000 o 5.000 tones que hi van ara i reorganitzant el servei de tractament de 
fangs, és possible tancar la planta immediatament i considera que el departament de Residus i la 
concessionària haurien de treballar per arreglar aquesta situació que ja estava previst que estigués 
arreglada en 2016. 

El Sr. PASTOR intervé, atès que el president li ha donat la paraula a la Sra. Espeja, per manifestar que és 
una moció entre grups i, en aquest cas, no hi ha hagut primera intervenció i ara estan en el torn de rèplica. 

El Sr. PRESIDENT aclareix que en el primer torn de paraula ha intervengut ell per al· lusions i que el 
govern sempre tanca el debat de les mocions i, especialment, quan es tracten temes de govern. 

El Sr. PASTOR reitera que estan en el torn de rèplica i recorda que el president és qui ha intervengut en el 
primer torn. 

El Sr. PRESIDENT insisteix a dir que el debat sempre el tanca el conseller responsable de l’àrea i, si no 
és així, sol· licita que el secretari general el corregeixi. 

El Sr. PASTOR repeteix que estan en el torn de rèplica. Si el president li vol donar la paraula a la Sra. 
Espeja, cap problema però estan en el torn rèplica i la Sra. Espeja no ha intervengut en el primer torn. 

El Sr. PRESIDENT puntualitza que el Sr. Pastor abans li deia que fes de president i és el que està fent. Si 
vol canviar el Reglament, ho poden fer però actualment diu que en debatre una moció, sempre tanca el 
debat el responsable del departament –això ho poden corroborar els altres portaveus– i, per tant, la Sra. 
Sandra Espeja té la paraula. 

La Sra. ESPEJA (consellera executiva de Medi Ambient) indica que començarà donant resposta als 
comentaris del Sr. Serra (PP) i ho farà fent-li una pregunta directament: si era tan fàcil, per què encara 
continua oberta? Si era tan fàcil, per què no va fer exactament el mateix que a sa Pobla? 

Tot seguit assenyala que li encanta com es ven el fum aquí perquè quan el Sr. Serra era director insular va 
començar a fer-hi algun tràmit en el març de 2015, tres mesos abans de les eleccions. Si realment ho tenia 
tan clar, ja ho hagués solucionat abans. 

El Sr. PASTOR interromp la intervenció de la Sra. Espeja per dir-li al president que el grup que ha 
presentat la moció és El Pi-Proposta per les Illes i la consellera s’està dirigint, sense arguments, al Partit 
Popular. 

La Sra. ESPEJA fa constar que ara contestarà també al Sr. Pastor. 

El Sr. PRESIDENT li diu al Sr. Pastor que, en primer lloc, no té l’ús de la paraula i que abans ja li ha 
explicat que en aquesta casa, ara i des de sempre, quan es presenta una moció, qui en tanca el debat és el 
conseller del departament responsable del concepte de la moció.  

A continuació li demana al secretari general que confirmi si és així o no. 

El Sr. MAS (secretari general) explica que el Reglament diu que “si ho sol· licitàs algun grup, es procedirà 
a un segon torn de paraula de tres minuts.../...” (des de sempre, per costum, es fa el segon torn sense que 
se demani) “.../... podent intervenir, a continuació, el conseller o president esmentat en el paràgraf 
anterior.”, paràgraf que es refereix als organismes autònoms. És a dir, que el conseller executiu pot 
intervenir en el darrer torn. 

El Sr. PRESIDENT li recorda al Sr. Pastor que una de les coses que varen debatre arran del Debat de 
Política General precisament va ser aquesta, que tanqui el debat la persona que presenta la moció però no 
s’hi ha arribat mai a cap acord. Per tant li recorda que per sistema –i pot repassar les actes d’aquesta 
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legislatura, de la passada legislatura i les de l’anterior– qui tanca totes les mocions és el conseller 
responsable de l’àrea, per la qual cosa dóna la paraula a la Sra. Espeja perquè continuï la seva intervenció. 

La Sra. ESPEJA reprèn la intervenció demanant-li al Sr. Serra (PP) per què no va tancar la planta quan 
era director insular.  

Recalca, per altra banda, que s’han disminuït les tones que hi entren. És la informació que han donat 
sempre als veïns i puntualitza que és un tema que fa molts d’anys que intenten solucionar i, si duen tants 
d’anys intentant solucionar-lo, és precisament perquè no és gens fàcil. 

Això sempre ho han comentat amb els veïns, que s’alegra que avui hi siguin perquè escoltin tots els 
partits i vegin realment que l’equip de govern, quan va anar a Maria de la Salut, hi va proposar una cosa i 
avui estan proposant el mateix. 

A Maria de la Salut varen comentar també que les plantes tenen una capacitat de 12.000 tones i que en 
2007, per exemple, n’hi entraven 37.000. Òbviament, durant molts d’anys, ha estat una problemàtica molt 
greu que els preocupa moltíssim igual que li preocupa al Sr. Pastor i entén que a tota la cambra. 

Per això, estan donant una solució i, com deien els seus companys i companyes, han de plasmar solucions 
reals. Des del Departament, a nivell tècnic, la solució que varen posar damunt la taula va ser tancar el 
gener de 2019. Això és el que varen proposar als veïns de Maria de la Salut. 

Llavors, intentant arribar a un acord amb el Grup El Pi-Proposta per les Illes, han fet l’esforç de veure 
quins mesos podrien aconseguir retallar fins arribar a una moció que sigui real. El que no volen és vendre 
fum. S’ha estat venent fum durant molts anys a aquest poble i creu que els veïns no es mereixen més fum 
sinó que es mereixen una solució real. 

Assegura que seria una solució irreal dir que ha de ser en 2017 o el gener de 2018. Si ho poden 
aconseguir, faran tota la via possible i tant de bo que ho poguessin fer passat demà perquè tothom hi està 
d’acord i precisament per això insistien tant en tenir un marge de possibilitats. 

Respecte al comentari dient que ella està defensant abans l’Administració que no els veïns, opina que 
queda més que clar, durant tots aquests mesos, que ella ha defensat els veïns des del primer moment.  

Han tengut reunions des de novembre i, és més, el mes d’agost o setembre els veïns la varen anar a veure 
al Departament i ella va ser molt sincera i els va dir que acabaven d’entrar, que estaven treballant 
intensament per aturar la importació de fems i que quan això estigués acabat, es posarien a fer feina, al 
100%, amb aquest tema i així ha estat. 

El novembre varen mantenir la segona reunió i de seguida varen anar a veure la planta. Es varen elaborar 
informes sobre les deficiències que tenia, es varen arreglar algunes d’aquestes deficiències però, 
òbviament, l’olor no es pot arreglar. 

Igualment han donat tota la informació als veïns, han exigit al Govern de les Illes Balears el que tocava i 
el febrer hi varen anar els agents de Medi Ambient i varen dir que, pel que és la planta, tot estava 
funcionant correctament entenent que la planta és molt antiga i que, per tant, se li ha de donar una altra 
solució. 

Avui hi són precisament per emmarcar una solució real, factible i temporalitzada. Aquesta solució és una 
nova planta tancada i que no es portin més fems a Ariany. Mentrestant el que fan és disminuir, tant com 
sigui possible, la quantitat de llots que s’hi duen. 

Dirigint-se al Sr. Pastor, comenta que ella és una persona que creu que ha demostrat al Ple que reconeix 
els seus errors quan els té. De fet, fa unes hores n’ha reconegut un. Per això, no accepta que li digui que 
no estigui fent feina o no estigui fent bé la gestió del Departament o que estaven dormits i que han 
començat a fer feina a partir de la seva moció. 

Remarca que, tot i lamentar-ho, no accepta que li digui tot això perquè duu fent-hi feina amb els veïns des 
del mes de novembre i, per tant, demana una mica de respecte en aquest sentit atès que, a més a més, ella 
sempre li ha tengut respecte al Sr. Pastor. 

El Sr. ROVIRA sol·licita intervenir per una qüestió d’ordre. 
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Aclareix que fa ús de paraula per manifestar que la Sra. Espeja té dret a fer la darrera intervenció però 
hauria de ser un poc més hàbil i fer el que han fet o han intentat fer sempre tots els han tengut aquesta 
responsabilitat i és no fer al· lusions directes a una persona que no es podrà defensar, llevat que el 
president li concedeixi un torn de paraula per al· lusions al Sr. Serra. 

El Sr. PRESIDENT li recomana al Sr. Rovira rellegeixi les actes de la passada legislatura i després, en 
voler, en poden tornar a parlar.  

Damunt la taula hi ha el tema del Reglament. Una de les coses que sempre s’ha tractat és que qui presenta 
les mocions tengui l’oportunitat de tancar-ne el debat però això encara no s’hi recull perquè no han arribat 
a un acord en aquest sentit. 

Finalment li recorda com ho feia el Partit Popular quan governava. La modificació del Reglament està 
damunt la taula i en poden parlar en voler però ell no ha fet res que no s’hagi fet en totes les altres 
legislatures.  

El Sr. PASTOR sol·licita fer ús de la paraula per una qüestió d’ordre. 

Manifesta que El Pi-Proposta per les Illes, a pesar del final d’aquest debat, votarà aquesta esmena però li 
vol dir al president que és cert que el Reglament diu que el govern pot tancar el debat de les mocions però 
dirigint-se a qui ha presentat la moció.  

A més a més, una cosa és el que diu el Reglament i una altra el que diu el decor parlamentari. El decor 
parlamentari no admet obrir un nou debat quan no se té possibilitat de defensar-se. Si un vol intervenir, 
intervé en el primer torn i després té torn de rèplica i així hi pot haver un debat però, al final, han assistit a 
un monòleg de la consellera sense que ningú no tengui possibilitat de rebatre’l. 

Si el Reglament li ho permet, doncs cap problema ni un però creu que el decor parlamentari i el respecte 
parlamentari avui s’ha perdut. 

El Sr. PRESIDENT fa notar que, en tot cas, saben que aquest assumpte està damunt la taula i, per tant, és 
una oportunitat que tenen. Recorda que ell també ha estat a l’oposició i també ha patit el que avui 
comenta el Sr. Pastor, cosa que es pot comprovar en repassar les actes –això ho diu pel Sr. Rovira, que 
deia que no havia passat mai– i, en definitiva, la proposta la tenen damunt la taula i poden avançar molt 
en aquest sentit. 

Per concloure i pel que fa a la moció presentada pel Grup El Pi-Proposta per les Illes, indica que entén 
que s’ha acceptat la transacció que es proposava i, per tant, se sotmet a votació la moció amb la transacció 
que s’ha proposat, una vegada haver comprovat que la Secretaria General en té constància. 

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

Es troben absents el Sr. Rotger Seguí. 

 
PUNT 35. MOCIÓ CONJUNTA QUE PRESENTEN EL GRUP SOCIALISTA, 
MÉS PER MALLORCA I PODEM MALLORCA SOBRE EXEMPLARITAT 
DELS CÀRRECS PÚBLICS. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
Exposició de motius 
 

Les persones que tenim l'honor i la responsabilitat de representar la ciutadania com a 
càrrecs públics hem d'exercir la nostra tasca amb exemplaritat. La crisi econòmica que 
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ha empobrit la major part de la ciutadania també ha suposat una crisi de la democràcia 
representatitva, i recuperar la confiança de la gent amb les institucions és un dels nostres 
reptes principals; això només serà possible si actuam amb seny, honestedat i amb 
transparència, situant-nos a prop de les ciutadanes i dels ciutadans que representam. I 
això vol dir, evidentment, combatre els abusos. 

Els darrers anys han estat molt durs per bona part de la població d'aquesta illa, que ha 
sofert la profunda crisi econòmica en la seva pròpia pell, i que ha comprovat com les 
polítiques austericides neoliberals han empitjorat la situació social.  

Empitjorar la situació vol dir només destruir de llocs de feina, sinó també precaritzar els 
existents, vol dir aprovar una reforma laboral que força moltes persones a acceptar sous 
indignes per tal de poder fer front a despeses essencials com l'habitatge, aliments o 
calefacció a l'hivern. Empitjorar la situació vol dir debilitar l'estat del benestar, el 
patrimoni dels que no tenen patrimoni. 

Empitjorar vol dir, en definitiva, sentir les decisions dels representants com lluny dels 
interessos del gruix dels representats. 

Mentre es demanen esforços a la ciutadania, alguns segueixen abusant de la seva 
posició. Resulta vergonyós que una mateixa persona acumuli diferents càrrecs públics, 
amb les seves corresponents assignacions econòmiques.  

Deixant de banda l'exercici dels càrrecs públics d'àmbit municipal, el qual en la majoria 
d'ocasions suposa un gran esforç personal que és exercit amb passió i des de l'altruisme, 
l'acumulació de responsabilitats de caire supramunicipal per part de les mateixes 
persones dificulta la participació de nous mebres en la tasca pública. La dedicació 
envers allò públic ha de ser plena i les seves retribucions han de ser justes, perquè 
qualsevol persona s'hi ha de poder dedicar en cos i ànima, independentment de la seva 
situació social, econòmica o laboral. Però l'exercici de més d'un càrrec públic d'àmbit 
supramunicipal empobreix la qualitat democràtica i dificulta l'òptim desenvolupament 
de les tasques derivades de cada responsabilitat. 

A les passades eleccions insulars i autonòmiques, i també a les espanyoles, tots els 
partits polítics agafàrem i enarbolàrem la bandera de la regeneració democràtica. La 
primera passa és predicar amb l'exemple, passar de les paraules als fets. 

Per tot això, el Grup Socialista, el grup Més per Mallorca i el grup Podem Mallorca 
proposam al ple del Consell de Mallorca l’adopció dels següents ACORDS: 
 
1. El plenari del Consell de Mallorca insta les Corts de l’Estat i el Parlament de les Illes 
Balears a efectuar les modificacions legislatives corresponents per tal que una mateixa 
persona no pugui exercir simultàniament dos càrrecs públics d’àmbit supramunicipal a 
diferents institucions. 
 
2. El plenari del Consell de Mallorca manifesta que l'exercici simultani de dos càrrecs 
públics d'àmbit supramunicipal per part d'una mateixa persona dificulta el 
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desenvolupament òptim d’ambdues responsabilitats i impedeix l'entrada d'altres 
persones que treballin pel servei públic. 
 
3. El ple del Consell de Mallorca proposa als diferents grups polítics d’aquesta 
institució el compromís d’exercir aquests acords, com a pas previ a la modificació 
legislativa. 
 

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. Francisco Fernández. 

El Sr. FERNÁNDEZ (vocal de la Unió d’Associacions de Mallorca) fa la següent intervenció: 

“Honorable senyor president, senyores i senyors consellers,  

Per xerrar d’exemple basta que ens fixem avui en com he començat la meva intervenció. He dit 
‘Honorable senyor president’, sense medalles. L’ètica o exemplaritat dels càrrecs públics ha de tenir 
aquesta càrrega sempre d’honorabilitat. El poble i els electors l’estableixen. L’exemple públic no se dóna 
dosificat, ni se predica, ni se tracta de donar avui lliçons a ningú. 

Ésser honorable vol dir tenir sentit de l’honor, d’ésser la persona que dius que ets sense màscares 
polítiques. Vol dir no amagar sentiments ni pensaments vertaders a darrere una màscara o expressions 
disfressades. 

Exemplaritat pública deim, i honorabilitat personal per dur-la endavant, perquè van de la mà. S’ha de fer 
el que dius que has de fer: això dóna credibilitat a les institucions públiques. Tenir valors propis, valors 
ferms, saber que fas el correcte encara que els altres no hi estiguin d’acord, esforçant-se cada dia per 
donar explicació perquè això que defenses políticament té aquest sentit profund del correcte per a tu 
mateix i no per altri. Si té sentit general, si és d’interès públic, vol dir que aquest és el camí del correcte. 
El que no vols per a tu mateix, no ho vulguis per als altres i, sobretot, per als altres quan aquí, al Consell 
de Mallorca, parlam precisament de Mallorca. El que ens interessa és Mallorca, no un poble concret, ni 
una ciutadania concreta sinó fer les coses per un interès general de Mallorca. Això evitaria molts de 
problemes de terminis sobretot. 

El càrrec públic ha de demostrar empatia, preocupació pels altres. Ha de fer veure, amb credibilitat, que li 
importen les persones, que no són números, que realment hi ha una convicció humana a darrere d’unes 
mesures polítiques que no estan buides per interessos espuris. 

Donar exemple és fer un ús del càrrec públic no només per als que t’han votat o els del teu partit polític. 
Vol dir tenir en compte que ets i estàs al servei del poble; de tot el poble. 

La coherència, per tant, és un valor. Per fer que els altres, sense esperar res a canvi, també t’ensenyin a ser 
honorable. Donar exemple de coherència és vital per al polític, sense ressentiment, sense polítiques 
populistes enverinades d’ideologia extrema. Tot això és donar exemple.  

No fer vella política és donar exemple. Ésser transparent, evitar fer maniobres ocultes és donar exemple. 
Moltes característiques de l’exemplaritat semblen avui en dia incompatibles amb exercir el poder, el 
poder de la cadira. 

Per tant, avui el que volem realment és que d’aquesta manera es pugui fer possible  una nova política. 
Tenir aquesta força de l’honorabilitat que et permet afrontar allò que d’una altra manera seria impossible. 

Quan un polític perd l’honorabilitat, ja no pot donar exemple. A partir d’aquest moment deixa d’ésser un 
referent per a la política. Els que són honorables, sempre ho han de ser. No poden fingir ser honorables, 
no han de tenir aquesta màscara posada fins que els altres puguin descobrir el seu tarannà ocult. Qui és 
honorable naix i mor amb aquesta honorabilitat i sap que això mateix és un valor, la millor herència per 
als teus fills i persones que estimes. Podríem dir que voler fer política sense honorabilitat és una malaltia 
dels que pensen que la vida dels altres és manipulable. 

Veim, cada dia, molts polítics malalts d’ambició; malalts per exercir un poder que s’oblida de la 
humanitat que ha de tenir la seva acció col·lectiva present. Quan donar exemple no sigui només una 
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imatge i li donem contingut a la paraula ‘honorable’, tendrem per primera vegada una qüestió resolta en la 
política pública i és l’ètica, tot començant per un mateix cap als altres. 

Moltes gràcies.” 

El Sr. GÁLVEZ (Podem Mallorca) exposa que les persones que tenen l’honor i la responsabilitat de 
representar la ciutadania com a càrrecs públics han d’exercir la seva tasca amb exemplaritat. 

La crisi econòmica que ha empobrit la major part de la ciutadania, també ha suposat una crisi de la 
democràcia representativa i recuperar la confiança de la gent en les institucions és un dels seus reptes 
principals. 

Això només serà possible si actuen amb seny, honestedat i transparència, tot situant-se a prop dels 
ciutadans i les ciutadanes que representen i això vol dir, evidentment, combatre els abusos. 

Els darrers anys han estat molts durs per a bona part de la població d’aquesta illa que ha sofert la 
profunda crisi econòmica en la seva pròpia pell i que ha comprovat com les polítiques d’austeritat suïcida 
neoliberals han empitjorat la situació social i, mentre es demana un esforç a aquesta ciutadania, alguns 
segueixen abusant de la seva posició. 

Resulta vergonyós que una mateixa persona acumuli diferents càrrecs públics amb les seves 
corresponents assignacions econòmiques.  

Deixant de banda l’exercici dels càrrecs públics d’àmbit municipal, dels quals poden entendre que en la 
majoria d’ocasions suposen un esforç personal i que són exercits amb passió i des de l’altruisme, 
l’acumulació de responsabilitats de caire supramunicipal per part de les mateixes persones dificulta la 
participació de nous membres en la tasca pública. 

La dedicació envers allò públic ha de ser plena i les seves retribucions han de justes perquè qualsevol 
persona s’hi ha de poder dedicar amb cor i ànima independentment de la seva situació social, econòmica 
o laboral. 

L’exercici de més d’un càrrec públic d’àmbit supramunicipal empobreix la qualitat democràtica i dificulta 
l’òptim desenvolupament de les tasques derivades de cada responsabilitat. 

En les passades eleccions insulars i autonòmiques –i també en les espanyoles–, tots els partits polítics 
agafaren i enarboraren la bandera de la regeneració democràtica. La primera passa per predicar amb 
l’exemple: passar de les paraules als fets. 

Amb aquesta moció volen ratificar la voluntat de canvi mitjançant l’adopció d’acords que permetin 
presentar una nova proposta democràtica davant la ciutadania; una proposa que iniciï el camí de la 
recuperació de la confiança de la ciutadania en les institucions públiques, en la representació dels 
interessos de la gent, en el poder que emana del poble i institueix aquest Estat. 

El 15 de maig de l’any 2011 un crit va recórrer aquest Estat plurinacional. També aquesta illa. Un crit de 
ràbia, de disconformitat profunda amb una classe política acomodada i al servei de les mateixes famílies 
que dominaren en l’època dictatorial aquesta terra; famílies que avui copen les cadires del domini 
econòmic, financer i mediàtic que els permet conduir Espanya cap a un model massa similar a èpoques 
medievals: noblesa, clero, súbdits sense drets. 

Aquest és el model que els diferents governs de l’Estat han implementat durant els darrers 40 anys i que 
ens han duit a l’actual situació, on la pèrdua de la confiança en la representació dels nostres interessos 
com a poble, ens ha duit a una crisi de valors sense precedents, a una situació de confusió on les classes 
treballadores s’identifiquen amb les elits i les elits saben perfectament quines són les principals 
diferències: seguretat econòmica i control de les polítiques públiques. 

Potser les demandes que fan avui, amb aquesta moció, siguin petites en comparació amb allò que està 
exposant però repeteix que es tracta d’una primera passa en el llarg camí de la recuperació de la confiança 
en la política, d’estimular la participació activa de la ciutadania en la política com a requisit que 
condueixi cap a la sortida d’aquest règim de pseudoesclavitud on la gent que té la sort de tenir feina, la fa 
per poder pagar un lloguer, aigua, llum, les qüestions bàsiques per viure i, qui no té feina, es veu en una 
situació de misèria indigna d’un Estat que es diu “civilitzat” i han d’aguantar que aquells que viuen de 
robar legalment els insulten cada dia amb la seva actitud. 
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Una primera passa cap a l’enderrocament del teatre polític que les elits de sempre han construït gràcies a 
l’avanç de la tecnologia, la diversió i l’entreteniment, comptant amb la inestimable col· laboració d’una 
part de la classe política que ha governat aquest Estat, que ha traït el poble que li donà el poder i que ha 
traït els sentiments de gent del seu mateix partit per tal de tenir part del benefici que les grans 
corporacions extreuen de la gent treballadora. 

No vol avui i aquí identificar aquest personal amb cap partit polític perquè entén que no es correspon amb 
la realitat. Una cosa és tenir idees diferents de com s’ha de gestionar allò públic i una altra és considerar 
que totes les persones d’un o d’un altre partit són fetes de la mateixa pasta però està clar que, en 
l’estructura interna que impera en la majoria dels partits polítics d’aquest Estat, els camins cap als càrrecs 
de decisió estan vetats a aquells que no es corrompen, aquells que no integren famílies internes. Aquí és 
on hi ha el perill, que s’incrementa si es permet l’acumulació de càrrecs per part de les mateixes persones. 

És per això que estan convençuts que evitar l’acumulació de càrrecs per part de la mateixa persona és un 
missatge cap als poderosos, un missatge d’advertència, un missatge que diu: Basta! S’ha acabat l’època 
en què han pogut fer tot allò que els ha vengut de gust, començant la recuperació de la confiança 
ciutadana en si mateixa com a màxima expressió del poder de la gent comuna per alliberar-se de 
l’opressió d’aquells que ansiegen el domini sobre els altres. 

Cal recordar petits gestos que han aconseguit moure muntanyes. Cal recordar moments de la història en 
què va fer un gir i veuran com gestos com el d’avui de demanar que no es permeti l’acumulació de 
càrrecs de representació pública poden ser molt significatius dins el context de guerra oberta entre els 
servidors dels poderosos i els que volen servir a l’interès general, siguin de l’opció política que siguin.  

És obvi que als partits polítics que han governat hi ha persones que es preocupen i desenvolupen la seva 
acció política per tal de millorar les condicions de tota la ciutadania però, per desgràcia, semblen estar 
condemnats a l’ostracisme. 

L’única via possible per evitar aquesta realitat és el compromís ferm de totes les forces polítiques aquí 
presents per tal de recuperar la dignitat institucional, recuperar la confiança de tots i totes les electores 
que votaren a una opció política o una altra, garantir que la democràcia continuï essent la nostra forma de 
convivència pacífica i respectuosa. 

En aquest sentit demanen a aquelles persones, que han estat triades per representar la ciutadania 
mallorquina en aquesta institució, que renunciïn optar a continuar exercint qualsevol altre càrrec d’àmbit 
superior; que contribueixin, en definitiva, a la recuperació de la confiança de la gent en les nostres 
institucions. 

El Sr. PONS (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) anuncia que el seu Grup votarà a favor d’aquesta 
moció i puntualitza que, de fet, en els estatuts de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía es preveu que cap 
persona del partit no pugui exercir diferents càrrecs públics. 

Això no obstant, considera que també podrien haver fet la petició més extensiva i no només limitar-la als 
càrrecs supramunicipals sinó també a aquells que ostenten un càrrec de regidor i són consellers encara 
que saben que, en aquest cas, hi ha companys de MÉS per Mallorca que estan en aquesta situació i 
segurament no els convengui demanar-ho. 

Per finalitzar posa de manifest que, en qualsevol cas, estan a favor de l’esperit de la moció. 

El Sr. PASTOR (El Pi-Proposta per les Illes) constata que al seu Grup li sorprèn aquesta moció perquè 
només abasta un àmbit. Sembla que l’hagin volguda retallar perquè no afectàs segons qui, és a dir, que hi 
han passat el bisturí per evitar que afectàs qualcú que està assegut en la bancada de l’equip de govern. 
S’han assegurat que la moció només afecti gent que estigui asseguda en la bancada de l’oposició.  

Suposa que això és el que anomenen “la nova política”, és a dir, “que no ens afecti a nosaltres i que afecti 
els altres”. 

La pregunta que sorgeix d’aquest plantejament és per què un pot ser regidor i conseller però no pot ser 
conseller i diputat? La resposta és clara. Si haguessin presentat la moció en els termes que ell els 
recomana, hi hauria gent de la bancada de l’equip de govern que hauria hagut de dimitir d’algun dels seus 
càrrecs com, per exemple, el Sr. Apesteguia. 
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És per això que a la proposta inicial que va presentar Podem Mallorca li han passat el bisturí per tal que 
els afecti. Recalca que la proposta inicial ha estat acotada perquè no afectàs les persones dels grups que 
conformen l’equip de govern i ha estat ajustada perquè afectàs la Sra. Soler i la Sra. Salom. 

Demana que li expliquin què aclareixen i què demostren amb això. Segons el seu parer, demostren que no 
són coherents. Això no ho diu per Podem Mallorca sinó pel PSOE i per MÉS per Mallorca que, en 
aquesta institució, han tengut al Sr. Sampol, al Sr. Antich, la Sra. Armengol i un llarg etcètera de càrrecs 
que han estat consellers i diputats. 

Si li permeten fer una esmena a la moció, demanaria que si es modifica qualque cosa que sigui que 
obligui el president d’aquesta institució a què també sigui diputat. 

Si Podem Mallorca vol fer coses a favor de la política, a favor del Consell de Mallorca i a favor dels 
governants de Mallorca, aleshores obliguin a què el/la president/-a d’aquesta institució sigui diputat/-da al 
Parlament de les Illes Balears, així segurament farien qualque cosa útil que no fan ara. 

Ressalta que és importantíssim que el president d’aquesta institució estigui assegut al Parlament de les 
Illes Balears ja que, per defensar els interessos de Mallorca, no hi ha lloc més important on estar que al 
Parlament de les Illes Balears. 

Després, si volen, podran parlar –i aquí sí que se poden posar d’acord– de com s’ha de regular, què han de 
cobrar, com han de cobrar i de tot el que vulguin. El tema econòmic no serà problema però, per al seu 
Grup, el més important seria que el president del Consell de Mallorca fos també representant al Parlament 
de les Illes Balears. 

La nova política per a Podem Mallorca deu ser que un tema que volen que surti per consens, el presenten 
signat per tres grups polítics que formen l’equip de govern però no s’asseuen amb els grups de l’oposició 
per intentar pactar la moció. Això deu ser la nova política: consensuar amb els seus i no amb els altres. 

Així doncs, consensuïn amb els seus, se consentin el que vulguin, se posin les banyes les vegades que 
vulguin, vagin junts a les generals si hi volen anar, és a dir, que facin el que vulguin però no s’assenyalin 
aquí com a salvadors de res; de “nova política”, absolutament res. 

Aquí hi ha senyors asseguts en la bancada de l’equip de govern que no tenen res a veure amb la nova 
política i cada dia demostren a Podem Mallorca com és la política, cada dia intenten consensuar les coses, 
cada dia intenten arribar a acords amb l’oposició, cada vegada que han de presentar una cosa intenten 
arribar a acords amb la majoria d’aquesta institució. Aquesta política, tant si és nova com si és vella, és la 
que hauria de començar a aplicar i a entendre Podem Mallorca i així li faria un gran favor a tots els 
ciutadans de Mallorca.   

El Sr. APESTEGUIA (MÉS per Mallorca) manifesta que començarà per la part que els ha duit a presentar 
aquesta moció i, al respecte, comenta que és cert que la crisi econòmica junt amb l’esclat de grans casos 
de corrupció, que afectaren una gran part de gent que es dedica a la política, ha conduït a una crisi de 
confiança de la ciutadania en el sistema democràtic i, per tant, s’hi ha de donar solució i posar a damunt la 
taula els temes que s’hagin de millorar. 

Aquesta situació va fer sorgir nous partits polítics i que els partits minoritaris tenguessin més força. 
Alhora va provocar una crisi territorial a l’Estat i també va fer que sorgissin noves demandes ciutadanes 
que eren de participació, de transparència i, especialment, una d’elles era la de no acumulació de càrrecs i, 
per això, plantegen aquest debat al Ple del Consell de Mallorca d’una forma sincera. Tot i això, reconeix 
que encara podrien haver-hi anat més enllà. 

Li han de permetre que comenti, per al· lusions, no és el mateix el cas d’un regidor d’un poble on se 
celebra un ple cada dos mesos i renuncia a cobrar. Tots els consellers de la bancada de l’equip de govern 
que al mateix temps són regidors han renunciat a les seves dietes per assistència als plens, és a dir, que 
allò que faci en el seu temps lliure i que no xoqui amb la seva dedicació a aquesta institució, no és motiu 
de debat ja que no cobra res i ho fa en el seu temps lliure i, per tant, no creu que sigui el mateix cas. 

Sí que hagués pogut ser el mateix cas si hi haguessin inclòs el tema de les persones que estan en 
l’administració municipal amb dedicacions exclusives. Remarca que haguessin pogut encetar aquest debat 
malgrat que no afecta ningú de la bancada de l’equip de govern sinó únicament a consellers de l’oposició. 
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Precisament no ho varen fer perquè varen trobar que aquesta institució té un lligam molt fort i molt estret 
amb la política municipal, la qual cosa podria fer que aquest tema, com a mínim, fos tractat de forma 
diferent. Tot seguit es posa a disposició per mantenir aquest debat, sense cap problema, però reitera que 
varen considerar que podria ser tractat d’una forma diferent. 

Recorda que tots han dit –i l’oposició ha repetit fins a la sacietat– que el Consell de Mallorca és 
l’ajuntament dels ajuntaments i, per tant, l’aportació que hi pot fer la gent que es dedica a la vida 
municipal sumava en aquesta cambra. 

Insisteix a dir que poden mantenir aquest debat en voler, encara que no afecta els consellers dels grups 
que formen l’equip de govern perquè han renunciat a les indemnitzacions –que no sous, perquè ningú no 
cobra– per assistència a plens i això fa que estiguin en un espai de no dedicació política. 

A més a més, assenyala que qui va reformar l’Estatut d’Autonomia l’any 2007, que separà les llistes del 
Consell de Mallorca de les del Parlament de les Illes Balears, no va ser el seu partit donat que no va votar 
a favor d’aquesta reforma de l’Estatut d’Autonomia.  

Aquest és un tema que també poden posar a damunt la taula i discutir si les llistes han de ser les mateixes 
i, per tant, el president del Consell de Mallorca ha de formar part del Parlament de les Illes Balears però 
no a criteri del partit sinó perquè així ho reguli l’Estatut d’Autonomia, tal i com estava regulat abans de la 
modificació de l’any 2007. 

Reitera la possibilitat de mantenir aquest debat atès que l’oposició diu que no és el mateix debat que ara 
estan plantejant amb la moció, que és el de la no acumulació de càrrecs. 

Assegura que si el Sr. Sampol era conseller d’aquesta institució i diputat era perquè, en aquell moment, 
les llistes eren les mateixes i els consellers eren automàticament membres del Parlament de les Illes 
Balears i, per això, considera que l’argument de l’oposició és un poc peregrí. 

El joc que ha passat fins ara no justifica que no s’entri en nous debats i que no els afrontin d’una forma 
valenta que és el que considera que fa aquesta moció. 

Més enllà d’això, si volen xerrar de la política municipal amb relació a aquesta institució, en poden parlar; 
s’asseuran i xerraran d’una moció que també afecti la política municipal però, ara bé, aquí ara estan 
parlant d’un cas diferent. 

El Sr. COLL (PSOE) apunta que no està malament incorporar nous temes a l’agenda política i això és el 
que han intentat fer amb aquesta moció: incorporar un tema nou, referint-se al plànol institucional ja que, 
normalment, aquests temes es tracten més als plànols orgànics. 

La pretensió era dur la idea de regular la compatibilitat entre diferents càrrecs. De fet, ja hi ha càrrecs que 
són incompatibles. No se pot ser diputat i ser director general, no se pot ser director insular i conseller 
insular. Reitera que hi ha càrrecs que ja són incompatibles perquè així es va considerar en el seu moment 
i, per tant, just és qüestió d’aprofundir en aquest debat. 

El motiu de presentar aquesta moció és, fonamentalment, perquè pensen que això millorarà la qualitat 
democràtica i que és un debat que no poder afrontar igual ara que en anteriors legislatures entre d’altres 
coses perquè, fa dues legislatures, la llista que se presentava al Parlament de les Illes Balears i al Consell 
de Mallorca era la mateixa i la composició de cadascuna de les cambres s’organitzava de manera 
totalment diferent a com se fa ara. 

Resulta evident que hi ha molts d’aspectes a haver de concretar. Ara es tracta d’un posicionament polític 
que, com a iniciativa, no concreta tots els aspectes que s’haurien de regular. No és una proposició de llei 
sinó una instància a parlar-ne i a què s’ho plantegin altres institucions. 

En resum, la idea és precisar que, per una banda, és difícil que una mateixa persona pugui centrar tota la 
seva atenció en dos càrrecs de dos àmbits diferents, amb competències diferents i amb reivindicacions 
institucionals diferents i, per una altra banda, que amb el nivell d’informació i de preparació de la societat 
actual i que amb una remuneració justa que permeti a qualsevol persona dedicar-se plenament a la seva 
responsabilitat, resulta just que en futures legislatures es reguli això de qualque manera o s’aprofundeixi 
en la regulació de la participació política. 
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Respecte als càrrecs locals, observa que ja s’ha comentat que han deixat de banda els càrrecs municipals 
perquè gairebé sempre, assumint un esforç personal molt important, la majoria d’ells ni tan sols no tenen 
dedicació exclusiva i, per altra banda, perquè pareix lògic que, per exemple, pugui participar un regidor 
d’aquesta institució que vol ser l’ajuntament dels ajuntaments. 

Constata que poden parlar de tots aquests temes però també poden parlar de moltes coses més com, per 
exemple, obrir el tema de si el president del Consell de Mallorca ha de ser diputat al Parlament de les Illes 
Balears igual que els regidors poden ser membres del Consell de Mallorca. 

Remarca que en poden parlar però, això no obstant, assenyala que no acaba d’estar d’acord que sigui 
fonamental que el president del Consell de Mallorca sigui membre del Parlament de les Illes Balears i ho 
vol exemplificar comparant aquesta legislatura amb l’anterior. 

En aquest sentit posa de manifest que durant l’anterior legislatura no varen veure els beneficis de què la 
Presidència del Consell de Mallorca formàs part del Parlament de les Illes Balears. 

El Sr. ROVIRA (PP) fa avinent que pot entendre que Podem Mallorca presenti aquesta moció però no pot 
entendre que MÉS per Mallorca i el PSOE presentin això, que traspua i desborda mala fe per tot el seu 
text. I no només mala fe sinó mala llet, amb perdó de l’expressió. 

Dóna suport a totes les paraules del Sr. Pastor i pensa que aquesta moció està feta únicament i 
exclusivament per anar en contra de determinades persones i que han cercat els arguments peregrins per 
anar en contra d’aqueixes determinades persones. 

Quan el Sr. Apesteguia abans, en el debat d’una altra moció, parlava de ser rigorosos, el creia però ara ja 
no el creu. El Sr. Pastor ha parlat del grau de masoquisme de MÉS per Mallorca per anar amb Podem 
Mallorca i l’ha exemplificat i ara ell ho corrobora: són autèntics masoquistes.  

No entén com és possible que MÉS per Mallorca signi aquesta moció i que, a més a més, l’intentin 
justificar. Es demana si potser no l’han llegida o, com a mínim, no n’han llegit l’encapçalament. 

Considera que el seu Grup i tots els que estan en l’oposició volen ser exemplars. Tots els consellers del 
Partit Popular i tots els altres consellers de l’oposició actuen amb honradesa, amb honestedat, amb 
transparència i són sensats. 

Entén que mesclar tot això amb la paraula “vergonyós” pel fet d’acumular o no més d’un càrrec polític i 
exceptuar els regidors i batles pensant que tots es dediquen, com a hobby, a l’ajuntament (com ha dit el 
Sr. Apesteguia que ell fa en el seu temps lliure) li sembla que és una vergonya. 

Refusa que puguin dir que un batle, per més petit que sigui el municipi, no té tanta feina com pugui tenir, 
per exemple, un conseller de l’oposició del Grup Popular. La resposta és que sí. Clar que sí. Segurament 
té molta més feina per més petit que sigui el municipi. I un regidor, en el govern o en l’oposició de 
qualsevol municipi de Mallorca, segur que té tanta feina o més que un conseller del Partit Popular o dels 
partits que governen sempre que no tenguin àrees de govern. 

No accepta que se digui que aquest regidor pot compatibilitzar-ho tot i que un batle ho compatibilitza tot 
però els consellers del Partit Popular no. Això és incomprensible. 

Han decidit fer una moció assenyalant dues persones i els demana si no se’n senten empegueïts. Ni són 
seriosos ni volen discutir aquests temes al Consell de Mallorca. MÉS per Mallorca i PSOE ha assenyalat 
dues persones perquè Podem Mallorca els ho dit i no han sabut dir que no i això és una vergonya. 

Si el Sr. Apesteguia realment creu en el contingut d’aquest moció, ho lamenta sincerament atès que li 
pareix que és increïble que MÉS per Mallorca hagi pogut signar aquesta moció. 

No només el Sr. Pastor ha dit que considera que hauria de ser obligatori que el president o presidenta dels 
consells insulars estiguin al Parlament de les Illes Balears sinó que, independentment que hi siguin o no, 
ja hi han estat.  

Quan ja hi havia dues llistes, hi havia gent del Consell de Mallorca que estava al Parlament de les Illes 
Balears i demana si creuen que aquella feina era incompatible amb la Presidència del Consell de Mallorca 
o amb tenir una àrea de govern d’aquest Consell com, per exemple, la Sra. Oliver o la Sra. Armengol. 
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MÉS per Mallorca diu que no està d’acord amb això però governava amb el PSOE i demana per què no 
varen exigir que dimitissin les persones que ha esmentat. Ara sí ho demanen. Un punt de la moció diu 
que, obligatòriament, dimiteixin aquells que estiguin en dos càrrecs supramunicipals. Per què no ho 
demanaren fa dues legislatures? Potser la crisi ha fet que ara se n’adonin. Això no s’ho creu ningú.  

És una autèntica vergonya que el PSOE hagi signat aquesta moció. Una autèntica vergonya! I també ho és 
que MÉS per Mallorca hi doni el seu suport. Fa palès que això resulta increïble. 

Tal vegada el cas de Mallorca sigui diferent però el PSOE té i ha tengut per tot Espanya senadors que no 
només són senadors sinó que, a més a més, són fins i tot portaveus dels seus parlaments regionals com, 
per exemple, passa a la Rioja i a Castella i Lleó. 

No pot admetre que se digui que un senador del Regne d’Espanya –demana perdó per recordar-los que és 
un regne– pugui compatibilitzar la seva feina ni més ni manco que amb la feina de portaveu d’un 
parlament autonòmic i els sembli bé que ho faci el PSOE a altres indrets i aquí al PSOE li sembli 
malament que ho faci un altre partit quan ni tan sols les persones afectades no governen. 

Arriba un moment en què sembla mentida que el PSOE signi aquests documents amb Podem Mallorca. 
Val més que els diguin que no perquè, tot i entendre que hagin pactat per governar, no creu que hagin 
pactar per presentar aquestes mocions. El que plasma aquesta moció no és política. Això és anar en contra 
de determinades persones i, a més a més, amb uns arguments certament lamentables. 

No creu que el Sr. Apesteguia pugui dir que es pot dedicar millor al seu municipi i que és més correcte 
fer-ho renunciant a la dieta que no cobrant-la. El Sr. Apesteguia pot fer el que vulgui a nivell personal i 
no cobrar la dieta si no ho vol fer, com si la vol regalar a les Germanetes dels Pobres, però no pot pensar 
això canviï res, que no s’hi pugui dedicar igual o que el problema sigui el tema econòmic. 

Assegura que el problema no és el tema econòmic. El problema és dedicar-se correctament a les tasques 
que se tenen assignades i pot garantir que les persones que, tant aquí com a altres institucions, estan 
compatibilitzant càrrecs, perquè la llei els ho permet, ho fan perquè poden fer-ho. Si no poguessin fer-ho, 
no ho farien i és responsabilitat seva fer-ho o no i li correspon al seu partit decidir que això se continuï 
fent o no. 

Mesclar tot això amb paraules com “abús”, “vergonya”, “deshonestedat” i “exemplaritat” li pareix que és 
quelcom lamentable i que MÉS per Mallorca i el PSOE s’hagin sumat a aquesta vergonya presentada per 
Podem Mallorca li pareix més lamentable encara. 

Adverteix que pot creu en la bona fe del Sr. Apesteguia i en la bona fe del Sr. Coll però, en aquest cas, no 
hi pot creure. No pot creure que hagin signat aquesta moció de bona fe per posar damunt la taula una 
discussió sobre un tema que els preocupa. No és cert.  

No han posat l’assumpte sobre la taula per discutir sobre un tema que els preocupa; l’han posat sobre la 
taula assenyalant dues persones a les que Podem Mallorca vol assenyalar. Aquesta manera de procedir no 
li sembla gens correcta i opina que ni MÉS per Mallorca ni el PSOE no ho estan fent bé.  

Fa palès que si voten a favor del punt núm. 2 de la moció, la Sra. Armengol haurà de dimitir del 
Parlament de les Illes Balears així com la resta de consellers del Govern de les Illes Balears que al mateix 
temps són membres del Parlament de les Illes Balears com a diputats, atès que són càrrecs 
supramunicipals en dues administracions. 

Suggereix que corregeixin la moció perquè, si l’aproven, el Grup Popular al Parlament de les Illes Balears 
els haurà de sol· licitar que dimiteixin i ho faran o tal vegada en aquest cas creuen que sí poden 
compatibilitzar els càrrecs i demana si cobren la dieta i si és deshonest. Repeteix que li pareix increïble 
que s’atreveixin a signar aquest text. 

A part d’això, el tercer punt de la moció ja és el súmmum. Ho és que qualcú pretengui demanar a una 
altra persona, mitjançant acord plenari, que prengui una decisió personal amb relació a la seva vida i la 
seva feina quan no és il· legal ni tampoc no és deshonest compatibilitzar càrrecs públics. Aquesta és la 
tercera vergonya d’aquesta moció. 

Com pot el Ple del Consell de Mallorca adoptar un acord en què els membres del Ple li demanin a una 
persona individualment que prengui una decisió particular sobre la seva vida professional i personal i que 
dimiteixi? Aquest tercer punt, ni per vergonya no l’haurien de votar. 
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Per concloure, demana disculpes al president per haver-se exaltat però puntualitza que ha estat perquè li 
fa vergonya discutir aquests temes. 

El Sr. GÁLVEZ inicia la intervenció dirigint-se al Sr. Rovira a qui diu que no sap bé per on ha de 
començar a contestar perquè el Sr. Rovira sempre s’exalta molt amb les seves intervencions. 

Manifesta que li sorprèn que hagi tret el tema de la Sra. Armengol perquè precisament és obligatori que 
els membres del Govern de les Illes Balears siguin diputats i fa constar que creu que s’entén molt bé el 
que volen dir amb aquesta moció. 

Afirma contundentment que no assenyalen absolutament ningú en concret. Assenyalen totes aquelles 
persones que poguessin estar ocupant més d’un càrrec d’àmbit supramunicipal. En aquest cas, el Grup 
Popular en té dues. Bé, de fet ara només en tenen una perquè la Sra. Soler ja no és senadora. Espera, 
emperò, que no es torni a presentar i que se centri en la tasca en què ha d’estar centrada. 

Indica que també li ha sorprès del Sr. Pastor que proposi que el president del Consell de Mallorca formi 
part del Parlament de les Illes Balears i afegeix que, sent així, també s’haurien d’incloure en la proposta 
els dels consells insulars d’Eivissa i de Menorca, malgrat que no n’ha fet al· lusió. 

Aquesta manera d’exposar els arguments denota un pensament molt tancat ja que només pensa en “les 
nostres coses” i la resta li és igual, de la mateixa manera que abans s’ha referit a “ciutadans de primera” 
en el debat d’una altra moció. Aquesta expressió també l’ha sorprès molt perquè desconeix quins deuen 
ser els ciutadans de segona. 

La qüestió bàsica és començar a donar exemple a una ciutadania que ha donat un gir espectacular a la 
política d’aquest país i que ha deixat de votar als grups que ara estan a l’oposició perquè ha votat a altres 
forces polítiques que pensa que els representa molt millor. 

Quan el Sr. Pastor demana que es respectin els seus votants, li agrairia que ell fes exactament el mateix 
amb el votants de Podem Mallorca encara que només fos per una sola vegada, la qual cosa estaria molt 
bé. 

Fa avinent que li resulta difícil contestar les intervencions de l’oposició al mateix temps que la bancada 
oposada l’està increpant constantment. Reconeix que no té tota l’experiència política que tenen els 
portaveus de l’oposició en aquesta situació però, per ventura, d’aquí a un temps en tendrà molta més i 
sabrà contestar-los millor. 

El Sr. PONS manifesta que és cert que, tal com deia el Sr. Rovira, l’exposició de motius de la moció no 
està molt ben explicada. Els arguments exposats donen a entendre que per causa de la crisi econòmica 
s’ha de col·locar més gent.  

Tot i que no li agrada la redacció de la moció, sí li agrada el seu esperit atès que Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía ja recull en els seus estatuts que cap persona no pugui exercir més d’un càrrec públic. 

Amb aquesta idea, que és l’essencial i és l’esperit de la moció, està totalment d’acord i una altra cosa 
distinta són els motius que la sustenten o si és una crítica al Partit Popular, que és un assumpte en el qual 
no entrarà. 

Reitera, per concloure, que el seu Grup hi està d’acord amb la part essencial de la moció i, per això, hi 
votaran a favor. 

El Sr. PASTOR fa notar que el portaveu de Podem Mallorca li demana qui són els “ciutadans de segona” 
i li respon que, per exemple, a partir de dia 23 de novembre els de Maria de la Salut seran ciutadans de 
segona i els altres seran de primera. Si el Sr. Gálvez anàs a viure allà, se’n donaria compte que és ser 
ciutadà de primera i que és ser ciutadà de segona. 

També li ha retret que no hagi fet referència a altres presidents i el convida a escoltar la gravació del Ple 
per comprovar que ha dit tots els presidents dels consells insulars haurien de ser diputats i després ha dit 
que, si volen defensar quelcom, defensin que el president o presidenta d’aquesta institució sigui diputat o 
diputada perquè és bo per als mallorquins i les mallorquines. En cas de no haver-ho dit així, ara li aclareix 
que aquesta era la seva intenció. 
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Els membres de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía diuen que no estan d’acord que una persona ostenti 
més d’un càrrec però s’ha de tenir en compte que la màxima d’aquest Grup és un sol càrrec, una sola 
llengua, un sol país. De totes maneres, avui no han tengut un bon dia i els ho perdona. 

A continuació fa constar que, d’haver-ho volgut i haver-se assegut a parlar-ne, podrien haver arribat a un 
acord envers aquest tema perquè segur que la ciutadania demana canvis però, si n’han de presentar una 
moció, l’han de presentar bé. Sense pretendre defensar ningú, assenyala que haurien d’haver presentar la 
moció de manera que no se vegi que es refereix a una situació molt concreta. 

Si el que demanen és incompatibilitat de càrrecs per qüestió de feina, en aquest sentit discrepa del Sr. 
Apesteguia perquè no tots els municipis són iguals i potser al seu municipi es poden permetre tenir un 
regidor que faci les coses quan li vagi bé però hi ha ajuntaments que no s’ho poden permetre i els regidors 
fan moltíssima feina, fins i tot més que els consellers executius d’aquesta institució. Si és una qüestió de 
sou, aleshores cal revisar-ho. 

Al respecte de l’objecte de la moció, formula una pregunta: Es pot ser conseller d’aquesta institució i 
vicepresident de l’IMAS? És un cas en què s’acumulen dos càrrecs supramunicipals. Tal vegada a partir 
d’avui el vicepresident de l’IMAS dimitirà d’un dels seus dos càrrecs o tal vegada no hi havien caigut. 

Mirant-ho des de l’esperit d’un legislador, atès que la moció pretén regular un assumpte, cal determinar 
quin esperit tenen a l’hora de presentar la moció, la qual cosa és molt important que s’aclareixi. L’esperit 
pot ser que només sigui afectar dues persones però, com que la situació d’una d’elles ha canviat, ara 
només n’afecta una o realment l’esperit és solucionar un problema existent. 

Planteja quina és la diferència entre ser vicepresident de l’IMAS i conseller o ser conseller i diputat. 
Caldria explicar-ho perquè segurament té molta més feina el vicepresident de l’IMAS en el seu càrrec que 
si fos diputat al Parlament de les Illes Balears.  

Demana si aquests dos càrrecs sí són compatibles i si aquesta persona no cobra dos sous o ha renunciat a 
alguna assignació. La idea que s’extreu que la defensa de la moció és que si se renuncia al sou, es poden 
mantenir els dos càrrecs i, així com està redactada la moció, si l’aproven, demà el vicepresident de 
l’IMAS ha de dimitir d’un dels seus dos càrrecs. 

Ara bé, ja sap que l’equip de govern s’ho aplicarà així com més li convengui. No és tan il· lús i sap que no 
se l’aplicaran però ha de quedar clar que d’acord amb la redacció de la moció es pot entendre que hauria 
de ser així. 

Si realment volen afrontar aquest tema i volen comptar amb l’opinió del seu Grup, estan disposats a 
parlar-ne i elaborar una moció ben feta que s’adapti als nous temps. En canvi, el que s’ha fet és presentar 
una moció que no està ben redactada i pot crear confusions.  

Per això, sol· licita que la deixin damunt la taula, que cerquin consens i fa notar que a partir de demà se 
poden reunir amb l’equip de govern per parlar-ne i intentar arribar a redactar una moció que tengui més 
consens i no sigui només de l’equip de govern. Si no retiren la moció, El Pi-Proposta per les Illes s’hi 
abstendrà perquè consideren que no està ben redactada i pot donar lloc a greuges comparatius. 

El Sr. APESTEGUIA fa notar que no aprofundirà molt més en el tema perquè ja ha explicat abans la seva 
posició i la diferència que creu que hi ha entre els dos àmbits. Tot i això, es mostra interessat per mantenir 
el debat que s’ha proposat perquè, evidentment, els municipis grans i els petits són casos distints però, en 
qualsevol cas, opina que la relació dels ajuntaments amb aquesta institució mereix un tractament 
diferenciat i creu tant El Pi-Proposta per les Illes com el PP hi estaran d’acord. 

Més enllà d’això, si el Sr. Rovira ha perdut la confiança en la seva sinceritat, únicament pot dir-li que li 
sap greu. De totes maneres i tenint en compte que és una opció seva, el convida a mirar el reglament 
d’incompatibilitats de MÉS per Mallorca i veurà si aquesta idea s’hi recull o no. Comprovarà que no és 
una mania persecutòria ni una idea que se’ls hagi ocorregut ara, sinó que ja ve d’enrere. També veurà la 
diferenciació que MÉS per Mallorca fa entre els càrrecs municipals i els no municipals. 

Reconeix que es tracta del reglament orgànic d’un partit i que, per tant, no li és d’aplicació al PP i el que 
avui insten amb aquesta moció és a prendre les mesures legislatives adients i fer els canvis pertinents 
perquè llavors sigui d’aplicació a tots els polítics.  
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Ara just és l’inici del debat. Un debat que insta a la modificació legislativa pertinent. Un debat que 
demana la societat, però no ho feia fa 8 anys ni els partits tampoc no ho recollien. Remarca que ara sí que 
existeix el debat sobre si una persona ha d’acumular més d’un càrrec que li exigeixi dedicació i, per tant, 
s’ha d’afrontar aquest debat. 

Apunta, per altra banda i referint-se al comentari sobre el vicepresident de l’IMAS, que s’entén que un 
organisme que depèn d’una institució forma part d’un mateix lot. Podran treure totes les diferències que 
vulguin entre l’IMAS i el Consell de Mallorca però és evident i se sap que ambdues entitats formen part 
de la mateixa institució.  

El Sr. COLL afirma que, segons el seu parer, no n’hi ha per tant. 

A continuació fa notar que és un debat que han de tenir tranquil· lament i no amb l’actitud d’avui, un 
debat que el PSOE ha obert com a organització que fa anys que hi està fent feina i que els interessava 
traslladar-lo al pla institucional. No estan proposant res que se’ls hagi ocorregut en els darrers dies. 

És cert que per ser justs, hom requereix temps, cal que se’n parli precisament per no cometre cap 
injustícia amb ningú, amb cap persona, amb cap càrrec. Reconeix que “obrir aquest meló” implicar obrir-
ne molts d’altres com, per exemple, el de la Presidència del Consell de Mallorca i si ha de tenir el mateix 
tractament que qualsevol altre conseller insular. 

Hauria pogut presentar un inventari de casos del seu mateix partit, a nivell de tot l’Estat, però el debat no 
hi hauria guanyat absolutament res perquè això no justifica cap posició com a partit; no justifica que ell 
hagi de defensar una cosa o una altra. El que han presentat aquí és el que defensen, que és parlar de la 
compatibilitat dels càrrecs públics, parlar de protegir aquells que entenen que, com a càrrecs públics, són 
els més vulnerables i que són la immensa majoria de càrrecs locals. 

Per finalitzar la intervenció, destaca que el seu Grup considera que és positiu haver obert aquest diàleg, 
que espera que no sigui la darrera passa sinó la primera que facin en aquest sentit.  

El Sr. ROVIRA manifesta que l’objectiu de la incompatibilitat és impedir que una activitat en menyscabi 
una altra, a part de possibles incompatibilitats entre dues activitats que puguin ser conflictives quant als 
interessos de les administracions en joc. 

Insisteix a dir que li han d’explicar per quin motiu ser regidor d’un ajuntament és compatible amb 
qualsevol cosa, sigui de la grandària que sigui l’ajuntament, o ser batle d’un ajuntament és compatible 
amb qualsevol cosa com, per exemple, estar al Ple del Consell de Mallorca, estar al Senat o estar al 
Parlament de les Illes Balears però, en canvi, estar a l’oposició al Consell de Mallorca és incompatible 
amb qualsevol altre càrrec d’una altra administració que no sigui municipal. 

Continua sense entendre quina és la diferència entre la necessitat que té un senyor que està aquí de 
dedicar temps a la seva feina d’aquí respecte a la feina a l’ajuntament o respecte a la feina que pugui tenir 
al Parlament de les Illes Balears. És una qüestió que  la llei permet. Fins ara ho ha permès, no ha passat 
res i s’ha fet (una presidenta d’aquesta institució ha estat al Parlament de les Illes Balears i ha garantit la 
presència del Consell de Mallorca en les decisions legislatives que s’hi hagin pres i aquesta presidenta no 
ha vist menyscabada la seva funció al Consell de Mallorca) i no entén per què ara canvien d’opinió. 

Potser el motiu és perquè en la bancada del PP seuen els que seuen i els senyalen perquè en volen fer 
escarni i posar-los a la cara la paraula “exemplaritat”, la paraula “vergonya”, la paraula “honestedat” i la 
paraula “transparència”, com si els consellers dels PP no complissin amb tots i cadascun d’aquests 
requisits. 

Li sembla increïble que encara intenti continuar defensant allò que és indefensable i demana quins són els 
abusos que s’estan cometent, en què millorarà la situació dels ciutadans, què millorarà amb això en la 
vida dels menors de Mallorca o dels pobres que viuen al carrer i no tenen feina.  

No millorarà res perquè els arguments s’han basat en coses que no són certes. No es menyscaba res, no se 
va en contra de la sensatesa, ni se deixa de ser exemplar per compatibilitzar dos càrrecs públics que poden 
ser compatibles perquè la llei ho permet i perquè els que la feren així ho pensaren i, en el seu moment, 
varen estar tots d’acord. 
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Pel fet que ara no els agradi que hi hagi una persona o una altra de la bancada contrària exercint més d’un 
càrrec, no tenen dret a dubtar ni de l’honestedat ni de l’exemplaritat d’aquestes persones. És una autèntica 
vergonya la manera en què han plantejat aquesta moció. 

Refusa, igualment, que li pretengui explicar que la relació dels ajuntaments amb el Consell de Mallorca és 
el que permet la compatibilitat però la relació del Consell de Mallorca amb el Govern de les Illes Balears 
no la permet.  

No ho accepta perquè les coses importants que gestiona el Consell de Mallorca són les transferides pel 
Govern de les Illes Balears: serveis socials, urbanisme, carreteres, territori, cultura, patrimoni, etc.  

Potser creuen que tot això que no té relació ni amb el Parlament de les Illes Balears ni amb el Govern de 
les Illes Balears (i suposen gairebé el 90% del pressupost del Consell de Mallorca) i, per això, no són 
compatibles i els consellers insulars no poden formar part ni del Parlament de les Illes Balears ni del 
Govern de les Illes Balears. 

En canvi, amb els ajuntaments sí que tenen molta relació. Li assegura al Sr. Apesteguia que és la mateixa 
relació. Tant important és la relació del Consell de Mallorca amb les altres administracions de dalt com 
amb les altres administracions de baix, sense menysprear ningú alhora d’ubicar-les a dalt o a baix. 

No li val que una persona digui que, com que s’hi dedica a mode de hobby en el seu temps lliure, doncs 
ho pot fer però en canvi els altres, que també ho fan amb dedicació i fent un esforç en benefici dels 
ciutadans que els han votat, no ho poden fer perquè són de la bancada oposada i són administracions 
distintes a la seva. 

Rebutja totalment aquest argument. L’administració on està la Sra. Salom o en la que estava la Sra. Soler 
siguin distintes a l’administració en què està el Sr. Apesteguia no fa que els casos siguin diferents. Elles i 
ell s’hi dediquen amb la mateixa capacitat i el mateix temps i, de fet, estant a l’oposició tenen més temps 
per dedicar-s’hi que no el Sr. Apesteguia però, així i tot, li sembla malament. Ell ho pot fer però els altres 
no, només perquè ha renunciat a la dieta.  

Els vicepresidents de l’IMAS bé que han fet d’apujar-se el sou i fixar-se un sou de 53.000 euros per 
compensar les dietes que deixaran de cobrar o per compensar algun altre tipus de prebenda. Això és així –
li diu al Sr. Apesteguia– i retreu que siguin hipòcrites. 

Té dret que criticar que s’hagin fixat aquest sou perquè considera que tantes persones no són necessàries a 
l’IMAS. Si l’equip de govern considera que sí són necessàries, doncs molt bé però no serà tan hipòcrita 
com per dir que són incompatibles, com fa l’equip de govern amb el PP i no se’n pot avenir que hagin 
signat aquesta moció amb Podem Mallorca. Tant val governar que s’ha d’aplegar a qualsevol cosa? 
Estaran 3 anys més votant qualsevol cosa que a Podem Mallorca se li ocorri dur al Ple? 

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 absenta la Sra. Bujosa Estarellas . 
 
PUNT 36. MOCIÓ CONJUNTA QUE PRESENTEN EL GRUP SOCIALISTA, 
MÉS PER MALLORCA I PODEM MALLORCA SOBRE SOLUCIÓN 
SATISFACTÒRIA DELS PERJUDICIS DERIVATS DE LA PLANTA DE 
COMPOSTATGE DE LLOTS D’ARIANY. 
Es retira. 
 
 
PUNT 37. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP POPULAR DEL CONSELL DE 
MALLORCA ENVERS PARC NATURAL ES TRENC-SALOBRAR DE 
CAMPOS. 
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Es dóna compte de la següent moció: 
 
Dimarts 29 de març de 2016 es va exposar al públic l’esborrany de l’avantprojecte de 
Llei de declaració del parc natural Es Trenc-Salobrar de Campos. 
 
El futur parc natural, com podem observar tant en el redactat de la Llei, com als mapes 
annexes, afecta a una part molt important de territori del municipi de Campos. És més, 
quasi la totalitat del parc natural es trobarà situat dins els límits municipals de Campos. 
 
Aquesta Llei s’argumenta en la reivindicació de la conservació de la zona per una part 
de la ciutadania. No es pot obviar, ja ni tan sols a nivell simbòlic, el mèrit del poble 
campaner, i sobretot dels propietaris de l’àmbit, en aquesta conservació d’aquest entorn 
idíl·lic, el darrer paradís que queda a Balears. I tot això sense rebre compensacions 
econòmiques que determinaven les normes del Pla Especial de Es Trenc - Salobrar, 
publicat en el BOCAIB nº83 de 4 de Juliol de 1987, ni cap altra compensació, tot i que, 
un estudi de la UIB també conclou en uns 2,1 milions d’ euros anuals les diferències d’ 
ingressos entre el municipi de Campos i els 15 municipis més turístics de la Comunitat. 

 
Durant l’ estiu 2015 sí que s’ han produït a la zona de ses Covetes problemes 

derivats del tancament d’aparcaments que es venien utilitzant des de sempre. Potser, si 
la Llei soluciona la problemàtica dels aparcaments, es deixarà de tenir la sensació 
d’afluència incontrolada. 

 
ACORDS 

 
1.- El Consell de Mallorca dóna el seu suport a l’Ajuntament de Campos en la seva 
voluntat que en relació a la problemàtica d’Es Trenc-Salobrar de Campos s’arribi al 
màxim consens amb tots els agents afectats. 
 
2.- El Consell de Mallorca recolza la petició de l’Ajuntament de Campos que demana 
doblar els 1500 cotxes que es preveu en total a la Llei, i quedar en els que 
aproximadament hi havien tengut cabuda fins ara, a la seva ubicació i extensió 
tradicional, que permetin mantenir la mateixa activitat econòmica, els mateixos 
ingressos familiars, i els mateixos llocs de feina amb la mateixa activitat. 
 
3.- El Consell de Mallorca recolza les al·legacions de l’Ajuntament de Campos perquè: 
 
- S’estableixi un règim d’ ajudes als propietaris de terres dins el pressupost del Parc 
Natural. Així com que s’estableixi una reinversió dels ingressos que el Govern preveu 
de la gestió pública dels recursos del Parc. 
-Es respecti la proporcionalitat de l’Ajuntament en el òrgans de representació del Parc 
Natural. 
-Es facin els plans d’ordenació de Recursos Naturals i els plans d’ Usos i Gestió abans 
de tramitar aquesta Llei del Parc Natural. 
- Es faci l’informació turística i comercial exclusivament a Campos. 
-Es permetin activitats esportives (triatlons, trails, activitats equines, nàutiques, etc.). 
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- Es faci pròrroga dels terminis d’exposició pública i al·legacions, perquè tothom pugui 
estudiar l’avantprojecte amb tranquil·litat. 
- El Govern doni una solució pràctica, excepcional i transitòria per aquest estiu als 
problemes greus d’aparcament. 
 

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: 

La platja d’es Trenc està a 6,5 quilòmetres de la Colònia de Sant Jordi. El seu topònim es refereix al fet 
que l’obertura del salobrar romp la barrera dunar del litoral mentre que la tradició oral conta que a mitjans 
del segle XVIII arribà un tsunami originat després el terratrèmol de Lisboa, que va seccionar el cordó 
dunar que separava la mar oberta de l’aiguamoll. 

Aquesta platja és el darrer gran arenal sense urbanitzar i ben conservat de Mallorca. Amb es Salobrar de 
Campos, forma una àrea protegida de 1.492 hectàrees. És un dels espais verges més concorreguts durant 
els caps de setmana estivals. Es Trenc té una arena blanca i fina, escàs rost, sistema dunar que separa la 
platja del salobrar i els camps de cultiu i la zona humida posterior que reuneix 171 espècies d’avifauna 
migratòria i sedentària. 

Les seves aigües obertes al sud, sud-oest, oest i nord-oest són transparents. El fons és d’arena, alga i 
alguna petita zona de pedres, a una fondària de quatre metres. 

El titular de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, Sr. Vicenç Vidal, dies enrere va 
anunciar l’inici de la tramitació d’una llei per declarar es Trenc-Salobrar de Campos parc natural, una 
figura que incrementarà la protecció d’aquest indret emblemàtic per a l’ecologisme a les Illes Balears pels 
seus enormes valors paisatgístics i mediambientals. 

La iniciativa té una enorme transcendència ja que suposa la primera passa en la necessària reforma de l’ús 
i gaudi dels espais naturals més valuosos de les illes, entre d’altres raons perquè permetrà introduir 
mesures de control sobre el nombre de visitants, un imprescindible exercici de coherència quan es tracta 
de preservar la natura. 

El conseller Vidal no va ocultar que la declaració d’es Trenc-Salobrar de Campos com a parc natural, 
amb el mateix perímetre que l’ANEI de 1991 al qual s’afegiran 2.225 hectàrees marines, inclourà mesures 
que hi restringiran l’accés, tant a terra com a la mar. Tres accessos terrestres i 1.500 places d’aparcament 
seran el límit que s’hi vol establir, a més de les que s’apliquin en el nombre d’ancoratges. Els plans de 
gestió del parc, posteriors a l’aprovació de la llei, han d’analitzar en profunditat les conseqüències 
d’aquestes mesures necessàries de contenció de la petjada humana sobre un sistema tan delicat com el que 
formen les dunes d’es Trenc.  

De poc o res servirà que l’actual pressió d’automòbils i visitants es desplaci a les platges de sa Ràpita, ses 
Covetes o la Colònia de Sant Jordi i provoqui el seu col·lapse. 

Un altre dels perills que l’actual Govern ha de conjurar és el que ja adverteix el batle de Campos i que no 
és altre que l’absència d’una gestió adequada del parc que sàpiga donar resposta a les necessitats de les 
nombroses explotacions agrícoles i propietats que engloba. Serà un fracàs que el resultat final d’aquest 
nou parc natural d’es Trenc-Salobrar de Campos signifiqui el seu abandonament. 

Moltes gràcies.” 

El Sr. ROVIRA (PP) comença la intervenció anunciat que serà breu atès que tothom ha pogut llegir 
l’exposició de motius de la moció. 

El que pretenen és, bàsicament, que no falti el diàleg en la tramitació de la figura de protecció d’es Trenc-
Salobrar de Campos. Hi ha hagut una reclamació per part dels afectats així com del mateix ajuntament 
exigint més diàleg amb el Govern de les Illes Balears. 



 215 

En la moció hi ha una sèrie d’aspectes que expressament es traslladen literalment de les al· legacions 
presentades per l’Ajuntament de Campos com són, entre d’altres coses i a part del consens que se 
demana, incrementar el nombre de vehicles que puguin aparcar en les proximitats de la zona d’es Trenc. 

Així mateix hi ha una altra sèrie de punts en l’apartat 3r que també exigeix l’Ajuntament de Campos amb 
cert dret ja que aquest ajuntament ha estat un dels que més han hagut d’aportar i deixar de guanyar 
precisament en pro de la defensa del territori, la defensa de les seves platges i la defensa de la seva costa. 

Aquestes peticions d’ajuda, de respecte a les opinions dels veïns i de l’Ajuntament perquè els plans 
d’ordenació dels recursos i els plans d’usos es tramitin abans de la tramitació de la llei del parc natural, 
que es compensi amb informació turística i comercial l’Ajuntament de Campos, que es permetin activitats 
esportives en la zona del parc i que es tenguin en compte els ciutadans a l’hora d’aportar les seves 
al· legacions en el tràmit d’exposició pública, són unes peticions gairebé unànimes des de l’Ajuntament de 
Campos i dels veïns per ser tengut en compte i compensats de qualque manera pel fet d’haver de suportar 
majors proteccions que altres municipis de l’illa. 

En aquest sentit el Consell de Mallorca, que és una institució que fa costat als ajuntaments, hauria de fer 
arribar aquestes peticions al Govern de les Illes Balears i, per aquest motiu, han presentat aquesta moció. 

La Sra. SERRA (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) exposa que, per al seu Grup, el parc natural es 
Trenc-Salobrar de Campos és un espai al qual s’ha de prestar la màxima atenció i esment. 

Sigui quina sigui la passa a fer, necessita que compti amb el màxim consens però, sobretot, amb l’opinió 
dels millors experts mediambientals. No es pot deixar aquest paradís en mans dels vaivens polítics. 

El seu Grup considera que tot aquest tema necessita d’un estudi més rigorós i profund i anuncia que 
s’abstendran en la votació d’aquesta moció perquè hi veuen precipitació a l’hora de prendre decisions. 

La Sra. MORA (El Pi-Proposta per les Illes) inicia la intervenció demanant-li al Sr. Rovira si li pareixeria 
bé separar el primer punt dels altres dos i votar-los per separat. 

El motiu de demanar la votació separada és perquè, amb relació al primer punt, el seu Grup està totalment 
d’acord amb donar suport a un ajuntament que està patint una situació complicada perquè ha de donar 
resposta als seus ciutadans i a les persones que aquest estiu vagin a visitar ses Covetes i es Trenc i que es 
trobaran impossibilitats per fer-ho perquè potser la llei ja s’està tramitant. 

Remarca que El Pi-Proposta per les Illes considera que la situació és complicada i que l’Ajuntament de 
Campos ho té difícil a l’hora de donar una solució de cara al pròxim estiu. 

De totes formes, fa avinent que, segons el seu parer, aquesta llei s’ha tramitat de manera massa urgent. 
Tot i que és un tema competència del Govern de les Illes Balears, insisteix en l’opinió d’haver-ho fet de 
manera precipitada deixant els propietaris en una situació d’indefensió jurídica que no els permetrà 
interposar cap tipus de recurs i just han pogut fer-hi al· legacions, unes al· legacions que queden subjectes 
a la bona voluntat del Govern de les Illes Balears a l’hora de contestar-les o no.  

Si s’hagués procedit d’una altra manera, segurament aquests propietaris haurien pogut interposar els 
recursos que haguessin considerat oportuns així com fer, amb tranquil· litat, els seus suggeriments. 

Afegeix, recalcant-ho, que s’ha de fer amb el màxim consens dels veïns, dels propietaris i de totes les 
parts implicades. De fet, considera que tant el Govern de les Illes Balears com l’Ajuntament de Campos 
s’han torbat un poc massa a l’hora de demanar l’opinió dels propietaris. 

Així doncs, El Pi-Proposta per les Illes votaria a favor del punt primer de la moció però, en canvi, 
s’abstendria en la votació dels punts segon i tercer per una simple raó i és que consideren que les 
peticions tècniques que hagi pogut fer l’Ajuntament de Campos les ha de contestar el departament tècnic. 

Aquest assumpte té una càrrega tècnica urbanística i mediambiental que no se pot simplificar en dir parc 
natural sí o no, ja que implica expropiacions i cal veure si hi ha dotació pressupostària per fer-les, quin 
preu se’n fixarà, fins a on arriba el parc natural, si afecta o no àrees de transició, etc.  

Són aspectes que tenen una amplitud massa gran com per donar suport a les al· legacions de l’Ajuntament 
de Campos sense tenir, al seu abast, ni els informes d’impacte mediambiental ni els informes urbanístics i 
aquest és el motiu de l’abstenció del seu Grup als punts segon i tercer de la moció. 
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El Sr. SEVILLANO (Podem Mallorca) indica que, abans d’entrar a tractar la moció, vol fer una petita 
puntualització i és que intervé en una moció del Partit Popular que acostuma a dir-li que no els doni 
instruccions o consells quan parlava sobre les seves mocions, que saben com presentar-les i que ell no és 
qui per parlar en aquest sentit.  

Probablement tenguin raó i els demana la mateixa coherència quan es tracta de mocions de Podem 
Mallorca, és a dir, que el PP tampoc no els ha d’indicar com les han de presentar. De fet, avui hi ha hagut 
un parell d’exemples: en la moció que acaben de debatre i quan li han dit a la Sra. Espeja en quin sentit ha 
d’intervenir. 

Pel que fa a la moció, assenyala que bàsicament –com deia la Sra. Mora– ve a sol· licitar a aquesta 
corporació que faci seves totes les esmenes tècniques que ha sol· licitat l’Ajuntament de Campos, que ja 
ha comptat amb una via per fer presentar-les i segur que les tendran en consideració. 

Això no obstant, li agradaria que poguessin fer això amb altres ajuntaments però, curiosament, ho fan 
amb l’Ajuntament de Campos, governat pel PP amb majoria absoluta. 

En tot cas, si la intenció de fons i la intenció real de la moció passa perquè el Ple del Consell de Mallorca 
doni suport a l’Ajuntament de Campos en el sentit que de tenir la voluntat d’arribar al màxim consens 
amb tots els agents afectats, no hi tenen cap problema i ho faran amb l’Ajuntament de Campos així com 
amb qualsevol altre ajuntament. Per això, sol· licita també que se permeti la votació separada per al primer 
punt de la moció. 

Centrant-se en el tema de l’aparcament, diu que la moció demana que se’n dobli la capacitat fins a les 
3.000 places argumentant que, fins a la data, són les s’estan emprant. És cert però si s’està parlant de la 
declaració de parc natural d’un espai amb la intenció de protegir-lo encara més, resulta també lògic que hi 
hagi una reducció del nombre de visitants que hi puguin anar i, per tant, és lògic que hi hagi una reducció 
del nombre de places d’aparcament. 

No tendria sentit fomentar-ne una major protecció amb la declaració de parc natural i, per altra banda, 
permetre que hi continuï anant la mateixa gent i continuï fent les mateixes coses que, de vegada, fa la 
sensació que és el que la moció pretén. 

Amb relació a les ajudes, els sembla perfecte que es tenguin en consideració ajudes als propietaris 
expropiats com no pot ser d’altra manera però no únicament centrant-se en aspectes purament econòmics. 
No creuen, per així dir-ho, en la subvenció per la subvenció. 

Opina que aquestes subvencions s’han de fer principalment per a que aquests propietaris puguin mantenir 
i conservar els espais en unes condicions millors donat que s’emmarcaran dins un possible parc natural. 

La moció parla també de la reinversió però queda un poc coixa perquè no preveu exactament on s’han de 
reinvertir aquests doblers i, si aprovaven la moció així com està, quedaria un pla d’inversions massa 
obert. 

Referent a les activitats permeses, fa notar que diria més o manco el mateix que ha comentat en parlar 
dels aparcaments. Hi ha determinades activitats esportives que, fins a la data, s’hi vénen desenvolupant i 
que potser ara s’han de plantejar si, en l’entorn d’un parc natural, s’han de continuar fent. 

Tot i això, entenen que en el pla d’ordenació dels recursos naturals que s’haurà d’aprovar al cap d’un any 
de l’aprovació de la llei –com els mateixos PIAT que també estan en tramitació– és on s’han de recollir 
aquestes activitats d’una forma tècnica, lògica i argumentada. 

Fa palès que la moció fa curt quant a la informació turística. El seu Grup no creu que s’hagi de fer 
únicament en el municipi de Campos. Tal vegada en el municipi s’hagi de fer un impuls especial però la 
informació turística no necessariament s’hi ha de centrar ja que precisament el que persegueixen és 
transformar l’activitat turística de la zona convertint-la en parc natural, modificant les activitats que s’hi 
poden dur a terme, incrementant-ne el grau de protecció i, al mateix temps, permetre que tant 
l’Ajuntament com els veïns i el petit i mitjà comerç de la zona no se’n vegin afectats. 

Aleshores s’hauria de parlar d’un canvi de model turístic d’aquesta zona i, en aquest sentit, no creu que la 
informació turística s’hi hagi de centrar i seria més adient fer un exercici d’informació suficient ampli 
com perquè tothom entengui el canvi en l’acolliment turístic que se li pretén donar a la zona. 



 217 

Comenta que veu lògic que el PP no s’hi vulgui oposar –ni creu que ho vulgui fer– ja que, en tot cas, no 
es pot oposar a la declaració de parc natural de la zona d’es Trenc-Salobrar de Campos igual que no es 
pot oposar a moltes altres polítiques a les que abans s’oposava però té la sensació que amb aquesta moció 
pretenen que el Consell de Mallorca els faci costat i digui, per una banda, sí a la declaració de parc natural 
–perquè queda bé dir-ho– però, per altra banda, igual que l’Ajuntament de Campos diguin que tot ha de 
seguir igual. 

Si tot ha de seguir igual, la llei no tendria sentit ni augmentar el grau de protecció de la zona tampoc no 
tendria sentit ja que una cosa va de la mà de l’altra i li pareix que les mesures que de moment proposa 
l’avantprojecte de llei són prou raonables, si és això el que volen justificar. 

La Sra. GARRIDO (consellera executiva de Territori i Infraestructures) manifesta, en primer lloc, que tots 
els que ha intervengut han incidit en la necessitat de diàleg, amb la qual cosa pensa que tots estan d’acord 
però no només amb l’Ajuntament de Campos sinó també amb el de ses Salines perquè sembla que oblidin 
que aquest parc també afecta, encara que en menor mesura, el municipi de ses Salines. 

Aleshores s’ha de tenir en compte que el consens ha de ser amb tothom i vol aprofitar l’avinentesa per 
treure a col· lació un aspecte i és que l’Ajuntament de Campos té coneixement de la tramitació d’aquesta 
llei i ha pogut revisar els plànols i el seu articulat des del passat mes d’octubre, és a dir, que nega que hagi 
estat quelcom fet per sorpresa com s’ha volgut donar a entendre. 

Reitera que ja en el mes d’octubre –i ella era present– li varen donar al batle de Campos una còpia del 
primer esborrany de la llei i, per això, corrobora que hi ha hagut diàleg, en tot moment, amb l’Ajuntament 
de Campos i reconeix que no s’ha procedit igual amb l’Ajuntament de ses Salines, atès que amb el seu 
batle no es varen reunir ni li varen donar una còpia de l’esborrany de la llei. 

No obstant això, el batle de ses Salines també sabia, des d’octubre, que s’hi estava fent feina encara que 
és cert que l’actitud ha estat distinta amb Campos perquè es Trenc està, en més d’un 90%, en el seu 
municipi. 

Amb aquests arguments vol constatar que hi ha hagut diàleg i refusa l’acusació feta en sentit contrari. A 
partir d’aquí, el que s’hi hagi de fer haurà de ser a través del Govern de les Illes Balears que és el 
competent per obrir els distints mitjans de diàleg tant amb propietaris com amb interessats de tot tipus, 
amb ajuntaments, amb el Consell de Mallorca i amb qui considerin adequat. 

Insisteix a dir que és el Govern de les Illes Balears és el que ha d’obrir les vies de diàleg i el Consell de 
Mallorca hi serà a l’hora d’ajudar però no fa la llei. 

Així mateix constata que la llei compta amb informes ambientals i basta que consultin l’expedient de la 
llei i veuran que és molt complet. És un expedient del qual s’ha ampliat el període d’exposició pública, 
està a disposició de tothom a la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears i compta 
amb molta informació, part de la qual surt del Consell de Mallorca. 

Recorda que varen començar a fer feina amb aquest tema quan començaren a treballar amb l’Ajuntament 
de Campos per intentar establir i fixar un nombre de places d’aparcament per donar solució al problema 
que tenen a ses Covetes a l’hora d’aparcar els vehicles. 

Es Trenc-Salobrar de Campos té un pla especial des de l’any 1991 però no s’ha posat en marxa mai, no 
s’ha desenvolupat. És un pla especial que determina que hi haurà uns aparcaments públics quan resulta 
que no n’hi ha cap de públic però sí de privats. 

El que s’ha de fer és intentar dialogar amb tothom perquè el parc natural ha de sortir d’una manera 
consensuada amb totes les forces polítiques, sobretot amb els ajuntaments afectats, amb els propietaris i, 
si llegeixen la llei, té una disposició important que modifica les DOT en el sentit d’establir quin àmbit de 
protecció se li dóna a un parc natural, precisament perquè un parc natural no es converteixi en una illa allà 
on no se pugui fer res sinó que sigui un entorn allà on se puguin desenvolupar distintes activitats 
relacionades amb les usos propis del sòl, que és un sòl agrari en una gran part del parc. 

Quant a les compensacions econòmiques que planteja el Partit Popular, fa notar que l’Ajuntament de 
Campos també les planteja cada vegada però s’ha de mirar també què passa amb els ajuntaments d’Artà, 
Escorca, Selva, Banyalbufar i Fornalutx atès que una gran part del territori d’aquest illa està protegit i 
això no només passa a Campos. 
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El 90% del territori de la serra de Tramuntana està protegit i això afecta a un gran nombre de municipis 
els quals no reclamen aquest tipus de compensacions que, de manera reiterada, reclama Campos. 

A mode d’exemple comenta que Campos té 611 habitatges de vacances, 381 en sòl rústic. Remarca que es 
tracta d’habitatges, és a dir, que no s’hi inclouen els hotels rurals, que n’hi ha molts. Escorca té 35 
habitatges de vacances, 21 dels quals estan en sòl rústic. Estellencs en té 32, dels quals 18 estan en sòl 
rústic i Artà en té 464, 164 en sòl rústic. 

Per tant, aquesta necessitat de compensació que Campos sempre posa a damunt la taula –i que només fa 
Campos– no és tanta necessitat. És quelcom que fa molts d’anys que repeteixen i ho continuen repetint, si 
bé estan en el seu dret de fer-ho. 

Considera que el que ha de fer el Consell de Mallorca no és ni defensar Campos, ni defensar ses Salines 
sinó defensar la declaració de parc natural ja que està a davant una de les reclamacions de protecció més 
prolongada de la història d’aquesta terra atès que néixer l’any 1978, quan va tenir lloc la primera 
manifestació feta a es Trenc tot reclamant que no s’hi fes un hotel o un restaurant i reclamant que platja 
fos verge. 

Així doncs, des d’aquella època s’hi reclama un parc natural. És una protecció que han reclamat tots els 
ciutadans i que al final, per més que pensin segons quins propietaris de la zona del parc, l’única que cosa 
que se n’obtindrà seran beneficis per a tothom i basta que comprovin el que ha diu ara Artà que, quan se 
feia el parc, no el volia. 

El Sr. ROVIRA anuncia que permetran, per descomptat, la votació separada dels punts de la moció 
perquè entenen que no tothom pot estar d’acord amb totes les peticions que s’hi recullen, que són moltes.  

En qualsevol cas, la part fonamental d’aquesta declaració de parc natural és que tots els afectats –tant 
l’ajuntament com els veïns– s’han sentit agreujats pel fet que la tramitació s’hagi fet de manera urgent tot 
modificant un sistema més garant com és el que preveuen les lleis per a la declaració dels parcs i que 
consisteix en fer, en primer lloc, tota la tramitació dels plans i finalment aprovar la llei. 

Desconeix si això s’ha fet per aconseguir dibuixar els aparcaments sobre el plànol i, emparats per una llei, 
poder tenir-los disponibles al més aviat possible. En tot cas, encara que la intenció hagi estat bona, creu 
que els resultats, almanco per als ciutadans afectats, no ho seran. 

A més a més, hi ha molts de dubtes precisament sobre la documentació que acompanya aquest projecte de 
llei urgent, sobretot amb relació als temes ambientals. Hi ha hagut reiterades queixes per part d’afectats, 
de l’Ajuntament i del Grup Popular al Parlament de les Illes Balears i creu d’algun altre grup també sobre 
com i de quina manera s’han identificat les zones d’aparcament; com i de quina manera s’han identificat 
en zones delicades, sense els corresponents estudis d’afectació sobre aquestes zones i per quin motiu s’ha 
marcat un nombre de places i no un altre. 

Pot estar d’acord amb el fet que, tal vegada, mantenir exactament les mateixes places que hi havia ara 
podria ser massa –tot i que pensa que no ho són però entén que altres ho puguin pensar– però reduir-les a 
la meitat és excessiu perquè amb les places que hi havia, que no eren massa, ja se provocava un autèntic 
problema a l’hora d’acostar-se a la zona d’es Trenc, del Salobrar i de les platges i ara ja se poden 
imaginar què passarà en reduir el nombre de places a la meitat. 

Fa notar que no considera que el nombre de visitants perjudicàs la situació mediambiental de la zona. 

Per altra banda, també li preocupa com afectarà a les zones dels voltants el fet que reduir el nombre de les 
barques que hi poden ancorar, és a dir, com en resultaran afectades les platges verges existents als 
voltants del parc. Pot ocórrer que el resultat final sigui pitjor que la situació actual. 

Reitera que hi ha hagut precipitació amb aquesta declaració. Alguns s’han penjat una medalla, han fet una 
declaració urgent de parc natural i potser solucionaran, en part, el problema de la legalitat dels 
aparcaments però han provocat un important problema social a Campos i el Partit Popular amb aquesta 
moció (que saben que no arreglarà res encara que s’aprovi perquè no creu que retirin la declaració de parc 
ni facin més cas als veïns) ha volgut deixar constància que hi ha molta gent que té interès en donar la seva 
opinió –i no ho ha pogut fer– i que l’Ajuntament de Campos mereix ser tengut en compte en moltes coses 
que demana. 
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Observa que en la moció no han concretat ni inversions ni cap quantitat econòmica precisament perquè 
pensa que ni el PP ni el Consell de Mallorca no són els que hagin de concretar quelcom que, fins ara, ni 
tan sols l’Ajuntament de Campos no ha estat capaç de concretar en les al· legacions que ha hagut de 
presentar a corre-cuita.  

Adverteix, igualment, que no creu que sigui un problema el fet que altres ajuntaments no demanin una 
compensació i no sap si la Sra. Garrido fa estona que no ha parlat amb els batles però, per exemple, el 
d’Escorca li deia fa unes dies que ja era hora que qualcú pensi que Escorca mereix alguna ajuda més de la 
que té, precisament perquè és un ajuntament que, si no rep ajudes, desapareixerà ja no que no pot fet 
absolutament res en el seu territori. 

El fet que Campos demani compensacions i el fet que el batle d’Escorca ja hagi dit que ho pensa fer, no li 
lleva legitimitat a Campos perquè altres no ho hagin fet. Sap que molts d’ajuntaments de la serra de 
Tramuntana, des de fa molts de temps, tenen interès en ser compensats d’alguna manera. Per això, no creu 
que Campos perdi legitimitat en demanar el que demana. 

Finalment fa constar que no li ha quedat clar què votarà l’equip de govern al segon i al tercer punt d’acord 
de la moció, és a dir, que no té clar si hi votarà en contra o s’hi abstendrà. 

La Sra. MORA comenta que, atès que tots els grups que han intervengut coincideixen en la idea del 
consens i del diàleg, vol plantejar si és possible sol· licitar, des del Departament de Territori i 
Infraestructures del Consell de Mallorca, al Govern de les Illes Balears que dins la junta o comissió que 
debat el tema hi hagi més representació per part dels propietaris ja que no tots són els dels aparcaments. 

Remarca que hi ha propietaris afectats que no tenen interessos econòmics a darrere sinó que tenen una 
parcel· la que fa partió amb l’aparcament i haurien de tenir, com a mínim, l’opció de poder donar la seva 
opinió ja que s’han sentit indefensos per la tramitació de la llei i, per això, insisteix en la possibilitat que 
tenguin l’opció de donar la seva opinió. 

Per concloure, fa notar que, segons li consta, els propietaris només tenen un representant en la junta o 
comissió que debat el tema i, per això, insta el Consell de Mallorca a demanar al Govern de les Illes 
Balears que n’incrementi la participació perquè així els afectats puguin donar la seva opinió i vegin 
emparats els seus drets. 

El Sr. SEVILLANO li diu al Sr. Rovira, referent al comentari sobre la votació de l’equip de govern als 
punts segon i tercer de la moció, que pensava que no calia dir-ho pels mateixos arguments de la seva 
primera intervenció. 

Això no obstant, aclareix que votaran a favor del primer punt i, òbviament, en contra del segon i del tercer 
punt perquè, tot i ser temes interessants de debat, amb alguns dels quals podrien estar d’acord –sobretot 
alguns del tercer punt–, creuen que en essència s’allunyen un poc de les al· legacions que l’equip de 
govern hi presentaria. 

Matisa que, a més a més, de vegades fa la sensació que, per una banda, estan d’acord amb la declaració de 
parc natural però, per altra banda, tampoc no volen que canviï gaire l’activitat o el model turístic de la 
zona. Per contra, l’equip de govern sí que vol que canviï aquest model turístic de la mà de la nova 
declaració de parc natural. 

Per acabar, manifesta que se suma a la preocupació plantejada relativa al fet que, potser, tots els turistes 
que deixin de poder accedir a la zona d’es Trenc-Salobrar de Campos es desviaran a les zones limítrofes. 
Pensa que el Sr. Rovira hi té tota la raó i creu que hauran d’estar vigilants per no traslladar el problema 
d’una zona a una altra. 

La Sra. GARRIDO matisa sobre el comentari fet quant a la compensació que reclama Campos que altres 
ajuntaments, a part de tenir protegit un percentatge més alt del seu territori, que Campos té sa Ràpita 
també i no deixa de tenir activitat turística com es comprova amb les dades que ha donat abans sobre els 
lloguers de vacances, que són habitatges que s’arrenden. 

El municipi de Campos està ple d’agroturismes i, fins i tot, n’hi ha de 2 habitacions. Recalca que dins la 
zona d’es Trenc-Salobrar de Campos hi ha autoritzat un agroturisme de 2 habitacions. Amb això vol fer 
palès que Campos no ha deixat de tenir activitat econòmica. 
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Es Trenc-Salobrar de Campos és una zona on l’activitat és agrària i ramadera i el ha intentat fer-hi 
Campos –i per això demana aquestes compensacions– és convertir aquest àmbit d’activitat agrària i 
ramadera en un activitat terciària i oferir serveis turístics directament. De fet, ho ha aconseguit i així l’hi 
té ara. A posta demana quants sestadors hi queden o quantes vaques hi queden. A Campos hi havia devers 
300 vaqueries i ja gairebé no n’hi ha cap. 

La Llei d’espais naturals de 1991 preveu, directament, que se farà un parc natural –una figura de màxima 
protecció– a la zona d’es Trenc-es Salobrar però no ho preveu així per a tots els ANEI, que són les zones 
protegides. Remarca que ho preveu a es Trenc-es Salobrar perquè és quelcom que es demana des de l’any 
1984. 

El que s’hi ha fet ara no és més que una passa més en tota la tramitació que s’hi havia fet. La zona compta 
amb un pla especial i un pla de mobilitat, fet i aprovat, que determina un nombre d’aparcaments encara 
menor del que ara s’ha establert. El pla de mobilitat assenyala que el nombre d’aparcaments que s’hi 
poden establir –així com per on s’hi ha d’accedir– són menys encara. 

Igualment recorda que la zona té un pla d’ordenació de recursos naturals (PORN) que si bé no se va 
arribar a aprovar, sí que se’n va fer tota la tramitació. Per tant, hi ha molta feina feta amb relació a la zona 
d’es Trenc-es Salobrar i, en canvi, pareix que se dóna a entendre que, sobtadament, ha aparegut una 
declaració de parc natural, que és allò que volen transmetre a la gent, però no és així. 

Nega que de cop i volta hi hagi aparegut un parc natural i especifica que el problema és que mai no s’ha 
executat el que hi havia ja que és l’únic ANEI de Mallorca que té un pla especial aprovat que no s’ha 
executat mai i això és un gran problema. 

Reitera que allò que ha de fer el Consell de Mallorca és donar suport a la llei, una llei que encara té una 
tramitació per endavant. Ara just s’està en una fase prèvia i ni tan sols no hi ha un esborrany de llei. 

Les al· legacions que Campos hi va presentar –tenint en compte que s’amplià el termini per presentar-les–, 
no les va fer a corre-cuita ja que ha tengut l’esborrany de llei des del passat mes d’octubre i, si ha fet les 
al· legacions a corre-cuita, s’ho haurà de fer mirar perquè ha tengut temps suficient per fer-les sense haver 
de córrer. 

Recalca que no és un fet que hagi aparegut per sorpresa perquè tothom sabia que hi havia aquesta 
intenció. Els partits polítics havien anat en aquesta direcció i així ho deien atès que tots els partits 
d’esquerres duien en els seus programes electorals la declaració de parc natural i ara se n’està fent la 
tramitació, encara que més pausada, si bé és cert que va començar un poc massa aviat però llavors s’han 
ampliat els terminis i s’intenta parlar amb la gent i consensuar. 

A continuació li diu a la Sra. Mora, amb relació a la petició d’ampliar el nombre de representants dels 
propietaris en la comissió de debat, que el Consell de Mallorca n’hi té un. Adverteix, que s’ha tenir en 
compte que és una disposició transitòria perquè preveu que serà el PORN el que després quina serà la 
seva composició definitiva. Ara per ara, el Consell de Mallorca hi té un representant, l’Ajuntament de 
Campos n’hi té un i l’Ajutament de ses Salines n’hi té un. 

Tot i això, poden plantejar el suggeriment de la Sra. Mora d’ampliació del nombre de representants però, 
si els ajuntaments tenen un representant, no resulta molt lògic que els propietaris n’hi tenguin 2 o 3 ja que, 
perquè hi hagi un equilibri, s’hauria d’incrementar la representativitat de tothom i no únicament dels 
propietaris i més tenint en compte que els ajuntaments defensen l’interès de tothom. 

Finalment li diu al Sr. Rovira, respecte al comentari que ha fet sobre la votació de l’equip de govern, que 
si els punts se voten de manera separada, votaran a favor del primer punt i en contra del segon i del tercer. 

Sotmès el punt núm. 1 de la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 

Sotmesos els punts núm. 2 i 3 de la proposta a votació, es rebutgen per set vots a favor 
(PP), desset 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). 
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Es troben absents el Sr. Rotger Seguí, la Sra. Salom Coll, el Sr. Salom Munar i el Sr. 
Apesteguía Ripoll. 
 
 
PUNT 38. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP POPULAR DEL CONSELL DE 
MALLORCA SOBRE LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI DE BENESTAR 
ANIMAL I LES PRÀCTIQUES CINEGÈTIQUES TRADICIONALS DE 
MALLORCA. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Atès que al Parlament de les Illes Balears hi ha una proposta de modificació de la llei de 
benestar animal que pretén suprimir entre d’altres qüestions el tir a colomí i el tir a 
guatlera, que moltes de vegades aquestes practiques formen part del programa de festes 
dels municipis. Així com, el fet que les peces abatudes son donades a centres benèfics o 
socials.  
 
Atès que les competències de caça són pròpies i han estat transferides als consells 
insulars. 
 
Atès que la proposta de modificació de dita llei s’està tramitant d’esquena al col·lectiu 
de caçadors de Mallorca, i a més, fent creure que els caçadors son uns maltractadors 
dels animals. 
 
Coneixedors que les modalitats de tir a colomí i tir a guatlera tenen la seva importància 
a les activitats que realitzen les societats de caçador i els club de tir durant el període de 
veda. 
 
Per tot això, proposam l’adopció del següent, 
 
ACORD 
 
Que el Govern del Consell de Mallorca manifesti la seva oposició a la modificació de la 
Llei de Benestar Animal, en la part que modifica les condicions de les modalitats de 
caça de tir a colomí i tir a guatlera, així com que tengui en compte les necessitats del 
col·lectiu de caçadors. 
 
 

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. Francisco Fernández. 

El Sr. FERNÁNDEZ (vocal de la Unió d’Associacions de Mallorca) fa la següent intervenció: 

“Honorable Sr. President, senyores i senyors consellers: 

Determinats partits polítics, l’extinta Unió Mallorquina entre ells, han cercat i cerquen fer un ús partidista 
de la legislació en matèria de caça, fins i tot contrària al benestar animal i pràctiques cinegètiques des del 
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moment en què se supedita tota aquesta legislació a l’economia subvencionada, a la recerca de senyes 
d’identitat autòctones. 

Una cosa és la tradició ben mallorquina i una altra molt diferent és fer política amb els animals. 

S’han aprofitat d’aquestes lleis per fer clientelisme polític amb l’excusa de la preservació d’espècies i 
concedint permisos de manera selectiva que donaven categoria de trofeu a la caça autoritzada 
administrativament. 

No hem d’anar massa enfora, a es Vedrà d’Eivissa fa poc o a Madrid on volen també exterminar les 
cabres, per veure l’efecte d’aquestes polítiques, de la dolenta legislació que ha duit a sobrepoblacions i a 
problemes d’ubicació que també existeixen a Mallorca on, per sort, encara tenim espais naturals amplis 
que fan que aquest problema estigui més controlat, encara que també s’ha de tenir en compte per no 
arribar a lamentables intervencions administratives per liquidar exemplars de cabra com a d’es Vedrà i a 
Madrid. 

Aquí ja podem obtenir la primera conseqüència de tot això. Els partits polítics no han sabut cercar una 
solució a l’excessiva sobrepoblació de qualque animal, passant de perill d’extinció de certs animals 
salvatges a tenir aquest problema de sobrepoblació en funció de proteccions administratives i polítiques 
que no res tenen a veure amb el benestar animal; en definitiva, amb la natura. La intervenció humana 
mínima per aguantar la supervivència natural d’aquests animals. 

Entitats suposadament ecologistes no han dubtat a l’hora d’aconsellar-ne la reubicació causant el mínim 
mal possible als animals. Això sí, si s’han d’exterminar les cabres balears excedents, s’ha de fer amb 
mirament i sense pensar en la crítica, han dit. Tanmateix, ens criticaran, diu aquest Grup d’Ornitologia 
Balear. 

És això normal, senyores i senyors consellers? Estam segurs que la modificació de la Llei de benestar 
animal contempla i lleva aquesta politització dels nostres recursos animals? La resposta és que no, perquè 
l’administració té la darrera paraula, és l’administració competent la que diu el que es pot fer i el que no 
excepcionalment. Per tant, si l’administració decideix pràctiques que atempten contra aquest benestar 
animal, de poc serveix tenir una llei que serà excepcionada a conveniència en funció dels partits polítics 
que governin. La llei regula drets i obligacions dels caçadors però no contempla l’autolimitació 
administrativa. 

Ja que no podem fer res per evitar aquesta excepcionalitat, sí que podem demanar coherència, seny. 
Xerram de Mallorca, un indret natural petit. El sobredimensionament poblacional de determinats animals 
ha estat una conseqüència directa d’una protecció política d’interessos sense mirar el benestar animal. Els 
animals no estan per adornar la serra de Tramuntana, hi estan per viure i per menjar, s’han de mantenir en 
el seu estat salvatge sabent que són animals sentents, no objectes de col·lecció o trofeus, com fins ara ha 
passat. 

La llei, per tant, ha de regular aquest desastre que hem permès durant 30 anys per mor de polítiques 
mediambientals interessades per les subvencions i no pel benestar animal. 

Ara que no hi ha doblers públics com abans per fer continuar aquest desastre, ha arribat el moment de fer 
prevaler aquest benestar animal i plantejar una política ecologista, sostenible i que vertaderament preservi 
la flora i la fauna autòctones amb un sentiment de servei públic, de servei a les futures generacions i a 
nosaltres mateixos. 

Moltes gràcies.” 

 

El Sr. PRESIDENT informa que el Sr. Javier Sagrera ha sol· licitat intervenir al Ple en aquest punt i li 
dóna la paraula. 

El Sr. SAGRERA fa la següent intervenció literal: 

“Por mi edad, puedo decirles a ustedes que soy un especialista en la materia, lo que es tiro de pichón. 

Acabando ya en mis vejeces, habiendo hecho el único campo de tiro de pichón que ha sobrevivido más de 

20 años. 
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Nosotros tiramos a una especie de paloma que ustedes quizás no sepan que se llama ‘columba livia’ que 

se le pone el apodo de la rata con plumas. Es la especie que destroza todos los monumentos históricos y 

que, por lo tanto, todas estas ciudades, estos países que prohibieron el tiro de pichón, después se ven en 

la necesidad, como he podido comprobar en la plaza de San Marcos de Venecia i en Trafalgar Square en 

Londres, como personas de los ayuntamientos van con redes y con pistolas lanza-arpones y recuperan las 

palomas dándoles engañándolas comiendo y después se las llevan y las gasifican. 

No solamente las gasifican sino que después la queman para no dejar rastro. Esto es crueldad. ¿También 

es crueldad pegar un tiro a un animal que lo sueltas pero que se puede escapar? Y, si se escapa, todos 

sabemos que la paloma después puede vivir. 

También tiene un valor residual y es que aquella paloma herida o tocada no se pierde porque esa paloma 

resulta que es la presa de las aves de rapiña que existen en este país muy abundantes. 

Y, claro, el campo de tiro ha sido siempre, desde mil ochocientos setenta y pico que se creó el primero en 

Jerez de la Frontera, ha sido un sitio donde en las épocas de veda se ha tirado a pichón. 

¿Qué incidencia tenemos con el tiro de pichón? Pues matamos entre 30 y 35 mil palomas al año de las 

150.000 que calculamos que hay en estos momentos. No se traen palomas de fuera, o sea, que no es un 

problema de traer animales de fuera que puedan contaminar la fauna autóctona. 

Los campos de tiro que hoy en día funcionan están todos en zonas turísticas. Tenemos Málaga, tenemos 

Alicante, tenemos Sevilla, Jerez de la Frontera, Castellón. La zona del norte está con Eibar y La Toja y 

después, lógicamente, la meca del tiro que está situada en Madrid, en Somontes que es donde se tira. 

Yo solamente pido que se piense un poco que todos los pichones muertos se comen. O sea, que dan a 

caridad, se da a las monjas, se da a la persona que nos pida pichones y le damos los pichones.  

No es un deporte de exhibición. No es un deporte abierto al público. Se realiza en clubs y participan más 

de dos mil y pico tiradores que no practican todas las veces que se tira pero vienen a menudo y luego hay 

que pensar que es parte del colectivo de cazadores y estos señores –hay más de 17.500 licencias en 

Mallorca– que todos ven como la pieza del pichón, la columba livia, la que matamos en el campo de tiro 

no es la paloma torcaz. 

Y con eso es mi defensa. Yo no soy político, lo que sí soy viejo y tengo experiencia. Yo he visto la 

catedral, la Seu, la puerta de delante que mira al mar, en los años 60 cuando no teníamos un campo de 

tiro abierto, lo teníamos tapado con alambres tratando de que la palomina no estropease a toda la 

puerta. 

Y con eso ya acabo mi forma de avalar al tiro de pichón. Gracias.” 

La Sra. SOLER (PP) saluda, en primer lloc, el representant del col· lectiu del camp de tir i els representats 
de la societat de caçadors que ha assistit al Ple. 

A continuació exposa que al Parlament de les Illes Balears s’està tramitant una modificació de la Llei de 
benestar animal. Si el president del Consell de Mallorca fos, al mateix temps, diputat ja no podrien dir que 
ningú del Consell de Mallorca no havia estat convidat a anar a defensar una competència pròpia dels 
consells com és la caça. 

Al Parlament de les Illes Balears s’ha proposat la modificació d’aquesta llei i, entre d’altres coses tot 
cenyint-se a allò que afecta una competència pròpia d’aquesta institució, passa per prohibir –tal i com 
estableix la proposta de modificació– el tir al colomí i el tir a la guàtlera. 

En base a aquest tema i a la incongruència dels partits que governen ambdues institucions, no fa ni dos 
mesos, a Capocorb –un edifici llogat pel Consell de Mallorca– va tenir lloc el Campionat d’Espanya de 
Tir al Colomí. Ben cert és que cap representant del Consell de Mallorca no va anar a l’acte de lliurament 
de trofeus, cosa que li sorprèn perquè el director insular de Caça, segons té entès, és una persona molt 
implicada en aquest món. 

Això no obstant, el Campionat d’Espanya de Tir al Colomí es va dur a terme amb el patrocini del Consell 
de Mallorca i, a la vegada, els partits polítics que estan al Parlament de les Illes Balears prohibeixen el tir 
al colomí: incongruències polítiques. 
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Fa un moment ha parlat un propietari d’un camp de tir i li diu al Sr. Font, conseller, que ha trobat 
resolucions seves, com a batle de Petra, donant autorització per fer tir al colomí amb motiu de les festes 
de Petra. Ella mateixa, com a batlessa de Felanitx, ha donat autoritzacions a societats de caçador per fer 
tir al colomí a les festes de s’Horta. És un tema que ningú no vendrà a discutir si està inclòs en molts de 
programes de festes. 

Per això, simplement demanen que el Parlament de les Illes Balears tengui en compte la veu d’aquest Ple 
del Consell de Mallorca, que no suprimeixi el tir al colomí i que, a més a més i per damunt de tot, 
s’oposar a la modificació d’aquesta Llei de benestar animal.  

Vol que s’hi oposi el Ple del Consell de Mallorca i ho faci saber al Parlament de les Illes Balears perquè 
no es pot imaginar que MÉS per Mallorca i el PSOE es dobleguin, una vegada més, a la voluntat de 
Podem i pensin que tots els caçadors de Mallorca (les 15.000 llicències federatives) han de desaparèixer i 
que ha desaparèixer la caça. Imagina que no és així però val més saber-ho, ara que ha de començar una 
nova campanya electoral, per anar anunciant què els pot venir a damunt. 

La Sra. SERRA (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) fa notar que abans el president s’havia absentat i 
l’estava esperant per fer-li una broma. 

En aquest sentit comenta que no sap de què han berenat avui matí i, si bé ara els ànims s’han calmat una 
mica, però abans Déu n’hi do i espera que el mes que ve s’hagin pres un til· lo perquè ja estaran més a 
prop de les eleccions. 

Entrant en el tema de la moció, exposa que el seu Grup vol constatar que els temps canvien i, amb ells, les 
persones evolucionen. Per tant, el que abans els podia parèixer normal, avui, gràcies a una major 
sensibilitat de l’ésser humà amb la natura i els animals, els pareix inacceptable. 

Les festes que provoquen un sofriment innecessari als animals han d’evolucionar i s’hi ha de trobar una 
solució per tal que el resultat pugui ser igual d’atractiu sense que s’hagi maltractar o matar un animal. 

En el cas que els ocupa, demana si no es podria baratar el tir al colomí i a la guàtlera pel tir al plat, atès 
que la diversió pot ser la mateixa sense matar cap animalet. Assegura que no jutja ningú però qui vulgui 
“gaudir” d’aquest esport hauria de saber que les institucions, més tard o més d’hora, deixaran de 
subvencionar aquestes activitats.  

El món canvia i aquest és un dels canvis positius. En conseqüència, el seu Grup votarà en contra 
d’aquesta moció. 

El Sr. FONT (conseller executiu de Desenvolupament Local) li fa veure a la Sra. Soler que, segons el seu 
parer, té una petita confusió perquè no hi ha cap interferència del Parlament de les Illes Balears en les 
competències pròpies del Consell de Mallorca en matèria de Caça. Les competències del Consell de 
Mallorca es mantenen completament intactes i la llei no els afecta en cap moment. 

També parlava la Sra. Soler de la incongruència d’autoritzar, a una finca pública, un campionat de tir al 
colomí però és que resulta que, independentment que els agradi o no el tir al colomí, en aquests moments 
la llei ho permet i, com que està permès, el Consell de Mallorca no anirà en contra de llei, aspecte que no 
res té a veure amb el fet que els agradi o no el tir al colomí i, per això, refusa que vulgui treure 
incongruències que no existeixen. 

Reitera que la Sra. Soler té una petita confusió i ho argumenta dient que confon una competició esportiva, 
que està reglada per la seva mateixa federació, amb les diferents modalitats de caça que aquestes sí que 
són competència del Consell de Mallorca i que es practiquen i regulen d’acord amb la Llei de caça. 

La veritat és que no poden defensar una pràctica esportiva que utilitza animals que, després fer-los fer un 
parell de voltes, els tira a l’aire perquè els peguin un tir quan resulta que avui en dia hi ha màquines o 
mecanismes que poden simular el vol que pot fer l’animal.  

Per tant, no els trobaran defensant aquest tipus de pràctiques perquè, en primer lloc, no són competència 
del Consell de Mallorca i, en segon lloc, perquè la seva opinió al respecte no és favorable. 

A més a més, és una pràctica que, segons li consta, s’està realitzant només a Espanya i Portugal i enlloc 
més no se fa aquesta pràctica que, com ha dit, es pot substituir perfectament per un procés mecànic. 
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S’ha de tenir en compte, a part d’això, que el tir al colomí no és cap pràctica cinegètica tradicional. No ho 
és ni entra dins les competències del Consell de Mallorca ni tampoc no creuen que sigui una cosa per 
divulgar i potenciar i, per això, votaran en contra de la moció. 

La Sra. SOLER opina que és el Sr. Font qui té confusions sobre el tir al colomí atès que fins i tot a Petra 
hi ha una granja de colomins per fer aquestes tirades.  

Quant a les competències de Caça, assegura que el Sr. Font és qui regula si se poden donar aquestes 
autoritzacions o no. Si al Sr. Font li demanen permís per fer tir al colomí a un determinat poble, és 
quelcom que ha d’autoritzat tant el batle d’aquest poble com el Sr. Font –com en el cas de Capocorb– 
perquè n’és el conseller responsable i, de la mateixa manera, hagués pogut prohibir aquest tir al colomí.  

Recalca que el Sr. Font hagués pogut aturar el tir al colomí a la finca de Capocorb i, per exemple, si ara li 
demanen permís per fer-hi un toreig de “vaquillas” segur que dirà que no i, per tant, és el Sr. Font qui va 
donar, perquè així va voler, l’autorització per fer-hi el Campionat d’Espanya de Tir al Colomí quan 
podria haver-li dit a la federació que no volien un campionat d’aquest tipus a Capocorb, ho permeti o no 
la llei. 

Insisteix a dir que el Sr. Font va autoritzar el campionat perquè va voler tot i reconèixer que certament 
tampoc no hi va anar ningú del Consell de Mallorca a l’acte de lliurament de trofeus. 

Fa constar, a continuació, que hi ha mallorquins que han guanyat medalles olímpiques de tir al colomí. 
Des de 1800 es practica el tir al colomí i a partir de 1900 hi ha un medaller olímpic, és a dir, que s’estan 
carregant una tradició més. 

Li planteja al Sr. Font si després del tir al colomí i a la guàtlera pensa que s’ha de prohibir caçar tords 
amb filats, és a dir, que com a conseller responsable de Caça fins a on pensa que ha d’arribar el tema de la 
caça. 

Per altra banda, li demana què pensa fer quan li diguin que hi ha un nombre excessiu de coloms i si 
llavors fa comptes autoritzar el tir al colomí, sols que amb la llei en la mà no ho podrà fer. 

Finalment nega la confusió, atès que tot és el mateix, i adverteix que el Sr. Font no sabia que se 
modificaria la llei així. Per això, espera que el Consell de Mallorca faci sentir la seva veu i tant de bo el 
president del Consell de Mallorca hagués estat diputat per dir-hi la seva. 

El Sr. FONT aclareix que el fet de celebrar un campionat, del tipus que sigui, a Capocorb –un espai que té 
llogat el Consell de Mallorca i que és d’ús públic– no té absolutament res a veure amb què la seva postura 
sigui a favor o en contra d’una determinada activitat. 

Si és una activitat que està regulada per llei i aquesta la permet, no serà el Consell de Mallorca que negarà 
unes instal· lacions al ciutadà perquè hi pugui desenvolupar una activitat.  

Remarca que és la llei que regula aquesta activitat i no és vàlid el concepte de la possessió en el sentit que 
pareix que suggereix el PP, és a dir, que com que aquest espai és del Consell de Mallorca, aleshores hi pot 
fer el que vulgui, però no és així. Les instal· lacions que té el Consell de Mallorca, pagades amb doblers 
públics, estan al servei de tots els ciutadans. 

Per altra banda, li sorprèn que la Sra. Soler pugui defensar que el tir al colomí i a la guàtlera sigui una 
pràctica cinegètica tradicional. En primer lloc perquè no és cinegètica, com ja li ha argumentat abans, 
però tampoc no és tradicional. 

La definició de la paraula “tradició” en el diccionari de l’Enciclopèdia Catalana és: “Transmissió, 
normalment oral de pares a fills, de fets històrics, de coneixements, de creences o de costums.” 

Potser la Sra. Soler dirà que el tir al colomí és un costum però no, tampoc no ho és per la definició de 
“costum” diu: “Manera de fer, d’obrar, establerta per un llarg ús, adquirida per la repetició d’actes d’una 
mateixa espècie.” Això no té res a veure amb pegar tirs a un colom o a una guàtlera després de fer-li fer 
un parell de voltes a l’aire. 

Reconeix que és una activitat esportiva però no una activitat cinegètica tradicional i el títol de la moció és 
el següent: “Moció sobre la modificació de la Llei de benestar animal i les pràctiques cinegètiques 
tradicionals de Mallorca”. 
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Anuncia, tot seguit, que encara li oferirà més arguments i de caire més tècnic. En aquest sentit comenta 
que una revista com és Trofeo, una de les més prestigioses en el món de la caça, el Sr. Juan Francisco 
París (director de la revista) diu en el seu editorial: 

“Como cazador al que enseñaron que, la caza que no es salvaje ni libre para poder escapar, no es caza 

ni tampoco cazador el que la mata o atrapa, me llama poderosamente la atención, por no decir que me 

molesta muchísimo, dos informaciones que publicamos en este mismo número. 

Una es que el Sr. (omet dir el nom), abogado de (omet dir de qui) salga en defensa del tiro de pichón y de 

codornices a tubo alegando que el tiro de pichón y el de la codorniz a tubo son prácticas cinegéticas o 

modalidades de caza pero que son amorales y desvirtúan la realidad y la caza.”  

Destaca que això és el que diu una revista especialitzada, que fa palès que no és una pràctica tradicional. 

Comenta igualment que ell és caçador –cosa que segurament tothom sabrà– i que, de ben petit, el seu 
padrí el va ensenyar a parar lloses de pedra, cosa que havia après del seu padrí. Aquesta és una activitat 
cinegètica tradicional i està prohibida. 

La Sra. Soler li ha fet una pregunta concreta i la resposta és que caçar amb filats és una activitat 
cinegètica tradicional que ell defensarà fins allà on calgui i, per tant, refusa que mescli “ous amb 
caragols” perquè no té res a veure el tir al colomí o a la guàtlera, així com es practiquen, amb l’activitat 
cinegètica. 

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

Es troben absents la Sra. Salom Coll i el Sr. Jurado Seguí. 
 
PUNT 39. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP POPULAR DEL CONSELL DE 
MALLORCA PER A MILLORAR L’ORGANITZACIÓ D’ACTIVITATS NO 
PERMANENTS. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
El Consell de Mallorca exerceix les competències en matèria d'autorització d'activitats 
no permanents que afecten a més d'un municipi de l’illa. 
 
Per tant, les activitats esportives i d'oci que es realitzen de manera puntual i que afecten 
a més d'un municipi han de ser autoritzats pel Consell de Mallorca. 
 
Cada vegada hi ha un major auge d'aquest tipus d'activitats i cada vegada la seva 
influència o afectació sobre el dia a dia dels pobles i els veïns és major. 
 
Ni tan sols el control exhaustiu per part del Departament, dels funcionaris i 
representants polítics és suficient per poder regular millor aquestes activitats, i evitar 
l'excés de molèsties als ajuntaments, veïns i visitants. 
 
És fa necessari donar més eines al Consell de Mallorca perquè d'acord amb els 
ajuntaments, organitzadors, Direcció general de trànsit, es puguin seguir organitzant 
aquestes activitats. 
 

ACORD 
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El Consell de Mallorca impulsarà d'acord amb la resta d'administracions afectades 
l'aprovació de normativa o regulació de les activitats no permanents que afectin a més 
d'un municipi. 
 
 

El Sr. ROVIRA (PP) exposa que, des de fa un temps i ja des de finals de la passada legislatura, es varen 
adonar que aquestes activitats, normalment esportives i d’oci que es realitzen puntualment i que afecten 
diversos municipis, estaven agafant un auge important i que, de cada vegada, afectaven més els municipis 
i els veïns. 

Sobretot a finals de la passada legislatura i amb motiu d’alguna prova concreta com l’Ironman, ja es varen 
donar compte de la dificultat de compaginar la celebració d’aquestes proves esportives amb l’ús de les 
carreteres per part dels veïns i dels visitants de l’illa. 

A més a més, el fet que siguin limitats els mitjans de què disposa la Guàrdia Civil i els ajuntaments per 
regular el trànsit sumat a l’extensió de les proves i el nombre d’hores d’ocupació de les carreteres fa que 
cada vegada sigui més difícil arranjar-ho tot quant a l’ordenació de trànsit. 

El Consell de Mallorca, a través del Departament de Territori i Infraestructures, és el responsable 
d’autoritzar aquestes activitats i, en ocasions, esdevé força complicat denegar l’autorització per a la 
celebració d’alguna prova quan fins i tot els ajuntaments i la mateixa Prefectura Provincial de Trànsit 
informen favorablement la celebració en qüestió. 

Així doncs, es produeix una situació absurda en què hi ha una cursa o una prova esportiva que tothom 
critica però que ningú no diu que no se faci. Tothom se’n veu afectat i els ciutadans la critiquen però els 
ajuntaments emeten informe favorable i la Prefectura Provincial de Trànsit també. 

Observa que s’està arribant a un punt en què cada cap de setmana de la primavera i la tardor es troben 
amb aquesta situació a les carreteres de Mallorca. 

El mateix dia que varen presentar la moció, la Sra. Garrido va fer unes declaracions dient que és molt 
necessari reglamentar aquest tema i, per aquest motiu i sense afany ni ànim de penjar-se medalles, 
considera que és ben hora d’asseure’s tots i posar-hi un poc d’ordre perquè, si no és així, arribarà el 
moment en què moriran d’èxit. 

Puntualitza que ha dit que “moriran d’èxit” perquè aquestes proves, tan necessàries i tan útils i que 
generen tanta riquesa, feina i alegries, arribarà el moment que faran oi per la quantitat de problemes que 
generen sobretot als ciutadans i als ajuntaments. 

Ressalta que és important trobar-hi un equilibri i l’única manera de fer-ho és redactant un reglament allà 
on tothom hi pugui dir el que consideri convenient, sobretot el Consell de Mallorca, els ajuntaments i els 
afectats, per tal que la regulació sigui tan correcta com sigui possible i les molèsties siguin mínimes. 

Adverteix que ningú no entén que dos caps de setmana seguits les carreteres de Mallorca tenguin 
restriccions de moltes hores sense poder-s’hi negar ja que no hi ha cap regulació al respecte i, per tant, 
donat que el Consell de Mallorca ha d’atorgar les autoritzacions, també ha de comptar amb alguna arma 
així com dir als promotors de les proves esportives que s’organitzin, de manera ordenada, al llarg de l’any 
perquè no coincideixin proves els mateixos dies o en el mateix mes. Per això, el PP ha presentat aquesta 
moció, amb ànim constructiu i en positiu. 

La Sra. SERRA (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) manifesta que el seu Grup està d’acord amb el 
que ha dit el Sr. Rovira i fa notar que volia comentar la jornada ciclista Mallorca 312. 

Aquesta jornada va ser un autèntic desastre i, especialment, per la pèssima informació que els veïns dels 
pobles varen trobar a les carreteres. Donat que la informació deia que les carreteres es tancaven a les 9 del 
matí, hi va haver gent que va sortir de ca seva devers les 8 del matí i se varen trobar que la Guàrdia Civil 
ja havia tancat les carreteres. 
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Opina que s’hi ha de posar un poc més d’esment i fer tot que el sigui possible perquè aquestes situacions 
no se tornin a produir. En conseqüència, està a favor de regular aquestes activitats no permanents i, per 
tant, el seu Grup votarà a favor d’aquesta moció. 

El Sr. AMENGUAL (El Pi-Proposta per les Illes) fa notar que, segons el seu parer, el Sr. Rovira ha 
explicat, de forma clara, els motius que duen a presentar la moció i adverteix que el sentit comú diu que 
s’ha de fer un reglament per regular aquest tipus de competicions, que si bé són necessàries, poden fer 
que se mori d’èxit. 

Destaca que li ha agradat l’expressió del Sr. Rovira “morir d’èxit” perquè té una connotació que reflecteix 
que s’ha d’anar molt alerta amb tot el que s’està fent a la nostra illa. 

La Mallorca 312, com deia la Sra. Serra, ha estat la darrera mostra –l’Ironman no causà tants de 
problemes– que ha provocats molts de problemes, sobretot a la costa nord (Alcúdia, Port de Pollença i la 
serra). 

Fa avinent que se n’haurien de limitar els horaris, etc., i tot s’ha de recollir en un reglament, com bé ha 
explicat el Sr. Rovira, i creu que el sentit comú durà l’equip de govern a acceptar aquesta moció com ho 
fa El Pi-Proposta per les Illes que hi votarà a favor. 

La Sra. GARRIDO (consellera executiva de Territori i Infraestructures) manifesta que molt poques 
vegades pot subscriure al 100% les paraules del Sr. Rovira i ara n’és el cas. És cert tot el que s’ha dit 
perquè cada vegada se sol· liciten i se fan més proves i cal posar-hi ordre. 

Així mateix, s’ha de reconèixer que el punt àlgid va tenir lloc amb la Mallorca 312, dia 30 d’abril, que va 
ser un punt d’inflexió que ja veien venir i, de fet, dues setmanes abans es va reunir la Comissió de 
Seguretat Viària de les Illes Balears a proposta del Consell de Mallorca. 

Les propostes del Consell de Mallorca a aquella Comissió varen ser: que se’n faci un reglament; que en 
l’elaboració del reglament participin no únicament el Consell de Mallorca i els ajuntaments sinó també la 
Delegació del Govern amb la Guàrdia Civil i la DGT i que hi participi també el Govern de les Illes 
Balears. 

De fet, la proposta que hi formulà el Consell de Mallorca consistia en redactar un reglament autonòmic de 
principis generals –atès que el problema ara se dóna a Mallorca però ja se comença a donar a les altres 
illes– per part del Govern de les Illes Balears i, després, la regulació que se’n pugui fer per part de 
cadascun dels consells insulars tenint en compte les seves característiques. 

L’altra proposta que s’hi va fer era que el calendari que se fa cada any en el mes d’octubre, allà on les 
federacions, la DGT, els consells insulars, l’Ajuntament de Palma i un parell d’ajuntaments més grans 
que organitzen més proves estan representants, doncs que aquest calendari se fes en el mes de juliol o 
agost perquè és quan s’obre el període d’inscripcions i així evitar que hi hagi inscripcions abans d’haver-
se confeccionat el calendari.  

A més a més, volen que aquest calendari sigui públic, és a dir, que se publiqui en el BOIB perquè tothom 
en tengui coneixement. Aquest calendari el fa la DGT i no el Consell de Mallorca però molta gent ve al 
Consell de Mallorca a demanar-lo i, per això, creu que la primera cosa a fer és que el calendari sigui 
públic i tothom pugui veure quines proves hi ha previstes i, a partir d’aquí, fer un reglament. 

De fet, ja n’han parlat amb la Universitat de les Illes Balears perquè és un tema multidisciplinar i, com 
tothom sap, el departament d’Activitats Classificades del Consell de Mallorca té el personal que té (un 
jurídic, un enginyer i un parell d’auxiliars) i no té capacitat per dur endavant la redacció d’un reglament. 

I, atès que és un tema multidisciplinar, n’han parlat amb la Universitat de les Illes Balears perquè té 
diversos departaments com són el de Dret Públic, el d’Esports –inclòs dins Magisteri– i un departament 
tècnic d’enginyers, és a dir, que compta amb l’estructura adient per ajudar a l’hora de redactar aquest 
reglament. 

De moment el Consell de Mallorca començarà a fer-hi feina juntament amb la Universitat de les Illes 
Balears i, si més endavant el Govern de les Illes Balears fa el reglament general per a totes les illes, doncs 
ja s’hi adaptaran. 
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Reitera que la Mallorca 312 va marcar un punt d’inflexió i que en varen resultar afectats 25 ajuntaments, 
que han estat convocats a una reunió que tendrà lloc a finals de mes perquè presentin les reclamacions 
que hagin rebut i així podran saber quines queixes ha generat aquesta prova per poder-les analitzar. 

A part d’això, vol posar a damunt la taula una altra qüestió que és important i és que, si pensen que s’ha 
de potenciar el cicloturisme a l’illa –un cicloturisme que ha aconseguit que arribi molta gent a l’interior 
de Mallorca– fa falta donar-li un parell d’empentes que potser passen per la Mallorca 312, l’Ironman i 
altres proves que s’han d’estudiar per esbrinar quines d’elles tenen un interès per a l’illa ja que, si bé 
algunes tenen l’interès autonòmic, ben bé podrien regular l’interès insular. Les proves que no tenguin 
aquest interès, hauran de passar per un garbell totalment distint. 

Recalca que aquest és el debat que han de mantenir entre tots i, per altra banda, assegura que entén les 
molèsties causades i en demana disculpes, encara que ja en va demanar abans que es produïssin les 
molèsties, perquè ja sabia que se’n produirien. 

Manifesta el seu malestar per la gent que se’n va veure afectada –i reitera les disculpes– com, per 
exemple, treballadors, gent que volia sortir per oci, gent que volia passejar, els mateixos ciclistes que en 
acabar la carrera no se’n podien anar, etc. Hi va haver de tot, la casuística d’aquesta prova fou tremenda i 
ha de servir que aprendre i fer les coses millor l’any que ve. 

Opina que sí s’ha de potenciar aquest tipus de proves perquè duen una gran quantitat de gent amb una 
gran repercussió a Mallorca posant l’illa a nivell internacional esportivament i turísticament. 

Pel que fa a la informació sobre la prova, informa que 10 dies abans de fer-se ja estaven els cartells 
penjats a tots els pobles i a totes les carreteres. Adverteix que si pengen la informació amb més antelació 
–un mes abans, per exemple– podria desaparèixer i, per això, creu que 10 dies abans és un termini 
raonablement prudent com perquè tothom se n’assabenti. 

Per concloure la intervenció, anuncia que l’equip de govern votarà a favor de la moció perquè el seu ànim 
és regular aquestes proves i fer-ho de manera que tothom hi pugui participar atès que en aquests 
assumptes hi ha molts d’interessos afectats i molta gent hi ha de dir la seva, tot i que serà complicat posar 
tothom d’acord atès que el reglament que elabori el Consell de Mallorca afectarà les proves que facin, de 
manera individual, els municipis malgrat que l’autorització no l’atorgui el Consell de Mallorca. 

La Sra. SERRA intervé per matisar que no ha dit que no hi hagués informació suficient sinó que, si 
aquesta informació deia que se tancarien les carreteres a les 9 del matí, la Guàrdia Civil les havia tancades 
abans. De fet, li han comentat casos de gent que mitja hora abans de l’hora prevista de tancament ja no els 
havien deixat passar. 

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

Es troben absents el Sr. Rotger Seguí i la Sra. Salom Coll. 
 
PUNT 40. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP POPULAR DEL CONSELL DE 
MALLORCA ENVERS FONS ESCOLAR D’EMERGÈNCIA. 
 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
El passat mes d’octubre de 2015 la Presidenta del Govern de les Illes Balears, Francina 
Armengol juntament amb el conseller d’Educació i Universitat, Martí March, i la 
consellera de Serveis socials i Cooperació Fina Santiago, varen presentar la creació d’un 
fons d’emergència social de 580.000€ per tal “d’atendre les necessitats urgents als 
centres escolars, especialment per part de les famílies sense recursos, per alimentar bé el 
seus infants”, tal com varen indicar en la presentació. 
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La Conselleria de Serveis Socials aporta 290.000€ i la d’Educació altres 290.000€. 
Aquest fons d’emergència està disponible d’octubre a juny i tal com va explicar la 
consellera Santiago “cada centre decidirà en virtut de la seva autonomia”, és a dir, que 
són els mateixos equips directius dels centres escolars els que administren els doblers en 
funció de les necessitats que es detectin entre l’alumnat.  
 
 
A tal efecte el passat mes de novembre de 2015 el Director General d’innovació o 
Comunitat educativa va presentar unes instruccions destinades als centres educatius per 
tal de regular la distribució d’aquests 580.000€, tot indicant també que “aquestes 
instruccions tenen caràcter obert per poder-se adaptar a la diversitat dels centres de les 
Illes Balears i respectar l’autonomia de centre. 
 
 
En aquests moments no tenim les dades de disposició d’aquests fons, si ha tengut moltes 
demandes, ni quin nombre d’alumnes s’han beneficiat. Per si no s’hagués disposat de tot 
l’import i també davant la proximitat del final de curs i tenint present que durant les 
vacances d’estiu els nins i nines de Mallorca poden també tenir necessitats (escoles 
d’estiu, escoleta, menjador...) i atès que els ajuntaments coneixen a través dels serveis 
socials les necessitats i situacions de les famílies dels seus municipis, el grup de 
consellers del Partit Popular proposa el següent, 
 

ACORD 
 
 

1. Que el Govern de les Illes Balears destini als ajuntaments l’import no disposat 
per part del centres educatius del fons escolar d’emergència. 

 
2. Que per la concessió d’aquestes ajudes sigui necessari l’informe dels serveis 

socials municipals. 
 

3. Que en un futur, siguin els ajuntaments els que gestionin aquests fons d’ajudes. 
 
 

La Sra. CIRER (PP) explica que aquesta moció fa referència a un acord pres el mes d’octubre de 2015 de 
creació de dues aportacions (una per part de la Conselleria de Serveis Socials i l’altra per part de la 
Conselleria d’Educació), cadascuna d’elles de 290.000 euros per constituir un fons escolar d’emergència. 

Aquest fons tenia, com a finalitat, atendre les necessitats urgents als centres escolars, especialment per 
part de les famílies sense recursos per alimentar bé els seus infants. 

També se va fer una instrucció al respecte on s’estipulava que cada centre tendria autonomia per decidir 
en virtut de les seves necessitats o les que plantejassin els seus alumnes. Igualment es deixava clar que les 
instruccions eren de caràcter obert per tal d’adaptar-se a les diversitats de tots els centres de les Illes 
Balears. 

En aquests moments, li consta que els seus companys del Grup Popular al Parlament de les Illes Balears 
han demanat a veure quina havia estat, des d’octubre fins ara, la demanda d’aquest fons o quina 
disponibilitat se n’havia fet però, a dia d’avui, encara no els ha arribat la informació. 
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Davant la possibilitat que no s’hagués utilitzat el 100% del total dels 580.000 € i donat que ja estam en el 
mes de maig i s’acosta l’acabament del curs escolar –tot i que pel setembre en comença un altre i hi 
poden haver necessitats a principi de curs–, volien plantejar que durant l’estiu les famílies i els infants 
també tenen necessitats alimentàries així com d’escoles d’estiu o d’activitats d’oci. 

Per tot això, sol· liciten que el Govern de les Illes Balears pugui destinar als ajuntaments l’import d’aquest 
fons d’emergència del qual no hagin disposat els centres educatius. 

Fa notar que també troben a faltar més presència dels serveis socials municipals pel coneixement que 
tenen de la situació de les famílies i, per tant, demanen igualment que fos necessari l’informe dels serveis 
socials municipals. 

Per altra banda, observa que seria més adient que aquest fons d’emergència, encara que el seu nom digui 
que és un fons escolar d’emergència, fossin els ajuntaments els que el destinassin a la població 
escolaritzada dels seus municipis ja que pensen que no ha de recaure aquesta responsabilitat en els equips 
directius dels centres perquè significa sobrecarregar-los de feina i perquè l’atenció no resultarà tan eficaç 
com si se’n fes una distribució a través dels serveis socials municipals. 

A més a més, proposen que aquest fos no se mesclàs amb altres fons d’ajudes o aportacions que hi pugui 
fer l’IMAS i que sigui un fons específic adreçat a la població escolar que els centres escolars puguin 
derivar als serveis socials municipals i que aquests en facin la distribució. 

Finalment manifesta que, segons la seva opinió, ara era el moment oportú per presentar aquesta proposta 
perquè s’acosta el final del curs i cal saber si hi ha alguna part d’aquest fons disponible. 

La Sra. SERRA (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) exposa que el seu Grup entendria aquesta moció 
com una pregunta per sol· licitar els comptes i conèixer així quina és la part de la qual no s’ha disposat. 

Assegura que el seu Grup pensa que seria millor convocar una reunió allà on el Govern de les Illes 
Balears explicàs els seus comptes i, amb diàleg, poder decidir entre tots la millor manera de disposar 
d’aquest possible romanent. 

Per això, vol proposar un canvi de redacció dels acords núm. 1 i 2 de la moció del Partit Popular. El text 
alternatiu que proposa és el següent: 

“Instar aquest govern que, una vegada coneguda la part no disposada del fons d’emergència social, es 
reuneix amb les diferents forces polítiques per decidir la destinació de la part no disposada.” 

En darrer terme, apunta que també el punt núm. 3 es podria tractar en la reunió per decidir si el fons l’han 
de gestionar els centres o els ajuntaments. 

La Sra. PUIGSERVER (consellera executiva de Benestar i Drets Socials) relata que el fons escolar 
d’emergència és un fons destinat a resoldre situacions puntuals i, durant un breu període de temps, les 
necessitats dels alumnes que s’hagin detectat als centres educatius. 

Adverteix que hi ha moltes famílies que no volen anar als serveis socials i que el fons no pretén substituir 
l’acció dels serveis socials quant a l’atenció més estable de les situacions de dificultats dels alumnes i les 
seves famílies. Si els serveis socials tenen detectades ja les necessitats d’aquests alumnes i les seves 
famílies, aleshores sí que seran els serveis socials els que actuaran i no els centres educatius. 

El fons pretenia donar resposta a una situació de desemparament per manca de recursos dels serveis 
socials per la retallada que hi va haver durant anys anteriors i pel retard en la convocatòria d’ajudes a les 
famílies per part del govern anterior, com ara són les ajudes de menjador o de llibres de text. 

El dissabte passat, segons els han comentat des de la CAIB, es varen publicar en el BOIB les ajudes de 
menjador del curs 2016-2017, les quals permetran que les famílies tengui l’ajuda des del primer dia de 
curs. Observa que les ajudes no havien estat mai convocades tan prest per estar disponibles des de 
principi de curs. 

La convocatòria anticipada permet solucionar la problemàtica que se li generava a moltes famílies quan 
les convocatòries sortien amb el curs molt avançat o, fins i tot, acabat com va passar els cursos 2012-2013 
i 2013-2014. 
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En general, la majoria dels centres han destinat aquestes ajudes a alimentació puntual (fins que els serveis 
socials han fet els seus tràmits) d’infants que arribaven als centres sense berenar o havien deixat d’anar al 
menjador, a la compra de material escolar per als alumnes que no el podien pagar i al pagament 
d’excursions per als alumnes que no hi anaven perquè les famílies no les podien pagar. 

Gràcies a aquestes ajudes donades per Educació, potser les famílies que no les havien sol· licitades a 
través dels serveis socials municipals varen poder tenir aquests ajuts. La CAIB ha informat que fins a 
final de curs no farà una valoració sobre com ha anat aquesta iniciativa però segur que després sí que ho 
farà. 

Confirma que la CAIB té constància que molts de centres han detectat aquestes necessitats i han fet ús del 
total del fons ja a dia d’avui mentre que, a altres centres sí que hi haurà un romanent i el més preceptiu és 
que els doblers continuïn als centres per tal de cobrir possibles situacions semblants durant el proper curs. 

Tot i això, tant el Govern de les Illes Balears com el Consell de Mallorca pensen que, amb la millora de la 
gestió de les ajudes tant des d’Educació com des dels serveis socials, aquestes situacions es veuran molt 
reduïdes. 

El fons es denomina “d’emergència” precisament perquè hi havia una situació d’emergència donada per 
una mala gestió del govern anterior de les ajudes a les famílies.  

Els ajuntaments i els serveis socials tenen els seus propis fons per poder donar ajudes a les famílies 
necessitades. De fet, enguany ja se n’ha fet una distribució via convenis socials comunitaris per a les 
prestacions econòmiques a les famílies i ressalta que el Consell de Mallorca ha triplicat les ajudes 
d’urgent i greu necessitat. 

No creuen que s’hagin de prendre els acords que presenten en aquesta moció i, per tant, hi votaran en 
contra, sobretot perquè no se solapen unes ajudes amb les altres i perquè hi ha moltes famílies que, potser 
per vergonya, no han volgut anar als serveis socials i les han pogudes ajudes des de les escoles. 

La Sra. CIRER matisa que no es tracta de suprimir cap ajuda sinó que es tracta d’una ajuda 
complementària perquè les famílies pot ser que continuïn tenint necessitats durant l’estiu i, concretament, 
si són dificultats d’alimentació, no perquè acabi l’escola els infants deixen de dinar. 

Davant aquesta situació, durant els mesos d’estiu que potser els al· lots van a activitats municipals i donat 
que els ajuntaments no tanquen per vacances d’estiu com sí fan els equips docents, plantejaven la 
possibilitat que fossin els ajuntaments, a través de les escoletes municipals d’estiu o també si el nins 
queden a ca seva, que puguin tenir garantida una cosa tan bàsica com és l’alimentació dels infants, que és 
la finalitat d’aquest fons. 

Recorda que les crítiques de FAPA en aquest sentit deien: “De la lectura d’aquesta instrucció sorprèn el 
criteri de repartiment en base a alumnes beneficiats amb ajuts de menjador durant els darrers 5 anys. 
Sorprèn que molts de centres han perdut el servei de menjador començat aquests darrers anys perquè les 
famílies no han pogut avançar els doblers dels menús, factor agreujat per la demora en el pagament de les 
ajudes per part de l’Administració.” 

Aquests centres que han perdut el servei de menjador no han percebut part d’aquest fons d’emergència i 
sorprèn que els instituts amb menjador escolar siguin anecdòtics i, per tant, aquests instituts tampoc no 
tendran part d’aquest fons perquè no tendran elements per fer-ne un repartiment. 

També sorprèn que se parli d’una comissió del Consell Escolar per decidir-ne el repartiment sense parlar 
de qui l’ha d’integrar i sense que en formi part ningú de serveis socials. Considera que és bàsic que hi 
hagi una persona de serveis socials perquè els seus criteris siguin tenguts en compte. 

La intenció de la moció era posar a damunt la taula aquestes qüestions encara que sap que ja existeixen 
altres ajudes, que els serveis socials són els serveis socials i que les escoles són les escoles però, sobretot, 
la idea és que si hi ha un excedent del fons pugui ser utilitzat aquest estiu per a nins i nines de Mallorca 
que probablement continuïn tenint necessitats. 

Quant a la transacció proposada per la Sra. Serra, comenta que no és un plantejament viable perquè no 
coneixeran les dades, segons ha dit la Sra. Puigserver, fins que no acabi el curs i, per tant, no se pot posar 
en marxa cap comissió ni cap qüestió en aquest sentit. 
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En tot cas i de cara als pressuposts de la Comunitat Autònoma de l’any que ve, sí que podrien plantejar 
des d’aquí una iniciativa perquè l’IMAS en pogués formar part com un organisme del Consell de 
Mallorca. 

Finalment confirma que el Partit Popular manté la moció així com l’ha presentada perquè consideren que 
és important que durant els mesos d’estiu el fons continuï tenint vigència per a la finalitat per a la qual va 
ser creat. 

La Sra. PUIGSERVER insisteix a dir que el fons és un fons escolar d’emergència i són els centres 
educatius els que han de decidir a què el destinen, encara que tal vegada hi haurà flexibilitat si hi ha 
escoles d’estiu que depenguin del centre educatiu o d’altres que organitzin els ajuntaments o les AMIPA. 

Afirma que tant la vicepresidenta com ella han parlat amb alguns ajuntaments i han comprovat que hi ha 
molt bona coordinació amb els instituts i amb les escoles i pensa que, si hi ha necessitat de pagar escoles 
d’estiu, amb el conveni de serveis socials i les ajudes d’urgent necessitat (que són 950.000 € repartits 
entre tots els ajuntaments) han de poder solucionar els problemes que enguany puguin sorgir a l’hora de 
pagar aquestes despeses de les famílies amb infants. 

Fa constar que les ajudes d’Educació tenen una finalitat concreta i, així mateix, l’IMAS ha reforçat les 
seves ajudes a tots els ajuntaments i, per això, mantenen la postura de votar en contra de la moció. 

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

Es troben absentes la Sra. Salom Coll i la Sra. Soler Torres. 
 
INTERPEL·LACIONS 
 
PUNT 41. INTERPEL·LACIÓ QUE PRESENTA EL SR. ANTONI AMENGUAL 
PERELLÓ SOBRE “VALORACIÓ DE LA POLÍTICA DE COMUNICACIÓ 
DEL CONSELL”. 
 
Es dóna compte de la següent interpel·lació: 
 
Antoni Amengual Perelló, conseller del GRUP EL PI – PROPOSTA PER LES ILLES 
BALEARS, segons contempla l’article 75 del R.O.C. vigent, formula per al proper Ple 
Ordinari la següent INTERPEL·LACIÓ al Vicepresident, el Sr. Jesús Jurado:  
 
Valoració de la política de comunicació del Consell.  
 

El Sr. AMENGUAL (El Pi-Proposta per les Illes) manifesta que, en el mes de març d’enguany, el seu 
Grup va plantejar una moció sobre les polítiques de comunicació del Consell de Mallorca mitjançant la 
qual demanaven la dimissió de la directora insular d’Igualtat, Sra. Parrón, i del cap de Comunicació, Sr. 
Zúñiga. 

Arran d’aquella moció varen tenir una discussió i el Sr. Jurado va acusar El Pi-Proposta per les Illes de fer 
el paperot i varen rebre una tímida disculpa per part de la Sra. Parrón, tan activista però inexperta en 
xarxes socials. 

Aleshores El Pi-Proposta per les Illes va fer una sol· licitud per escrit demanant quin pla de comunicació 
de xarxes socials tenia el Consell de Mallorca i la resposta va ser un escrit de dotze línies (el qual mostra) 
signat pel cap de Comunicació del Consell de Mallorca i remès pel Sr. Jurado, vicepresident del Consell 
de Mallorca. 
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Aquest escrit parla, en dotze línies, de quatre punts principals: 

- La gestió de la reputació online. Volen donar sortida a la imatge corporativa, volen créixer en nombre 
de seguidors i donar a conèixer a tots les competències. 

- Obertura de perfils professionals de Facebook a tots els departaments que en tenguin necessitat. 

- Traslladar les publicacions periòdiques a la plana web del Consell de Mallorca. 

- Donar un curs de gestió de xarxes socials. 

Assegura que té el Sr. Jurado per una persona seriosa. Desconeix si el Sr. Jurado sap què és un pla de 
comunicació però això no ho és. Si li sembla que ho és, potser se’n volen riure del seu Grup o potser ho 
fan per passar el temps. 

Un pla de comunicació ha de marcar uns objectius, marcar a qui va dirigit, marcar unes pautes d’ús i unes 
línies d’estil però l’escrit que els han enviat no parla de res. Si hi hagués unes línies d’estil, probablement 
la Sra. Parrón no hauria comès l’errada va fer aquell dia. 

Un pla de comunicació parla de perfils en xarxes socials, parla de satèl· lits de comunicació, parla 
d’evolució i parla de seguiment però aquí no hi ha absolutament res. Això no és un pla de comunicació. 

Recorda que la Sra. Garrido fa una estona parlava de rigor i si qualque cosa té la resposta escrita del Sr. 
Jurado és absència de rigor i això no els ha agradat gens. No els ha agradat que se’n vulguin riure d’ells, 
no els ha agradat que els vulguin prendre el pèl. Encara que el Sr. Pastor no en tengui, la Sra. Mora i ell 
mateix sí en que entenen i no volen que els hi prenguin. Recalca que ho diu ben seriosament encara que 
ho faci en to de broma. 

Entén que el Sr. Jurado se’n riu dels tres consellers d’El Pi-Proposta per les Illes i de la institució que el 
mateix Sr. Jurado representa. Sap que el Sr. Jurado pensa que això és una nimietat però li suggereix que 
cerquin en Google com són els plans de comunicació i en trobarà exemples de ciutats com Barcelona que 
té un pla de 8 folis que explica coses. Bastaria que haguessin fet això, sense parlar ja d’institucions més 
grans com els ministeris que tenen un pla de comunicació així com toca. 

Si no tenen pla de comunicació, era tan fàcil com haver-lo cercat en Google i haver-los posat qualque 
cosa perquè el document que els han remès és riure-se’n d’ells. Remarca que això és el que han fet amb 
aquesta resposta que varen donar als consellers d’El Pi-Proposta per les Illes. 

Afirma que la pregunta la formularen en positiu tot pensant que si la Sra. Parrón s’havia equivocat era 
perquè no tenien un pla de comunicació així com toca i, sí realment els falta un pla de comunicació, 
bastava que els digués que estaven elaborant un pla de comunicació en xarxa però que encara no en 
tenien. 

Recomana, en aquest sentit, que siguin un poc humils i deixin d’actuar amb prepotència, que reconeguin 
que se poden equivocar, que no són perfectes, que la “nova política” no és perfecta. De fet, no en fan ni 
de nova ni de vella. No fan política al respecte. 

Per acabar de rematar-ho, li demanaren la llista dels comptes oficials del Consell de Mallorca en les 
diferents xarxes socials i la resposta fou la impressió d’una captura de pantalla il· legible feta per un 
funcionari de la casa.  

Llegint això, si qualcú ho pot llegir i desxifrar perquè és com un jeroglífic egipci, no queda clar quins són 
els comptes oficials ni quins no ho són ni a quines persones fan referència. No se’n pot treure cap 
informació. Res de res. Pareix com si haguessin dit: “jas, aquí teniu una captura de pantalla de l’ordinador 
i ja vos arreglareu com pugueu.” 

Si aquesta és la transparència que prediquen i que volen aplicar en aquesta institució, creu que el Sr. 
Jurado va un poc equivocat i entenen que la resposta rebuda és impròpia de la institució de la qual n’és 
vicepresident. 

En resum, no tenen pla de comunicació de xarxes socials, no hi ha estratègia de comunicació, no hi ha 
pautes d’ús, no hi ha pautes d’estil, no hi ha evolució. Hi ha un “campi qui pugui” en temes de 
comunicació en xarxes. 
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El seu Grup pensa que el Consell de Mallorca necessita arrelar dins la societat mallorquina per eliminar la 
idea equivocada de la dualitat i que no serveix per res. De moment estan fent campanya –això sí, no en 
xarxes– gastant doblers en publicitat intentant explicar a la gent el que realment és el Consell de 
Mallorca. En aquest sentit els ha de donar l’enhorabona per les falques publicitàries que ha sentit i que li 
han agradat. 

En canvi, no fan res en xarxes socials, que tenen un cost zero i un potencial bestial. Twitter i Facebook no 
tenen cap cost i són eines útils per llançar missatge i fer una política de comunicació coordinada en lloc 
del “campi qui pugui” que tenen i en lloc del desgavell que li han presentat per escrit al seu Grup. Fent les 
coses així com ha indicat, podrien actuar millor en benefici d’aquesta institució. 

Li demana al Sr. Jurado respecte per la institució i pels companys que intenten fer la seva feina perquè 
pensa que la resposta que els ha donat és una manca de respecte i de rigor. Demana que se despertin: 
estan governant, estan gestionant. S’ha acabat d’activisme. Té un sou públic i ha de governar i ha de 
gestionar. 

El convida a què reconegui, per favor, que no té un pla de comunicació en xarxes. A què reconegui que 
no té una estratègia en xarxes per dir el que ha de dir el Consell de Mallorca i que hi ha un vertader 
“campi qui pugui”, encara que vol fer constar que hi ha professionals bons als diferents departaments però 
no estan ben coordinats ni la feina està ben feta i això és el que El Pi-Proposta per les Illes demana, és a 
dir, que prenguin mesures al respecte, que cessin qualcú si l’ha de cessar però que, per favor, hi facin 
qualque cosa. 

El Sr. JURADO (conseller executiu de Participació Ciutadana i Presidència) comenta, en primer lloc, que 
li agrada sentir al Sr. Amengual dir que la Sra. Parrón va cometre una errada perquè, quan en varen parlar 
la primera vegada, la varen acusar de mentidera i d’algunes coses més. Així doncs, el fet que ara diguin 
que ha estat una errada, li pareix fantàstic perquè és realment el que va passar. 

Entrant en la interpel· lació, exposa que el Sr. Amengual ha explicat que el Consell de Mallorca no té pla 
de comunicació, ni de xarxes, ni de gestió ni res de res i que això és un “campi qui pugui”.  

Indica que ell respecta les opinions de tothom i li pareix que la del Sr. Amengual també és respectable 
però, ara bé, per no tenir pla de comunicació, ni de xarxes, ni de gestió ni res de res i que això sigui un 
“campi qui pugui”, les coses funcionen i anuncia que li oferirà un parell de dades al respecte. 

En aquest sentit diu que, per exemple, el Consell de Mallorca és la primera institució pública de les Illes 
Balears en el “top influències” de Twitter i això es gestiona des de l’àrea de Comunicació del 
Departament de Participació Ciutadana i Presidència. 

Pel que fa a Facebook, concreta que els comptes creats per l’equip de govern estan experimentant un 
augment espectacular de seguidors així com també l’impacte de les seves publicacions que són, 
majorment, notícies sobre el que passa a dins la casa. 

En quatre mesos s’ha incrementat un 30% i hi ha milers d’interaccions amb les notícies. Puntualitza que 
està parlant d’un ordre de 17.000 interaccions de la ciutadania amb les notícies que es publiquen només 
en Facebook. Quant a les visualitzacions de vídeos produïts per la casa, ressalta que estan entorn a les 
3.000 o 4.000 visites. 

Aclareix que amb això vol dir que la gestió de les xarxes és bona encara que el Sr. Amengual tengui una 
resposta escrita que no li agradi i anuncia que ho intentaran fer millorar i donar-li les dades sol· licitades 
maquetades o de manera més adequada per tal que les pugui entendre millor. 

Fa notar que la llista que va rebre el Sr. Amengual no va ser elaborada pel departament de Comunicació 
sinó que són dades del departament d’Informàtica el qual, quan se li demana una informació, la bolca i 
així la dóna, sense maquetar, cosa que li sap greu i, si hi ha alguna cosa que no s’entengui, el convida a 
què els ho faci saber per mirar de respondre millor la propera vegada. 

Reitera que la gestió de les xarxes és bona i, sobretot, eficaç. La manera que tenen per saber-ho és perquè 
les enquestes que manegen indiquen que, en tres mesos (de desembre a març), el grau de coneixement del 
Consell de Mallorca ha passat del 43% al 50%. No és una dada bona, és una dada espectacular. El grau de 
valoració de la gestió en tres mesos ha passat del 5,9 al 6,5. Una altra vegada és una dada espectacular. 
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Reconeix que una part del mèrit d’aquestes bones dades és del president de la institució, Sr. Ensenyat, que 
és una persona que té bona mà amb els mitjans i s’ha de reconèixer que no tot el mèrit és del departament 
de Comunicació però, així i tot, pensa que una part d’aquest mèrit sí que és de Comunicació, un 
departament que considera que fa molt bona feina. 

És cert que poden millorar la resposta que se li va donar al Sr. Amengual i li poden passar un pla més 
detallat o una informació més detallada perquè la pugui manejar millor però li vol fer una apreciació: 
darrerament El Pi-Proposta per les Illes està preocupat pel tema de la política de comunicació però només 
es queixen i no els agrada res del que se’ls comunica i sembla que no tenen ganes de proposar res. És a 
dir, que vénen, fan una interpel· lació, critiquen, diuen que no els agraden els papers que els han enviat 
perquè no posen tot el que haurien de posar però valdria la pena que El Pi-Proposta per les Illes proposàs 
també alguna cosa qualque vegada en matèria de comunicació. 

Si El Pi-Proposta per les Illes s’ho ha mirat tant, potser tenen algunes idees que l’equip de govern podria 
aprofitar. De fet, estan oberts a rebre propostes i El Pi-Proposta per les Illes ho sap. 

Per tot això, convida el Sr. Amengual a què els faci propostes en matèria de comunicació, l’equip de 
govern les valorarà i estaran encantats de parlar amb El Pi-Proposta per les Illes d’aquest tema. 

El Sr. AMENGUAL adverteix que creu que no s’han entès. Li ha parlat al Sr. Jurado d’un pla de 
comunicació: el Pi-Proposta per les Illes li ha demanat quin pla de comunicació té el Consell de Mallorca 
i amb la seva resposta continuen sense saber-ho. 

La pregunta consistia en saber quin pla de comunicació té el Consell de Mallorca però resulta que no en té 
i s’enfada –té dret a fer-ho– amb la resposta que li ha donat el Sr. Jurado perquè pareix que els prenguin 
el pèl. Això és que li sembla que està fent el Sr. Jurado amb la seva resposta. Si el Sr. Jurado considera 
que el que li ha llegit abans és un pla de comunicació, “que baje Dios y lo vea” perquè això fa empegueir. 

Remarca que El Pi-Proposta per les Illes no li ha criticat si ha crescut el nombre de persones que miren el 
perfil de Facebook o les repercussions de les notícies. De tot això no li ha dit res. Li ha criticat que no 
tenen un pla de comunicació i li ha explicat el que més o manco significa un pla de comunicació. 

L’errada de la Sra. Parrón a què ha fet referència abans, és perquè els varen dir que era una errada i els 
varen demanar que fessin un acte de fe i recorda que qui varen dir que mentia era l’equip de govern al Ple 
donant les explicacions al respecte. La Sra. Parrón no va mentir mai. La Sra. Parrón se va equivocar i va 
penjar en el perfil de Facebook institucional coses del seu partit i al Ple varen voler contar-los una història 
intentant emmascarar els fets i demanant-los que fessin un acte de fe i precisament per això ha parlat 
d’errada de la Sra. Parrón. 

Reitera que no varen dir mai que ella els hagués mentit. Qui va considerar que mentia era el Sr. Jurado 
quan els donava les explicacions. 

Si hi hagués un llibre d’estil detallant com s’han d’emprar les coses, segurament no hagués passat l’errada 
de la Sra. Parrón i no passarien coses com les que troben en les xarxes. 

El mateix Sr. Jurado té dos comptes de Twitter. L’adreça d’un d’ells és @juradoconsell (sembla que 
“consell” sigui el seu llinatge) i en aquest compte es diu literalment, escrit pel Sr. Jurado o per la persona 
que li gestioni, “Twitter oficial del vicepresident segon i conseller de Participació Ciutadana i Presidència 
del Consell de Mallorca”. 

Després, per altra banda, el Sr. Jurado té un altre compte de Twitter particular que utilitza per fer retweets 
del tweets del primer compte bàsicament. En el compte de Twitter, que diu que és l’oficial del 
vicepresident segon del Consell de Mallorca, tot el que s’hi publica són coses de Podem. 

Entén que si es tracta del Twitter oficial d’aquesta casa, no s’hi ha de parlar de Podem. No hi ha de parlar 
de “4-4”, “amb il· lusió i ganes de propostes”, no hi ha de dir quin dia ve un membre o un altre de Podem 
a parlar a Mallorca ni quins actes fa o deixa de fer Podem. Això no ho ha de fer en el compte de Twitter 
que el mateix Sr. Jurado diu que és l’oficial del Consell de Mallorca. 

En aquest compte ha de parlar de les actuacions que fa el Sr. Jurado en qualitat de vicepresident de la 
institució i refusa que ho negui perquè així està publicat. Insisteix que si tengués un llibre d’estil, això no 
passaria. 
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Fa notar també que ha revisat els comptes dels diferents consellers i el del president, qui fa un aclariment 
que diu: “aquest Twitter és particular”. Mentre el Jurado diu que el seu Twitter és oficial, el Sr. President 
diu que el seu és particular. La resta de consellers fan l’ús que volen dels seus comptes perquè són 
particulars. Ningú, amb excepció del Sr. Jurado, no diu que el seu compte de Twitter sigui l’oficial. 

Retreu, per altra banda, que de la informació que varen demanar no els han donat ni una dada. Ni qui 
gestiona la pàgina web i com ho fa. De fet, el mateix Sr. Jurado ha reconegut que havien bolcat les dades i 
“ja ho arreglareu, si ho sabeu desxifrar”, però no ho saben desxifrar i això és el que li critica, una crítica 
en positiu dient-li que, si hi hagués un pla de comunicació de xarxes així com cal, la gent coneixeria més i 
millor el Consell de Mallorca i no hi hauria hagut només un creixement del 7%, que el Sr. Jurado titlla 
d’espectacular quan probablement tot el mèrit és del president. 

El que fa el Sr. Jurado i el seu partit polític és molt lloable però no pot fer-ho en el Twitter oficial del 
vicepresident del Consell de Mallorca. Això no passaria si hi hagués un llibre d’estil i un pla de 
comunicació. 

Remarca que tot això li critica en positiu perquè vol que la institució millori i perquè el Sr. Jurado l’està 
governant i El Pi-Proposta per les Illes vol que la governi bé i que arribi a tots els ciutadans. 

El Sr. JURADO li respon al Sr. Amengual que entén que vulgui embullar la troca perquè li convé però 
nega que el seu compte personal, es denomini “oficial” o com el vulgui denominar, sigui un compte 
oficial del Consell de Mallorca com ha assegurat el Sr. Amengual. 

Remarca que és un compte seu. És el seu Twitter oficial com a personatge públic, exactament igual que 
en Facebook, i en aquest compte pot publicar allò que vulgui i que li sembli interessant i això és el que fa 
perquè no està contemplat com un dels comptes oficials del Consell de Mallorca i, per això, és lliure de 
publicar-hi tot el que vulgui sempre que respecti les normes de Twitter. 

Fa notar que li pot treure tots els papers que vulgui del seu compte de Twitter perquè la seva gestió és la 
que ha de ser i no li accepta al Sr. Amengual que digui una altra cosa perquè no és un compte oficial del 
Consell de Mallorca. 

Per altra banda, diu que el Sr. Amengual ha parlat de tota una sèrie de temes. Un és el llibre d’estil i 
confirma que existeix un llibre d’estil que, de fet, es va presentar fa uns dies al Consell Executiu. A més a 
més, manifesta que encara hi està fent feina i, per això, no presentaran una mesura que estigui a mig fer. 
Quan el llibre d’estil estigui acabat, serà quan el donaran a conèixer i, si volen, en poden fer una 
presentació oficial i tot. 

Mentrestant, no pot entendre que el Sr. Amengual continuï insistint en què la gestió de la comunicació és 
dolenta perquè els resultats ho desmenteixen. Els resultats de la comunicació del Consell de Mallorca 
desmenteixen els arguments exposats pel Sr. Amengual i, per això, encara que li sap greu, no accepta la 
seva crítica en aquest sentit. 

Tot i això, reconeix sempre se pot millorar i fa palès que poden acceptar les propostes d’El Pi-Proposta 
per les Illes, si les presenten, i que sempre se pot comunicar millor però no pot acceptar-li que digui que 
no tenen política de comunicació ni política de xarxes perquè els resultats ho desmenteixen. 
 
 
PUNT 42. INTERPEL·LACIÓ QUE PRESENTA EL SR. MAURICIO ROVIRA  
SOBRE “POLÍTICA DE COOPERACIÓ AMB EL TERRATRÈMOL DE 
L’ECUADOR” 
 
Es dóna compte de la següent interpel·lació: 
 
Mauricio Rovira de Alós, com a Portaveu del Grup de Consellers del Partit Popular, 
d’acord amb el que preveu l’art. 75 del Reglament Orgànic, formula per al proper Ple 
ordinari al Hble. Miquel Ensenyat Riutort President del Consell de Mallorca, la següent 
INTERPEL·LACIÓ: 
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Política de cooperació amb el terratrèmol de l’Ecuador  

 

La Sra. ROIG (PP) fa notar que s’ha estat parlant de pla de comunicació i que el PP fa una interpel· lació 
per parlar d’una notícia de la qual se’n varen fer ressò tots els mitjans de comunicació, una notícia que 
anunciava que el Consell de Mallorca enviaria 6 bombers, 1 caporal, 1 sergent i 3 cans a l’Equador. 

Aquesta notícia s’anunciava dia 18 d’abril, dos dies després de produir-se el terratrèmol d’Equador. 

La notícia es va donar en roda de premsa, la informació de la qual encara està publicada en la pàgina web 
del Consell de Mallorca, i la dóna el president acompanyat del vicepresident, el conseller executiu de 
Desenvolupament Local, la directora insular d’Emergències i el president i la gerent del Fons Mallorquí 
de Solidaritat i Cooperació. 

En principi, tothom se’n va alegrar i ara vol demanar com ha anat el viatge a Equador, quins bombers hi 
han anat, si ja han tornat, quines han estat les seves impressions però, evidentment, no ho farà perquè 3 o 
4 dies després de fer pública aquesta notícia, varen llegir en premsa un comentari dient que no havia estat 
possible enviar aquests efectius a l’Equador i el que més els va sorprendre va ser que el periodista deia 
que l’equip de govern, quan va fer la roda de premsa, ja sabia que no era possible enviar aquests mitjans a 
l’Equador. 

Entenen que, a davant un sinistre com aquest, hi hagi voluntat de col·laboració per part de totes les 
administracions però li sorprèn que se doni la notícia però que llavors, en cap moment i donat que el Sr. 
Jurado diu que fan un brillant política de comunicació, no s’hagi publicat cap desmentit explicant els 
motius pels quals no han estat possible enviar els efectius a l’Equador. L’única font d’informació és una 
petita notícia d’un periodista –que desconeix si és certa– dient que no ha estat possible fer-ho per unes 
determinades circumstàncies que l’equip de govern ja coneixia en fer la roda de premsa. 

La finalitat de la interpel· lació és saber si han anat o no els efectius a l’Equador. Si hi han anat, saber com 
ha anat la col· laboració i, si no hi han anat, saber quins són els motius pels quals no hi han pogut anar. 

El Sr. Amengual deia fa una estona que la Sra. Garrido parlava de rigor. El Sr. Font també ha demanat 
rigor a l’oposició a l’hora de presentar iniciatives al Ple i, per tant, també vol demanar aquest mateix rigor 
a l’equip de govern a l’hora de fer segons quins tipus de comunicats. 

Pot entendre que, a nivell polític, sigui molt interessant anunciar aquell enviament d’efectius perquè hi era 
el cònsol de l’Equador però tècnicament no fa falta ser gaire intel· ligent per saber que, en aquests casos, 
s’ha d’actuar coordinadament, és a dir, que no és qüestió d’enviar-hi 3 o 6 bombers o que un ajuntament 
hi enviïn 2 policies sinó que, en cas de sinistres, s’ha d’anar coordinats amb equips preparats i aquesta 
coordinació sol ser a càrrec de l’Estat espanyol, a través de les ambaixades. 

Són pocs els equips preparats que realment existeixen i solen ser les UME o els bombers de Madrid, que 
tenen un certificat especial per anar a les catàstrofes, els que hi van. 

Per això, vol fer-los notar que està bé fer comunicats, que tenen molt de ressò segons se desprèn de les 
paraules del Sr. Jurado, però que quan facin un comunicat d’aquest tipus cal que ho facin amb rigor, 
acompanyats de tècnics (a la roda de premsa no n’hi havia cap) per dir si la gran notícia era o no viable i, 
sobretot, demanen que si no era possible, encara que segur que hi havia voluntat d’ajudar, doncs també ho 
diguin. 

En definitiva, l’equip de govern li demana rigor a l’oposició i vol demanar-li el mateix rigor a l’equip de 
govern a l’hora de traslladar notícies a la ciutadania. 

El Sr. FONT (conseller executiu de Desenvolupament Local) exposa que, amb el màxim rigor, explicarà 
la cronologia de tot aquest procés. 

Dia 18 d’abril hi va haver una audiència del president al cònsol d’Equador i aquest els va demanar ajudar 
davant la situació d’emergència que hi havia al seu país. S’hi plantejar la possibilitat d’enviar bombers i 
el cònsol els va dir que estaria encantat que els bombers de Mallorca hi poguessin anar a donar una mà. 
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Tot i que eren conscients que el tema era complicat, volien estar preparats per si hi havia alguna opció de 
fer-ho encara que fos petita i, a partir d’aquí varen activar el procés per posar en marxa un equip de 
pogués partir cap a l’Equador, un equip que estava format per 1 sergent, 1 caporal, 3 bombers guia, 3 
bombers del grup de rescat de muntanya i 3 cans. 

En pràcticament 12 hores va estar activat i a punt però el periodista no sabia que l’equip havia d’estat 
activat per si sorgia la possibilitat d’anar-hi. Si no sorgia aquesta possibilitat, no hi anaven i ja està però la 
seva tasca era activar un grup d’efectius per si hi havia possibilitats de partir. 

Tenien dues opcions. Una era fer-ho a través de l’Estat i l’altra era gestionar-ho directament amb 
l’Equador. Sabien perfectament que l’opció de fer-ho a través de l’Estat espanyol era molt complicada i, 
per tant, no els va venir de nou que, en posar-se en contacte amb el Centre Nacional d’Emergències, els 
diguessin que ja estaven servits i que no necessitaven més ajuda i que ja s’havia enviat un equip a 
l’Equador. 

Aleshores varen transmetre aquesta situació al cònsol de l’Equador qui els va dir que en parlaria amb 
l’ambaixada. Una vegada que en va parlar, l’ambaixada començà a fer les gestions oportunes. Recalca 
que tot això se feia, sent conscients –tant el cònsol com l’ambaixada– del que hi havia a la seva disposició 
per poder enviar cap a Equador. 

Evidentment, aquest equip que estava en condicions de viatjar a l’Equador havia d’estar penjat de qualque 
entitat de coordinació atès que tots sabien que l’equip no tenia capacitat per actuar pel seu compte. 

L’endemà capvespre els va arribar un correu del cònsol dient que l’ambaixador acabava d’ordenar el 
viatge dels bombers cap a l’Equador. Veient que les coses es desenvolupament d’una manera seriosa, 
varen fer notar que els havien de fer saber de quin comandament havia de dependre l’equip de bombers 
que hi enviassin i aquí degué ser quan varen començar a veure que l’assumpte era complicat. 

Al cap de 24 hores o un poc més, varen contestar que estaven desbordats i que era pràcticament 
impossible assignar l’equip de bombers a qualque comandament que el pogués coordinar i, des d’aquest 
moment, varen desactivar tot el procés. 

Finalment assenyala que aquesta és l’explicació, amb un total rigor, sobre com va anar el tema i la seva 
cronologia. 

La Sra. ROIG agraeix les explicacions del Sr. Font però fa notar que s’ha perdut al principi de 
l’explicació. 

Aclareix que, segons ha entès, pareix que es varen reunir amb el cònsol, li varen oferir ajuda i el cònsol 
estava molt agraït que li enviassin bombers o qualsevol tipus d’ajuda. El Sr. Font deia que, a partir 
d’aquell moment, varen activar el procés per veure com hi podien enviar els bombers i que el periodista 
no sabia que ho estaven activant. 

En canvi, el que llegeix en la secció “Actualitat” de la pàgina web del Consell de Mallorca dia 18 d’abril 
és: “El Consell de Mallorca enviarà 6 bombers, 1 caporal, 1 sergent i 3 cans a l’Equador.” 

Puntualitza que aquesta no és una notícia d’un periodista que no sàpiga que s’està iniciant un procés per 
enviar uns efectius a l’Equador; és una notícia o comunicat del mateix Consell de Mallorca, que està 
publicada en la seva pàgina web. 

Reconeix que pot ser certa la part relativa al periodista perquè, de vegades, la premsa pot interpretar les 
coses d’una manera errònia però remarca que la notícia a què fa referència és de la web oficial de la 
institució i diu que “el Consell de Mallorca enviarà...” i no diu que s’estigui en un procés de fer gestions 
per enviar els bombers. 

Per això, li han de permetre que critiqui que facin aquest tipus de comunicats encara que entén que hi 
havia bona voluntat i que el cònsol, en aquell moment, pensava que qualsevol ajuda era ben rebuda però 
ara ja veuen que no se poden enviar efectius perquè sí i que, per fer-ho, cal que hi hagi una coordinació. 

Quan s’envien bombers, s’ha de saber abans com s’envien, on s’envien, on s’allotjaran i, en teoria, han 
d’anar vacunats perquè no saben amb què se trobaran. A més a més, se n’han de dur menjar i saber on han 
de jeure, és a dir, que no és quelcom se pugui fer sense una coordinació i preparació prèvia. 
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Ara que el Sr. Font ja sap això, li critica no ja la notícia del periodista, que pot interpretar el que vulgui 
interpretar, sinó la notícia penjada en la web institucional que diu que “el Consell de Mallorca enviarà...” 
en lloc de dir que “s’estudiarà la possibilitat d’enviar.” 

Així doncs, reitera la seva crítica per aquest fet i aprofita per demanar rigor a l’equip de govern en els 
seus comunicats atès que, si llavors va resultar que no era possible enviar els bombers, haurien d’haver 
publicat un altre comunicat dient-ho.  

El Sr. FONT li agraeix a la Sra. Roig la lliçó que li ha donat sobre tot el procés encara que el sabia i, de 
fet, ja li ha contat. Reitera que li ho agraeix perquè veu que la Sra. Roig també el coneix i això sempre és 
positiu. 

Referent a la informació penjada en la pàgina web, diu que hi va haver un moment que tenien el vistiplau 
de l’ambaixador (el correu electrònic deia que l’ambaixador havia ordenat que els bombers anassin cap a 
l’Equador) i, per tant, hi va haver un moment de certesa que justificava la publicació de la notícia. 

Ara bé, si la notícia encara continua penjada, això ja és un error de qualcú. Això no obstant, remarca que 
hi va haver un moment en què tots estaven convençuts que els bombers anirien a l’Equador. 
 
PREGUNTES 
 
PUNT 43. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. CATALINA SERRA 
GARCIAS AL SR. JESÚS JURADO SEGUÍ (SUBVENCIONES CENTROS 3ª 
EDAD).  
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
En el Pleno de día 8-10-2015 
Se aprobó una moción presentada por ciudadanos en la que se solicitaba que se 
aumentase la cantidad anticipada de las subvenciones a los centros de la 3ª edad así 
como que mejorase el servicio de atención y ayuda burocrática a estos centros. 
A día de hoy algunas asociaciones siguen sin cobrar el anticipo del 50% de la 
subvención de sus alquileres y mantenimiento desde 1 de octubre de 2015 y siguen sin 
recibir el apoyo en la tramitación que a ellos les cuesta hacer. 
Sr. Jurado nos puede explicar cuando piensan ustedes cumplir con su compromisote 
adelantar el 50% tanto de los alquileres como del mantenimiento y que la ayuda 
burocrática sea efectiva y no de palabra? 
 

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

El Sr. JURADO (conseller executiu de Participació Ciutadana i Presidència) respon que sí que 
compleixen els compromisos però sense botar-se la llei durant el procés i no volen assumir un compromís 
que els faci haver-se de botar la llei. 

Hi ha uns procediments que s’han de seguir. Aquestes subvencions es varen publicar dia 16 de gener. Les 
sol· licituds se feren en el mes de febrer. Durant els mesos de març i abril les han tramitades i en el mes 
maig s’adjudicaran. Una vegada feta la resolució podrà començar a fer-se el pagament de les bestretes. 

Demana disculpes per aquest retard però observa que no hi poden fer més via per pagar abans botant-se 
alguna passa del procediment. 

Informa que ja s’està fent feina perquè no hi torni a haver retards. Amb aquesta finalitat s’està posant en 
marxa una via perquè, a partir de 2017, les bestretes se puguin cobrar el mes de gener. Així doncs, el mes 
de gener de 2017 ja se podrà cobrar la bestreta corresponent a la subvenció concedida per a l’any 2017 i 
les associacions no hauran d’esperar mesos fins que acabin els tràmits. 
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Insisteix en què estan treballant perquè no se torni a donar aquesta situació, la qual és conseqüència d’una 
dinàmica de fa anys, i recalca que s’intentarà que més o manco a finals de gener de 2017 ja puguin 
començar a pagar les bestretes de les subvencions atorgades a les associacions. De totes formes, també ha 
de dir que aquesta burocràcia no l’ha inventada l’equip de govern sinó que és un procés que està establert 
per llei. 

Aprofita per comentar també que li ha sabut greu que digui que no se li presta l’ajuda adequada a les 
associacions que vénen al Consell de Mallorca a fer els tràmits burocràtics perquè no és cert i no li pot 
acceptar. 

Ha indagat per veure fins a quin punt és cert o no això que deia la Sra. Serra i resulta que, en una primera 
fase, el personal del servei li dedica devers 1 hora a cada associació –que vénen amb cita prèvia– per 
tramitar la sol· licitud. En una segona fase, el personal li dedica aproximadament 1,5 hores a cada 
associació a l’hora de justificar la subvenció concedida.  

Per tant, s’ha comprovat que el personal li dedica un mínim de 2,5 hores a cada associació a l’hora de 
donar-los una mà per tramitar les sol· licituds de subvenció i nega que l’ajuda sigui només de paraula.  

De fet, el personal se passa mesos fent aquesta feina i, en moltes ocasions, només aquesta feina i convida 
la Sra. Serra a pujar a la quarta planta i veure com se fa aquesta feina, com tracten correctament les 
associacions i com s’intenta donar solució a qualsevol problema que plantegin. 

Finalment reitera les seves disculpes pel retard que hi ha, per bé que s’està solucionant i esperen que l’any 
que ve ja no se torni a produir i, per altra banda, deixar clar que l’atenció a les associacions és real i les 
ajuden tots els dies. 
 
 
PUNT 44. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. ESTANISLAO PONS CUART 
AL SR. JESÚS JURADO SEGUÍ (AFLUÈNCIA PÚBLIC ALS HIPÒDROMS). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Cual es la afluencia de público en las carreras del Hipódromo de Son Pardo así como las 
de Manacor? 
 
 

El Sr. PONS (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) formula la pregunta en els seus termes. 

El Sr. JURADO (conseller executiu de Participació Ciutadana i Presidència) adverteix que fa mesos que 
els temes relacionats amb l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca els duu el Sr. Font i, per tant, és més 
adequant que contesti ell la pregunta. 

El Sr. FONT (conseller executiu de Desenvolupament Local) comenta, en primer lloc, que evidentment 
ell no és el Sr. Jurado però sí que fa un cert temps que té l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca adscrit al 
Departament de Desenvolupament Local. 

En resposta a la pregunta, informa que les dades que oferirà són de 2015 (ja que de 2016 encara no en 
tenen) i puntualitza que són dades estimatives per trams: 

De gener a maig, varen fer 21 jornades amb unes 2.016 persones de públic relacionades amb els 
participants i 17.920 persones de públic en general. La mitjana total per jornada va ser de 949 persones. 

De juny a setembre, varen fer 16 jornades amb 1.136 persones de públic relacionades amb els participants 
i 17.420 persones de públic en general. La mitjana total per jornada va ser de 1.185 persones. 

D’octubre a novembre, varen fer 12 jornades amb 1.152 persones de públic relacionades amb els 
participants i 6.240 persones de públic en general. La mitjana total per jornada va ser de 616 persones. 
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Fent-ne la suma de tot l’any, el resultat és de 49 jornades, 4.704 persones de públic relacionades amb els 
participants i 43.080 persones de públic en general. La mitjana total per jornada és de 975 persones. 

Quant a l’hipòdrom de Manacor, la informació per trams és la següent: 

De gener a maig, 15 jornades, 1.200 persones relacionades amb els participants i 6.000 persones de públic 
en general. Mitjana per jornada: 480 persones. 

De juny a setembre, 17 jornades, 1.360 persones relacionades amb els participants i 15.600 persones de 
públic en general. Mitjana per jornada: 997 persones. 

D’octubre a novembre, 8 jornades, 640 persones relaciones amb els participants i 3.200 persones de 
públic en general. Mitjana per jornada: 480 persones. 

Les dades globals de tot l’any són: 40 jornades, 3.200 persones de públic relacionades amb els 
participants, 24.800 persones de públic en general i la mitjana total per jornada va ser de 700 persones. 
 
PUNT 45. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. FRANCISCA MORA VENY 
A LA SRA. MARGALIDA PUIGSERVER (CRITERIS SELECCIÓ DIRECTORS 
RESIDÈNCIES) 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
El Departament de Dependència ha sofert i segueix sofrint canvis habitualment, creant 
així una sensació de malestar i sense poder concentrar-se en la feina a fer. A més, hem 
vist en premsa algunes notícies que no són bones respecte al departament en qüestió. 
 
Voldríem saber quins són dels criteris  del Departament de Benestar, concretament de la 
Direcció Insular de Dependència per seleccionar els directors de residències de la 
tercera edat depenents del Consell de Mallorca 
 
 

La Sra. MORA (El Pi-Proposta per les Illes) recorda que en el passat Ple varen demanar els motius de la 
dimissió de la directora insular de Dependència i assenyala que la pregunta d’avui hi està relacionada 
perquè el departament de Dependència ha sofert i sofreix canvis constantment, creant-se així una sensació 
de malestar que provoca que el personal no es pugui concentrar en la feina perquè els tècnics s’han 
d’adaptar, cada vegada, a un nou càrrec responsable del departament. 

Tot seguit formula la pregunta en els seus termes matisant que ha sortit en premsa que tots els càrrecs 
nomenats estan vinculats amb Amadip-Esment i que també tenen una vinculació directa o indirecta amb 
el batle de Palma. Un d’aquests càrrecs és la dona del batle de Palma, l’altre és la germana de la regidora 
mà dreta del batle de Palma, entre d’altres. 

El Sr. DE JUAN (vicepresident 1r de l’IMAS) fa palès que la primera dissertació de la Sra. Mora no té res 
a veure amb la pregunta en sí, la qual fa referència als directors de residències i tot el que s’ha esmentat 
no té res a veure amb els criteris de selecció de directors de residències i, per tant, són dues preguntes en 
una. 

La Sra. MORA nega que siguin dues preguntes i aclareix que, per exemple, la Sra. Regina Moll ha estat 
nomenada directora d’un centre. 

El Sr. DE JUAN li fa veure que està equivocada perquè la Sra. Moll ha estat nomenada directora insular, 
que és un càrrec polític, i aprofita per demanar-li rigor a la Sra. Mora a l’hora de fer certes afirmacions 
atès que la seva exposició s’ha basat en un article d’opinió d’un periodista. 
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A continuació convida la Sra. Mora a fer-li una interpel· lació un dia per així poder parlar de tots els 
projectes que s’estan fent des de l’àrea d’Atenció a la Dependència com, per exemple, el pavelló C, el 
servei d’ajuda a domicili, la nova unitat de convalescència, etc. 

Quant als criteris de selecció de directors de residències, diu que són molt clars i són els figuren en la 
mateixa relació de llocs de treball: han de ser funcionaris de carrera i poden ser tant del Consell de 
Mallorca com del Govern de les Illes Balears.  

Així doncs, el nomenament se fa entre els funcionaris de carrera seguint els criteris de mèrit i de 
capacitat. Actualment hi ha 4 residències, 3 de les quals estan dirigides per funcionaris de l’IMAS i en 
l’altra residència la directora és funcionària del Govern de les Illes Balears. 

Recalca que els directors de residències són funcionaris de carrera que no tenen res a veure amb criteris 
polítics i ho puntualitza perquè la Sra. Mora ha mesclat dues coses en la pregunta i, com ja li ha dit abans, 
els càrrecs polítics són nomenats d’acord amb el criteri de cada partit polític per triar la persona 
considerin que pot fer una bona feina. 

En el cas concret que s’ha exposat, es tracta d’una persona que té una gran experiència en temes de gent 
gran. Fa notar que n’estan molt contents perquè en el mes i mig de feina que duu, aquesta persona ja ha 
assolit un ritme de treball prou interessant i observa que a la Sra. Cirer ja li hagués agradat tenir en marxa, 
en el primer any de feina, tot el que tenen en marxa ara. 

El Sr. PRESIDENT interromp la intervenció per advertir de l’hora que és, que es tracta de respondre una 
pregunta i que no és una interpel· lació. 

El Sr. DE JUAN emplaça la Sra. Mora i la Sra. Cirer a què li facin una interpel· lació en cas que vulguin 
debatre sobre aquesta àrea. 
 
PUNT 46. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. JOAN ROTGER SEGUÍ AL 
SR. FRANCESC MIRALLES MASCARÓ (TANCAMENT ACTIVITATS 
CASAL SON REAL) 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Quines gestions ha duït a terme com a responsable dels programes socio-culturals a 
favor de l´Associació de Persones Majors de Petra per a que puguin continuar fent ús 
del Casal de Can Real, i desenvolupar el programes en benefici dels seus usuaris, i 
quina opinió li mereix la situació creada amb al tancament del Casal d’aquestes 
activitats? 
 

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

El Sr. JURADO (conseller executiu de Participació Ciutadana i Presidència) contesta que la propietat de 
l’edifici no és del Consell de Mallorca sinó de la Conselleria de Serveis Socials del Govern de les Illes 
Balears. 

Aleshores, el Consell de Mallorca no hi té cap competència tot i que, evidentment, hi té interès perquè es 
tracta d’una associació amb la qual té molta relació. 

A continuació informa que, segons té entès, en el casal es podran continuar fent activitats però no en 
exclusiva i aclareix que no és una decisió seva ni del Consell de Mallorca. 

Per altra banda, assenyala que al president de l’associació se li va comentar que el Consell de Mallorca té 
una línia d’ajudes –cosa que ja sabia– per a lloguers. En aquest cas, no estarien parlant del Casal de Can 
Real però, en veure que hi havia una situació en què l’associació ho estava passant malament, li varen 
voler recordar que disposaven d’aquesta possibilitat per si s’hi volien acollir i cercar una solució 
alternativa. 
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Més enllà d’això, el Consell de Mallorca únicament podria intentar mitjançar d’alguna manera però no hi 
poden donar cap solució directa ja que no és un assumpte de la seva competència.  
 
 
PUNT 47. PREGUNTA QUE FORMULA LA SR. CATALINA SOLER TORRES 
A LA SRA. SANDRA ESPEJA ALMAJANO (INFORMACIÓ SOBRE ACTE 
CONCILIACIÓ DIRECTOR INSULAR). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Ens pot informar la Consellera de Medi ambient de l’acte de conciliació amb el seu ex 
Director Insular? 
 

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

La Sra. ESPEJA (consellera executiva de Medi Ambient) respon que, efectivament, quan li varen 
demanar la primera vegada encara no tenia constància de res i, a més a més, fa constar que la temàtica de 
la denúncia no va arribar a allò que en el seu moment va sortir en premsa. 

Ara mateix hi ha un acte de conciliació per una suposada querella –primer se fa l’acte de conciliació i, 
segons com vagi, llavors s’interposa la querella– per injúries i calúmnies que segons el Sr. Ruiz hi ha 
hagut per part seva cap a ell. Finalment aclareix que aquest acte de conciliació encara no s’ha celebrat. 
 
 
PUNT 48. PREGUNTA QUE FORMULA LA SR. CATALINA SOLER TORRES 
A LA SRA. SANDRA ESPEJA ALMAJANO (TAXA UTILITZACIÓ CAMINS 
PÚBLICS VALLDEMOSSA) 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Després de l’anunci fet per l’ajuntament de Valldemossa on es manifesta que a partir 
d’ara cobrarà una taxa per la utilització dels camins públics del municipi, quina opinió li 
mereix a la consellera? 
 

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

La Sra. ESPEJA (consellera executiva de Medi Ambient) reconeix que és cert que l’Ajuntament de 
Valldemossa ho ha anunciat però oficialment no ha arribat res al Departament de Medi Ambient. 

En tot cas, el que els han dit és que la taxa només s’aplicaria a grups organitzats i repeteix que, de 
moment, no en tenen constància de manera oficial ni tampoc no n’han parlat amb l’Ajuntament de 
Valldemossa. 

Afegeix que, en cas que se n’aprovi l’ordenança, afectaria camins públics municipals la titularitat dels 
quals és de l’Ajuntament de Valldemossa i, per tant, de competència plena municipal i, en conseqüència, 
no afectaria la ruta de pedra en sec. 

Remarca que aquesta és la informació que li consta sense que hi hagi hagut cap notificació oficial i, per 
tant, és un assumpte 100% competència de l’Ajuntament de Valldemossa. Fa notar que la línia del 
Departament de Medi Ambient no seria aquesta però no els camins municipals són competència dels 
ajuntaments. 
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PUNT 49. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. MARGALIDA ROIG 
CATANY AL SR. COSME BONET BONET (CALENDARI PAGAMENT 
DEUTE CAIB) 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
La Consellera d’Hisenda del Govern de les Illes Balears ja li ha entregat el calendari de 
pagaments del deute que manté la CAIB amb el Consell de Mallorca? 
 
 

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

El Sr. BONET (conseller executiu d’Economia i Hisenda) li respon que, igual que ja s’ha contestat en 
diverses ocasions, estan treballant amb la Conselleria d’Hisenda per establir aquest calendari de pagament 
per posar al dia el tema de les bestretes però encara no el tenen. 

Així doncs, la resposta és que no tenen el calendari tot i que li consta que s’hi està fent feina, com així ha 
indicat la Sra. Roig i també es va comentar en seu parlamentària. 

De la passada legislatura no varen trobar cap calendari ni la consellera del Govern de les Illes Balears 
tampoc no n’ha trobat cap de la passada legislatura però assegura que n’han començat a parlar des de les 
primeres reunions que varen mantenir amb vista a l’elaboració dels pressuposts de 2016. 

A més a més, fa notar que la disposició addicional segona de la Llei 3/2014 estableix que el Govern de les 
Illes Balears podrà reconèixer progressivament, en funció de les disponibilitats de la hisenda autonòmica i 
els objectius anuals d’estabilitat pressupostària, el pagament d’aquestes bestretes. 

Això vol dir que el legislador, en fer aquesta llei, era conscient de les dificultats de la hisenda autonòmica 
tant per la situació de crisi econòmica que vivim com pels obligats objectius de compliment de dèficit que 
limiten la seva capacitat de poder maniobrar i poder incorporar al pressupost, de manera immediata, el 
pagament d’aquestes bestretes. 

Tot i això, reitera que han mantengut contactes i reunions per tal de cercar una solució i creu que de cara 
al pressupost de l’any que ve –tant al del Consell de Mallorca com al de la Comunitat Autònoma– ja hi 
començarà a haver les primeres passes d’aquest calendari per tal que el Consell de Mallorca regularitzi la 
situació de les bestretes. 
 
PUNT 50. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. CATALINA CIRER  
ADROVER A LA SRA. MARGALIDA PUIGSERVER SERVERA (USUARIS 
UNITAT DE CONVALESCÈNCIA RESIDÈNCIA BARTOMEU QUEGLAS  DE 
FELANITX) 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Quans usuaris ha tingut a dia d’avui la nova unitat de convalescència recentment 
inaugurada a la Residència Bartomeu Quetglas de Felanitx? 
 

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

La Sra. PUIGSERVER (consellera executiva de Benestar i Drets Socials) respon que, efectivament, la 
varen inaugurar a principis d’abril i, en 15 dies, ja se varen ocupar els 10 llits. Hi va haver una punta de 
10 usuaris però ja s’han donat algunes altes i, en aquests moments, hi tenen 8 usuaris que, des d’avui 
migdia, ja deuen ser 9 i, durant tot el període de funcionament, hi han passat un total de 12 usuaris. 
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PUNT 51. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. CATALINA CIRER  
ADROVER A LA SRA. MARGALIDA PUIGSERVER SERVERA (CONVENIS 
EDIFICI “ELS SEMENTALS) 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Segueix en vigor el conveni signat entre IBISEC (Educació), IMAS i Ajuntament de 
Manacor per l’edifici de “Els Sementals” i quin futur ha de tenir aquesta infraestructura 
(Serveis socials, administratius, equipament docent...? 
 

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

La Sra. PUIGSERVER (consellera executiva de Benestar i Drets Socials) confirma que, des de setembre 
de 2015, s’han mantengut reunions per saber exactament quins usos tendria l’edifici dels Sementals. Cal 
tenir en compte també hi ha hagut canvis en la batlia de l’Ajuntament de Manacor. 

Pel setembre s’havien de reiniciar les obres i destinar l’edifici a serveis socials (50% serveis municipals i 
l’altre 50% del Consell de Mallorca). Pel febrer s’havia de fer un canvi en el conveni perquè en sortís 
l’IBISEC però després, amb el canvi de batle i a petició d’Educació, varen pensar que fos a l’inrevés, és a 
dir, que hi entrassin l’Ajuntament de Manacor i l’IBISEC i en sortís el Consell de Mallorca. 

No obstant això, la notificació de dia 29 d’abril de la Conselleria d’Educació diu que, una vegada 
quantificats els costs per adequar l’edifici a usos educatius, l’IBISEC renuncia al conveni i ara ja s’estan 
cercant altres alternatives. 

Per al proper dia 26 de maig tenen prevista una reunió amb l’Ajuntament de Manacor per tornar a 
reprendre les negociacions perquè el Consell de Mallorca es torni a quedar l’ús de l’edifici dels Sementals 
per destinar-lo a serveis socials. Per tant, l’IBISEC sortirà del conveni –se n’està tramitant la sortida– i 
mentrestant se n’està parlant amb l’Ajuntament de Manacor. 
 
PUNT 52. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. CATALINA CIRER  
ADROVER A LA SRA. MARGALIDA PUIGSERVER SERVERA 
(NEGOCIACIONS TRASPÀS COMPETÈNCIES DROGODEPENDÈNCIES) 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
En quin punt de les negociacions es troba el traspàs al Govern de la competència de 
drogodependència? 
 

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

La Sra. PUIGSERVER (consellera executiva de Benestar i Drets Socials) contesta que el tema continua 
essent una qüestió complexa però sí que ja s’ha celebrat una primera reunió amb la consellera de Sanitat 
allà on li han presentat aquesta demanda i la proposta de traspàs. 

De moment, no han rebut cap negativa i sembla ser que hi ha una certa voluntat de fer-ho, encara que no 
hi ha res signat si bé la intenció sí que és que Sanitat assumeixi tots els CAD de les Illes Balears.  

Aquest serà un procediment que durà el seu temps per la seva complexitat però vol destacar que són 
sabedors que existeix la voluntat d’iniciar el traspàs de la competència per Eivissa. Fa palès que el 
Consell de Mallorca també continua amb aquesta intenció i informa que ben aviat se’n farà una altra 
reunió per fixar un poc els terminis. 
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PRECS  
 

El Sr. ROVIRA (PP) manifesta que han sabut que es retira el punt de donar de compte de les liquidacions 
però voldria que constàs en acta –i pensa que tots els grups de l’oposició hi estaran d’acord– que sol· licita 
que els enviïn còpia dels informes d’Intervenció General de cadascuna de les liquidacions així com còpia 
de l’informe d’estabilitat pressupostària que s’havia incorporat a la documentació del Ple. 

El Sr. BONET (conseller executiu d’Economia i Hisenda) aclareix que tenen intenció de retirar aquest 
punt de liquidacions del despatx extraordinari perquè l’oposició pugui tenir la documentació així com 
toca. 

Puntualitza que, atès que només es tractava de donar-ne compte, no hi hauria problema però tampoc no hi 
ha inconvenient per retirar el punt de l’ordre del dia d’avui per tal que l’oposició tengui tots els informes. 
 
III) DESPATX EXTRAORDINARI 

 

PRIMER PUNT DESPATX EXTRAORDINARI. MOCIÓ DEL GRUP DE 
CONSELLERS DEL PARTIT POPULAR SOBRE L’EXPEDIENT DE 
PATRIMONI DEL MONUMENT DE SA FEIXINA. 

Es dóna compte de la següent moció: 

Atès que l’expedient d’incoació de catalogació del monument de Sa Feixina al Consell 
de Mallorca no està tancat, i la decisió no és ferma degut a la presentació d’un recurs 
d’alçada per part de la plataforma Salvem Sa Feixina. 
 
Atès que l’Ajuntament de Palma ha incoat expedient de demolició del monument de Sa 
Feixina, i que dia 5 va finalitzar el termini l’exposició pública. 
 
Atès, que la Llei de Patrimoni de les Illes Balears al seu article 113 estableix que 
“Els òrgans dels consells insulars responsables de la tramitació dels procediments 

sancionadors, adoptarà mitjançant resolució motivada, les mesures de protecció i 

conservació dels béns integrants del patrimoni històric, tan aviat com tinguin notícia 

que es realitzin, o que s'han realitzat, actuacions constitutives d'infracció 

administrativa, sense que sigui necessària l'adopció prèvia de l'acord d'iniciació del 

procediment.” 

 
Atès el risc que l’Ajuntament de Palma realitzi qualque actuació, sense que el Consell 
de Mallorca hagi resolt l’expedient de catalogació del monument de Sa Feixina de 
forma definitiva i ferma. Es fa necessari que el Consell de Mallorca adopti mesures 
cautelars de protecció mentre no hi hagi resolució definitiva en relació a aquest 
monument. 

 
ACORD 
 
El Consell de Mallorca adoptarà les mesures cautelars adients en relació al monument 
de Sa Feixina, i comunicarà aquestes a l’Ajuntament de Palma, mentre no s’hagi adoptat 
resolució definitiva per part del Consell de Mallorca en relació al monument. 
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El Sr. ROVIRA (PP) intervé per justificar la urgència. 

En aquest sentit indica que no han presentat aquesta moció amb la intenció d’allargar el Ple ni d’entrar en 
un debat que ja està suficientment substanciat tant en els mitjans de comunicació com en la societat sinó 
perquè veuen que és urgent que el Consell de Mallorca adopti mesures ja que l’expedient de sa Feixina no 
està tancat i, per tant, no hi ha una decisió ferma i, vist que hi ha un recurs en marxa que s’ha de resoldre, 
consideren que seria molt important prendre’n mesures cautelars urgents ja que l’Ajuntament de Palma, 
tot obviant que la decisió del Consell de Mallorca no és ferma, està acabant de tramitar l’expedient de 
demolició del monument. 

Per això, creuen que tant si ha de demolir el monument com si no, caldrà esperar a què el Consell de 
Mallorca es pronunciï, d’una forma definitiva, sobre si s’ha d’incoar o no un expedient de protecció del 
monument de sa Feixina, amb independència que la incoació llavors comporti no la seva protecció. 

En qualsevol cas, abans que l’Ajuntament prengui cap decisió sobre el monument de sa Feixina i fins i tot 
abans d’aprovar-ne el projecte de demolició, hauria d’esperar a què el Consell de Mallorca s’hi pronunciï 
i a què tota la tramitació administrativa d’aquesta institució estigui conclosa. 

Per aquest motiu i d’una forma urgent, s’ha sol· licitat que se’n prenguin mesures i no se podia esperar un 
mes, calia fer-ho aquesta setmana. 

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

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 
al polèmic tema del monòlit de sa Feixina, exposa el següent: 

Destruir el memorial de sa Feixina s’ha convertit en l’obsessió de l’actual Pacte d’Esquerres. ICOMOS en 
contra, ARCA en contra, el poble en contra i ells segueixen amb la seva obstinació de destrucció. 

Voler imposar assumptes que no duien en el programa que oferiren als electors perquè els votessin, és 
perjudicar-se a si mateix, a la democràcia i al poble. No té cap raonament lògic. 

Els senyors Hila i Ensenyat haurien de ser conscients que estan al servei de tots els palmesans i 
mallorquins i no sentir-se hostatges d’un pacte. Amb un 85% dels ciutadans en contra de l’esbucament del 
monument, els senyors Hila i Ensenyat han de ser coherents i convocar una consulta perquè decideixi la 
ciutadania. 

Ens demanam: Tal vegada als països que patiren l’ocupació nazi, com Itàlia, no conserven els monuments 
d’aquest temps i de l’estètica monumental i dictadora de Mussolini? O per què Alemanya no ha destruït 
els camps de concentració i les càmeres de la mort de les seves terres? La casa de Hitler, a Àustria, es 
manté i això no significa un enaltiment del nazisme, ja que són indrets on es poden explicar els fets 
històrics de forma didàctica als alumnes dels col· legis. 

La manera de no repetir una guerra civil és recordar-la. Els partits d’esquerres que formen el Pacte perden 
l’oportunitat que aquest monòlit pugui erigir-se com a record dels dos bàndols. Suprimits els signes 
partidistes, la nostra entitat és de l’opinió que bastaria posar-hi una placa que digués el següent: ‘Per la 
pau, per la solidaritat i per la germanor entre tots!’ 

Tornant la mirada enrere, en ple franquisme, una sola organització resistia, amb certa força, la dictadura: 
el Partit Comunista. L’any 1956 llançà l’històric manifest de reconciliació: ‘Nosotros, hijos de los 

vencedores y los vencidos’. Fou el germen de la Transició. L’ideal de reconciliació ha impregnat el 
pensament de l’esquerra lúcida des de llavors ençà. L’anhel de reconciliació ja va ser exposat, amb 
genialitat, per l’heroic president de la República, Manuel Azaña, el 18 de juliol de 1938, en plena guerra, 
quan parlava de pau, pietat i perdó. 

A més a més, cal recordar que els tres partits d’esquerres a Palma es varen comprometre a protegir el 
patrimoni i així ho varen afirmar en la seva primera aparició junts, davant la façana de l’edifici Can 
Bibiloni. 
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La Unió d’Associacions de Mallorca s’alinea amb l’opinió d’ARCA, una entitat amb un prestigi 
indiscutible i una honestedat irreprotxable en el manteniment de l’actual monòlit despullat ja de 
simbologia franquista. I a una entitat tan coherent i exemplar com ARCA se l’ha de respectar sempre 
perquè, segons el nostre parer, sap més de patrimoni ARCA que els equips de govern de Cort i del 
Consell de Mallorca junts. 

Els senyors Hila i Ensenyat han de ser conscients que, per damunt d’un pacte subscrit entre ells després 
de les eleccions, està la voluntat dels palmesans que són els autèntics amos de la ciutat. Els senyors Hila i 
Ensenyat són simples administradors i, com a tal, no poden prendre decisions irreversibles sense consultar 
la ciutadania. 

Tampoc no s’ha d’oblidar que aquest monument, en gran part, fou subvencionat per cataliners ja que se’n 
va obrir una recol·lecta popular catalinera amb aquesta finalitat. 

Per finalitzar, demanam: amb la doblerada que costaria aquesta demolició, no valdria més gastar-se els 
doblers en donar menjar als cada dia més nombrosos palmesans que passen fam i ho passen molt 
malament per poder subsistir? 

Sa Feixina no se toca! Sa Feixina no se toca! Sa Feixina no se toca!” 

El Sr. ROVIRA (PP) comença dient que no repetirà tots els arguments que ja varen exposar en el seu 
moment sobre la necessitat de mantenir el monument de sa Feixina. 

Creu que està clar que és un monument que, en el seu moment, va comptar amb l’acord unànime de 
l’Ajuntament de Palma per llevar-li tota la simbologia i mantenir-lo adaptat a la Llei de memòria 
històrica. 

Fa constar que, en aquests moments, no estan en absolut d’acord, tant a l’Ajuntament de Palma com al 
Consell de Mallorca, amb utilitzar aquest tema de la forma política que s’està fent per rompre el diàleg 
que dugué, en el seu moment, a la unanimitat en la protecció del monument i el seu manteniment llevant-
li tota la simbologia que pogués molestar a qualsevol ciutadà de Palma. 

Simplement volia insistir en la urgència de prendre un acord, per part del Consell de Mallorca, per evitar 
que l’Ajuntament de Palma adopti mesures irreversibles i puntualitza que s’està referint al fet que, en 
aquests moments, fins i tot ha conclòs el termini d’al· legacions al projecte de demolició del monument. 
Per tant, l’Ajuntament de Palma està en disposició pràcticament immediata d’esbucar el monument i, si 
això se produeix, serà una actuació irreversible. 

Considera que el Consell de Mallorca, com a protector del patrimoni i màxim responsable del patrimoni a 
Mallorca, ha d’acabar de gestionar els seus expedients. 

Ara per ara hi ha interposat un recurs d’alçada presentat per a la protecció del monument de sa Feixina i 
opina que, com deia el Sr. Miralles en el si de la Comissió de Patrimoni, el procediment ha de seguir i el 
Consell de Mallorca s’ha de prendre el temps que sigui necessari per estudiar el recurs d’alçada i prendre 
les decisions que hagi de prendre però, mentrestant, li pareix que és imprescindible l’adopció de mesures 
cautelars. 

El fet que tothom sàpiga que això està en marxa i el fet que tothom hagi llegit als diaris que hi ha un 
recurs d’alçada i que en uns dies el rebin per poder-hi fer al· legacions, no implica que oficialment no 
s’hagin de prendre les mesures necessàries perquè l’Ajuntament de Palma no adopti cap mesura al 
respecte sota l’excusa que, oficialment, ningú no li ha comunicat que no pot demolir el monument mentre 
el Consell de Mallorca no hagi acabat de tramitar els seus expedients. 

A més a més, avança que el contingut del recurs d’alçada és possiblement molt veraç i seriós i tothom 
s’ha prendre molt seriosament la protecció i la incoació de l’expedient. Puntualitza que ho diu perquè, 
evidentment, no s’està parlant d’un bé immoble sobre el qual ningú no tengui dubtes que no s’ha de 
protegir. 

Al respecte destaca que s’està parlant d’un monument ubicat a Palma, que no pot ser traslladat i sobre el 
qual hi ha múltiples informes a favor de la seva protecció així com nombroses entitats que s’ha manifestat 
a favor d’aquesta protecció. 
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Per tant, hi ha dubtes –el PP no en té– o n’hi pot haver a nivell tècnic i jurídic sobre si s’ha d’oferir algun 
tipus de protecció a aquest monument, ja sigui la catalogació de BIC, la catalogació del Consell de 
Mallorca o la catalogació com a bé protegit municipal. 

Per això i mentre no se’n prengui una decisió derivada del recurs i s’incoï l’expedient corresponent, no se 
poden prendre mesures contra el monument i, per aquesta raó, demanen que, sense més dilació, aquesta 
setmana el Consell de Mallorca emeti algun acord dirigit a l’Ajuntament de Palma en el sentit de 
demanar-li cautela sobre el monument i que no adopti cap mesura abans que se’n concloguin els 
expedients. 

La Sra. SERRA (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) anuncia que seu Grup dóna suport a la moció del 
Grup Popular. 

Fa constar que el passat divendres el grup municipal de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía va presentar 
al· legacions, davant la Junta de Govern de l’Ajuntament de Palma, sobre la demolició del monument de 
sa Feixina. 

Consideren que és inadmissible que un equip de govern, que està per atendre allò que reclama la 
ciutadania, faci cas omís del que un 85% del poble li reclama i, fins i tot, ni escolta entitats com ARCA i 
ICOMOS. 

Estan davant una decisió política que creuen que és tremendament dictatorial. La història s’ha de recordar 
per no caure en els mateixos errors. Per tot això, el seu Grup votarà a favor d’aquesta moció i aprofita per 
recordar que rectificar és de savis. 

El Sr. AMENGUAL (El Pi-Proposta per les Illes) assenyala que fa un mes varen debatre una moció 
referida al monument de sa Feixina i indica que el seu Grup, en aquell moment, es va pronunciar dient, 
que si qualcú havia de dir si s’havia de protegir o no aquest monument, havia de ser la Comissió Insular 
de Patrimoni. 

La Comissió Insular de Patrimoni ja s’ha pronunciat al respecte i, com bé deia el Sr. Rovira, s’hi han 
interposat dos recursos d’alçada contra aquesta resolució i, en conseqüència, s’ha obert una peça separada 
i s’ha demanat la suspensió, per la via administrativa, de l’acte. 

El seu Grup entén que aquest Ple no ha d’entrar en temes tècnics jurídics perquè pot passar que els 
juristes de la casa facin un pronunciament contrari al que s’acordi al Ple.  

També cal pensar que els responsables de l’Ajuntament de Palma actuaran amb total prudència i cautela 
tota vegada que, a dia d’avui, aquest acte administratiu no és ferm atès que està recorregut mitjançant dos 
recursos d’alçada. 

Així doncs, el seu Grup s’abstendrà en la votació d’aquesta suspensió cautelar que demana el PP a través 
de la seva moció. 

El Sr. MIRALLES (conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports) manifesta que, per deferència a 
l’oposició i a la proposta, han acceptat la urgència d’aquesta moció i fa notar que ho diu perquè es valori 
el fet d’haver acceptat el debat d’aquesta moció malgrat que l’equip de govern no comparteix el seu 
contingut. 

Anuncia, tot seguit, que voldria aclarir un parell de coses. En aquest sentit diu que al Consell de Mallorca 
no existeix un expedient de demolició del monument de sa Feixina. El que hi ha al Consell de Mallorca, 
atès que no s’ha conclòs l’expedient administratiu, és un expedient que insta a revisar si el monument de 
sa Feixina mereix una protecció com a bé d’interès cultural o bé catalogat. 

Els recursos d’alçada interposats s’han de resoldre, al més aviat possible, com així es va resoldre la 
petició d’incoació de bé d’interès cultural. 

Assenyala que comparteix l’argument exposat pel Sr. Amengual en el sentit que el Ple del Consell de 
Mallorca s’hauria de mantenir al marge d’una qüestió tècnica, com ha fet fins ara. Els tècnics, en el seu 
moment, ja varen fer la seva valoració tècnica que es va traslladar a la Ponència Tècnica de Patrimoni, 
llavors es va elevar a la Comissió Insular de Patrimoni i va ser molt clara. 

Els recursos existents a dia d’avui no afegeixen elements patrimonials nous que facin pensar que el criteri 
tècnic hagi de canviar. Això no obstant, no és qui per dir-ho però entén que els tècnics sabran triar quina 
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és la millor decisió tècnica a l’hora de tenir en compte els valors patrimonials que té el monòlit de sa 
Feixina. 

Quant al plantejament de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, que diu que el 85% de la població està en 
contra de demolició del monòlit, assegura que no disposa de dades per contrastar aquesta afirmació. 

Així mateix Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía li demana que rectifiqui i, en aquest sentit, els planteja 
què ha de rectificar, atès que el Consell de Mallorca no ha fet res més que donar suport a l’informe dels 
tècnics de la casa, que són els experts del Consell de Mallorca en temes patrimonials, i creu que tampoc 
no hi ha més marge d’actuació per part de la institució. 

Més enllà de les consideracions avui exposades, manifesta que els agradaria que el debat que hi ha a 
l’Ajuntament de Palma no se traslladàs al Consell de Mallorca i matisa que, d’acord amb les paraules del 
Sr. Amengual, és una qüestió d’oportunitat de la institució que preveu, en aquest cas, iniciar un expedient 
de demolició d’aquest monòlit. 

El Sr. ROVIRA lamenta la posició dels partits de l’equip de govern perquè el PP no està demanant que es 
pronunciïn sobre si consideren que el monument de sa Feixina s’ha de mantenir o s’ha demolir. 
Simplement els demanen que adoptin les mesures cautelars per evitar que s’esbuqui abans que s’hagin 
pogut prendre les decisions oportunes sobre si val la pena o no defensar aquest monument. 

No entrarà a debatre si el monument té valors patrimonials o no però sí en exigir que el Consell de 
Mallorca hi actuï, de la mateixa manera que segurament actuaria contra qualsevol particular que 
pretengués esbucar algun element amb qualque característica que pogués tenir algun valor patrimonial des 
del moment en què qualcú hagués presentat una petició o un recurs per protegir aquell element 
patrimonial. 

Assegura que no dubta del fet que un ajuntament com el Palma farà les coses bé i de manera legal però, 
en aquests moments i davant els indicis que dóna l’equip de govern de l’Ajuntament de Palma, dubta que 
actuï amb responsabilitat. 

Ara per ara únicament sap que el Consell de Mallorca oficialment no li ha dit a l’Ajuntament de Palma 
que aquest expedient no és ferm. Recalca que no li consta que l’Ajuntament de Palma sàpiga oficialment 
que aquest expedient és ferm. Tampoc no li consta que l’Ajuntament ho hagi demanat. 

Per tant pensa que, encara que ho hagin llegit en premsa, l’Ajuntament de Palma no se’n vol donar per 
assabentat perquè està tramitant un expedient de demolició i creu que, si l’estan tramitant, és perquè no té 
cap interès en esperar que el Consell de Mallorca resolgui els recursos. 

Adverteix que a un ciutadà particular o a una empresa no els deixarien fer el seu camí sense dir-los, com a 
mínim, oficialment i al més aviat possible que anassin alerta perquè l’expedient no està conclòs. 

Aleshores, el Grup Popular està demanant que el Consell de Mallorca li digui a l’Ajuntament de Palma 
que l’expedient no és ferm i que no pot fer res al monument fins que no sigui ferm, petició que no és 
quelcom rar o estrany com perquè políticament no pugui ser assumida per tots donat que l’expedient de 
l’Ajuntament de Palma continua en marxa i ningú no li ha dit oficialment que no poden esbucar el 
monument fins que el Consell de Mallorca en prengui una decisió definitiva. 

El Sr. MIRALLES comenta que just pot reiterar els arguments exposats i, amb relació a les mesures 
cautelars, indica que no dubta que, si els tècnics de Patrimoni veuen necessari dictaminar una ordre de 
precaució, ho faran. 

Recorda, igualment, que ja varen manifestar que el procediment estableix que s’ha de donar trasllat a tots 
els interessats en aquests recursos que s’han interposat i, per tant, entén que també l’Ajuntament de Palma 
figura entre aquests interessats. 

Finalment assenyala novament que no volen interferir en el procediment administratiu que s’està 
tramitant a l’Ajuntament de Palma i, precisament per això, reitera que, de la mateixa manera que no han 
tengut arguments tècnics que sostenguin la protecció d’aquest monòlit, entén que políticament tampoc no 
s’ha d’intervenir en aquesta decisió. 
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Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per deu vots a favor (PP i Ciudadanos-Partido 
de la Ciudadanía), devuit vots en contra (PSOE, MÉS per Mallorca, Podem Mallorca) i 
dues abstencions (El Pi-Proposta per les Illes). 
 

Es troben absents la Sra. Salom Coll, el Sr. Serra Comas i la Sra. Mora Veny. 
 

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari general, estenc aquesta acta  
amb plecs de paper números de A Nº 13656 a  A  Nº  13968.  

 

El secretari general              El president 
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DECRETS DE PRESIDÈNCIA    

DEPARTAMENT DATA 
DECRET 

TEMA COMENTARI DESTINATARI IMPORT 

AGÈNCIA 
DISCIPLINA 
URBANÍSTICA 

21-3-16 AUTORITZAR COMPATIBILITAT ACTIVITATS PÚBLIQUES B.T.T  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

5-4-16 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONTENCIÓS 
ADMINISTRATIU NÚM. 3 DE PALMA, 
PROCEDIMENT ORDINARI 35/2016 

NÚM.D.41/16  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

5-4-16 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ NÚM.7 DE 
PALMA, DILIGÈNCIES PRÈVIES 3/2016 

NÚM.D.40/16  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

14-3-16 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ NÚM.1 DE 
PALMA, DILIGÈNCIES PRÈVIES 216/2012 

NÚM.D.33/16  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

31-3-16 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ NÚM.2 
INCA , DILIGÈNCIES PRÈVIES 134/2016 

NÚM.D.39/16  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

31-3-16 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONTENCIÓS 
ADMINISTRATIU NÚM.3 DE PALMA, P.O 
39/2016 

NÚM.D.38/16  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

21-3-16 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONTENCIÓS 
ADMINISTRATIU NÚM.1 DE PALMA, P.O 
18/2016 

NÚM.D.34/16  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

23-3-16 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ NÚM.9 DE 
PALMA, DILIGÈNCIES PRÈVIES 317/2016 

NÚM.D.37/16  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

23-3-16 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONT.ADMINISTRATIU 
NÚM.3 DE PALMA, PO 14/2016 

NÚM.D.36/16  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

22-3-16 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONT.ADMINISTRATIU 
NÚM.3 DE PALMA, ACTUACIONS PA 78/16 

NÚM.D.35/16  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

15-4-16 INTERPOSICIÓ RECURS APEL.LACIÓ CONTRA LA 163/2016, 
ACTUACIONS PO 167/2012 

NÚM.D. 44/16  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

12-4-16 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ NÚM.3 DE 
PALMA, DILIGÈNCIES PRÈVIES 150/2016 

NÚM.D. 43/16  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

12-4-16 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ NÚM.6 DE 
PALMA, DILIGÈNCIES PRÈVIES 161/2016 

NÚM.D. 42/16  

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

12-2-16 DESESTIMAR RECURS ALÇADA CONTRA RESOLUCIÓ DE 
DIA 13 AGOST 2015 

ASS. CULTURAL 
QUANTA ART 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

12-2-16 DESESTIMAR RECURS ALÇADA CONTRA RESOLUCIÓ DE 
DIA 13 AGOST 2015 

ASS. CULTURAL 
CULTUR UP 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

3-3-16 AUTORITZAR DESPLAÇAMENT A UNA REUNIÓ DE LA 
COMISSIÓ DE RELACIONS 
INTERNACIONALS A LA FEMP A MADRID EL 
DIA 4 DE MARÇ DE 2016 

FRANCESC MIRALLES 
MASCARO 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

7-3-16 AUTORITZAR AUTORITZAR DESPLAÇAMENT ACTA 
INAUGURAL DE EXPOSICIÓ TONI CATANY A 
BARCELONA EL DIA 14 DE MARÇ DE 2016 

FRANCESC MIRALLES 
MASCARO 
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MEDI AMBIENT 6-3-16 AUTORITZAR DESPLAÇAMENT DE LA CONSELLERA A 
ALEMANYA PER ASSISTIR A LA REUNIÓ DE 
TREBALL PER CONÉIXER EL SISTEMA DE 
DIPÒSIT ENVASOS CELEBRADA ELS DIES 
27 I 28 DE GENER DE 2016 

SANDRA ESPEJA 
ALMAJANO 

MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

7-4-16 NOMENAMENT SECRETARI GRUP POLÍTIC RICARDO MACHO JUAN 

MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

7-4-16 CESSAMENT SECRETARI 2N. GRUP POLÍTIC RICARDO MACHO JUAN 

MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

1-4-16 ABONAMENT AJUDA ESCOLARITAT REGINA MOLL 
KAMMERICH 

MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

22-3-16 INCLOURE NÓMINA MES ABRIL 2016 DIETES PER 
ASSISTÈNCIA AL PLE 

VEURE RELACIÓ 7995,88 

MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

15-3-16 REDUIR IMPORT COMPLEMENT ESPECIFIC PER 
COMPATIBILITAT ACTIVITATS PRIVADES 

C.P.M  

MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

13-4-16 ABONAMENT  AJUDA ESCOLARITAT RAFEL MARIA CREUS 
OLIVER 

MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

12-4-16 DESESTIMAR RECURS ALÇADA CONTRA RESOLUCIÓ DE 
LA CONSELLERA EXECUTIVA DE 
MODERNITZACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA DE 2 
MARÇ DE 2016 

N.R.S  

PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRES. 

21-3-16 CONVALIDAR RESOLUCIÓ DE DIA 19 DE GENER DE 2016, 
DESPESA DERIVADA PROVISIÓ DE FONS 

ALEJANDRO GONZÁLEZ 
SALINAS 

300 

PRESIDÈNCIA 8-4-16 DESIGNAR REPRESENTANT EN LA COMISSIÓ 
INTERINSULAR DE COORDINACIÓ DE 
ORDENACIÓ TURÍSTICA 

COSME BONET BONET 

PRESIDÈNCIA 7-4-16 REVOCAR LA SECRETARIA DE LA COMISSIÓ DE 
TRANSPARÈNCIA I DELEGAR AMB EL 
SECRETARI ADJUNT 

CATALINA BONET 
BONET 

PRESIDÈNCIA 14-4-16 DESIGNACIÓ REPRESENTANTS EN EL GRUP DE FEINA 
DE RECURSOS HÍDRICS CREAT PE LA 
CONFERÈNCIA DE PRESIDENTS 

MERCEDES GARRIDO 
RODRÍGUEZ 

SECRETARIA 
GENERAL 

14-3-16 APROVAR INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE INSULAR 
ENTITATS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
DEL CIM 

CREU ROJA A LES 
ILLES BALEARS 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCTUR
ES 

18-3-16 DESESTIMAR  RECLAMACIÓ DE DATA 15 MARÇ DE 2016, 
NÚM. REGISTRE ENTRADA 1678 MILLORA 
ACCESSOS AUTOPISTA DE LLEVANT MA-19, 
EXP.2/2013 

UTE VIAS Y 
CONSTRUCCIONES SA 
Y EXCAVACIONES 
HORTA S.A 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCTUR
ES 

9-3-16 DECRET INCOACIÓ EXPEDIENT DE RESOLUCIÓ CONTRACTUAL 
OBRES PROJECTE CONSTRUCTIU MILLORA 
NOUS ACCESSOS DES DE AUTOPISTA DE 
LLEVANT MA-19 A MERCAPALMA 

UTE VIAS I 
CONSTRUCCIONES SA I 
EXCAVACIONES HORTA 
SA 
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RESOLUCIONS CONSELLERS     

DEPARTAMENT DATA 
DECRET 

TEMA COMENTARI DESTINATARI IMPORT 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

15-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DELS SERVEIS 
ADMINISTRATIUS  
 
REF. Q/2015/2961 

VIAJES MARTEL, SL 132,64 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

15-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE L'EDIFICI KREKOVIC 
 
RE. Q2015/2965 

VARIS 851,28 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

15-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DELS SERVEIS 
ADMINISTRATIUS 
 
REF. Q/2015/2957 

VARIS 1445,6 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

15-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS 
 
REF. Q/2015/2968 

VARIS 7651,02 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

15-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE CULTURA 
 
REF. Q/2015/2979 

VARIS 91911,57 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

15-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DERIVADES DE 
L'ORGANITZACIÓ DE LA DESFILADA DEL 
CARRO TRIOMFAL DE LA BEATA 2015 

TRES, SERVEIS 
CULTURALS, SL 

21726,55 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

15-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DERIVADES DE LA COMPRA DE 
90 CAPSES DE PAPER DIN A-4 80GR 

CANON ESPAÑA, SA 1143,45 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-12-15 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

DONAR CONFORMITAT I AUTORITZAR 
L'ABONAMENT 
 
NOV-2015 

A.R.S.E. 12,49 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ CONCEDIDAD PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT 
ESPORTIVA DELS CLUBS ESPORTIUS DE 
MALLORCA 

CENTRE D'ESTUDI DE 
JUDO RENSHINKAN 

1335 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES NOV-2015 PRÒRROGA 
CONTRACTE DEL SERVEI INFORMÀTIC PER 
AL MANTENIMENT  I MILLORA DE LA WEB 
WWW.ESPORTBASEMALLORCA.NET 

INSTRUMENTOS 
CIENTÍFICOS, SA 

2486,99 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL CONTRACTE DE 
SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL TÈXTIL 
ESPORTIU I DE MATERIAL ESPORTIU 
FUNGIBLE 

PLAÇA 18, SL 17863,23 
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DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL CONTRACTE DE 
SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL TÈXTIL 
ESPORTIU I DE MATERIAL ESPORTIU 
FUNGIBLE 

FEIM ESPORT, SL 27915,96 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES NOV I DES 2015 DEL 
CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE 
TROFEUS PER A LES ACTIVITATS I 
ESDEVENIMENTS ESPORTIUS A MALLORCA 
EN 2015 

EUROCEBRIAN, SL 14688,07 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL MES DE DESEMBRE-2015 
DERIVADES DE L'ORGANITZACIÓ DEL 
PROGRAMA "JOCS ESPORTIUS ESCOLARS 
2014/2015 i 2015/2016" DEL CIM 

ESPORTS 85, SL 4566,39 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES NOV-2015 DERIVADES DE 
L'ORGANITZACIÓ DEL PROGRAMA "JOCS 
ESPORTIUS ESCOLARS 2014/2015 i 
2015/2016" DEL CIM 

ESPORTS 85, SL 35617,29 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES OCT-2015 DERIVADES DE 
L'ORGANITZACIÓ DEL PROGRAMA "JOCS 
ESPORTIUS ESCOLARS 2014/15 i 2015/16" 
DEL CIM 

ESPORTS 85, SL 42265,75 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL CONTRACTE PEL SERVEI 
D'ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 
NECESSARIS PER AL DESENVOLUPAMENT 
DE L'ANÀLISI DEL SISTEMA DE CLUBS 
VINCULATS AMB L'ESPORT ESCOLAR A 
MALLORCA 

FUNDACIÓ 
UNIVERSITAT EMPRESA 

15488 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES NOV-2015 SERVEIS 
PREVENTIUS SANITARIS PER A LES 
ACTIVITATS I ESDEVENIMENTS ESPORTIUS 
REALITZATS A MALLORCA EN 2015 

AMBUIBÉRICA, SL 5010 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES OCTUBRE-2015 (SERVEIS 
PREVENTIUS SANITARIS PER A LES 
ACTIVITATS I ELS ESDEVENIMENTS 
ESPORTIUS REALITZATS A MALLORCA EN 
2015) 

AMBUIBÉRICA, SL 10625 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES SET-2015 (SERVEIS 
PREVENTIUS SANITARIS PER A LES 
ACTIVITATS I ELS ESDEVENIMENTS 
ESPORTIUS REALITZATS A MALLORCA EN 
2015) 

AMBUIBÉRICA, SL 9708,32 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES AGOST-2015 (SERVEIS 
PREVENTIUS SANITARIS PER A LES 
ACTIVITATS I ELS ESDEVENIMENTS 
ESPORTIUS REALITZATS A MALLORCA EN 
2015) 

AMBUIBÉRICA, SL 7800 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL MES DE JULIOL-2015 
(SERVEIS PREVENTIUS SANITARIS PER A 
LES ACTIVITATS I ELS ESDEVENIMENTS 
ESPORTIUS REALITZATS A MALLORCA EN 
2015) 

AMBUIBÉRICA, SL 10795 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-12-15 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

DONAR CONFORMITAT I AUTORITZAR 
L'ABONAMENT 
 
OCT/NOV/DES 2015 

C.LL.C. 124,4 
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DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE CULTURA 
 
REF. Q/2015/3011 

VARIS 1535,6 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI  DE PATRIMONI 
 
REF. Q/2015/3010 

VARIS 10748,51 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER A 
L'ACTIVITAT DE TENNIS TAULA DE 
PROGRAMA DE L'ESPORT PER A L'EDAT 
ESCOLAR A MALLORCA (DEL 31/10/14 AL 
30/10/15) 

FEDERACIÓ DE TENNIS 
TAULA DE LES ILLES 
BALEARS 

4721,62 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES 1er CENTENARI MORT DE 
L'ARXIDUC 
 
REF. Q/2015/3003 

S.O.S. 1612 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES PER DUR A TERME L'EXPOSICIÓ 
I L'ESTAND "L'ARXIDUC LLUÍS SALVADOR I 
MALLORCA" 

TRES, SERVEIS 
CULTURALS, SL 

20142,87 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES PER DUR A TERME 
L'ORGANITZACIÓ DE "EL JARDÍ MÀGIC. ELS 
DISSABTES LLEGIM I ENS DIVERTIM A LA 
MISERICÒRDIA" 

GASTALVER 
UNIFORMIDAD Y 
MARKETING, SL 

561,2 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES PER DUR A TERME L'ACTIVITAT 
"QUAN EL JARDÍ S'ENFILA PER LA PARET" 
DINS DEL MARC DEL PROJECTE "EL JARDÍ 
MÀGIC. ELS DISSABTES LLEGIM I ENS 
DIVERTIM A LA MISERICÒRDIA" 

ARQUITECTIVES 400 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES PER DUR A TERME 
L'ESPECTACLE "PETITA LULA", DINS DEL 
MARC DEL PROJECTE "EL JARDÍ MÀGIC. 
ELS DISSABTES LLEGIM I ENS DIVERTIM A 
LA MISERICÒRDIA" 

COMPANYIA DANSA 
MARIANTÒNIA OLIVER, 
SL 

1210 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES CORRESPONENTS A 
L'ORGANITZACIÓ D'ESPECTACLES 
TEATRALS A LES BIBLIOTEQUES DE LA 
XARXA DE BIBLIOTEQUES DE MALLORCA 

S'HOSTAL DES MOIXOS, 
SLU 

3200 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DERIVADES DE 
L'ORGANITZACIÓ DE CONTACONTES A LES 
BIBLIOTEQUES DE LA XARXA DE 
BIBLIOTEQUES DE MALLORCA 

S'HOSTAL DES MOIXOS, 
SLU 

1794 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DERIVADES DE 
L'ORGANITZACIÓ DE TALLERS A LES 
BIBLIOTEQUES DE LA XARXA DE 
BIBLIOTEQUES DE MALLORCA 

ASOCIACIÓN COLORÍN 
COLORADAS 

1630 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DERIVADES DE 
L'ORGANITZACIÓ DE TALLERS A LAS 
BIBLIOTEQUES DE LA XARXA DE 
BIBLIOTEQUES DE MALLORCA 

E.A.F. 363 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DERIVADES DE 
L'ORGANITZACIÓ DE TALLERS A LES 
BIBLIOTEQUES DE LA XARXA DE 
BIBLIOTEQUES DE MALLORCA 

C.M.M. 1350 
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DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DERIVADES DE 
L'ORGANITZACIÓ D'ESPECTACLES 
TEATRALS A LES BIBLIOTEQUES DE LA 
XARXA DE BIBLIOTEQUES DE MALLORCA 

MALLORCLOWN 1675 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES CORRESPONENTS A 
L'EXPOSICIÓ "RITCH MILLER" 

VISABREN SERVICIOS 
GENERALES, SL 

1471 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES CORRESPONENTS A 
L'EXPOSICIÓ "RITCH MILLER" 

PLAÇA 18, SL 333,42 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DERIVADES DE 
L'ORGANITZACIÓ D'ESPECTACLES 
TEATRALS A LES BIBLIOTEQUES DE LA 
XARXA DE BIBLIOTEQUES DE MALLORCA 

MÚSICS DE GIRONA, 
SOCIETAT 
COOPERATIVA 
CATALANA LIMITADA 

1285 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DERIVADES DE 
L'ORGANITZACIÓ D'ESPECTACLES 
TEATRALS A LES BIBLIOTEQUES DE LA 
XARXA DE BIBLIOTEQUES DE MALLORCA 

ASSOCIACIÓ 
TEATRÈMOL 
PRODUCCIONS 

2090 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DERIVADES DE 
L'ORGANITZACIÓ D'ESPECTACLES 
TEATRALS  A LES BIBLIOTEQUES DE LA 
XARXA DE BIBLIOTEQUES DE MALLORCA 

ASSOCIACIÓ CULTURAL 
VORAMAR 

3520 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DERIVADES DE 
L'ORGANITZACIÓ D'ESPECTACLES 
TEATRALS A LES BIBLIOTEQUES DE LA 
XARXA DE BIBLIOTEQUES DE MALLORCA 

LABONITA, SOCIETAT 
COOPERATIVA 
CATALANA LIMITADA 

1270,5 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DERIVADES DE 
L'ORGANITZACIÓ DE CONTACONTES A LES 
BIBLIOTEQUES DE LA XARXA DE 
BIBLIOTEQUES DE MALLORCA 

S.Z. 2286,9 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DERIVADES DE 
L'ORGANITZACIÓ D'ESPECTACLES 
TEATRALS A LES BIBLIOTEQUES DE LA 
XARXA DE BIBLIOTEQUES DE MALLORCA 

J.M.P.F. 2074,76 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DERIVADES DE 
L'ORGANITZACIÓ DE TALLERS A LES 
BIBLIOTEQUES DE LA XARXA DE 
BIBLIOTEQUES DE MALLORCA 

ASOCIACIÓN BALER 
PARA EL FOMENTO DE 
LAS ARTES 
DECORATIVAS (ABADE) 

3890 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DERIVADES DE 
L'ORGANITZACIÓ DE CONTACONTES A LES 
BIBLIOTEQUES DE LA XARXA DE 
BIBLIOTEQUES DE MALLORCA 

A.M.C.M. 832 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DERIVADES DE 
L'ORGANITZACIÓ DE CONTACONTES A LES 
BIBLIOTEQUES DE LA XARXA DE 
BIBLIOTEQUES DE MALLORCA 

S'ALTRA SENALLA, 
ASSOCIACIÓ DE 
TENDES SOLIDÀRIES 
DE LES ILLES  

1150 
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DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DERIVADES DE 
L'ORGANITZACIÓ DE CONTACONTES A LES 
BIBLIOTEQUES DE LA XARXA DE 
BIBLIOTEQUES DE MALLORCA 

TÉ A TRES, SOCIETAT 
CIVIL 

2750 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DERIVADES DE 
L'ORGANITZACIÓ DE CONTACONTES A LES 
BIBLIOTEQUES DE LA XARXA DE 
BIBLIOTEQUES DE MALLORCA 

G.S.T. 1249,99 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DERIVADES DE 
L'ORGANITZACIÓ DE TALLERS A LES 
BIBLIOTEQUES DE LA XARXA DE 
BIBLIOTEQUES DE MALLORCA 

ARQUITECTIVES 1980 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES REUNIÓ COORDINACIÓ I 
JORNADA TÈCNICA DEL PROJECTE 
EUROPEU "ELS MOLINS: UNA ALTRA 
MIRADA" A MILLAU  (REGIÓ MIDI-PIRINEUS) 

VIAJES MARTEL, SL 680,04 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES CORRESPONENTS AL 
SUBMINISTRAMENT DE 500 MAPES RUTA 
DELS MOLINS (PROJECTE EUROREGIÓ 
"ELS MOLINS: UNA ALTRA MIRADA") 

AMADIP.ESMENT 
FUNDACION 

344,85 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DERIVADES DEL PROJECTE 
EUROPEU EUROREGIÓ  "ELS MOLINS: UNA 
ALTRA MIRADA" (SENYALÈTICA DE 6 
MOLINS) 

ROTULS MANACOR, SL 1954,15 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES CORRESPONENTS AL 
SUBMINISTRAMENT D'ENREGISTRAMENTS 
SONORS I AUDIOVISUALS DESTINATS A LA 
XARXA DE BIBLIOTEQUES DE MALLORCA 

UTE LIBER 
DISTRIBUCIONES 
EDUCATIVAS, SL-
CUENTOS DEL MUNDO 
SHALIB, SL 
(INFOBIBLIOTECAS) 

9393,22 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES CORRESPONENTS AL 
SUBMINISTRAMENT D'ENREGISTRAMENTS 
SONORS I AUDIOVISUALS DESTINATS A LA 
BIBLIOTECA DE CULTURA ARTESANA 

UTE LIBER 
DISTRIBUCIONES 
EDUCATIVAS, SL - 
CUENTOS DEL MUNDO 
SHALIB, SL 
(INFOBIBLIOTECAS) 

506,64 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES CORRESPONENTS AL 
SUBMINISTRAMENT DE LLIBRES A LA 
BIBLIOTECA DE CULTURA ARTESANA 

UTE LIBER 
DISTRIBUCIONES 
EDUCATIVAS, SL -
CUENTOS DEL MUNDO 
SHALIB, SL 
(INFOBIBLIOTECAS) 

1402,39 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES CORRESPONENTS AL 
SUBMINISTRAMENT DE LLIBRES A LA 
BIBLIOTECA DE CULTURA ARTESANA 

UTE LIBER 
DISTRIBUCIONES 
EDUCATIVAS, SL - 
CUENTOS DEL MUNDO 
SHALIB, SL 
(INFOBIBLIOTECAS) 

732,36 
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DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES CORRESPONENTS AL 
SUBMINISTRAMENT DE LLIBRES A LA 
BIBLIOTECA DE CULTURA ARTESANA 

UTE LIBER 
DISTRIBUCIONES 
EDUCATIVAS, SL.-
CUENTOS DEL MUNDO 
SHALIB, SL 
(INFOBIBLIOTEQUES) 

969,64 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES CORRESPONENTS AL 
SUBMINISTRAMENT DE PUBLICACIONS 
PERIÒDIQUES A LA XARXA DE 
BIBLIOTEQUES DE MALLORCA 

DISTRIBUIDORA 
ROTGER, SL 

4967,69 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER AL PROJECTE "SGT. 
PEPPER'S LONELY HEARTS CLUB BAND-
TRIBUT BANDES 90's MALLORCA" (AJUDES 
MINIMIS 2015) 

RUNAWAY RECORDS, 
SL 

2979 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER AL PROJECTE "DR. 
ZHASKA" (AJUDA MINIMIS 2015) 

RUNAWAY RECORDS, 
SL 

1529 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER AL PROJECTE "SOBRE 
ELS VICIS DE LES DONES I EL SEU 
TARANNÀ VARIABLE. CATÀLEG DE DONES 
ESPECIALMENT SÀVIES" (AJUDES MINIMIS 
2015) 

LLEONARD MUNTANER 
EDITOR, SL 

4858,71 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER REALITZAR DOS 
CONCERTS (CONVOCATÒRIA CIRCUIT DE 
MÚSICA TRADICIONAL ANY 2010) 

ASS. VEÏNATS DE SON 
SARDINA I SA GARRIGA 

700 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE 
DOS CONCERTS (CONVOCATÒRIA DEL 
CIRCUIT DE MÚSICA TRADICIONAL ANY 
2010) 

ASSOCIACIÓ ANTICS 
BLAVETS 

200 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER AL PROJECTE CULTURAL 
"FESTIVAL ALCÚDIAJAZZ 2013-2014" 
(CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS 2014) 

AJUNTAMENT 
D'ALCÚDIA 

3050 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

17-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT 
ESPORTIVA DELS CLUBS ESPORTIUS DE 
MALLORCA I INICI PROCEDIMENT PÈRDUA 
DRET COBRAMENT PARCIAL 

A.E. LLEVANT DE 
MANACOR FUTSAL 

870,79 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

17-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT 
ESPORTIVA DELS CLUBS ESPORTIUS DE 
MALLORCA 

CLUB BÀDMINTON CIDE 972,92 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

17-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER DONAR SUPORT AL 
PROJECTE D'ENDERROCAMENT DELS 
EDIFICIS ANNEXOS A L'EDIFICI DEL TEATRE 
PRINCIPAL D'INCA 

FUNDACIÓ TEATRE 
PRINCIPAL D'INCA 

60000 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

17-12-15 ALTRES CONCESSIÓ SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE 
(TROFEUS) PER AL DESENVOLUPAMENT 
DE L'ACTIVITAT 1r CONTROL PISTA 
TEMPORADA 2015-16 I RECONEIXEMENTS 
MÈRITS ESPORTIUS TEMPORADA 2015 

FEDERACIÓ BALEAR 
D'ATLETISME 

8647,87 
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DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

17-12-15 ALTRES CONCESSIÓ SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE 
(TROFEUS) PER AL DESENVOLUPAMENT 
DE L'ACTIVITAT "FIESTA DE FIN DE AÑO 
2015" 

ASOCIACIÓN DE ARTES 
MARCIALES LA RIBERA 

181,5 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

17-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT 
ESPORTIVA DELS CLUBS ESPORTIUS DE 
MALLORCA 

ESPANYA HOQUEI 
CLUB 

1459,38 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

17-12-15 MODIFICACIÓ DE LA 
RESOLUCIÓ 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA DE CAIXA FIXA 
 
COMPTE JUSTIFICATIU J/2015/184 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I HISENDA 

130,2 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

17-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL MESOS DE GENER  A 
OCTUBRE 2015 (SUBMINISTRAMENT 
ENERGIA ELÈCTRICA) 

ENDESA ENERGIA SAU 27829,81 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

17-12-15 ALTRES CONCESSIÓ SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE 
(TROFEUS) PER AL DESENVOLUPAMENT 
DE L'ACTIVITAT 10 KM PALMA DE 
MALLORCA 2015 

CLUB 
MULTIPALMASPORTS 

496,12 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

17-12-15 ALTRES SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE (TROFEUS) PER 
AL DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT 
MILLA CIUTAT DE PALMA 2015 

CLUB ATLETISME 
AMISTAT 

466,47 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

17-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT 
ESPORTIVA DELS CLUBS ESPORTIUS DE 
MALLORCA I INICI PROCEDIMENT PÈRDUA 
DRET COBRAMENT PARCIAL SUBVENCIÓ 

EU MOLL TENIS CLUB 470,86 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

17-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT 
ESPORTIVA DELS CLUBS ESPORTIUS DE 
MALLORCA 

BASQUET MANACOR 2432,3 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

17-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS 
 
REF. Q/2015/3014 

VARIS 775,5 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

18-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER A LA REALITZACIÓ I 
EDICIÓ DE LLIBRES, FONOGRAMES I 
AUDIOVISUALS (AUDIOVISUALS DE SANT 
ANTONI) CONV. SUBV. 2014 

AJUNTAMENT DE SA 
POBLA 

2000 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

18-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AJUT EN ESPÈCIE PER DUR A TERME LA 
REPRESENTACIÓ DE LA FUNCIÓ 
"PARASCEVE DE BLAI BONET" AL MUNICIPI 
D'ANDRATX (CAEM 2015) 

A.R.R. 1694 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

18-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AJUT EN ESPÈCIE PER DUR A TERME LA 
REPRESENTACIÓ DE LA FUNCIÓ 
"PARASCEVE" AL MUNICIPI DE SELVA 
(CAEM 2015) 

A.R.R. 1694 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

18-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AJUT EN ESPÈCIE PER DUR A TERME LA 
REPRESENTACIÓ DE L'ESPECTACLE "ELS 
CONTES DE MA MARE L'OCA" AL MUNICIPI 
DE MANACOR 

BRONNHILDE 
EKERMANS VISAGIE 
(ELS MÚSICS 
VIATGERS) 

786,5 
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DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

18-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AJUT EN ESPÈCIE PER DUR A TERME LA 
REPRESENTACIÓ DE L'ESPECTACLE 
"BAMBI" AL MUNICIPI DE SENCELLES (CAEM 
2015) 

MALLORCA SO, SA 1028,5 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

18-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AJUT EN ESPÈCIE PER DUR A TERME LA 
REPRESENTACIÓ DE L'ESPECTACLE "UN 
MATRIMONI DE BOSTON" AL MUNICIPI DE 
ST LLORENÇ (CALA MILLOR) CAEM 2015 

J.P.B. 3599,75 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

18-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AJUT EN ESPÈCIE CAEM 2015 PER DUR A 
TERME LA REPRESENTACIÓ DE 
L'ESPECTACLE "PETER PAN, LA GRAN 
AVENTURA" ALS MUNICIPIS DE FELANITX I 
ANDRATX 

MALLORCA SO, SA 9317 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

18-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AJUT EN ESPÈCIE CAEM 2015 PER DUR A 
TERME LA REPRESENTACIÓ DE 
L'ESPECTACLE "ELS MÚSICS DE BREMEN" 
ALS MUNICIPIS DE MANCOR, MURO I 
COSTITX I L'ESPECTACLE "ELS CONTES DE 
MA MARE L'OCA" A BINISSALEM 

B.E.V. (ELS MÚSICS 
VIATGERS) 

3146 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

18-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AJUT EN ESPÈCIE CAEM 2015 PER DUR A 
TERME LA REPRESENTACIÓ DE 
L'ESPECTACLE "HANNAH DELS TRES 
PAÏSOS" ALS MUNICIPIS DE BINISSALEM, 
ESPORLES, SA POBLA I BUNYOLA 

IGUANA TEATRE, SL 7260 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

18-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AJUT EN ESPÈCIE CAEM 2015 PER DUR A 
TERME LA REPRESENTACIÓ DE 
L'ESPECTACLE  "TRES NITS SENSE 
DORMIR" AL MUNICIPI DE PETRA 

GRUP TRUI MALLORCA, 
SL 

2178 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

18-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AJUT EN ESPÈCIE CAEM 2015 PER DUR A 
TERME LA REPRESENTACIÓ DE 
L'ESPECTACLE "UNA HORA I CINC MINUTS 
AMB EN PAU" AL MUNICIPI D'ALGAIDA 

P.T.R. 1185 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

18-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AJUT EN ESPÈCIE CAEM 2015 PER DUR A 
TERME LA REPRESENTACIÓ DE 
L'ESPECTACLE "TRES NITS SENSE 
DORMIR" AL MUNICIPI DE SENCELLES 

GRUP TRUI MALLORCA, 
SL 

2178 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

18-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AJUT EN ESPÈCIE CAEM 2015 PER DUR A 
TERME LA REPRESENTACIÓ DE 
L'ESPECTACLE "RINXOLETS D'OR" AL 
MUNICIPI DE PORRERES 

TIL TEATRE ELÀCTIC 
NOU, SL 

786,5 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

18-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AJUT EN ESPÈCIE CAEM 2015 PER DUR A 
TERME LA REPRESENTACIÓ DE 
L'ESPECTACLE "DELS LLARGS CAMINS" 
ALS MUNICIPIS DE SANTANYÍ I LLOSETA 

S'HOSTAL DES MOIXOS, 
SLU 

4719 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

18-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AJUT EN ESPÈCIE CAEM 2015 PER DUR A 
TERME LA REPRESENTACIÓ DE 
L'ESPECTACLE "EL GUST ÉS NOSTRE" AL 
MUNICIPI DE CAPDEPERA 

LA FORNAL 
D'ESPECTACLES, SLU 

1659,95 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

18-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AJUT EN ESPÈCIE CAEM 2015 PER DUR A 
TERME  LA REPRESENTACIÓ DE 
L'ESPECTACLE "HANNAH DELS TRES 
PAÏSOS" AL MUNICIPI DE VILAFRANCA DE 
BONANY 

IGUANA TEATRE, SI 1815 
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DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

18-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AJUT EN ESPÈCIE CAEM 2015 PER DUR A 
TERME LA REPRESENTACIÓ DE 
L'ESPECTACLE "PETER PAN, LA GRAN 
AVENTURA" AL MUNICIPI DE CAPDEPERA 

MALLORCA SO, SA 4658,5 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

18-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AJUT EN ESPÈCIE CAEM 2015 PER DUR A 
TERME LA REPRESENTCAIÓ DE 
L'ESPECTACLE "ENCORE UNE HEURE SI 
COURTE" AL MUNICIPI DE MANACOR 

P.B.B. 5445 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

18-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AJUT EN ESPÈCIE CAEM 2015 PER A LA 
REPRESENTACIÓ DE L'ESPECTACLE 
"HANNAH DELS TRES PAÏSOS" ALS 
MUNICIPIS DE SES SALINES I ALCÚDIA 

IGUANA TEATRE, SL 3630 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

18-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AJUT EN ESPÈCIE CAEM 2015 PER DUR A 
TERME LA REPRESENTACIÓ DE 
L'ESPECTACLE "MARIAN CACAU" AL 
MUNICIPI DE MANACOR 

S'HOSTAL DES MOIXOS, 
SLU 

314,16 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

18-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AJUT EN ESPÈCIE PER DUR A TERME LA 
REPRESENTACIÓ DE L'ESPECTACLE "ES 
CIRQUET" AL MUNICIPI DE LLUCMAJOR 

S.J.R. (CIRC BOVER) 1815 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

18-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AJUT EN ESPÈCIE CAEM 2015 PER DUR A 
TERME LA REPRESENTACIÓ DE 
L'ESPECTACLE "LAS MUCHAS" AL MUNICIPI 
DE BINISSALEM 

CIA MARIANTÒNIA 
OLIVER, SL 

2541 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

18-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AJUT EN ESPÈCIE CAEM 2015 PER DUR A 
TERME LA REPRESENTACIÓ DE 
L'ESPECTACLE "UNA HORA I CINC MINUTS 
AMB EN PAU" AL MUNICIPI DE MANACOR 

P.T.R. 1185 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

18-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AJUT EN ESPÈCIE CAEM 2015 PER DUR A 
TERME LA REPRESENTACIÓ DE 
L'ESPECTACLE "EL LLIBRE DE LES 
BÈSTIES"  AL MUNICIPI DE MANACOR I DE 
"MARIAN CACAU" ALS MUNICIPIS DE 
POLLENÇA I ALGAIDA 

S'HOSTAL DES MOIXOS, 
SLU 

943,8 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

18-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES JUNY 2015 CONTRACTE 
SERVEIS PREVENTIUS SANITARIS PER A 
LES ACTIVITATS I ELS ESDEVENIMENTS 
ESPORTIUS REALITZATS A MALLORCA EN 
2015 

AMBUIBÉRICA, SL 3905 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

18-12-15 ALTRES SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE (TROFEUS) PER 
AL DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT 
CARRERA S'INDIOT TROFEU TOMEU VERD 

CLUB CICLISTA SA 
INDIOTERIA 

87,62 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

21-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT 
ESPORTIVA DELS CLUBS ESPORTIUS A 
MALLORCA I INICI PROCEDIEMENT PÈRDUA 
DRET COBRAMENT PARCIAL 

ASSOCIACIÓ D'ARTS 
MARCIALS LA RIBERA 

1380,83 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

21-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES PER A LA CONSERVACIÓ DEL 
PATRIMONI ECLESIÀSTIC (CONVENI CIM-
BISBAT DE MALLORCA, ANY 2012) 

BISBAT DE MALLORCA 86957,71 
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DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

21-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER AL PROJECTE CULTURAL 
"GESTIÓ DEL CASAL SON TUGORES ENTRE 
SET-13 I JULIOL-14" 

AJUNTAMENT D'ALARÓ 7000 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

21-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER AL PROJECTE CULTURAL 
"CONCERTS VESPRES DE LA MARE DE 
DÉU" 

AJUNTAMENT DE 
PORRERES 

2000 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

21-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER AL PROJECTE CULTURAL 
"XXX FIRA DEL FANG 2014" 

AJUNTAMENT DE 
MARRATXÍ 

7000 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

22-12-15 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA FIXA 

APROVAR EL COMPTE JUSTIFICATIU 
J/2015/295 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I HISENDA 

5322,28 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

23-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AJUT EN ESPÈCIE CAEM 2015 PER DUR A 
TERME LA REPRESENTACIÓ DE 
L'ESPECTACLE "VINCLES" ALS MUNICIPIS 
D'ALARÓ I VILAFRANCA 

S.J.R. (CIRC BOVER) 7260 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

23-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AJUT EN ESPÈCIE  CAEM 2015 PER DUR A 
TERME LA REPRESENTACIÓ DE 
L'ESPECTACLE "ES CIRQUET", AL MUNICIPI 
DE BINISSALEM 

S.J.R. (CIRC BOVER) 1815 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

23-12-15 ALTRES RESOLUCIÓ CONVOCATÒRIA AJUDES 
MINIS 2015 PER A PROJECTES D'ARTS 
ESCÈNIQUES DE CARÀCTER 
PROFESSIONAL 

VARIS 225000 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

29-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT 
ESPORTIVA DELS CLUBS ESPORTIUS DE 
MALLORCA 

CLUB DE BALL 
ESPORTIU PALMA 

649,08 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

29-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT 
ESPORTIVA DELS CLUBS ESPORTIUS DE 
MALLORCA I INICI PÈRDUA DRET 
COBRAMENT PARCIAL  

CLUB ES VINYET 405,24 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

29-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE L'CTIVITAT 
ESPORTIVA DELS CLUBS ESPORTIUS DE 
MALLORCA I INICI DECLARACIÓ PÈRDUA 
DRET COBRAMENT PARCIAL 

MALLORCA BOCS 
RUGBY CLUB 

922,67 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

29-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AJUT EN ESPÈCIE CAEM 2015 PER DUR A 
TERME LA REPRESENTACIÓ DE 
L'ESPECTACLE "TRES NITS SENSE 
DORMIR" AL MUNICIPI DE MANACOR 

GRUP TRUI MALLORCA, 
SL 

2178 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

29-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AJUT EN ESPÈCIE CAEM 2015 PER DUR A 
TERME LES REPRESENTACIONS DE LES 
FUNCIONS "FRASHKA" AL MUNICIPI DE 
LLUBÍ I "ARCA DE NOÉ" ALS MUNICIPIS DE 
SINEU I BÚGER 

J.G.C. 4840 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

29-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AJUT EN ESPÈCIE CAEM 2015 PER DUR A 
TERME LA REPRESENTACIÓ DE "EL FOLLET 
VERMELLET" ALS MUNICIPIS DE 
LLUCMAJOR, SINEU, MANCOR I BÚGER 

ESTUDI ZERO TEATRE, 
SCL 

1452 



 265 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

29-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AJUT EN ESPÈCIE CAEM 2015 PER DUR A 
TERME LA REPRESENTACIÓ DE 
L'ESPECTACLE "LES AVENTURES DE 
GEPETO I PINOTXO" AL MUNICIPI DE SINEU 

LA FORNAL 
D'ESPECTACLES, SLU 

1231,12 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

29-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AJUT EN ESPÈCIE CAEM 2015 PER DUR A 
TERME LA REPRESENTACIÓ DE 
L'ESPECTACLE "UN MATRIMONI DE 
BOSTON" ALS MUNICIPIS D'INCA I CONSELL 

J.P.B. 7199,5 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

29-12-15 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

ACTIVITAT FORMATIVA: "REDACCIÓ DE 
DOCUMENTS ADMINISTRATIUS: LA 
RESOLUCIÓ ADMINISTRATIVA", DE 20 
HORES DE DURADA (DEL 26/10/15 AL 
15/11/15) 

M.R.M.  

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

29-12-15 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

ACTIVITAT FORMATIVA: "REDACCIÓ DE 
DOCUMENTS ADMINISTRATIUS: LA 
RESOLUCIÓ ADMINISTRATIVA", DE 20 
HORES DE DURADA (DEL 26/10/15 AL 
15/11/15) 

M.N.B.V.  

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

29-12-15 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

ACTIVITAT FORMATIVA: "REDACCIÓ DE 
DOCUMENTS ADMINISTRATIUS: LA 
RESOLUCIÓ ADMINISTRATIVA", DE 20 
HORES DE DURADA (DEL 26/10/15 AL 
15/11/15) 

C.M.Q.V.  

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

29-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AJUT EN ESPÈCIE CAEM 2015 PER DUR A 
TERME LA REPRESENTACIÓ DE 
L'ESPECTACLE "VIATGE ENLLOC", AL 
MUNICIPI DE CAPDEPERA 

G.M.K. 2781,79 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

29-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AJUT EN ESPÈCIE CAEM 2015 
CORRESPONENT A LA REPRESENTACIÓ DE 
L'ESPECTACLE "DELS LLARGS CAMINS", AL 
MUNICIPI D'ALCÚDIA 

S'HOSTAL DES MOIXOS, 
SLU 

2359,5 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

29-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AJUT EN ESPÈCIE CAEM 2015 PER DUR A 
TERME LA REPRESENTACIÓ DE 
L'ESPECTACLE "ES CIRQUET" AL MUNICIPI 
DE MONTUÏRI 

S.J.R. (CIRC BOVER) 1815 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

29-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AJUT EN ESPÈCIE CAEM 2015 PER DUR A 
TERME LA REPRESENTACIÓ DE LA FUNCIÓ 
"EL PETIT DRAC" AL MUNICIPI DE SANTANYÍ 

UNNANIMA SERVICES, 
SL 

1391,5 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

30-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER AL PROJECTE "FESTIVAL 
DE MÚSICA 'SONS D'ESTIU'", PUIGPUNYENT 
I GALILEA 2014 

AJUNTAMENT DE 
PUIGPUNYENT 

595 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

30-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER AL PROJECTE CULTURAL 
"BEATIFOC 2014" 

AJUNTAMENT DE 
VILAFRANCA DE 
BONANY 

3779,5 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

30-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER AL PROJECTE CULTURAL 
"20è FESTIVAL JAZZ SA POBLA (CONCERTS 
I SEMINARI) (CONVOCATÒRIA 2014) 

AJUNTAMENT DE SA 
POBLA 

7000 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

30-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER  A L'ACTIVITAT CULTURAL 
"PREMIS LITERARIS PARE COLOM 2014" 

AJUNTAMENT D'INCA 7000 
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DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

30-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER TAL DE DONAR SUPORT A 
LA CATALOGACIÓ DEL FONS DE LA 
BIBLIOTECA DIOCESANA 

BISBAT DE MALLORCA 25000 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

30-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER AL PROJECTE  "AMB UNA 
MICA DE SOUL" DE DOCTOR GANG (AJUDA 
MINIMIS 2015  EDICIÓ DE LLIBRES I 
FONOGRAMES D'ESPECIAL INTERÈS 
CULTURAL) 

RUNAWAY RECORDS, 
SL 

1279 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

30-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER AL PROJECTE "LA 
PREMSA A MALLORCA EN EL SEGLE XX" 
D'ARNAU COMPANY MATES (AJUDA 
MINIMIS 2015 EDICIÓ LLIBRES I 
FONOGRAMES D'ESPECIAL INTERÈS 
CULTURAL) 

DOCUMENTA BALEAR, 
SL 

4000 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

30-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER AL PROJECTE "EL 
PAISATGE DE L'ARXIDUC" DE NICOLAU 
CAÑELLAS SERRANO (AJUDA MINIMIS 2015 
EDICIÓ LLIBRES I FONOGRAMES 
D'ESPECIAL INTERÈS CULTURAL) 

DOCUMENTA BALEAR, 
SL 

7108,2 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

30-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AJUT EN ESPÈCIE CAEM 2015 PER DUR A 
TERME LA REPRESENTACIÓ DELS 
ESPECTACLES "ELS MÚSICS DE BREMEN" 
ALS MUNICIPIS DE MARRATXÍ I ALGAIDA I 
"ELS CONTES DE MA MARE L'OCA" AL 
MUNICIPI DE MANCOR 

B.E.V. (ELS MÚSICS 
VIATGERS) 

2359,5 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

30-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AJUT EN ESPÈCIE CAEM 2015 PER DUR A 
TERME LA REPRESENTACIÓ DE 
L'ESPECTACLE "RINXOLETS D'OR" ALS 
MUNICIPIS DE LLOSETA I SANTANYÍ 

TIL TEATRE ELÀSTIC, 
SL 

1573 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

30-12-15 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AJUT EN ESPÈCIE CAEM 2015 PER DUR A 
TERME LA REPRESENTACIÓ DE LÁ FUNCIÓ 
"EL FOLLET VERMELLET" ALS MUNICIPIS DE 
SANTA EUGÈNIA I CAMPOS 

ESTUDI ZERO TEATRE 
SCL 

726 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAME
NT LOCAL 

17-2-16 ASSISTÈNCIA TÈCNICA 
MUNICIPAL 

Autorització participació personal, vehicles i 
equips fora horari jornada laboral en 
l'assesorament tècnic d'Emergències i 
simulacres d'Evacuació en l'IES Damià Huguet 
de Campos 

IES DAMIA HUGUET DE CAMPOS 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAME
NT LOCAL 

8-3-16 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

RECONEIXER 30 HORES DE FORMACIÓ 
COM A TEMPS EFECTIU DE TREBALL CURS 
LEY GRAL TELECOMUNICACIONES 

M.G.A.  

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAME
NT LOCAL 

8-3-16 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

RECONEIXER12 HORES DE FORMACIÓ I 
COMPENSACIÓ COM A TEMPS DE TREBALL 
EFECTIU LEY ORGANICA DE PROTECCION 
DE DATOS DE CARACTER PERSONAL 

M.G.A.  

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAME
NT LOCAL 

29-2-16 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

AUTORITIZACIÓ ASSISTENCIA I 
DESPLAÇAMENT AL SEMINARI-TALLER 
INTERNACIONAL:"ELS REPTES I LA 
GOVERNANÇA LOCAL A LA MEDITERRÀNIA. 
L'ARC LLATÍ CAP AL 2020. 

JOAN MANERA JAUME  

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAME
NT LOCAL 

3-3-16 ASSISTÈNCIA TÈCNICA 
MUNICIPAL 

Autorització participació personal, vehicles i 
equips fora horari jornada laboral en 
l'assesorament tècnic d'Emergències i 
simulacres d'Evacuació a l'Hospital de Manacor 

HOSPITAL DE MANACOR 
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DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAME
NT LOCAL 

11-3-16 ASSISTÈNCIA TÈCNICA 
MUNICIPAL 

Proposar els vocals del Tribunal qualificador per 
proveir una Borsa d'arquitectes tècnics 
mitjançant concurs oposició 

AJUNTAMENT DE POLLENÇA 
 
J.A.G.S 
 
CHM 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAME
NT LOCAL 

11-3-16 ALTRES Prorrogar 1 mes a l'empresa "SOLID INGECON 
SLU" el lliurament del projecte "Xarxa de 
pluvials a la Colònia de Sant Jordi, davant 
l'Hotel Cabrera" encarregat mitjançant contracte 
menor 

SOLID INGECON SLU  

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAME
NT LOCAL 

15-3-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXER OBLIGACIONS A FAVOR DE 
BANCO MARE NOSTRUM, S.A. QUOTES 
GENER I FEBRER 2016 PEL LLOGUER AMBO 
OPCIÓ DE COMPRA DE 8 VEHICLES PEL 
SERVEI DE BOMBERS 

BANCO MARE 
NOSTRUM, S.A. 

4586,74 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAME
NT LOCAL 

14-3-16 APROVAR FACTURES 
ADO 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONEIXER 
OBLIGACIONS FACTURES AMB 
REFERENCIA 45/13600/20160218 DIRECCIO 
INSULAR EMERGÈNCIES 

TERCERS VARIS 3041,52 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAME
NT LOCAL 

14-3-16 APROVAR FACTURES 
ADO 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONEIXER 
OBLIGACIONS FACTURES AMB 
REFERENCIA 45/13600/20160219 DIRECCIO 
INSULAR EMERGÈNCIES 

TERCERS VARIS 2522 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAME
NT LOCAL 

14-3-16 APROVAR FACTURES 
ADO 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONEIXER 
OBLIGACIONS FACTURES AMB 
REFERENCIA 45/13600/20160220 DIRECCIO 
INSULAR EMERGÈNCIES 

TERCERS VARIS 2399,85 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAME
NT LOCAL 

14-3-16 APROVAR FACTURES 
ADO 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONEIXER 
OBLIGACIONS FACTURES AMB 
REFERENCIA 45/13600/20160221 DIRECCIO 
INSULAR EMERGÈNCIES 

TERCERS VARIS 1104,92 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAME
NT LOCAL 

15-3-16 ASSISTÈNCIA TÈCNICA 
MUNICIPAL 

Proposar els vocals del Tribunal qualificador per 
proveir una Borsa de T.A.G. mitjançant concurs 
oposició 

AJUNTAMENT DE LLOSETA 
 
JMBG 
 
PMR 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAME
NT LOCAL 

16-3-16 APROVAR FACTURES 
ADO 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONEIXER 
OBLIGACIONS FACTURES AMB 
REFERENCIA 45/13600/20160308 DIRECCIO 
INSULAR EMERGÈNCIES 

TERCERS VARIS 2500,73 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAME
NT LOCAL 

16-3-16 APROVAR FACTURES 
ADO 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONEIXER 
OBLIGACIONS FACTURES AMB 
REFERENCIA 45/13600/20160309 DIRECCIO 
INSULAR EMERGÈNCIES 

TERCERS VARIS 1795,78 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAME
NT LOCAL 

16-3-16 APROVAR FACTURES 
ADO 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONEIXER 
OBLIGACIONS FACTURA 16/000103 
RELATIVA A LA COMPRA DE 10 
MICROALTAVEUS PELS CASC 
D'INTERVENCIÓ DE BOMBERS 

MECXICO 
COMUNICACIONES, S.L. 

2994,75 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAME
NT LOCAL 

17-3-16 INCLUSIÓ NÓMINA 
INDEMNITZACIÓ 

Incloure en nòmina despeses de 
Desplaçaments  (Kilometratge) Personal Servei 
de Caça 

F.J. V. F 49,14 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAME
NT LOCAL 

17-3-16 INCLUSIÓ NÓMINA 
INDEMNITZACIÓ 

Incloure en nòmina despeses de 
Desplaçaments(Kilometratge) Personal Servei 
de Caça 

A.B.A. 92,36 
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DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAME
NT LOCAL 

17-3-16 INCLUSIÓ NÓMINA 
INDEMNITZACIÓ 

Incloure en nòmina despeses de 
Desplaçaments (Servei de Caça) Personal 
Servei de Caça 

A. R.O. 54,47 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAME
NT LOCAL 

17-3-16 INICIAR EXPEDIENT INICIAR EXPEDIENT PER A LA REGULACIÓ 
DE LES INDEMNITZACIONS AL PERSONAL 
FORMADOR DE LES ACTIVITATS DE 
FORMACIÓ PROMOGUDES PEL 
DEPARTAMENT DE DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

DEPARTAMENT DE DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAME
NT LOCAL 

17-3-16 INICIAR EXPEDIENT INICIAR EXPEDIENT PER A LA MODIFICACIÓ 
DEL REGLAMENT DE COOPERACIÓ 
MUNICIPAL 

DEPARTAMENT DE DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAME
NT LOCAL 

18-3-16 INCLUSIÓ NÓMINA 
INDEMNITZACIÓ 

Incloure en nòmina despeses de 
Desplaçaments Personal de projectes per a la 
millora de la ocupabilitat. Projecte: Pla d'acció 
per a l'Energia Sostenible 

L.E.S.A 71,04 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAME
NT LOCAL 

22-3-16 ALTRES Crear programa per a "L'elaboració, 
implementació i revisió dels procediments 
d'organització operativa del Servei de Bombers 
de Mallorca"  

DEPARTAMENT DE DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAME
NT LOCAL 

22-3-16 ALTRES Establir les instruccions per a la programació de 
torns i repartiment de vacances als parcss del 
Servei de Bombers del Consell de Mallorca 

DEPARTAMENT DE DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAME
NT LOCAL 

30-3-16 APROVAR FACTURES 
ADO 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER 
OBLIGACIÓ RELACIÓ FACTURES Q/2016/584 

TERCERS VARIS 5626,29 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAME
NT LOCAL 

30-3-16 ASSISTÈNCIA TÈCNICA 
MUNICIPAL 

PROPOSAR VOCAL I EL SEU SUPLENT AL 
TRIBUNAL QUALIFICADOR PER A UNA 
PLAÇA DE TAG DE L'ÀREA D'URBANISME I 
CREACIÓ BORSA FUNCINARIS/ÀRIES 
INTERINS/ES AL AJUNTAMENT DE MURO 

AJUNTAMENT DE MURO 
 
J.M.B.G 
 
P.M.R. 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAME
NT LOCAL 

29-3-16 ABONAMENT CURSOS AUTORITZAR ABONAMENT CURS 
"MORTERS DE CALÇ I TERRA" E INCLOURE 
EN NÒMINA 

C.F.T. 90 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAME
NT LOCAL 

30-3-16 ASSISTÈNCIA TÈCNICA 
MUNICIPAL 

TAG  I CREACIÓ BORSA FUNCINARIS/ÀRIES 
INTERINS/ES AL AJUNTAMENT DE 
BANYALBUFAR 

AJUNTAMENT DE BANYALBUFAR 
 
J.M.B.G 
 
P.M.R 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAME
NT LOCAL 

29-3-16 INCLUSIÓ NÒMINA PER 
DIETES 

AUTORITZAR ABONAMENT DESPESES 
DESPLAÇAMENT FIRA EXPOCINEGETICA 
2016(MADRID) I NCLOURE EN NÒMINA 

B.S.C. 237,17 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAME
NT LOCAL 

31-3-16 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

AUTORITZAR DESPESES KILOMETRATGE 
PROJECTE DE MILLORA DE LA 
OCUPABILITAT :PLA D'ACCIÓ PER A LA 
ENERGIA SOSTENIBLE 

L.E.S.A. 157,68 
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DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAME
NT LOCAL 

31-3-16 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

AUTORITZAR DESPESES KILOMETRATGE 
PROJECTE DE MILLORA DE LA 
OCUPABILITAT :PLA D'ACCIÓ PER A LA 
ENERGIA SOSTENIBLE (17 DE MARÇ A 29 
MARÇ 2016) 

J.G.J 47,52 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAME
NT LOCAL 

6-4-16 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

AUTORITZAR DESPESES KILOMETRATGE 
PROJECTE DE MILLORA DE LA 
OCUPABILITAT :ESTUDI DE NECESSITATS 
DELS MUNICIPIS MENORS 20.000 HAB. EN 
RELACIÓ A DOTACIÓ DE TÈCNICS (MARÇ 
2016) 

V.M.A. 172,49 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAME
NT LOCAL 

7-4-16 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

AUTORITZAR DESPESES KILOMETRATGE 
PROJECTE DE MILLORA DE LA 
OCUPABILITAT :ESTUDI I DIAGNÒSTIC 
ACCESSIBILITAT (MARÇ 2016) 

I.N.A. 13,44 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAME
NT LOCAL 

7-4-16 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

AUTORITZAR DESPESES KILOMETRATGE 
PROJECTE DE MILLORA DE LA 
OCUPABILITAT :ESTUDI I DIAGNÒSTIC 
ACCESSIBILITAT (MARÇ) 

A.P.C 55,68 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAME
NT LOCAL 

7-4-16 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

AUTORITZAR DESPESES KILOMETRATGE 
PROJECTE DE MILLORA DE LA 
OCUPABILITAT :ESTUDI I DIAGNÒSTIC 
ACCESSIBILITAT (MARÇ) 

M.A.LL.A. 30,72 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAME
NT LOCAL 

31-3-16 ALTRES EXECUTAR SENTENCIA 681 DE 2 
DESEMBRE DE 2015 I ABONAR FACTURA 
0/9409 A PAVIMENTACIONES Y OBRAS 
CARBONELL, S.A. PER LA MILLORA DEL 
FERM  DEL CAMÍ ESTABLIDORS DE 
S'ESGLAIETA" 

PAVIMENTACIONES Y 
OBRAS CARBONELL, 
S.A. 

59864,34 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAME
NT LOCAL 

31-3-16 ALTRES EXECUTAR SENTENCIA 681 DE 2 
DESEMBRE DE 2015 I ABONAR FACTURA 
0/9309 A PAVIMENTACIONES Y OBRAS 
CARBONELL, S.A. PER LA PAVIMENTACIÓ 
CAMÍ S'ULZINAR A LA URBANITZACIÓ ES 
VERGER 

PAVIMENTACIONES Y 
OBRAS CARBONELL, 
S.A. 

59633,28 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAME
NT LOCAL 

7-4-16 APROVAR FACTURES 
ADO 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER 
OBLIGACIÓ RELACIÓ FACTURES Q/2016/693 
DIRECCIO INSULAR EMERGÈNCIES 

TERCERS VARIS 2762,43 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAME
NT LOCAL 

7-4-16 APROVAR FACTURES 
ADO 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER 
OBLIGACIÓ RELACIÓ FACTURES 
45/13600/2016023 DIRECCIO INSULAR 
D'EMERGÈNCIES 

AGÈNCIA TRIBUTARIA 
DE LES ILLES BALEARS 

3782,8 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAME
NT LOCAL 

29-3-16 INCLUSIÓ NÒMINA PER 
DIETES 

AUTORITZAR ABONAMENT DESPESES 
DESPLAÇAMENT FIRA EXPOCINEGETICA 
2016(MADRID) I INCLOURE EN NÒMINA 

A.G.A 262,74 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAME
NT LOCAL 

7-3-16 ALTRES APROVAR LA LLISTA DEFINITIVA 
ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS 
CONVOCATORIA PROCÉS SELECTIU 
HABILITACIO ESPECIALIA EN RESCAT DE 
MUNTANYA 

PERSONAL DEL SERVEI DE BOMBERS 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAME
NT LOCAL 

8-4-16 ALTRES PRORROGAR 3 MESOS EL LLIURAMENT 
DEL PROJECTE DE DESDOBLAMENT DE LA 
XARXA/CANONADES D'AIGÜES PLUVIALS 
DE LES AIGÜES RESIDUALS DEL MUNICIPI 
DE VALLDEMOSSA" 

SOLID INGECON SLU  
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DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

7-3-16 ALTRES RESOLUCIÓ BONIFICACIÓ TREBALL EN 
FESTIU DEL PERSONAL OPERATIU DELS 
REFUGIS I AGENTS DE MEDI AMBIENT DE 
L'ANY 2015. 

VARIS  

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

11-3-16 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RESOLUCIÓ RECTIFICACIÓ APROVAR I 
AUTORITZAR UNA DESPESA PER 
TRADUCCCIÓ TEXTES. 

INTERVENCIÓ GRAL. 11107,8 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

11-3-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR, DISPOSAR I ADJUDICAR 
DESPESA CORRESPONENT 
SUBMINISTRAMENT DE GAS PROPÀ A 
GRANEL PEL REFUGI DE CAN BOI. 

INTERVENCIÓ GRAL. 2207,04 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

11-3-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR, DISPOSAR I ADJUDICAR 
DESPESA CORRESPONENT 
SUBMINISTRAMENT DE GAS PROPÀ A 
GRANEL PEL REFUGI DE MULETA 

INTERVENCIÓ GRAL. 2299 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

10-3-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR, DISPOSAR I ADJUDICAR 
DESPESA CORRESPONENT 
SUBMINISTRAMENT DE GAS PROPÀ A 
GRANEL PEL REFUGI DE SON AMER. 

INTERVENCIÓ GRAL. 10115,6 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

11-3-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR, DISPOSAR I ADJUDICAR 
DESPESA CORRESPONENT 
SUBMINISTRAMENT DE GAS PROPÀ A 
GRANEL PEL REFUGI DE TOSSALS VERDS. 

INTERVENCIÓ GRAL. 5517,6 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

14-3-16 PERMIS 
MATERNITAT/PATERNIT
AT 

CONCESSIÓ PERMÍS NAIXEMENT FILL/A AL 
SR. SAC. 

VARIS  

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

15-3-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ 
FRES. Q/2016/507. 

INTERVENCIÓ GRAL. 2420 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

15-3-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ 
FRES. Q/2016/465.. 

INTERVENCIÓ GRAL. 117,13 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

15-3-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ 
FRES. Q/2016/462. 

INTERVENCIÓ GRAL. 2325,53 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

15-3-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ 
FRES. Q/2016/461. 

INTERVENCIÓ GRAL. 248,45 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

15-3-16 ALTRES AUTORITZACIÓ ADMINISTRATIVA PER DUR 
A TERME SESSIÓ DE FOTOGRÀFICA EN EL 
REFUGI DE MULETA. 

LEU WELTER  

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

16-3-16 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

ADJUDICACIÓ CONTRACTE OBRA 
EXECUCIÓ PROJECTE INCORPORACIÓ 
CALDERA BIOMASA PEL REFUGI DE SON 
AMER, TM ESCORCA. 

VARIS 71269 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

16-3-16 ABONAR AJUDA 
ECONÒMICA FAMÍLIES 
AMB MENORS 

AJUDA PER ESCOLARITAT A FAVOR DEL 
SR. SAC. 

VARIS  

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

17-3-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ 
FRES. Q/2016/466 DEL SERVEI DE GESTIÓ 
DE RESIDUS. 

INTERVENCIÓ GRAL. 261,83 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

17-3-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ 
FRES. Q/2016/516 DEL SERVEI DE MEDI 
AMBIENT. 

INTERVENCIÓ GRAL. 77,54 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

17-3-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ 
FRES. Q/2016/515 DEL SERVEI DE MEDI 
AMBIENT.. 

INTERVENCIO GRAL. 181,01 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

17-3-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ 
FRES. Q/2016/517 DEL SERVEI DE MEDI 
AMBIENT. 

INTERVENCIÓ GRAL. 87,05 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

17-3-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ 
FRES. Q/2016/520 DEL SERVEI DE MEDI 
AMBIENT 

INTERVENCIÓ GRAL. 792 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

17-3-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ 
FRES. Q/2016/521 DEL SERVEI DE MEDI 
AMBIENT. 

INTERVENCIÓ GRAL. 951,34 
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DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

17-3-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ 
FRES. Q/2016/519 DEL SERVEI DE MEDI 
AMBIENT. 

INTERVENCIÓ GRAL. 126,52 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

17-3-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ 
FRES. Q/2016/522 DEL SERVEI DE FINQUES 
PÚBLIQUES. 

INTERVENCIÓ GRAL. 532,01 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

17-3-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ 
FRES. Q/2016/523 DEL SERVEI DE CAMINA 
PER MALLORCA. 

INTERVENCIÓ GRAL. 41,96 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

17-3-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

DISPOSICIÓ EN RELACIÓ DEL 
SUBMINISTRAMENT DE VESTUARI PEL 
PERSONAL DEL SERVEI DE MEDI AMBIENT. 

VARIS 29023,85 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

21-3-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ 
FRES. Q/2016/625 SUBMINISTRAMENT DE 
BENS O SERVEIS DE FINQUES PÚBLIQUES.. 

INTERVENCIÓ GRAL. 2735,96 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

21-3-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ 
FRES. Q/2016/628 SUBMINISTRAMENT DE 
BENS O SERVEIS DE FINQUES PÚBLIQUES.. 

INTERVENCIÓ GRAL. 133,98 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

21-3-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ 
FRES. Q/2016/634 SUBMINISTRAMENT DE 
BENS O SERVEIS DE FINQUES PÚBLIQUES.. 

INTERVENCIÓ GRAL. 100,23 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

22-3-16 AUTORITZACIÓ 
ESPECIAL DE 
CIRCULACIÓ 

AUTORITZACIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE 
LA CURSA DE MUNTANYA "TOMIR 42" 
CORRESPONENT A L'ANY 2016. 

SECCIÓ DE MUNTANYA DEL CLUB POLLENÇA 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

22-3-16 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RESOLUCIÓ RECTIFICACIÓ RELATIVA A 
APROVACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ A 
FAVOR DE WATERTAXI, S.L. 

INTERVENCIÓ GRAL. 5324 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

23-3-16 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA 
CORRESPONENT A LA RELACIÓ 
COMPTABLE J/2016/20. 

INTERVENCIÓ GRAL. 211 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

23-3-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ 
FRES. Q/2016/475 SUBMINISTRAMENT DE 
BENS O SERVEIS DE FINQUES PÚBLIQUES. 

INTERVENCIÓ GRAL. 361,58 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

23-3-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ 
FRES. Q/2016/550 SUBMINISTRAMENT DE 
BENS O SERVEIS DE FINQUES PÚBLIQUES.. 

INTERVENCIÓ GRAL. 113,92 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

23-3-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ 
FRES. Q/2016/579 SUBMINISTRAMENT DE 
BENS O SERVEIS AL CENTRE: REFUGI 
TOSSALS VERDS.. 

INTERVENCIÓ GRAL. 1008,15 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

23-3-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ 
FRES. Q/2016/477 SUBMINISTRAMENT DE 
BENS O SERVEIS AL CENTRE: REFUGI 
MULETA.. 

INTERVENCIÓ GRAL. 587,67 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

23-3-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ 
Q/2016/563 CORRESPONENT SERVEI 
MALLORCA I LA MAR. 

INTERVENCIÓ GRAL. 205,7 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

23-3-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ 
Q/2016/566 CORRESPONENT AL SERVEI DE 
MEDI AMBIENT. 

INTERVENCIÓ GRAL. 99,72 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

23-3-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ 
Q/2016/569 CORRESPONENT AL SERVEI DE 
MEDI AMBIENT. 

INTERVENCIÓ GRAL. 132,19 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

23-3-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ 
Q/2016/570 CORRESPONENT AL SERVEI DE 
MEDI AMBIENT. 

INTERVENCIÓ GRAL. 758 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

23-3-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ 
Q/2016/572 CORRESPONENT AL SERVEI DE 
MEDI AMBIENT. 

INTERVENCIÓ GRAL. 248,1 
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DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

23-3-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ 
Q/2016/573 CORRESPONENT AL SERVEI DE 
MEDI AMBIENT. 

INTERVENCIÓ GRAL. 1135,7 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

23-3-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ 
Q/2016/564 CORRESPONENT AL SERVEI DE 
SA DRAGONERA. 

INTERVENCIÓ GRAL. 1133,04 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

23-3-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ 
Q/2016/565 CORRESPONENT AL SERVEI DE 
SA DRAGONERA 

INTERVENCIÓ GRAL. 171,82 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

31-3-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ A FAVOR DE 
CARPINTERIA JUAN ALBA, S.L. 

VARIS 8708,15 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

31-3-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ 
Q/2016/597 CORRESPONENT AL 
SUBMINISTRAMENT BENS O SERVEIS AL 
CENTRE: FINQUES PUBLIQUES 

INTERVENCIÓ GRAL. 696,66 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

31-3-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ 
Q/2016/581 CORRESPONENT AL 
SUBMINISTRAMENT DE BENS O SERVEIS 
AL CENTRE: MEDI AMBIENT. 

INTERVENCIÓ GRAL. 313,45 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

1-4-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ 
Q/2016/578 CORRESPONENT AL 
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O SERVEIS 
AL CENTRE: REFUGI MULETA. 

INTERVENCIÓ GRAL. 1058,42 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

1-4-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ 
Q/2016/595 CORRESPONENT AL 
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O SERVEIS 
AL CENTRE: REFUGI MULETA. 

INTERVENCIÓ GRAL. 663,08 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

1-4-16 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ  BESTRETA CAIXA FIXA 
CORRESPONENT RELACIÓ COMPTABLE 
J/2016/25. 

INTERVENCIÓ GRAL. 81,49 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

4-4-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

APORTACIÓ ECONÒMICA DEL CONSELL  A 
FAVOR DE LA FUNDACIÓ CASTELL D'ALARÓ 
COM A PATRÓ DE LA FUNDACIÓ PEL SEU 
MANTENIMENT I FUNCIONAMENT GRAL. 
PER A L'ANY 2016. 

VARIS 3005 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

4-4-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR, AUTORITZAR I DISPOSAR UNA 
DESPESA AMB RELACIÓ AL LLOGUER D'UN 
VEHICLE PEL PROJECTE DE GARANTIA 
JUVENIL ES MURTERAR DE SON AMER. 

VARIS 3552,26 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

5-4-16 AUTORITZACIÓ 
ESPECIAL DE 
CIRCULACIÓ 

AUTORITZACIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE 
L'ACTIVITAT "4 DAY WALKING MARCH 
MALLORCA LA PRIMAVERA" PAS PEL GR 
221 RUTA DE PEDRA EN SEC. 

GALBEN TOURS, S.A.U.  

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

5-4-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ A FAVOR DE 
FCC-LUMSA UTE, CORRESPONENT 
PRÒRROGA CONTRACTE RECOLLIDA 
SELECTIVA DE 31/05/14 FINS 30/05/16, LOT 
2. 

INTERVENCIÓ GRAL. 91028,79 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

5-4-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ A FAVOR DE 
FCC-LUMSA UTE, CORRESPONENT 
PRÒRROGA CONTRACTE RECOLLIDA 
SELECTIVA DE 31/05/14 FINS 30/05/16, LOT 
1. 

INTERVENCIÓ GRAL. 172782,38 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

5-4-16 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

AUTORITZACIÓ DE DESPLAÇAMENT EN 
COMISSIÓ DE SERVEIS DEL TREBALLADOR 
SR. PAF. 

VARIS  

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

8-4-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ 
Q/2016/610 SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O 
SERVEIS AL CENTRE: FINQUES 
PÚBLIQUES. 

INTERVENCIÓ GRAL. 26,67 
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DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

8-4-16 ABONAMENT CURSOS AUTORITZACIÓ PER A LA REALITZACIÓ 
D'UNA ACTIVITAT FORMATIVA I 
ABONAMENT DE LES DESPESES DE 
MATRÍCULA DELS TREBALLADORS SR. 
JLSM I CNB I DE LES  SRES. AFP I SCS. 

VARIS 360 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

8-4-16 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

AUTORITZACIÓ DE DESPLAÇAMENT EN 
COMISSIÓ DE SERVEIS DEL TREBALLADOR 
SR. SVJ. 

VARIS  

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

8-4-16 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

AUTORITZACIÓ DE DESPLAÇAMENT EN 
COMISSIÓ DE SERVEIS DEL TREBALLADOR 
SR. JFA. 

VARIS  

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

11-4-16 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSIÓ EN NÒMINA D'INDEMNITZACIONS 
PER RAÓ DEL SERVEI A FAVOR DEL 
TREBALLADOR SR. PAF. 

VARIS 40,05 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

15-3-16 RECONEIXEMENT 100% 
RETRIBUCIONS IT 

Concessió permís IT complement 100 % JUC  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

15-3-16 RECONEIXEMENT 100% 
RETRIBUCIONS IT 

Concessió permís IT complement 100 % JMPV  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

15-3-16 RECONEIXEMENT 100% 
RETRIBUCIONS IT 

Concessió permís IT complement 100 % BVJ  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

15-3-16 RECONEIXEMENT 100% 
RETRIBUCIONS IT 

Concessió permís IT complement 100 % MAFV  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

15-3-16 RECONEIXEMENT 100% 
RETRIBUCIONS IT 

Concessió permís IT complement 100 % MAFC  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

15-3-16 RECONEIXEMENT 100% 
RETRIBUCIONS IT 

Finalització permís IT complement 100% MCG  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

15-3-16 RECONEIXEMENT 100% 
RETRIBUCIONS IT 

Finalització permís IT complement 100% JMS  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

15-3-16 RECONEIXEMENT 100% 
RETRIBUCIONS IT 

Finalització permís IT complement 100% FRF  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

15-3-16 RECONEIXEMENT 100% 
RETRIBUCIONS IT 

Finalització permís IT complement 100% BDC  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

15-3-16 RECONEIXEMENT 100% 
RETRIBUCIONS IT 

Finalització permís IT complement 100% RNF  
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DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

15-3-16 RECONEIXEMENT 100% 
RETRIBUCIONS IT 

Finalització permís IT complement 100% MMSD  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

14-3-16 CESSAMENT EN LLOC 
DE TREBALL 

Cessament en lloc de treball PRG  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

14-3-16 CESSAMENT EN LLOC 
DE TREBALL 

Cessament en lloc de treball AJGS  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

14-3-16 ALTRES Baixa per fi del període de contracte DRV  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

14-3-16 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

Rectificar parcial resolució error DNI ISM  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

8-3-16 CONTRACTE MENOR Aprovar expedient contractació menor 
Subministrament material oficina fungible per 
Informàtica, autoritzar i disposar despesa 

Distribuciones Universal 
Mallorca, SL i Intervenció 
General 

2000 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

10-3-16 CONTRACTE MENOR Resolució disposició despesa de contractació 
menor de servis de "manteniment i actualització 
diferents llicències d'eines CAD" 

Semiconductores y 
Sistemas, SA i Intervenció 
General 

3275,59 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

15-2-16 CONTRACTE MENOR Aprovar expedient contractació menor servei 
Recollida Selectiva residus elèctrics i gàbia 
reciclatge servei informàtica. Autoritzar i 
disposar despesa. 

Tratamiento Electrónico 
Baleares, SL 

1056 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

16-2-16 CONTRACTE MENOR Aprovar expedient contractació menor 
subministrament components equipament 
informàtic servei informàtica. Autoritzar i 
disposar despesa. 

UP7 Balear, SL i 
Intervenció General 

6655 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

11-2-16 ALTRES Aprovar contractació centralitzada compra 6 
impressores multifuncional 

Canon SA i Ministeri 
d'Hisenda 

2377,07 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

11-2-16 ALTRES Aprovar compra centralitzada compra 4 
impressores HP Laserjet 

Hewlett-Packard 
Española, SL i Ministeri 
Hisenda 

1108,36 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

24-2-16 ALTRES Aprovar adquisició centralitzada compra 150 
paquets paper 

INAPA España 
Distribución de Papel, SA i 
Ministeri Hisenda 

390,23 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

24-2-16 ALTRES Aprovar adquisició centralitzada compra 30 
màquines de sistema d'alimentació 
ininterrompuda 

Schneider Electric IT 
Spain, SL i Ministeri 
Hisenda 

3979,81 
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DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

25-2-16 ALTRES Aprovar adquisició centralitzada compra 3 
escanners per Tresoreria 

Hewlett-Packard 
Española, SL i Ministeri 
Hisenda 

2653,53 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

14-3-16 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

Incloure a la nòmina hores extraordinàries varis 
Servei Bombers novembre 2015 

Varis  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

14-3-16 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

Incloure a la nòmina hores extraordinàries varis 
Servei Bombers desembre 2015 

Varis  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

14-3-16 ALTRES Autoritzar abonament despeses ajudes per 
pròtesis varis 

Varis  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

14-3-16 CONCESSIÓ BESTRETA Concedir bestreta i autoritzar i disposar despesa JSN  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

11-3-16 ALTRES Encarregar realització activitat formativa "Curs 
atenció bàsica en anglès" 

Net Languages, S.L.  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

11-3-16 ALTRES Lliurar a seccions sindicals CIM RLLT Seccions sindicals CIM  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

15-3-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

Autoritzar, disposar, reconèixer obligació i 
proposar pagament relació factures 
54/22110/20160220 

Col·legi Oficial 
Farmacèutics de les Illes 
Baleras 

4015,73 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

15-3-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

Autoritzar, disposar, reconèixer i proposar 
pagament despesa relació factures 
54/22110/20160219 

Col·legi Oficial de 
Farmacèutics de les Illes 
Balears 

3218,92 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

15-3-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Reconèixer obligacions de relació 
54/22110/20160215 i proposar pagament 

ASISA, Asistencia 
Sanitaria Interprovincial de 
Seguros, SA 

29178,88 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

15-3-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Reconèixer obligacions número factura 
841524544 i proposar pagament 

Canon España, SA 212,23 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

11-3-16 ALTRES Fixar ampliació jornada guardes refugis de Medi 
Ambient 

Varis  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

16-3-16 CESSAMENT EN LLOC 
DE TREBALL 

Cessament en lloc de treball per comissió 
serveis altres administracions 

MCBF  
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DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

16-3-16 COMISSIÓ DE SERVEIS Comissió de serveis MCBF  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

17-3-16 CONTRACTACIÓ 
PERSONAL LABORAL 

Contractació en règim laboral oficial 2ª cuinera 
de Medi Ambient 

BMR  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

17-3-16 CONTRACTACIÓ 
PERSONAL LABORAL 

Contractació en règim laboral guarda refugi 
Medi Ambient 

NAM  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

17-3-16 CONTRACTACIÓ 
PERSONAL LABORAL 

Autoritzar contractació en règim laboral guarda 
de refugi de Medi Ambient 

ABM  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

29-2-16 AUTORITZACIÓ 
ASSISTÈNCIA CURSOS 

Autoritzar desplaçament assistència "Congreso 
Nacional de Innovación y Servicios Públicos" 

GMS  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

29-2-16 AUTORITZACIÓ 
ASSISTÈNCIA CURSOS 

Autoritzar desplaçament assistència "Congreso 
Nacional de Innovación y Servicios Públicos" 

BPG  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

15-3-16 AUTORITZACIÓ 
ASSISTÈNCIA CURSOS 

Autoritzar desplaçament en comissió de serveis 
4ª Jornada Presencial "Máster en contratación 
pública local" 

JAB  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

7-3-16 ALTRES Rebutjar factura núm. B000098-1 de Klüh 
Linaer 

Klüh Linaer España SL  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

16-3-16 ALTRES Rebutjar factura núm. B000098-1 de Klüh 
Linaer 

Klüh Linaer España SL  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

9-3-16 INICIAR EXPEDIENT Iniciar expedient contractació subministrament 
dos vehicles per Desenvolupament Local 

Intervenció General  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

14-3-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

Aprovar, autoritzar, adjudicar i disposar despesa 
servei còpies i fotocòpies 

RICOH ESPAÑA, SLU 4000 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

14-3-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

Aprovar, autoritzar, adjudicar i disposar despesa 
servei de correus 

S.E. Correos y Telégrafos, 
SA 

12000 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

14-3-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

Aprovar, autoritzar, adjudicar i disposar despesa 
subministrament material informàtic no 
inventariable 

Tonerclass, SL 1500 
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DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

14-3-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

Aprovar, autoritzar, adjudicar i disposar despesa 
subministrament material oficina 

De Salabert e Hijos, SA 3625 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

14-3-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

Aprovar, autoritzar, adjudicar i disposar despesa 
subministrament material oficina 

Distribuciones Universal 
Mallorca, SL 

3625 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

18-3-16 REDUCCIÓ JORNADA 
LABORAL 

Concedir reducció 50% jornada de treball GGB  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

23-3-16 CONCESSIÓ BESTRETA Concedir bestreta, autoritzar despesa i proposar 
pagament 

CVLl  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

23-3-16 CONCESSIÓ BESTRETA Concedir bestreta, autoritzar despesa i proposar 
pagament 

JJM  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

23-3-16 CONCESSIÓ BESTRETA Concedir bestreta, autoritzar despesa i proposar 
pagament 

MGP  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

23-3-16 ALTRES Concedir beca per estudis i autoritzar 
abonament 

GBF  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

23-3-16 ALTRES Concedir beca per estudis i autoritzar 
abonament 

RFBA  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

23-3-16 ALTRES Concedir beca per estudis i autoritzar 
abonament 

FCM  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

23-3-16 ALTRES Concedir beca per estudis i autoritzar 
abonament 

AMCC  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

23-3-16 ALTRES Concedir beca per estudis i autoritzar 
abonament 

JCV  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

23-3-16 ALTRES Concedir beca per estudis i autoritzar 
abonament 

JGM  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

23-3-16 ALTRES Concedir beca per estudis i autoritzar 
abonament 

MAGS  
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DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

23-3-16 ALTRES Concedir beca per estudis i autoritzar 
abonament 

MMD  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

23-3-16 ALTRES Concedir beca per estudis i autoritzar 
abonament (filla) 

MMD  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

23-3-16 ALTRES Concedir beca per estudis i autoritzar 
abonament 

JNM  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

23-3-16 RECONEIXEMENT 100% 
RETRIBUCIONS IT 

Finalització permís IT complement 100% BVJ  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

23-3-16 RECONEIXEMENT 100% 
RETRIBUCIONS IT 

Finalització permís IT complement 100 % MGC  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

23-3-16 RETENCIONS DE 
NÒMINES 

Retencions judicials i administratives aplicades 
al personal del CIM març 2016 

Varis  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

23-3-16 APROVACIÓ NÒMINA Aprovació nòmina març 2016 ?  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

10-3-16 ALTRES Abonar lliurament a compte de nòmina, 
autoritzar, disposar i reconèixer obligació i 
proposar ordenació pagament 

MJEG 584,59 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

21-3-16 COMISSIÓ DE SERVEIS Resoldre procediment comissió de serveis 
voluntària Administrador pel Servei Esports i 
adjudicar-la 

SSF  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

21-3-16 ALTRES Lliurar documentació a secció sindical (CGT) YAN  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

21-3-16 ALTRES Canvi situació administrativa FGV  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

21-3-16 CESSAMENT EN LLOC 
DE TREBALL 

Cessament en lloc de treball per nomenament 
en lloc assimilat a alt càrrec 

FGV  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

22-3-16 ENCOMANDA 
FUNCIONS 

Encomanda de funcions MJEG  
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DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

22-3-16 ALTRES Cessament i presa possessió efectuats per 
mateixa autoritat 

MJEG  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

22-3-16 ALTRES Cessament i presa possessió efectuats per 
mateixa autoritat 

SMSF  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

22-3-16 COMISSIÓ DE SERVEIS Comissió de serveis administradora Servei 
Esports 

SMSF  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

22-3-16 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

Reconeixement de trienni AGE  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

22-3-16 CESSAMENT EN LLOC 
DE TREBALL 

Cessament en lloc de treball per reincorporació 
titular 

ODA  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

22-3-16 CONCESSIÓ BESTRETA Concedir bestreta, autoritzar i disposar 
despesa, reconèixer obligació i proposar 
pagament 

JFFR  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

18-3-16 ALTRES Reconèixer dret ajuda escolaritat ABM  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

18-3-16 ALTRES Reconèixer dret ajuda escolaritat BMR  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

18-3-16 ALTRES Reconèixer dret ajuda escolaritat NAM  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

18-3-16 REDUCCIÓ JORNADA 
LABORAL 

Concedir reducció jornada laboral NAM  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

18-3-16 REDUCCIÓ JORNADA 
LABORAL 

Concedir reducció jornada laboral BMR  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

21-3-16 ALTRES Inclusió en nòmina d'indemnitzacions per raó de 
servei 

FFF  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

21-3-16 ALTRES Inclusió en nòmina d'indemnitzacions per raó de 
servei 

CRS  
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DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

21-3-16 PERMÍS PATERNITAT Concedir permís paternitat JVJ  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

21-3-16 PERMÍS PATERNITAT Concedir permís paternitat JMBA  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

21-3-16 ALTRES Concedir flexibilitat horària IMMB  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

21-3-16 ALTRES Concedir permís lactància NAM  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

21-3-16 REDUCCIÓ JORNADA 
LABORAL 

Concedir reducció jornada MMFG  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

21-3-16 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

Nomenament funcionària interina CAP  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

18-3-16 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

Rectificar error material resolució 09/03/16 
excloure funcionari llistat complements 
productivitat 

?  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

23-3-16 RECONEIXEMENT 100% 
RETRIBUCIONS IT 

Finalització permís IT complement 100% MARC  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

23-3-16 RECONEIXEMENT 100% 
RETRIBUCIONS IT 

Finalització permís IT complement 100% FPE  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

23-3-16 RECONEIXEMENT 100% 
RETRIBUCIONS IT 

Finalització permís IT complement 100% MIGT  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

23-3-16 RECONEIXEMENT 100% 
RETRIBUCIONS IT 

Concedir permís IT complement 100% JFG  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

23-3-16 RECONEIXEMENT 100% 
RETRIBUCIONS IT 

Concedir permís IT complement 100% AOL  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

23-3-16 RECONEIXEMENT 100% 
RETRIBUCIONS IT 

Concedir permís IT complement 100% JAF  
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DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

23-3-16 RECONEIXEMENT 100% 
RETRIBUCIONS IT 

Concedir permís IT complement 100% MGHS  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

23-3-16 RECONEIXEMENT 100% 
RETRIBUCIONS IT 

Concedir permís IT complement 100% JA dlC S  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

23-3-16 RECONEIXEMENT 100% 
RETRIBUCIONS IT 

Concedir permís IT complement 100% JCTP  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

23-3-16 RECONEIXEMENT 100% 
RETRIBUCIONS IT 

Concedir permís IT complement 100% MRO  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

23-3-16 RECONEIXEMENT 100% 
RETRIBUCIONS IT 

Concedir permís IT complement 100% IMAR  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

22-3-16 ALTRES Realitzar activitat formativa "Curs procediment 
gestió econòmica en el CIM", designar 
professor i fixar indemnització 

PJBC, DI Funció Pública i 
Servei Recursos Humans 

1296 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

30-3-16 ALTRES Donar conformitat magnituds expressades dins 
conciliació pagament quotes cotització 
Seguretat Social nòmines 12/2014-11/2015. 
Autoritzar, disposar i reconèixer obligacions. 
Proposar pagament. 

? 475516,3 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

21-3-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Reconèixer obligació a Canon i proposar 
pagament 

Canon España, S.A 166,58 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

15-3-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

Disposar despesa pròrroga contracte servei 
neteja edificis CIM 

Klüh Linaer España, S.L. 190659,6 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

15-3-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

Disposar despesa pròrroga contracte 
manteniment i conservació jardineria interior i 
exterior edificis CIM 

Roig Obres, Serveis i 
Medi Ambient, S.A. 

77438,19 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

21-3-16 ALTRES Rebutjar factura núm. 07FS 1026852 de Mifu MIFU, S.A.  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

14-3-16 ALTRES Aprovar, autoritzar, adjudicar i disposar despesa 
contractació subministrament aigua canalitzada 

EMAYA, S.A. 4500 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

22-3-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Reconèixer obligació i proposar pagament 
factura núm. 841602332 

Canon España, S.A. 166,58 
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DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

14-3-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Reconèixer obligació i proposar pagament 
factures núm. 841524545 i 841524541 

Canon España, S.A. 333,16 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

18-3-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Reconèixer obligació i proposar pagament 
factura núm. Emit-2 

Pedro Jaime García Riera 6334,35 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

18-3-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Reconèixer obligació i proposar pagament 
factura núm. A2015/A/56 

Ingemaxter S.A. 9768,34 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

14-3-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Reconèixer obligació i proposar pagament 
factura núm. 300708832 

Canon España, S.A. 337,47 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

31-3-16 COMISSIÓ DE SERVEIS Adjudicar comissió serveis cap secció igualtat 
per Participació Ciutadana 

MCD  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

18-3-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Reconèixer obligació factura núm. 468 per 
manteniment hardware parc microinformàtic 
CIM i proposar pagament 

UP7 Balear, S.L. 580 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

16-3-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Reconèixer obligació factura núm. Emit-278 per 
manteniment i actualitzacions diferents 
llicències aplicacions informàtiques i proposar 
pagament 

ESRI España Soluciones 
Geoespaciales, S.L. 

19904 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

16-3-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Reconèixer obligació factura núm. FAV-2016 
2016/FAV-16100/133 per manteniment sistema 
gestió econòmica i proposar pagament 

Aytos Solucions 
Informàtiques, S.L.U. 

5444,44 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

31-3-16 COMISSIÓ DE SERVEIS Procés per cobrir temporalment mitjançant 
comissió serveis voluntària cap de secció de 
secció jurídica administrativa de Patrimoni 
Històric 

Taulers d'edictes Infància i IMAS i Intranet CIM 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

2-3-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació en concepte de subvencions 
per despeses de lloguer local social (LINEA 1) i 
manteniment de l'entitat (LINEA 2) 

ASSOC VEÏNS I GG 
JOSEP OBRER-SON 
COC 

2946,98 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

2-3-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació en concepte de subvencions 
per despeses de lloguer local social (LINEA 1) i 
manteniment de l'entitat (LINEA 2) 

ASSOC DE MAJORS 
SON CANALS 

8200 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

2-3-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació en concepte de subvencions 
per despeses de lloguer local social (LINEA 1) i 
manteniment de l'entitat (LINEA 2) 

ASSOC AMICS 3A EDAD 
BONA GENT 

8200 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

3-3-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació en concepte de subvencions 
per despeses de lloguer local social (LINEA 1) i 
manteniment de l'entitat (LINEA 2) 

ASSOC 3A DE 
MANACOR I COMARCA 

3926,16 
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DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

3-3-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I proposar pagament fact. corresponent a 
novembre 2015  

ENDESA ENERGIA SAU 1758,96 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

3-3-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Taxació de costes del recurs de cassació 
2790/11, autos 208/08. 

OLEOFAR, SA 6800,68 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

3-3-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació en concepte de subvencions 
per despeses de lloguer local social (LINEA 1) i 
manteniment de l'entitat (LINEA 2) 

ASSOC VEÏNS GG LA 
SOLEDAD 

7986,85 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

3-3-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació en concepte de subvencions 
per despeses de lloguer local social (LINEA 1) i 
manteniment de l'entitat (LINEA 2) 

GRUP D'ESPLAI DE 
PERS MAJORS D' 
ESTABLIMENTS 

6092,5 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

3-3-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació en concepte de subvencions 
per despeses de lloguer local social (LINEA 1) i 
manteniment de l'entitat (LINEA 2) 

ASOC. R.Hdad. 
VETERANOS DE LAS 
FFAA Y COLEGIOS DE 
LA GUARDIA CIVIL 

7000 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

3-3-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació en concepte de subvencions 
per despeses de lloguer local social (LINEA 1) i 
manteniment de l'entitat (LINEA 2) 

ASSOC. GG DEL CAMP 
RODO 

8058,91 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

3-3-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació en concepte de subvencions 
per despeses de lloguer local social (LINEA 1) i 
manteniment de l'entitat (LINEA 2) 

ASOC. 3A EDAD 
"COLONYA" DE 
POLLENÇA 

3211,6 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

3-3-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació en concepte de subvencions 
per despeses de lloguer local social (LINEA 1) i 
manteniment de l'entitat (LINEA 2) 

ASOC PERS MAY D SON 
FORTEZA 

5805,59 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

3-3-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació en concepte de subvencions 
per despeses de activitats socioculturals. 

ASOC. MURENSE DE LA 
3A EDAD  

2000 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

3-3-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació en concepte de subvencions 
per despeses de activitats socioculturals. 

ASOC PERS MAJORS 
DEL PORT DE 
POLLENÇA 

517 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

3-3-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació en concepte de subvencions 
per despeses de activitats socioculturals. 

ASSOC GG DE CAN 
PICAFORT 

1196,25 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

8-3-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació en concepte de subvencions 
per despeses de lloguer local social (LINEA 1) i 
manteniment de l'entitat (LINEA 2) 

ASOC PERS 3EDAD DEL 
COLL D'EN REBASSA 
NTRA SRA DEL CARMEN 

8153,23 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

8-3-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació en concepte de subvencions 
per despeses de lloguer local social (LINEA 1) i 
manteniment de l'entitat (LINEA 2) 

ASSOC GG DEL COLL 
DEN REBASSA 

5070,97 



 284 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

14-3-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Despeses de secretaria técnica. Fact núm. 
2731875 de 4/2/2016 
 

CANON ESPAÑA, SA 1016,4 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

14-3-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Despeses del serv. de desenvolupament 
d'activitats del programa de promoció 
sociocultural i associacionisme corresponents a 
desembre de 2015. 

ESPORTS85, SL 1581,01 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

14-3-16 INICIAR EXPEDIENT C. servei de Procurador/a dels Tribunals del 
CdM per procediment obert. 

Secretaria técnica PC i 
Presidència 

0 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

14-3-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Subministrament i adquisició d'un gravador 
digital pel sistema de vigilància de Raixa 

SEGURITAS 
SEGURIDAD ESPAÑA, 
SA 

1165,7 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

14-3-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Lloguer de local situat a Manacor per activitats 
socioculturals (gener 2016)  

sra. CNS 2159,83 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

15-3-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació en concepte de subvencions 
per despeses de lloguer local social (LINEA 1) i 
manteniment de l'entitat (LINEA 2) 

GERMANDAT DE 
MEMBRES JUBILATS I 
MESTRES JUBILADES 
DE LES IB. 

4134,01 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

15-3-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2016/495. Despeses de secretaría tècnica. DIVERSOS SEGONS 
RELACIÓ ADJUNTA 

797,12 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

16-3-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2016/446 Despeses de Relacions 
Instituionals 

sr. JBC 715,5 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

16-3-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2016/491 Despeses de secretaría general DIVERSOS SEGONS 
RELACIO ADJUNTA 

200,26 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

16-3-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2016/492. Despeses de secretaría técnica DIVERSOS SEGONS 
RELACIO ADJUNTA 

1179 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

16-3-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2016/493. Despeses de Raixa EDEN SPRING ESPAÑA, 
SAU 

60,85 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

16-3-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2016/496 Despeses de secretaria gral. DIVERSOS SEGONS 
RELACIO ADJUNTA 

1008,39 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

16-3-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2016/497 Despeses de Raixa INSTITUCIO NAZARET 2144,97 
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DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

18-3-16 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

On diu: "els propers dies 2 i 3 de març de 2016"  
Ha de dir: "els propers dies 1, 2 i 3 de març de 
2016" 

Secretaria técnica de PC i 
Presidéncia" 

0 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

18-3-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Subministrament de  3000 almanacs 
(parenostics) per lliurar a les pers. majors al 
dinar de Nadal 2015. 

INFORAIGUER 
SOCIETAT 
COOPERATIVA 

11996,4 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

18-3-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Subministrament de energia elèctrica del local 
de promoció sociocultural a Inca. (19/10/15 a 
18/11/15)  

ENDESA ENERGIA, SAU 350,86 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

22-3-16 INICIAR EXPEDIENT 
PÈRDUA DEL DRET 

Iniciar l'expt. de reintegrament de la bestreta 
corresponent al 50% de subvencion per 
programes d'activitats de caire sociocultural per 
GG 2015 

ASSOC PERS MAJORS 
COFRADIA DE 
PESCADORES DE SAN 
PEDRO DE PALMA 

250 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

22-3-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació en concepte de subvencions 
per despeses de activitats socioculturals. 

ASOC PENS 3A EDAD Y 
CONSORTES DE SANT 
LLORENÇ 

2000 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

22-3-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació en concepte de subvencions 
per despeses de activitats socioculturals. 

ASSOC PERS MAJORS 
UYALFAS 

330 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

22-3-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació en concepte de subvencions 
per despeses de activitats socioculturals. 

ASSOC MAJORS CNTRE 
CIVIC COLÒNIA DE 
SANT JORDI 

2000 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

22-3-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació en concepte de subvencions 
per despeses de activitats socioculturals. 

ASSOC DE GENT 
MAJOR DE SON SERRA 
DE MARINA 

2000 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

22-3-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació en concepte de subvencions 
per despeses de lloguer local social (LINEA 1) i 
manteniment de l'entitat (LINEA 2) 

ASOC JUBILADOS DE LA 
URBANIZACIÓN 
BELLAVISTA  

6209,32 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

22-3-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació en concepte de subvencions 
per despeses de lloguer local social (LINEA 1) i 
manteniment de l'entitat (LINEA 2) 

ASOCIACIÓ A.B.E.X. 5492,8 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

29-3-16 ALTRES Contractació de la intervenció per la restauració 
del retaule a la finca Raixa 

sra. MMV 10297,1 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

30-3-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Despeses de lloguer fotocopiadora de 
secretaria general corresponent a gener de 
2016. 

CANON ESPAÑA, SA 196,48 
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DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

4-4-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Servei de manteniment d'ascensors relativa a 
Raixa corresponent a octubre-novembre i 
desembre de 2015 

SCHINDLER SA 413,37 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

4-4-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Suscripció a la base de dades on line i 
consultes en xarxa. 

Editorial Aranzadi SA 18240,75 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

4-4-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Suscripció a la base de dades on line. LEFEBVRE-EL 
DERECHO 

7575,23 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

4-4-16 INICIAR EXPEDIENT 
PÈRDUA DEL DRET 

Iniciar l'expt. de reintegrament de la bestreta 
corresponent al 50% de subvencion per 
programes d'activitats de caire sociocultural per 
GG 2015 

ASSOC 3A EDAD 
"HERO" 

3032,72 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

4-4-16 INICIAR EXPEDIENT 
PÈRDUA DEL DRET 

Iniciar l'expt. per declarar la pèrdua del dret al 
cobrament de la subvenció  concedida en 
concepte de manteniment de l'entitat (linea 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASSOC DE PERS 
MAJORS DE 
S'ALQUERIA BLANCA I 
PORTOPETRO 

307 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

4-4-16 INICIAR EXPEDIENT Reintegrament de la bestreta corresponent al 
50% de la subv. per programes d'activitats de 
caire sociocultural per pers majors al 2015. 

ASSOC PERS MAY ES 
CAPDELLÀ 

1848 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

14-3-16 ALTRES Disposició de la despesa del c. de serv. de 
Procurador /a del CdM per p.obert. 

sra.MLVF 22112,68 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

15-3-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2016/490. Despeses de secretaría tècnica. DIVERSOS SEGONS 
RELACIO ADJUNTA 

153,85 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

4-4-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació en concepte de subv. per 
despeses  d'activitats socioculturals. 

ASOC. 3A EDAD 
"COLONYA" DE 
POLLENÇA 

2000 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

4-4-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació en concepte de subv. per 
despeses  d'activitats socioculturals. 

ASOC. DE PERSONAS 
MAY DE MONTUÏRI 

2000 



 287 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

4-4-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació en concepte de subv. per 
despeses  d'activitats socioculturals. 

ASOC. 3A EDAD DE Mª D 
LA SALUD 

1615 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

4-4-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació en concepte de subv. per 
despeses  d'activitats socioculturals. 

ASSOC. GG D'ALGAIDA 2000 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

4-4-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació en concepte de subv. per 
despeses  d'activitats socioculturals. 

ASSOC. 3A EDAD 
"HERO" 

1570 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

5-4-16 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

Quilometratge de febrer i març (140km) sr. JPMS 33,62 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

5-4-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Quilometratge de febrer i març (200km) sra. MPR 48,02 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

7-3-16 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

AUTORIT. DESPLAÇAMENT A LA ITV DE 
BERLÍN EN COMISSIÓ DE SERVEIS DEL 
PERIODISTA ADSCRIT A COMUNICACIÓ 

MIQUEL ROMAGUERA SASTRE 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

14-3-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR, AUTORITZAR, DISPOSAR I 
RECONÈIXER LES OBLIGACIONS 
DERIVADES DE LES FACTURES INCLOSES 
EN LA RELACIÓ Q/2016/542 
 
 

DIVERSOS SEGONS 
RELACIÓ ADJUNTA 
 
 

2798,54 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

15-3-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR, AUTORITZAR, DISPOSAR I 
RECONÈIXER LES OBLIGACIONS 
DERIVADES DE LES FACTURES INCLOSES 
EN LA RELACIÓ Q/2016/540 
 
 

DIVERSOS SEGONS 
RELACIÓ ADJUNTA 
 
 

166,6 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

17-3-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR, AUTORITZAR, DISPOSAR I 
RECONÈIXER LES OBLIGACIONS 
DERIVADES DE LES FACTURES INCLOSES 
EN LA RELACIÓ Q/2016/547 
 
 

DIVERSOS SEGONS 
RELACIÓ ADJUNTA 
 
 

2348,37 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

22-3-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ 
DERIVAT DESPESES DEL CONTRACTE 
MENOR REFERENT AL  SERVEI DE 
RECEPCIÓ, VIA INTERNET, DE LES 
NOTÍCIES REFERENTS A BALEARS DE 
L'AGÈNCIA EUROPA PRESS,  MESOS DE 
NOV. I DES. 2015 D'ACORD A L'ART 26.2B 
DEL RD 500/1990 

EUROPA PRESS 
DELEGACIONES, SA 
 
 

1822,5 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

22-3-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ 
DERIVAT DESPESES DEL CONTRACTE 
MENOR REFERENT AL  SERVEI DE 
RECEPCIÓ, VIA INTERNET, DE LES 
NOTÍCIES REFERENTS A BALEARS DE 
L'AGÈNCIA EFE  MESOS DE NOV. I DES. 
2015 D'ACORD A L'ART 26.2B DEL RD 
500/1990 

AFENCIA EFE, SA 1977,38 
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DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

23-3-16 RESOLUCIÓ 
CONTRACTE 

DISPOSICIÓ DE LA DESPESA DEL 
CONTRACTE DEL SERVEI DE PUBLICITAT I 
PROMOCIÓ DEL CONSELL DE MALLORCA 
2016  

DI 7, SL 464115,46 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

31-3-16 INCLUSIÓ NÓMINA 
INDEMNITZACIÓ 

AUTORITZAR ABONAMENT DESPESES 
COMISSIÓ SERVEIS DESPLAÇAMENT A 
GRÈCIA (MARÇ 2016)DE L'ADJUNTA A 
COMUNICACIÓ 

SRA. GEMMA PURI 
PLANA 

453,35 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

31-3-16 INCLUSIÓ NÓMINA 
INDEMNITZACIÓ 

AUTORITZAR ABONAMENT DESPESES 
COMISSIÓ SERVEIS DESPLAÇAMENT A 
GRÈCIA (MARÇ 2016)DE L'ADJUNT A 
COMUNICACIÓ 

SR. GABRIEL MAYOL 
ARBONA 

477,35 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

7-4-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL 1/11/15 AL 31/12/15 DEL 
CONTRACTE DE SERVEIS DE PUBLICITAT I 
PROMOCIÓ DEL CONSELL, D'ACORD A 
L'ART. 26.2B DEL RD 5600/1990  A CÀRREC 
PARTIDA 00.92500.22602 PUBLICITAT I  
PROPAGANDA GABINET DE PREMSA 

DI 7, SL  4385,05 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

7-4-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL 28/10/15 AL 31/12/15 DEL 
CONTRACTE DE SERVEIS DE PUBLICITAT I 
PROMOCIÓ DEL CONSELL, D'ACORD A 
L'ART. 26.2B DEL RD 5600/1990 A CÀRREC 
PARTIDA 00.33620.22602 PUBLICITAT  I 
PROPAGANDA PATRIMONI HISTÒRIC 

DI 7, SL 16805,53 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTUR
ES 

8-3-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
LITORAL 

NÚM.EXP.AL-2015/106 CABOS SUELTOS,SLU  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTUR
ES 

16-3-16 DENEGACIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.000937/2016 Y.Z  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTUR
ES 

15-3-16 EXPEDICIÓ DOCUMENT 
EQUIVALENT 

NÚM.EXP.000949/2016-EXPCED AC.B.L  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTUR
ES 

18-3-16 ALTRES LLISTAT DE APTES I NO APTES COMO 
RESULTAT DE LA PROVA "ACREDITACIO 
PROFESIONAL DEL PERSONAL DE 
ADMISION Y CONTROL DE AMBIENT INTERN 
EN ACTIVITATS PUBLICAS I RECREATIVES" 

VARIS  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTUR
ES 

16-3-16 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME UNA ACTIVITAT 
NO PERMANENT" TRIAHLON PORTO 
COLOM INTERNACIONAL". 

KUMULUS ACTIVE WORLD 2012, SL 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTUR
ES 

15-3-16 ALTRES PERMÍS PER UNA ACTIVITAT NO 
PERMANENT "TROFEU MIQUEL MAS-
CHALLENGE DE PRIMAVERA"  

FEDERACIÓ BALEAR DE CICLISME DE LES 
ILLES BALEARS. 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTUR
ES 

16-3-16 ALTRES PERMÍS PER UNA ACTIVITAT NO 
PERMANENT "MARXA CICLOTURISTA  VIVA 
CYCLING SPORTIVE" 

KUMULUS ACTIVE WORDL 2012 SL 
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DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTUR
ES 

18-3-16 ALTRES PERMÍS PER UNA ACTIVITAT NO 
PERMANENT "CARRERA PER MUNTANYA 
K42/K21/KMV (CALVIA)  

FEDERACIO BALEAR DE MUNTANYSME I 
ESCALADA  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTUR
ES 

17-3-16 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

PER TEMPS EFECTIU DE TREBALL. 30H G.B.M  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTUR
ES 

14-3-16 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.001121/2016 A 001139/2016 VARIS  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTUR
ES 

15-3-16 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. CED.001141/2016 A 
NÚM.CÉD.001168/2016 

VARIS  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTUR
ES 

16-3-16 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.001169/2016 A 001196/2016 VARIS  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTUR
ES 

18-3-16 DENEGACIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.000880/2016-EXPCED PJ.G.S  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTUR
ES 

18-3-16 DENEGACIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.004810/2015 FCA.V.G  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTUR
ES 

18-3-16 EXPEDICIÓ DOCUMENT 
EQUIVALENT 

NÚM.EXP.005027/2015-EXPCED P.G  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTUR
ES 

18-3-16 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.001226/2016 A 001250/2016 VARIS  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTUR
ES 

17-3-16 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.001197/2016 A 001225/2016 VARIS 
 
 

 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTUR
ES 

7-3-16 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

DEL DIRECTOR INSULAR 
D'INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT PER 
ASSISTIR A LA FIRA INTERNACIONAL DEL 
TURISME ITB DE BERLIN 

M.V  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTUR
ES 

21-3-16 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.001251/2016 A 001301/2016 VARIS 
 
 

 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTUR
ES 

22-3-16 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.001302/2016 A 001350/2016 VARIS  
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DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTUR
ES 

23-3-16 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.001351/2016 A 001384/2016 VARIS 
 
 

 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTUR
ES 

17-3-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
LITORAL 

NÚM.EXP.AL-2015/110 J.P.F  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTUR
ES 

18-3-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
LITORAL 

NÚM.EXP.AL-2015/078 B.R.R  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTUR
ES 

29-3-16 DENEGACIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.00352/2016 GM.S.C  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTUR
ES 

29-3-16 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME UNA ACTIIVITAT 
NO PERMANENT "PROVA 
AUTOMOBILISTICA "V RALLYSPRINT MITJA 
ILLA" 

ESCUDERIA MITJA ILLA A MOTOR 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTUR
ES 

23-3-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DE L'OBLIGACIO A FAVOR DE GRUPO 
FORMA 5, SLU.PEL SUBMINISTRAMENT DE 
DUES CADIRES DE DIRECCIÓ I QUATRE 
CADIRES OPERATIVES, PEL DEP. DE 
TERRITORI I INFRAESTRUCT. 

GRUPO FORMA 5 
SLU/INTERVENCIÓ 
GRAL  

1551,22 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTUR
ES 

31-3-16 ALTRES PERMÍS PER UNA ACTIVITAT NO 
PERMANENT "MALLORCA BEACH RACE". 
EXP.22/2016 PE 

CLUB ESPORTIU MALLORCA NORD 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTUR
ES 

29-3-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
LITORAL 

NÚM.EXP.AL-2016/025. EAST WEST BALEARES, SL 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTUR
ES 

30-3-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
LITORAL 

NÚM.EXP.AL-2016/004 VIVIENDAS PIMAU, SL   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTUR
ES 

23-3-16 ALTRES PERMÍS PER UNA ACTIVITAT NO 
PERMANENT "PROVA CILISTA "CAMPIONAT 
DE MALLORCA". 

FEDERACIÓ DE CICLISME DE LES ILLES 
BALEARS 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTUR
ES 

31-3-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
LITORAL 

NÚM.EXP.AL-2015-122 G.A.C  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTUR
ES 

31-3-16 ALTRES INTERÈS GRAL. NÚM EXP.000074/2015-XIG ENDESA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA SLU 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTUR
ES 

31-3-16 ALTRES INTERÈS GRAL. NÚM.EXP.000104/2014-XIG M.R.T  
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DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTUR
ES 

31-3-16 ALTRES INTERÈS GRAL. NÚM.EXP.000060/2015-XIG BLASER,SL  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTUR
ES 

31-3-16 ALTRES INTERÈS GRAL. NÚM.EXP.000082/2015-XIG S.M  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTUR
ES 

31-3-16 ALTRES INTERÈS GRAL.NÚM.EXP.000010/2016-XIG J.V.S  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTUR
ES 

31-3-16 ALTRES INTERÈS GRAL. NÚM.EXP.000003/2015-XIG ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA SLU 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTUR
ES 

31-3-16 ALTRES INTERÈS GRAL. NÚM.EXP.000031/2015-XIG E.M.B  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTUR
ES 

31-3-16 ALTRES INTERÈS GRAL. NÚM.EXP.000089/2015-XIG N.A  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTUR
ES 

31-3-16 ALTRES INTERÈS GRAL. NÚM.EXP.000086/2015-XIG ENDESA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA SLU 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTUR
ES 

31-3-16 ALTRES INTERÈS GRAL.NÚM.EXP.000095/2014-XIG M.M.G  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTUR
ES 

31-3-16 ALTRES INTERÈS GRAL. NÚM.EXP.000085/2015-XIG B.I.K.J  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTUR
ES 

30-3-16 INICIAR EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL S.D'ASSISTÈNCIA 
TÈCNICA PER A LA REDACCIÓ DEL PLA 
DIRECTOR SECTORIAL D'EQUIPAMENTS 
COMERCIALS DE MALLORCA 

VARIS  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTUR
ES 

31-3-16 INFORME SÒL RUSTIC NÚM.EXP.000038/2015-HLSR JESPAS,SA  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTUR
ES 

31-3-16 INFORME SÒL RUSTIC NÚM.EXP.000113/2015-HLSR M.A.S  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTUR
ES 

31-3-16 INFORME SÒL RUSTIC NÚM.EXP.000129/2015-HLSR M.Z  
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DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTUR
ES 

31-3-16 INFORME SÒL RUSTIC NÚM.EXP.000055/2015-HLSR TAFONA INVERSIONES, SL  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTUR
ES 

31-3-16 INFORME SÒL RUSTIC NÚM.EXP.000127/2015-HLSR JM.G.F  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTUR
ES 

31-3-16 INFORME SÒL RUSTIC NÚM.EXP.000190/2015-HLSR J.E.B  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTUR
ES 

31-3-16 INFORME SÒL RUSTIC NÚM.EXP.000177/2015-HLSR A.P.R  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTUR
ES 

31-3-16 INFORME SÒL RUSTIC NÚM.EXP.000192/2015-HLSR MC.R.G  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTUR
ES 

31-3-16 INFORME SÒL RUSTIC NÚM.EXP.000160/2015-HLSR JUBEC BALEARICS SL  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTUR
ES 

31-3-16 INFORME SÒL RUSTIC NÚM.EXP.000085/2015-HLSR B.M.B  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTUR
ES 

31-3-16 INFORME SÒL RUSTIC NÚM.EXP.000151/2015-HLSR J.M.R.G  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTUR
ES 

31-3-16 INFORME SÒL RUSTIC NÚM.EXP.000126/2015-HLSR JUBEC BALEARICS SL  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTUR
ES 

31-3-16 INFORME SÒL RUSTIC NÚM.EXP.000180/2015-HLSR M.S.F  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTUR
ES 

31-3-16 INFORME SÒL RUSTIC NÚM.EXP.000163/2015-HLSR P.D.J  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTUR
ES 

29-3-16 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.001385/2016 A 001412/2016 VARIS  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTUR
ES 

31-3-16 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.001430/2016 A 001447/2016 VARIS  
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DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTUR
ES 

31-3-16 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.001413/2016 A 001429/2016 VARIS  

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

27-1-16 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

Ordre d'abonament  fra. 346 i 347 SJR - Circ Bover 3630 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

27-1-16 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

Ordre d'abonament  fra. 256 SJR - Circ Bover 1815 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

26-1-16 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

Ordre d'abonament a favor de Sebastià Jordà 
Ramis (circ Bover) derivada de la fra. 345 

Circ Bover 1815 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

27-1-16 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

Ordre d'abonament a La Fornal d'Espectacles, 
SLU de la fra. 2015104 

La Fornal d'Espectacles 1231,12 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

27-1-16 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

Ordre d'abonament a Estudi Zero Teatre, SCL 
fres. 000012 i 000013 

Estudi Zero Teatre, SCL 1452 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

27-1-16 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

Ordre d'abonament a favor d'Estudi Zero 
Teatre, SCL  fra. 000014 

Estudi Zero Teatre, SCL 726 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

27-1-16 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

Ordre de pagament fers 41/2015, 42/2015 i 
43/2015 

JGC 4840 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

27-1-16 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

Ordre d'abonament fra. 2015U0-14 Unnanunma Services, 
S.L. 

1391,5 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

27-1-16 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

Ordre d'abonament fra. 2015A-17 Mallorca So, SA 4658,5 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

26-1-16 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

Ordre d'abonament fra 2015010 GMK 2781,79 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

26-1-16 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

Ordre d'abonament fra 11/15 PTR 1185 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

26-1-16 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

Ordre d'abonament fra 15/15 PTR 1185 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

26-1-16 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

Ordre d'abonament fra. 33/15 Iguana Teatre, SL 1815 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

26-1-16 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

ordre d'abonament fra 36/15 i 37/15 Iguana Teatre, SL 3630 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

26-1-16 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

Ordre d'abonament fra. 39/15 Iguana Teatre, SL 7260 
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DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

26-1-16 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

Ordre d'abonament fra. 001/4T15 PBB 5445 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

26-1-16 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

Ordre d'abonmanet fra. 201568 Til Teatre Elàstic Nou, SL 786,5 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

26-1-16 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

Ordre d'abonament fra 201573 i 201574 Tol Teatre Elàtic Nou, SL 1573 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

26-1-16 DEVOLUCIÓ 
SUBVENCIONS 

Aprovació de la liquidació de reintegrament de 
la subvenció destinada a donar suport a 
programes d'activitats de caire sociocultural 
dirigits a les persones majors, any 2014 

Associació de Vidas de 
Manacor 

21,06 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

26-1-16 DEVOLUCIÓ 
SUBVENCIONS 

Aprovació de la liquidació de reintegrament de 
la subvenció destinada a donar suport a 
programes d'activitats de caire sociocultural 
dirigits a les persones majors, any 2014 

Associació Grupo de 
Mayores de Telefónica de 
les Illes Balears 

1299,05 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

26-1-16 DEVOLUCIÓ 
SUBVENCIONS 

Aprovació de la liquidació de reintegrament de 
la subvenció destinada a donar suport a 
programes d'activitats de caire sociocultural 
dirigits a les persones majors, any 2014 

Associació de la Tercera 
Edat d'Alcúcia 

1263,28 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

26-1-16 DEVOLUCIÓ 
SUBVENCIONS 

Aprovació de la liquidació de reintegrament de 
la subvenció destinada a donar suport a 
programes d'activitats de caire sociocultural 
dirigits a les persones majors, any 2014 

Associació Gent Gran 
d'Estallencs 

1122,95 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

26-1-16 DEVOLUCIÓ FIANÇA Procedir a la devolució de la fiança carta de 
pagament núm. operació 320090041208 exp. 
RCD 198/2015 

Promocions 22 de gener, 
SL 

501,75 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

26-1-16 DEVOLUCIÓ FIANÇA Procedir a la devolució de la fiança carta de 
pagament núm. operació 2015/26/0002375 exp. 
RCD 200/2015 

Promociones Son Conte, 
SL 

1371,49 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

27-1-16 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

Ordre d'abonament fra. 215A-18 Mallorca So, SA 1028,5 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

27-1-16 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

Ordre d'abonament fres. 215A-20 Mallorca So, Sa 4658,5 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

27-1-16 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

Ordre d'abonament fra. 23/2015 Cia. Mariantònia Oliver, 
SL 

2541 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

27-1-16 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

Ordre d'abonament fra. 36/15, 37/15 i 38/15 Els musics viatgers 2359,5 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

27-1-16 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

Ordre d'abonament fres. 32/15, 33/15 i 34/15 Els músics viatgers 785,5 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

27-1-16 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

Ordre d'bonament fra. 23/15 Els músics viatgers 786,51 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

27-1-16 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

Ordre d'abonament fra. 2015085 La Fornal d'Espectacles, 
SLU 

1659,95 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

27-1-16 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

Ordre d'abonament fra. 215/053 S'Hostal des Moixos, SLU 314,16 
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DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

27-1-16 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

Ordre d'abonament fra. 215/075 S'Hostal des Moixos, SLU 314,6 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

27-1-16 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

Ordre d'abonament fres 215/074 S'Hostal des Moixos, SLU 2359,5 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

27-1-16 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

Ordre d'abonament fra. 215/04 S'Hostasl des Moixos, 
SLU 

2359,5 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

27-1-16 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

Ordre d'abonament fra. A215/A/2151052 Grup Trui Mallorca, SL 2178 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

27-1-16 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

Ordre d'abonament fra. 215/A/2151083 Grup Trui Mallorca, SL 2178 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

27-1-16 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

Ordre d'abonament fra. A/215/A/2151130 Grup Trui Mallorca, SL 2178 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

27-1-16 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

Ordre d'abonament fra. 13-CAEM05 JPB 3599,75 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

27-1-16 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

Ordre d'abonament fra. 17-CAEM08 i 18-
CAEM09 

JPB 7199,5 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

27-1-16 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

Ordre d'abonament fra. 09/2015 ARR 1694 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

27-1-16 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

Ordre d'abonament fra. 07/2015 ARR 1694 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

27-1-16 ENDOSSAMENT 
FACTURES ENTITATS 
BANCÀRIES 

çendós certificació núm. 72 de l'obra "Projecte 
de conservació de la xarxa de carreteres del 
Consell de Mallorca Zona 8" Exp. 20/09 

Banco de Sabadell 211635,03 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

27-1-16 ALTRES Autoritzar, disposar i reconèixer obligació 
pagament taxa de supervisió 

Autoridad Independiente 
de Responsabilidad fiscal 

3200,15 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

28-1-16 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

Ordenament de pagament Projecte camí 
alternatiu a la carretera MA-10 a Estallencs 

Cimar Ingenieria, SL 11132 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

28-1-16 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

Exp. fisc. LOT2 FLP PR-MO-216.7/13 
Ordenament del pagament contracte de 
recollida selectiva i de la liquidació del cost del 
servei de control i seguiment del contracte del 
mes d'octubre de 2015 

Fomento de 
Construcciones i 
Contratas S.A. i Limpiezas 
Urbanas de Mallorca,SA 
UTE 

48804,12 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

28-1-16 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

Exp. fisc. LOT2 FLP PR-MO-216.7/13 
Ordenament del pagament contracte de 
recollida selectiva i de la liquidació del cost del 
servei de control i seguiment del contracte de 
juny a setembre 2015 

Fomento de 
Construcciones y 
Contratas SA i Limpiezas 
Urbanas de Mallorca, SA 
UTE 

234427,4 
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DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

28-1-16 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

Exp. fisc. LOT1 FLP PR-MO-216.7/13 
Ordenament del pagament contracte de 
recollida selectiva i de la liquidació del cost del 
servei de control i seguiment del contracte del 
mes d'octubre de 2015 

Fomento de 
Construcciones y 
Contratas Sa i Limpiezas 
Urbanas de Mallorca, SA 
UTE 

75194,93 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

28-1-16 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

Exp. fisc. LOT1 FLP PR-MO-216.7/13 
Ordenament del pagament contracte de 
recollida selectiva i de la liquidació del cost del 
servei de control i seguiment del contracte del 
mes de juny a setembre de 2015 

Fomento de 
Construcciones y 
Contratas SA i Limpiezas 
Urbanas de Mallorca, SA 
UTE 

386591,78 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

28-1-16 INICIAR EXPEDIENT Inici expedient relatiu a la contractació del 
subministrament de material de merchandising 
relatiu al portal web oficial d'informació turística 
"infomallorca.net" procediment negociat amb 
publicitat 

?  

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

2-1-16 ALTRES Resolució autorització i disposició préstec 
Consell de Mallorca amb entitat financeres 

BBVA 1043523 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

2-1-16 ALTRES Resolució autorització i disposició préstec 
Consell de Mallorca amb entitat financeres 

BBVA 1500000 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

2-1-16 ALTRES Resolució autorització i disposició préstec 
Consell de Mallorca amb entitat financeres 

BANKIA 14739 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

2-1-16 ALTRES Resolució autorització i disposició préstec 
Consell de Mallorca amb entitat financeres 

BANKIA 1066666,68 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

2-1-16 ALTRES Resolució autorització i disposició préstec 
Consell de Mallorca amb entitat financeres 

BANCO SABADELL 4294,49 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

2-1-16 ALTRES Resolució autorització i disposició préstec 
Consell de Mallorca amb entitat financeres 

BANCO SABADELL 439240,36 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

2-1-16 ALTRES Resolució autorització i disposició préstec 
Consell de Mallorca amb entitat financeres 

DEXIA SABADELL, SA 1000000 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

2-1-16 ALTRES Resolució autorització i disposició préstec 
Consell de Mallorca amb entitat financeres 

DEXIA SABADELL, SA 1500000 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

2-1-16 ALTRES Resolució autorització i disposició préstec 
Consell de Mallorca amb entitat financeres 

DEXIA SABADELL, SA 800000 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

2-1-16 ALTRES Resolució autorització i disposició préstec 
Consell de Mallorca amb entitat financeres 

CAIXABANK 200000 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

2-1-16 ALTRES Resolució autorització i disposició préstec 
Consell de Mallorca amb entitat financeres 

CAIXABANK 1914589,92 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

2-1-16 ALTRES Resolució autorització i disposició préstec 
Consell de Mallorca amb entitat financeres 

CAIXABANK 671731,48 
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DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

2-1-16 ALTRES Resolució autorització i disposició préstec 
Consell de Mallorca amb entitat financeres 

CAIXABANK 351 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

2-1-16 ALTRES Resolució autorització i disposició préstec 
Consell de Mallorca amb entitat financeres 

CAIXABANK 800000 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

2-1-16 ALTRES Resolució autorització i disposició préstec 
Consell de Mallorca amb entitat financeres 

BANCA MARCH, S.A. 84,72 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

2-1-16 ALTRES Resolució autorització i disposició préstec 
Consell de Mallorca amb entitat financeres 

BANCA MARCH, S.A. 200000 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

2-1-16 ALTRES Resolució autorització i disposició préstec 
Consell de Mallorca amb entitat financeres 

BANCA MARCH 400000 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

2-1-16 ALTRES Resolució autorització i disposició préstec 
Consell de Mallorca amb entitat financeres 

BANCA MARCH, S.A. 100000 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

2-1-16 ALTRES Resolució autorització i disposició préstec 
Consell de Mallorca amb entitat financeres 

BANCA MARCH, S.A. 50000 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

2-1-16 ALTRES Resolució autorització i disposició préstec 
Consell de Mallorca amb entitat financeres 

DEUTSCHE 
PFANDEBRIEFBANK AG 

5915427,6 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

2-1-16 ALTRES Resolució autorització i disposició préstec 
Consell de Mallorca amb entitat financeres 

DEUTSCHE 
PFANDBRIEFBANK AG 

66716,04 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

22-3-16 ALTRES CESSAMENT CÀRRECS CONSELL DE CAÇA VARIS  

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

22-3-16 ALTRES NOMENAMENT I RENOVACIÓ CÀRRECS DEL 
CONSELL DE CAÇA 

VARIS  

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

7-3-16 ALTRES CANVI DE TITULAR VEDAT PM-10.775 G.C.R.  

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

7-3-16 ALTRES CANVI DE TITULAR DEL VEDAT PM-11.055 OBRES I CONSTRUCCIONS TOMEU ROSSELLO 
S.L. 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

15-3-16 ALTRES SEGREGACIÓ DEL VEDAT PM-11.126 S.C.CAÇADORS DE VILAFRANCA 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

15-3-16 ALTRES CREACIÓ D'UN VEDAT DE CAÇA QUE ES 
DENOMINARÀ SON BERGA VELL 

N.Z. DE O.  
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DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

15-3-16 ALTRES CREACIÓ DEL REFUGI DE FAUNA SA 
BASSETA DEL T.M. D'ALGAIDA 

L.M.S  

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

15-3-16 ALTRES CREACIÓ A CAÇA MAJOR AL VEDAT DE 
CAÇA PM-10.177 

SA BAGURA  

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

21-3-16 ALTRES APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DE 
SUBVENCIONS PER EL DESENV. 
D'ACTIVITATS SOCIOAMBIENTALS EN 
MATÈRIA CINEGÈTICA O DE PESCA 
FLUVIAL PER A L'ANY 2016 
 
 

VARIS 150000 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

23-3-16 ALTRES SOBRE LA PESCA AMB GRUMEIG PESCADORS RECREATIUS FEDERATS 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

7-3-16 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR DE CAÇA 
CZ15/0073 

J.M. M.M.  

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

7-3-16 ALTRES RECONIX. RESPONSABILITAT I PAG. 
ANTICIPAT EXP. CZ15/0105 

J.G.B. 529,02 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

7-3-16 ALTRES RECONX. RESPONSABILITAT EXP. 
SANCIONADOR CZ15/0137 

G.J.R.  902 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

16-3-16 ALTRES RECONEX. RESPONSABILITAT EXP. 
SANCIONADOR DE CAÇA CZ16/0015 

J.T.C. 949,22 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

10-3-16 ALTRES RECONEX. RESPONSABILITAT EXP. 
SANCIONADOR DE CAÇA CZ15/0087 

F.S.U 63,01 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

15-3-16 ALTRES RESOLUCIO EXP. SANCIONADOR DE CAÇA 
PS15/0011 

G.P.G 202 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

24-3-16 ALTRES NO INCOACIÓ EXP. SANCIONADOR 
CZ16/0012 

F.R.D  

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

8-3-16 ALTRES INICI D'EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ16/0026 

P.S.G.  
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DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

8-3-16 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR DE CAÇA 
CZ16/0027 

A.S.G.  

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

8-3-16 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR DE CAÇA 
CZ16/0022 

J.C.A.  

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

8-3-16 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR DE CAÇA 
CZ16/0018 

M.M.P.  

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

8-3-16 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR DE CAÇA 
CZ16/0017 

A.R.R.  

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

8-3-16 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR DE CAÇA 
CZ16/0025 

J.G.C.  

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

9-3-16 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR DE CAÇA 
CZ16/0047 

J.L. E.G.  

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

9-3-16 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR DE CAÇA 
CZ16/0033 

B.F.S.  

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

9-3-16 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR DE CAÇA 
CZ16/0039 

M.P.P.  

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

9-3-16 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR DE CAÇA 
CZ16/0038 

M.C.B.  

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

9-3-16 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR DE CAÇA 
CZ16/0031 

L.M.S.  

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

9-3-16 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR DE CAÇA 
CZ16/0030 

R.C.F.  

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

16-4-16 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR DE CAÇA 
CZ16/0021 

M.C.C.  

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

16-3-16 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR DE CAÇA 
CZ16/0036 

M.B.A.  
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DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

16-3-16 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR DE CAÇA 
CZ16/0042 

M.P.C.  

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

16-3-16 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR DE CAÇA 
CZ16/0043 

J.M. C M.  

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

17-3-16 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR DE CAÇA 
CZ16/0045 

A.M.P.  

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

16-3-16 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR DE CAÇA 
CZ16/0044 

M.S.C.  

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

17-3-16 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR DE CAÇA 
CZ16/0048 

?  

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

17-3-16 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR DE CAÇA 
CZ16/0049 

A.M.H.  

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

14-3-16 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR DE CAÇA 
PS15/0012 

M.M.I.  

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

14-3-16 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR DE CAÇA 
PS16/0002 

C.A. C. H.  

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

7-3-16 ALTRES RENOVACIÓ DEL PLA TÈCNIC DE CAÇA DE 
RÈGIM GENERAL EXP. 12076 

S'HORT DE SANT MARTI 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

7-3-16 ALTRES RENOVACIÓ DEL PLA TÈCNIC DE CAÇA DE 
RÈGIM GENERAL EXP. 11870 

SES FONTS FRESQUES  

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

7-3-16 ALTRES RENOVACIÓ DEL PLA TÈCNIC DE CAÇA DE 
RÈGIM GENERAL EXP. 10443 

SAUMA  

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

7-3-16 ALTRES RENOVACIÓ DEL PLA TÈCNIC DE CAÇA DE 
RÈGIM GENERAL EXP. 12116 

CAN MORAGUES  

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

7-3-16 ALTRES RENOVACIÓ DEL PLA TÈCNIC DE CAÇA DE 
RÈGIM GENERAL EXP. 11990 

SA GARRIGA  
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DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

21-3-16 ALTRES AUTORITZACIÓ DE CONTROL DE  COLOMS I 
TUDONS DINS CASC URBÀ DE MURO 

J.A.A.  

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

15-3-16 ALTRES AUTORITZACIÓ DE CONTROL DE  CONILLS 
A LES PARCEL·LES 102 I 103 POL. 28 T.M. 
MANACOR 

J.S.V.  

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

14-3-16 ALTRES AUTORITZACIÓ DE CONTROL DE CONILLS 
PER DANYS A L'AGRICULTURA A LES 
PARCEL·LES 518, 519 I 644 EN EL VEDAT 
PM-11.092 T.M. DE MONTUÏRI 

S.C. DE MONTUÏRI  

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

8-3-16 ALTRES AUTORITZACIÓ DE CONTROL DE CONILLS 
PER DANYS A L'AGRICULTURA FINCA SON 
MOIX, EN EL VEDAT PM-11.230 T.M. DE 
MANACOR 

F.B.B.  

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

15-3-16 ALTRES AUTORITZACIÓ DE CONTROL DE COLOMS I 
GALLINES SALVATGES A LES 
INTAL·LACIONS RAMADERES DE SA 
LLEPASSA T.M. DE LLUCMAJOR 

A.F.O.  

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

17-3-16 ALTRES AUTORITZACIÓ DE CONTROL DE GALLINES 
ASSILVESTRADES DINS EL VEDAT PM-
11.169 DEL T.M. DE PORRERES 

B.B.N.  

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

17-3-16 ALTRES AUTORITZACIÓ DE CONTROL DE COLOMS 
A LA FINCA CAN PIRIS DEL T.M. DE 
CAMPOS 

CAN PIRIS  

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

17-3-16 ALTRES AUTORITZACIÓ DE CONTROL DE COLOMS I 
TÓRTORA TURCA A LA FINCA CAN 
XORQUET T.M.DE CAMPOS 

S.A.V.  

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

17-3-16 ALTRES AUTORITZACIÓ DE CONTROL DE COLOMS I 
TÓRTORA TURCA A LA FINCA SON SELLA 
T.M.DE CAMPOS 

S.A.V.  

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

17-3-16 ALTRES AUTORITZACIÓ DE CONTROL DE COLOMS I 
TÓRTORA TURCA A LA FINCA CAN 
FRANCINE T.M.DE CAMPOS 

J.R.M.  

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

17-3-16 ALTRES AUTORITZACIÓ DE CONTROL DE COLOMS I 
TÓRTORA TURCA A LA FINCA S'HORT DE 
SON COVES T.M.DE CAMPOS 

F.M.B.  

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

17-3-16 ALTRES AUTORITZACIÓ DE CONTROL DE COLOMS I 
TÓRTORA TURCA A LA FINCA CAN CENTES 
T.M.DE FELANITX 

J..R.S.  

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

16-3-16 ALTRES AUTORITZACIÓ DE DESCASTAMENT DE 
CABRES BORDES PER DANYS A 
L'AGRICULTURA AL VEDAT PM-11223 EXP. 
65/16 

A.M. N. S.  
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DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

16-3-16 ALTRES AUTORITZACIÓ DE DESCASTAMENT DE 
CABRES BORDES PER DANYS A 
L'AGRICULTURA AL VEDAT PM-12069 EXP. 
64/16 

I.S.S.  

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

16-3-16 ALTRES AUTORITZACIÓ DE DESCASTAMENT DE 
CABRES BORDES PER DANYS A 
L'AGRICULTURA AL VEDAT PM-11164 EXP. 
63/16 

D.B.M.  

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

14-3-16 ALTRES AUTORITZACIÓ DE DESCASTAMENT DE 
CABRES BORDES PER DANYS A 
L'AGRICULTURA A ESPORLES EXP. 59/16 

G.P.V.  

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

10-3-16 ALTRES AUTORITZACIÓ DE DESCASTAMENT DE 
CABRES BORDES PER DANYS A 
L'AGRICULTURA AL VEDAT PM-10350 EXP. 
58/16 

A.A.G.  

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

8-3-16 ALTRES AUTORITZACIÓ DE DESCASTAMENT DE 
CABRES BORDES PER DANYS A 
L'AGRICULTURA AL VEDAT PM-10309 EXP. 
55/16 

J.J. H. F.  

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

4-4-16 ALTRES ATORGAMENT  DE LA CERTIFICACIÓ DE 
QUALITAT DE CAÇA MAJOR VEDAT PM-
10411 

TERNELLES  

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

30-3-16 ALTRES AUTORITZACIÓ PER AL CONTROL DE 
CONILLA AL VEDAT PM-11.226 T.M. DE 
MANACOR 

A.F.S.  

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

30-3-16 ALTRES AUTORITZACIÓ PER AL CONTROL DE 
CONILLA AL VEDAT PM-11.092 T.M. 
D'ALGAIDA 

A. A. M.  

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

4-4-16 ALTRES AUTORITZACIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE 
L'ENTRENAMENT I LA PROVA PUNTUABLE 
PEL CAMPIONAT DE BALEARS DE 
RECORREGUT AL VEDAT PM-10.523 

CLUB B, DE R. DE CAÇA 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

30-3-16 ALTRES AUTORITZACIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE 
L CAMPIONAT DE BALEARS DE CAÇA DE 
GUATLERES AMB CA DE MOSTRA AL 
VEDAT PM-11.175 

S. DE CAÇADORS DE MURO 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

30-3-16 ALTRES AUTORITZACIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE 
L CAMPIONAT DE BALEARS DE CAÇA DE 
GUATLERES AMB CA DE MOSTRA AL 
VEDAT PM-11.175 PARCEL. 35 POL 9 

S. DE C. DE MURO  

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

31-3-16 ALTRES AUTORITZACIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE 
LA PROVA PUNTUABLE PEL CAMPIONAT DE 
BALEARS DE TIR A GUÀTLERA A LA FINCA 
TALAPI VEDAT PM-11.484 

S.C. DE LA VEDA DE SA POBLA 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

31-3-16 ALTRES AUTORITZACIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE 
LA PROVA LOCAL DE CAÇA DE GUÀTLERES 
AMB CA DE MOSTRA A LA FINCA TALAPI, 
VEDAT PM-11.484 T.M. SA POBLA 

S.C. DE LA VEDA SA POBLA 
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DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

31-3-16 ALTRES AUTORITZACIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE 
LA PROVA LOCAL DE CAÇA DE GUÀTLERES 
AMB CA DE MOSTRA A LA FINCA TALAPI, 
VEDAT PM-11.484 T.M. SA POBLA 

S.C. DE LA VEDA SA POBLA 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

31-3-16 ALTRES AUTORITZACIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE 
LA PROVA LOCAL DE TIR AL COLOMI A LA 
FINCA TALAPI, VEDAT PM-11.484 T.M. SA 
POBLA 

S.C. DE LA VEDA SA POBLA 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

31-3-16 ALTRES AUTORITZACIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE 
LA PROVA LOCAL DE TIR AL COLOMI A LA 
FINCA TALAPI, VEDAT PM-11.484 T.M. SA 
POBLA 

S.C. DE LA VEDA SA POBLA 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

7-4-16 ALTRES AUTORITZACIÓ PER A LA REALITZACIÓ 
D'UNA PROVA PUNTUABLE DE 
RECORREGUTS DE CAÇA AL VEDAT PM-
10.523 T.M. D'ALGAIDA 

CLUB. B. DE R. DE CAÇA 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

7-4-16 ALTRES AUTORITZACIÓ PER A LA REALITZACIÓ 
D'UNA PROVA PUNTUABLE DE 
RECORREGUTS DE CAÇA AL VEDAT PM-
10.994 T.M. D'ALGAIDA 

CLUB B. DE R. DE CAÇA 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

31-3-16 ALTRES RENOVACIÓ DEL PLA TÈCNIC DE CAÇA DE 
RÈGIM GENERAL 

PM-10.754  

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

31-3-16 ALTRES RENOVACIÓ DEL PLA TÈCNIC DE CAÇA DEL 
RÈGIM GENERAL 

PM-12.078  

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

31-3-16 ALTRES RENOVACIÓ DEL PLA TÈCNIC DE CAÇA DE 
RÈGIM GENERAL 

PM-10775  

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

31-3-16 ALTRES RENOVACIO DEL PLA TÈCNIC DE CAÇA 
VEDAT PM-10.579 

M.A. V. LL  

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

31-3-15 ALTRES SOL·LICITUD DE RENOVACIÓ DEL PLA 
TÈCNIC DE CAÇA DE RÈGIM GENERAL 

M.A. V. LL  

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

31-3-16 ALTRES SOL·LICITUD DE RENOVACIÓ DEL PLA 
TÈCNIC DE CAÇA DEL RÈGIM GENERAL 

A. R. M.  

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

5-4-16 ALTRES CANVI DE TITULAR DEL VEDAT PM-10.420 N. M. C  

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

5-4-16 ALTRES CANVI DE TITULAR DEL VEDAT PM-10.655 J.Mª. V. A.  
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DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

5-4-16 ALTRES CANVI DE TITULAR DEL VEDAT PM-11.972 S. P. R.  

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

5-4-16 ALTRES CANVI DE TITULAR DEL VEDAT PM-10.356 M. S. T.  

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

5-4-16 ALTRES SOL·LICITUD D'AMPLIACIÓ DEL VEDAT PM-
12.076 

J. J. V.   

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

5-4-16 ALTRES SEGREGACIÓ DEL VEDAT PM-10.151 J. D. S.  

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

7-4-16 ALTRES SOL·LICITUD D'AMPLIACIÓ DEL VEDAT PM-
10.790 

A. R. M.  

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

15-3-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures de DISTRIBUIDORA 
ROTGER S.L. amb referència núm. 
79/45300/20160214. 

? 46,23 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

11-3-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures amb referència núm. 
79/45300/20160212. 

? 622,14 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

21-3-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per instal·lació de fletxes indicatives a la 
Ma-4014 exp. 260/2016 

Sr. M.P.G.  

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

19-2-16 CATALOGACIÓ VEHICLE 
HISTÒRIC 

Catalogació vehicle històric amb núm. bastidor: 
2J4102631 Sr. B.F. 

Sr. B.F.  

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

19-2-16 CATALOGACIÓ VEHICLE 
HISTÒRIC 

Catalogació vehicle històric amb núm. bastidor: 
WVWZZZ19ZHW437657 Sra. M.N. 

Sra. M.N.  

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

19-2-16 CATALOGACIÓ VEHICLE 
HISTÒRIC 

Catalogació vehicle històric amb núm. bastidor: 
ZLA831AV000402993 Sr. E.M.C.M. 

Sr. E.M.C.M.  

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

14-3-16 CATALOGACIÓ VEHICLE 
HISTÒRIC 

Catalogació vehicle històric amb núm. bastidor: 
WVWZZZ15ZKK031783 Sr. A.C. 

Sr. A.C.  

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

19-2-16 CATALOGACIÓ VEHICLE 
HISTÒRIC 

Catalogació vehicle històric amb núm. bastidor: 
1R7001799 Sr. D.J. 

Sr. D.J.  
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DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

19-2-16 CATALOGACIÓ VEHICLE 
HISTÒRIC 

Catalogació vehicle històric amb núm. bastidor: 
WV2ZZZ25ZLH075459 Sr. J.L.M. 

Sr. J.L.M.  

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

16-3-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per col·locació de cartells a la Ma-13 
exp. 244/2016 

AJ. INCA  

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

16-3-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per reforma d'edificis a la Ma-4040 exp. 
1018/2015 

INVERSIONS MEDITERRANEAS DE LLEVANT, 
SL 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

16-3-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per realitzar by-pass a estació impulsora 
Ma-1 exp. 181/2016 

ABAQUA  

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

17-3-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per fer accés a finca a la Ma-19 exp. 
863/2009b 

Sra. A.H.O.  

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

18-3-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per reparació de mur a la Ma-3331 exp. 
229/2016 

Sr. M.B.A.  

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

21-3-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per condicionar entrada a la Ma-4042 
exp. 259/2016 

Sr. J.S.A.  

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

22-3-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per tancament amb pals i reixeta i 
condicionar accés a la Ma-4010 exp. 248/2016 

Sra. A.M.P.B.  

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

22-3-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per tancament amb pals i reixeta a la 
Ma-3321 exp. 993/2015 

Sr. B.A.N.  

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

3-3-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per canalització per xarxa de fibra òptica 
a la Ma-19 exp. 834/2015b 

PREFECTURA PROVINCIAL DE TRÀNSIT IB 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

3-3-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per projecte de camí peatonal a la MA-
10 exp. 217/2016 

DIRECCIO INSULAR DE MEDI AMBIENT 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

8-3-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per pantalla antisònica de terra a la Ma-
15 exp. 142/2016 

Sr. F.P.B.  

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

9-3-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per reparació de mur de pedra a la Ma-
3110 exp. 187/2016 

Sr. B.B.S.  
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DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

9-3-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per fer pantalla de terra a la Ma-13 exp. 
172/2016 

Sra. F.S.LL.  

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

16-3-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per col·locació de cartells FIRA DEL VI 
a la Ma-13 exp. 249/2016 

AJ. POLLENÇA  

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

18-3-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per col·locació de reixeta a la Ma-10 
exp. 100/2016 

Sr. W.E.  

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

22-3-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Aprovació ADO despesa finca 61 exp. CM-32 
Add. 30 

GESTION URBANISTICA 
DE BALEARES, SA 

16737,84 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

15-3-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Aprovació despesa finca 53 exp. CM-61 Add. 43 Sr. J.B.V. 178,05 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

15-3-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Aprovació despesa finca 31 exp. CM-61 Add. 37 Diversos 1577,97 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

11-3-16 CERTIFICACIÓ OBRA Aprovació certificació final obra exp. 9/2015 VOPSA 0 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

11-3-16 CERTIFICACIÓ OBRA Aprovació certificació final obres exp. 3/2015 MATIAS ARROM 
BIBILONI, SL 

0 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

11-3-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 6a certificació exp. 02/15 VIAS Y 
CONSTRUCCIONES, SA 

325715,46 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

15-3-16 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

Adjudicació exp. de contractació ref. 16M00755 ANETO CONSULTORES, 
SL 

13915 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

3-3-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 16a certificació exp. 3/13 UTE MAN, SA - 
TORRESCAMARA - 
ESTEL - SIQUIER 

4123,57 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

18-3-16 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

Adjudicació exp. contrac. ref. 19/2015 VIABAL MANTENIMENT I 
CONSERVACIÓ, SA 

44304,54 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

21-3-16 CERTIFICACIÓ OBRA Aprovació certificació final obra exp. 9/2013 INGENIERIA DE 
SONDEOS DE 
BALEARES, SL 

4162,85 
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DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

14-3-16 MODIFICACIÓ 
CONTRACTE 

Inici expedient de modificació contracte ref. 
43/2010-M1 

COEXA  1887365,69 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

16-3-16 ALTRES Resolució de classificació de proposicions i 
requeriment de documentació del contracte exp. 
24/2015 

Diversos  

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

14-3-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Reconeixement obligació contracte menor exp. 
16M00855 

CIESMA-INEVIA, SAU 7260 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

25-2-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 56a certificació exp. 32/10 UTE EIX PONENT-
LLEVANT 

893301,58 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

17-3-16 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

Adjudicació contracte obres exp. 26/2015 MATIAS ARROM BIBILONI, SL 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

17-3-16 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

Adjudicació exp. de contractació ref. 23/2015 AMER E HIJOS, SA  

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

9-3-16 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

Adjudicació contractació menor de 
subministrament ref. 16M00155 

BUSQUETS 
UNIFORMIDAD, SLU 

15036,27 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

8-3-16 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

Adjudicació exp. contractació menor ref. 
16M01255 

LIMPIEZAS CANDOR, SL  2601,5 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

22-2-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura  37a certificació exp. 38/11 UTE ROIG, SA - 
ELECTRONIC TRAFIC, 
SA 

37280,26 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

29-3-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per instal·lació de fletxa indicativa a la 
Ma-4041 exp. 111/2016 

SASSHA 1999, SL  

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

16-3-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per posar columna i reixeta a la Ma-
4010 exp. 27/2016 

Sr. E.L.G.  

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

22-3-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per col·locació de cartells a la Ma-1 exp. 
288/2016 

AJ. CALVIA  

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

29-3-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per col·locació de mirall a la Ma-5017 
exp. 237/2016 

Sr. P.C.G.  
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DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

17-3-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament de la factura 57a certificació exp. 
32/10 

UTE EIX PONENT-
LLEVANT 

411649,9 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

18-3-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 3a certificació exp. 17/15 AGLOMSA 18241,37 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

18-3-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 2a certificació exp. 07/15 PROHERIZ, SL 82130,61 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

18-3-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 3a i darrera certificació exp. 
7/15 

PROHERIZ, SL 122110,23 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

14-3-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 7a certificació exp. 02/15-
M1 

VIAS Y 
CONSTRUCCIONES, SA 

234569,1 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

17-3-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 57a certificació exp. 32/10 UTE EIX PONENT-
LLEVANT 

674123,15 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

30-3-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures de SOLRED S.A. amb 
referència núm. 79/45300/20160221. 

? 7230,3 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

30-3-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures amb referència núm. 
79/45300/20160220. 

? 2613,61 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

30-3-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per instal·lar pantalla antisònica a la Ma-
2031 exp. 389/2014b 

CLUB DE TIR OLIMPIC MALLORCA 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

30-3-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per línia de bt per canalització existent a 
la Ma-3201 exp. 268/2016 

Sr. J.P.O.  

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

18-3-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Reconeixement obligació contracte menor 
subministrament exp. 16M00155 LOT 2 

BUSQUETS 
UNIFORMIDAD, SLU 

15036,27 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

29-3-16 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

Adjudicació contracte exp. 20/2015 LABORATORIO DE 
CERTIFICACIONES 
VEGA BAJA, SL 

8274 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

11-3-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament de la tarifa de tractament de residus 
de construcció i demolició exp. 9/2012/F0/02 

UTE DRAGADOS - 
MELCHOR MASCARO 

26868942,46 
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DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

17-3-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Reconeixement obligació contracte menor 
subministrament exp. 16M00155 LOT 3 

BUSQUETS 
UNIFORMIDAD, SLU 

15036,27 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

21-3-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 55a certificació exp. 36/10 VIABAL MANTENIMENT I 
CONSERVACIÓ, SA 

0 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

3-3-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 15a certificació exp. 3/13 UTE MAN, SA - ESTEL - 
SIQUIER, SA 

297003,09 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

3-3-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Reconeixement obligació 10a factura contracte 
de servei exp. 6/2013/F/01/05 

TYPSA 2257,73 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

15-3-16 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

Adjudicació exp. contractació menor assistència 
tècnica exp. 16M01155 

SEGURA DURAN 
ASSESSORS, SA 

1558,48 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

18-3-16 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

Adjudicació exp. contractació exp. 18/2015 VOPSA  478591,25 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

22-3-16 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

Abonament indemnització per raó de servei de 
guàrdia per actuacions d'emergències període 
28/12/2015 a 01/02/2016 

DIVERSOS 10241,35 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

22-3-16 ALTRES Abonament dietes de manutenció mes de gener 
2016 

DIVERSOS 1048,6 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

4-4-16 ALTRES Resolució peça incidental 57/2013 relativa a 
finca 11 exp. CM-70-MFI 

?  

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

4-4-16 ALTRES Resolució de la peça incidental separada 
10/2014 exp. CM-64-MFI finques 1 i 100 

?  

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

1-4-16 ALTRES Resolució relativa a la liquidació d'interessos 
finques 25, 26 i 27 exp. 175 

DIVERSOS  

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

21-3-16 AUTORITZACIÓ 
ASSISTÈNCIA CURSOS 

Autorització assistència jornada tècnica sobre 
tècniques aplicades en la caracterització 
geomecànica de massissos rocosos 

J.M.R.G.  

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

17-3-16 AUTORITZACIÓ 
ESPECIAL DE 
CIRCULACIÓ 

Autorització especial de circulació per la Ma-
1022 exp. 269/2016 

GRUAS POL, SA  
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DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

16-3-16 ALTRES Resolució procediment sancionador en matèria 
de ctres. exp. ES 22/2013-LS 

MALLA, SA  

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

9-3-16 INADMISSIÓ 
SOL·LICITUD O RECURS 

Inadmissió a tràmit de la reclamació ref. RP 
47/2015 

Sra. C.G.R.  

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

7-3-16 ALTRES Resolució peça incidental relativa a finques 5 i 8 
exp. CM-75-MFI 

INVERSIONES AGRUPADAS PALMA, SA 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

26-2-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Reconeixement obligació a favor de Compañia 
concesionaria túnel de soller exp. 38/2004 

? 272457,5 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

18-3-16 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

Autorització de desplaçament en comissió de 
serveis al Sr. F.R.D.O. 

?  

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

18-3-16 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

Autorització desplaçament en comissió de 
serveis  al Sr. G.F.D. 

?  

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

21-3-16 ALTRES Requeriment de pagament de despeses 
derivades de publicació d'anunci al BOIB exp. 
23/2015 

AMER E HIJOS 266,58 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

21-3-16 ALTRES Requeriment de pagament de les despeses 
derivades de la publicació al BOIB exp. 26/2015 

MATIAS ARROM 
BIBILONI, SL 

273,45 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

21-3-16 ALTRES Requeriment de pagament de les despeses 
derivades de la publicació al BOIB exp. 18/2015 

VOPSA 216,14 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

21-3-16 ALTRES Requeriment de pagament de les despeses 
derivades de la publicació al BOIB exp. 19/2015 

VIABAL MANTENIMENT I 
CONSERVACIO, SA 

224,31 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

23-3-16 REQUERIMENT 
SUBSANACIÓ ERRADES 

Requeriment d'esmena recurs de reposició per 
procediment ref. ES 23/2014 

CONSTRUCCIONES LLULL SASTRE, SA 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

28-3-16 IMPOSAR OBLIGACIÓ 
ABONAR DANYS 

Obligació d'abonar danys per procediment ref. 
ES 2/2012-LS 

Sr. M.E.T. 2700 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

22-3-16 ALTRES Resolució a la peça incidental separada finca 10 
exp. CM-80 

DIVERSOS  
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DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

17-3-16 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

Reconeixement de 30 hores de formació a la 
Sra. A.P.P. 

Sra. A.P.P.  

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

22-3-16 ALTRES Resolució a la peça incidental separada relativa 
a finca 47 exp. CM-60 

?  

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

1-4-16 CERTIFICACIÓ OBRA Aprovació certificació final obra exp. 4/2015 COEXA 0 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

17-3-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament 23a factura assistència tècnica exp. 
11/2012/F/1/01 

GESTALIS PROJECT 
MANAGMENT, SL 

148467 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

1-4-16 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

Adjudicació contractació menor de servei exp. 
16M01355 

RATIO & ENGINE, SL  

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

31-3-16 ALTRES Requeriment de pagament de les despeses 
derivades de la publicació al BOIB  d'anunci de 
licitació exp. 20/2015 

LABORATORIO DE CERTIFICACIONES VEGA 
BAJA, SL 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

4-4-16 ALTRES Resolució procediment de responsabilitat ref. 
RP 3/2015 

Sr. A.G.F.  

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

17-3-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 58a certificació exp. 34/10 ROIG, SA 21932,61 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

17-3-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 38a certificació exp. 38/11 UTE ROIG, SA - 
ELECTRONIC TRAFIC, 
SA 

17963,39 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

4-4-16 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

Resolució de desestimació de reclamació ref. 
RP 9/2014   

Sr. P.G.A.  

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

4-4-16 REQUERIMENT 
SUBSANACIÓ ERRADES 

Requeriment d'esmena de la sol·licitud exp. ref. 
RP 10/2016 

Sr. G.F.D.V.  

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

23-3-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 46ª certificació exp. 26/11 UTE TUNELES 6417,71 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

21-3-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 55a certificació exp. 37/10 VIABAL MANTENIMENT I 
CONSERVACIO, SA 

0 
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DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

21-3-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 56a certificació exp. 37/10 VIABAL MANTENIMENT I 
CONSERVACIO, SA 

0 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

4-4-16 DEVOLUCIÓ FIANÇA Devolució fiança definitiva per assistència 
tècnica exp. 16/11 

AZIMUT ENGINYERS, SL 1920 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

21-3-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 56a certificació exp. 36/10 VIABAL MANTENIMENT I 
CONSERVACIO, SA 

6050,05 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

14-3-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures amb referència 
núm.79/45300/2016012800 

? 12230,19 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

17-3-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures amb referència 
núm.79/45300/2016021500 

? 14,24 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

17-3-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures amb referència 
núm.79/45300/2016030300 

? 1763,67 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

22-3-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relació de factures amb referència 
núm.79/45300/2016021900 

? 662,78 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

5-4-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per prolongació de xarxa de gas a la 
Ma-4023 exp. 723/2015 

REDEXIS GAS  

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

5-4-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per tancament de finca a la Ma-3010 
exp. 1017/2015 

Sr. J.E.M.  

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

5-4-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per legalització de porxo, garatge i 
magatzem a la Ma-15 exp. 297/2016 

Sra. A.M.B.  

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

4-4-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per xarxa de BT a la Ma-19 exp. 
953/2015 

Sr. T.S.T.  

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

4-4-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per ampliació d'habitatge a la Ma-13 
exp. 175/2016 

Sr. L.C.R.  

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

29-3-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per fer paret seca amb reixeta a la Ma-
6014 exp 184/2016 

TOMEU BORDISSA, SLU  
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DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT 

1-4-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per tancament i pantalla antisònica a la 
Ma-12 exp. 30/2013c 

Sr. P.J.S.T.  

 


