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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL DE 
MALLORCA 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 12/2016 
Caràcter: ordinària  
Data: 28 de juliol de 2016 
Hora: de 09.13 h a 13.00 h 
Lloc: sala de plens 
 
Assistents:  

Hble. Sr. President: Miquel Ensenyat Riutort. 

Hbles. Srs./Sres. consellers/-es: Antoni Amengual Perelló, Lluís Enric Apesteguia 
Ripoll, Cosme Bonet Bonet, Mercè Bujosa Estarellas, 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, Antoni Serra Comas, Catalina Serra 
Garcias, Maria Francesca Servera Pascual, Iván Sevillano Miguel i Catalina Soler 
Torres. 

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

Hi han excusat l’assistència l’Hble. Sra. consellera Esperança Català Ribó i l’Hble. Sr. 
conseller Jeroni Salom Munar. 

Secretari general: Sr. Jeroni M. Mas Rigo. 
Interventora general:  Sra. Elena Montejo Fuentes. 
 
ORDRE DEL DIA: 
 
I) PART RESOLUTIVA 
 
PRESIDÈNCIA 
 
1. Declararacions Institucionals. 

2. Decrets a ratificar 

a) Decret de predsidència pel qual es propasa la persona representant, titular i suplent, 
del Consell Insular de Mallorca en el Consell de Responsabilitat Social Corporativa de 
les Illes Balears. 

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

a) Decret de presidència del Consell de Mallorca pel qual es nomenen alts càrrecs 
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DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 
 
4. Aprovació inicial del Programa de conservació de les torres del sistema costaner de 
defensa, vigilància i alerta de Mallorca. 
 
5. Proposta d’acord d’aprovació de la modificació de l’expedient de declaració com a bé 
d’interès cultural, amb categoria de monument, de la Torre de Cala Figuera del terme 
municipal de Calvià. 
 
6. Proposta d’acord d’aprovació de la modificació de l’expedient de declaració com a bé 
d’interès cultural, amb categoria de monument, de la Torre de Sa Porrassa del terme 
municipal de Calvià 
 
7. Proposta d’acord de concessió de subvenció nominativa  de l’exp.  num. FS-093/16 
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 (handbol) 
 
8. Proposta d’acord de concessió de subvenció nominativa  de l’exp.  num. FS-092/16 
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 (bàdminton) 
 
9. Proposta d’acord de concessió de subvenció nominativa  de l’exp.  num. FS-091/16 
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 (ball esportiu) 
 
10. Proposta d’acord de concessió de subvenció nominativa  de l’exp.  num. FS-088/16 
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 (ciclisme) 
 
DEPARTAMENT D’ECONOMIA I HISENDA 
 
11. Rectificació de l’error material detectat a la proposta d’aprovació inicial de 
l’expedient núm.1 de modificació de crèdit per crèdit extraordinari i suplement en el 
pressupost del Consorci Eurolocal-Mallorca 2016. 
 
DEPARTAMENT DE TERRITORI I INFRAESTRUCTURES 
 
12. Proposta d’acord de ple relatiu a l’expedient sancionador en matèria de carreteres 
amb referència es núm. 25/2015 (sr. F. G.C) 
 
DEPARTAMENT DE BENESTAR I DRETS SOCIALS 
 
13. Proposta d’acord d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits de l’Institut 
Mallorquí d’Afers Socials (exp. rec 15/2016). 
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14. Proposta d'aprovació del Projecte de reglament pel qual es regulen els requisits 
d'autorització i acreditació dels serveis socials per a persones amb discapacitat de 
Mallorca i es desenvolupa la cartera de serveis.  
 

DEPARTAMENT DE DESENVOLUPAMENT LOCAL 

15. Proposta d’aprovació de les indemnitzacions als col·laboradors en les activitats de 
formació promogudes pel Departament de Desenvolupament Local. 
 
16. Proposta d’acord de la Junta Rectora de l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca  al 
ple del Consell de Mallorca, per  a l’aprovació del reconeixement extrajudicial de 
crèdits corresponent a l’indemnització substitutòria  relativa al subministrament 
d’energia elèctrica a l’any 2016, (relació F/2016/1) (2016REC01). 
 
17. Aprovació inicial d’un Pla Especial d’ajudes 2016-2017 a les Corporacions Locals 
de Mallorca per a l'adquisició de vehicles 100% elèctrics per a la prestació de serveis de 
competència municipal.  
 
DEPARTAMENT DE MODERNITZACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA 
 
18. Modificació de la plantilla 2016. 
 
19. Modificació de la RLT del Consell de Mallorca. 
 

II) PART DE CONTROL 

 

20. Decrets i resolucions per donar-ne compte 

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

 

MOCIONS IMPULSORES O DE TRÀMIT I DE CARÀCTER IDEOLÒGIC  

 
21. Moció que presenta El Pi – Proposta per les Illes Balears del Consell de Mallorca 
sobre la Llei de Finançament de Consells  Insulars. 
 
22. Moció que presenta el Grup Popular del Consell de Mallorca envers el Consell 
Assessor de Serveis Socials. 
 
23. Moció que presenta el Grup Popular del Consell de Mallorca per agilitzar el Pla 
d’inversions sostenibles. 
 
24. Moción que presenta el Grupo Ciudadanos (Partido por la Ciudadania) del Consell 
de Mallorca en relación a la convocatoria de una Mesa para debatir los problemas de la 
Serra de Tramuntana. 
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INTERPEL·LACIONS 
 
25. Interpel·lació que presenta el Sr. Antoni Amengual Perelló sobre “ 
valoració del vicepresident de les actuacions sobre la marxa Des Güell a Lluc a peu”. 
 
26. Interpel.lació que presenta la Sra. Catalina Soler Torres sobre” Política del Consell 
de Mallorca als camins públics i GR.221”. 
 
27. Interpel.lació que presenta al Sra. Catalina Serra Garcias sobre” Políticas de las 
residencias de la tercera edad”. 
 
PREGUNTES 
 
28. Pregunta que formula la Sra. Francisca Mora Veny a la Sra. Sandra Espeja 
(abocaments incontrolats de fems en sòl rústic). 
 
29. Pregunta que formula la Sr. Antoni Pastor Cabrer a la Sra. Mercedes Garrido (rescat 
del túnel de Sóller). 
 
30. Pregunta que formula la Sra. Catalina Cirer Adrover a la Sra. Margalida Puigserver 
Servera (tallers per a les dones del Centre Penitenciari de Palma). 
 
31. Pregunta que formula la Sra. Catalina Cirer Adrover a la Sra. Margalida Puigserver 
Servera (conveni Hospici de Felanitx). 
 
32. Pregunta que formula la Sra. Catalina Cirer Adrover a la Sra. Margalida Puigserver 
Servera (contracte servei amb Càritas). 
 
33. Pregunta que formula la Sra. Catalina Serra Garcias al Sr. Jesús Jurado Seguí 
(bestreta 50% associacions tercera edad). 
 
34. Pregunta que formula el Sr. Estanislao Pons Cuart a la Sra. Mercedes Garrido (camí 
de Son Fangos). 
 

PRECS 

III)DESPATX EXTRAORDINARI 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
I) PART RESOLUTIVA 
 
PRESIDÈNCIA 
 
PUNT 1. DECLARARACIONS INSTITUCIONALS. 
 

No n’hi ha. 
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PUNT 2. DECRETS A RATIFICAR 

A) DECRET DE PRESIDÈNCIA PEL QUAL ES PROPOSA LA PERSONA 
REPRESENTANT, TITULAR I SUPLENT, DEL CONSELL INSULAR DE 
MALLORCA EN EL CONSELL DE RESPONSABILITAT SOCIAL 
CORPORATIVA DE LES ILLES BALEARS. 

Decret del president pel qual es proposa la persona representant, titular i suplent, del 
Consell Insular de Mallorca en el Consell de Responsabilitat Social Corporativa de les 
Illes Balears 

 

Fets 

1. El conseller de Treball, Comerç i Indústria, ha sol·licitat que, al més aviat possible, es 
designi el representant del Consell Insular de Mallorca en el Consell de Responsabilitat 
Social Corporativa de les Illes Balears, que s’ha de constituir el dia 19 de juliol de 2016. 

Fonaments jurídics 

1. L’article 3 c) del Decret 36/2016, d’1 de juliol, pel qual es crea el Consell de 
Responsabilitat Social Corporativa de les Illes Balears, estableix que, entre d’altres, 
estarà integrat per un representant del Consell Insular de Mallorca, que ha de ser 
proposat pel Consell Insular de Mallorca i nomenat pel titular de la Conselleria de 
Treball, Comerç i Indústria. 

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, decret: 

1. Proposar les persones que es diran representants del Consell Insular de Mallorca en el 
Consell de Responsabilitat Social Corporativa de les Illes Balears: 

Titular: Sra. Cristina Ballester Parets, directora insular d’Hisenda i Pressuposts 

Suplent: Sr. Joan Ignasi Morey Marquès, secretari tècnic d’Economia i Hisenda 

2. Comunicar-ho a les persones interessades, a la Conselleria de Treball, Comerç i 
Indústria i a la Secretaria Tècnica d’Economia i Hisenda. 

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

 

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

 



 6 

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

A) DECRET DE PRESIDÈNCIA DEL CONSELL DE MALLORCA PEL QUAL ES 
NOMENEN ALTS CÀRRECS 

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

Fets 

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

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

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

Fonaments 

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

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

Per tant, resolc: 

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

DEPARTAMENT DE MODERNITZACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA 

- Josep Lluis Colom Martínez, director insular de Modernització i Innovació  

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

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

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

 

Es donen per assabentats. 
 
 
DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 
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PUNT 4. APROVACIÓ INICIAL DEL PROGRAMA DE CONSERVACIÓ DE 
LES TORRES DEL SISTEMA COSTANER DE DEFENSA, VIGILÀNCIA I 
ALERTA DE MALLORCA. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports 
que diu: 
 
A la dècada de 1990 el Consell Insular de Mallorca, a través del desaparegut Servei 
Fodesma, inicià una sèrie d’activitats sobretot adreçades a la formació d’un personal 
especialitzat en la restauració dels mecanismes dels molins de vent tant fariner com 
d’extracció d’aigua. A l’any 2004, el Departament de Medi Ambient conscient de la 
importància cultural, patrimonial i sobretot paisatgística d’aquests i altres elements que 
formen part bàsicament del medi rural insular, potencià el programa de restauració 
ampliant la tipologia dels elements a restaurar i assumint també la restauració 
arquitectònica d’aquestes construccions.  
 
Progressivament, s’han anat desenvolupant diversos programes adreçats a la recuperació 
dels elements del patrimoni etnològic, historicoindustrial i - més recentment- amb la 
restauració del patrimoni marítim tradicional. 

D’acord amb el que estableix l’apartat e) de l’article 3 del Decret de Presidència del 
Consell Insular de Mallorca, de data 10 de juliol de 2015, d’organització del Consell 
Insular de Mallorca (BOIB núm. 109 de 18/07/2015) modificat per l’acord de 24 de 
febrer de 2016 (BOIB núm. 27 de 27/02/16), una de les atribucions del Departament de 
Cultura, Patrimoni i Esports és exercir les competències relatives al patrimoni 
monumental, cultural, històric, artístic, arquitectònic, arqueològic i paisatgístic. Pel 
desenvolupament d’aquesta competència, des de la Direcció Insular de Patrimoni s’ha 
previst executar un programa que té per objecte promoure la restauració, 
condicionament i posterior posada en valor de les torres costaneres de Mallorca. 
 
La protecció patrimonial d’aquest béns ve emparada pel Decret de 22 d’abril de 1949 
sobre protecció dels castells espanyols (BOE núm. 125, de 5/5/1949) que després es va 
fer extensiu a tota l’arquitectura defensiva -incloses les torres de defensa-; la disposició 
addicional segona la Llei 16/1985, de 16 de juliol, del patrimoni històric espanyol els 

protegeix com a béns d’interès cultural (BIC) i, amb la disposició addicional primera de 
la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears, passen a 
ser considerats BIC del patrimoni històric de les Illes Balears. 
 

Vist que l’objectiu d’aquest programa és la conservació del sistema costaner de defensa, 
vigilància i alerta constituït per torres ubicades en els punts més estratègics de la costa 
de Mallorca que estiguin en disposició de ser rehabilitades o restaurades però que 
encara no han patit col·lapse estructural i també, en una acció paral·lela, la tramitació 
dels expedient de modificació de declaració com a béns d’interès cultural amb categoria 
de monument i del seu entorn de protecció de totes les torres costaneres afectades pel 
Programa d’acord amb el procediment establert a l’art. 7 i s. De la Llei 12/1998, de 21 
de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears. 
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Vist que l’aplicació del programa consistirà en subvencionar als propietaris de les torres 
seleccionades amb la prestació de mà d’obra especialitzada (tècnics i operaris) del 
Consell Insular de Mallorca i que les convocatòries serà públiques, de lliure 
concurrència i pluriennals ja que la quantitat de torres a rehabilitar o restaurar no permet 
intervenir en totes elles més que en una successió de terminis.  

Vist que el Programa no genera despesa econòmica, no obstant les convocatòries que es 
puguin dur a terme arran d’aquest Programa restaran subjectes a fiscalització prèvia de 
la Intervenció General. 

Vist l’informe proposta emès el 29 de març de 2016 pel Sr. Miguel Barceló Llompart, 
cap de servei de Patrimoni Històric. 

Vist els articles 1, 2, 3, 22.3, 26 i el Títol IX de la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del 
patrimoni històric de les Illes Balears. 

Vist que l’article 99 de la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les 
Illes Balears estableix que els plens dels consells insular són els òrgans competents per 
aprovar el Pla insular de gestió del patrimoni històric. En aquest cas, es tracta d’un 
desenvolupament parcial del Pla dirigit a la conservació de les torres costaneres de 
defensa que formen part del patrimoni històric de Mallorca. 

D’acord amb l’article 31 e) del Reglament Orgànic del Consell Insular de Mallorca, 
aprovat per acord del Ple de dia 2 de juliol de 2001 (BOIB núm. 102, de 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, els consellers 
executius tenen atribuïda la competència per preparar i proposar al ple l’adopció 
d’acords escaients respecte de les matèries atribuïdes al seu departament. 

Vist tot l’exposat i en ús de les atribucions conferides elevo al Ple del Consell Insular de 
Mallorca la següent proposta d’ 
 

ACORD 
 
I.- Aprovar inicialment el Programa de conservació de les torres del sistema costaner de 
defensa, vigilància i alerta de Mallorca que s’adjunta i forma part integrant del present 
acord. 
 
II.- Obrir un termini d’informació pública per un termini de 20 dies, mitjançant la 
publicació al BOIB per poder presentar les al·legacions i/o observacions que s’estimin 
oportunes d’acord amb l’article 86 de al Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques . 
 
Transcorregut aquest període sense que s’hagin presentat al·legacions aquest acord es 
considerarà aprovat definitivament. 
 

El Sr. MIRALLES (conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports) explica que es tracta d’un 
programa de conservació del sistema costaner de torres de defensa i vigilància. 

Aquest programa té, bàsicament, dues línies de treball. Una ofereix als propietaris una subvenció en 
espècie, a través de les diferents convocatòries que es realitzin, consistent en jornals de la brigada de 
Patrimoni del Consell de Mallorca i la redacció del projecte d’intervenció de la torre. La segona línia està 
encaminada a la delimitació i declaració de BIC d’aquestes torres. 
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Fa avinent que el programa no té un contingut econòmic ja que les successives convocatòries que s’hi 
emmarquin consistiran en ajudes en espècie als propietaris de les torres que s’hi vulguin acollir.  

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
 
PUNT 5. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE 
L’EXPEDIENT DE DECLARACIÓ COM A BÉ D’INTERÈS CULTURAL, AMB 
CATEGORIA DE MONUMENT, DE LA TORRE DE CALA FIGUERA DEL 
TERME MUNICIPAL DE CALVIÀ. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports 
que diu: 
 
En data 13/03/2014 (núm. reg. 8831) l’Ajuntament de Calvià va remetre al Consell de 
Mallorca un acord del plenari municipal, en el qual es sol·licitava la revisió i 
delimitació de les torres de defensa costaneres del municipi. 
 
El Servei de Patrimoni Històric va iniciar d’ofici, d’acord amb l’article 7.1 de la Llei 
12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears (LPHIB), la 
incoació de la modificació de l’expedient de declaració de bé d’interès cultural, amb 
categoria de monument, de la Torre de Cala Figuera (Calvià), ja que la torre de Cala 
Figuera fou protegida pel Decret de 22 d’abril de 1949 (BOE núm. 125, de 5 de maig de 
1949) sobre protecció dels castells espanyols; en virtut de la disposició addicional 
segona de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol passa a ser 
considerada bé d’interès cultural (BIC). Posteriorment i mitjançant la disposició 
addicional primera del al Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les 
Illes Balears es considera BIC del patrimoni històric de les Illes Balears. En aquest 
inventari apareix la torre de cala figuera, amb el codi 044 (IPCE), i consta inscrita, al 
Registre General de Béns d’Interès Cultural de l’Estat amb el codi R-I-51-0008366 
 
Des del Servei de Patrimoni Històric es van emetre dos informes, un tècnic de dia 14 
d’abril de 2015 i un jurídic de 21 d’abril de 2015, ambdós  amb la proposta per elevar a 
la ponència i CIPH. 
 
La CIPH a la sessió de dia 28 d’abril de 2015 va incoar la modificació de l’expedient de 
declaració de bé d’interès cultural, amb categoria de monument, de la Torre  de cala 
Figuera, de Calvià amb la delimitació del bé i del seu entorn de protecció segons la 
descripció literal i gràfica que figura a l’informe de 14/04/2015, que fou publicada en el 
BOIB núm. 90 de 18/06/2015 i en el BOE núm. 148 de 22/06/2015 la incoació 
esmentada. 
 
Durant la tramitació del procediment de declaració establert a la Llei 12/1998, de 21 de 
desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears, es va sol·licitar l’informe 
preceptiu, d’acord amb l’article 9 i 96 de la llei esmentada, a una entitat consultiva, 
concretament, a la UIB, que fou remès al Consell de Mallorca, concretament el dia 18 
de desembre de 2015 la UIB va emetre informe favorable tant la delimitació del BIC 
com l’entorn de protecció. 
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Es va obrir un període d’informació pública d’un mes (BOIB núm. 187 de 26/12/2015). 
 
Es va donar audiència als interessats i s’han presentat al·legacions per part de la Sra. 
Francisca Trujillo Guas, els dies 17/06/2015 a la incoació i el 10/02/2016  en el tràmit 
d’audiència, on manifesta que l’àmbit de la delimitació no està justificat i demana que 
quedin defora les edificacions de propietat privada. 
 
En resposta a les al·legacions presentades s’han emès un informe tècnic amb data 
8/06/2016 i un informe jurídic de dia 10 de juny de 2016. 
 
Posteriorment, es va detectar que la planimetria no s’havia publicat amb la incoació i 
per donar compliment a la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni Històric de 
les Illes Balears es va obrir un nou període d’informació pública d’un mes (BOIB 26 de 
25/02/2016). 
 
Atès que, els dies 15 i 21 de juny de 2016, s’ha  tractat a la ponència i a la CIPH, 
respectivament, i s’ha informar favorablement la proposta d’elevar al Ple la modificació 
de conformitat amb l’informe tècnic de dia 14/04/2015. 
 

Atès el que disposa l’article 10.1 de la Llei 12/1998, que té el següent tenir literal:  

La declaració de béns d’interès cultural s’acordarà pel Ple del consell 
insular corresponent a proposta de la Comissió Insular de Patrimoni 
Històric i inclourà [...]. 

 
Per tot això, i en virtut del que disposa el Títol I de la Llei 12/1998, de 21 de desembre, 
del patrimoni històric de les Illes Balears, en relació amb la Llei 16/1985, de 25 de juny, 
del patrimoni històric espanyol, el Reial decret 111/1986, de 10 de gener, de 
desenvolupament parcial de l’esmentada Llei. i d’acord amb les competències atribuïdes 
per la Llei 6/1994, de 13 de desembre, als Consells Insulars en matèria de Patrimoni 
Històric, i el Reglament Orgànic del Consell Insular de Mallorca aprovat pel Ple 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. Desestimar les al·legacions presentades per la Sra. Francisca Trujillo Guasp , 
en base a l’informe de dia 8 de juny de 2016 que s’adjunta i forma part 
integrant d’aquest acord. 

II. Modificar l'expedient de declaració de BIC, amb categoria de monument, de 
la Torre de Cala Figuera, del terme municipal de Calvià, amb la delimitació 
del Bé i del seu entorn de protecció segons la descripció literal i gràfica que 
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figuren descrites a l'informe tècnic de dia 14 d’abril de 2015, que s’adjunta i 
forma part integrant del present acord. 

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

IV. Notificar aquesta resolució als interessats, a l’Ajuntament de Calvià i al 
Govern de les Illes Balears.  

V. Publicar aquest acord de declaració al Butlletí Oficial de les Illes Balears, i 
en el Boletín Oficial del Estado i anotar-ho al Registre Insular de Béns 
d’Interès Cultural i comunicar-ho a la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears perquè procedeixi a la seva anotació en el Registre de Béns d’Interès 
Cultural de les Illes Balears, i a la vegada comuniqui al Registre General de 
Béns d’Interès Cultural de l’Estat les inscripcions i anotacions que es 
realitzin. 

 

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

 
PUNT 6. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE 
L’EXPEDIENT DE DECLARACIÓ COM A BÉ D’INTERÈS CULTURAL, AMB 
CATEGORIA DE MONUMENT, DE LA TORRE DE SA PORRASSA DEL 
TERME MUNICIPAL DE CALVIÀ 
 
Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports 
que diu: 
 
En data 13/03/2014 (núm. reg. 8831) l’Ajuntament de Calvià va remetre al Consell de 
Mallorca un acord del plenari municipal, en el qual es sol·licitava la revisió i 
delimitació de les torres de defensa costaneres del municipi. 
 

El Servei de Patrimoni Històric ha iniciat d’ofici, d’acord amb l’article 7.1 de la Llei 
12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears (LPHIB), la 

incoació de la modificació de l’expedient de declaració de bé d’interès cultural, amb 
categoria de monument, de la Torre Sa Porrassa (Calvià). 

 
La torre Sa Porrassa fou protegida pel Decret de 22 d’abril de 1949 (BOE núm. 125, de 
5 de maig de 1949) sobre protecció dels castells espanyols; en virtut de la disposició 
addicional segona de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol 
passa a ser considerada bé d’interès cultural (BIC). Posteriorment i mitjançant la 
disposició addicional primera del al Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni 
històric de les Illes Balears es considera BIC del patrimoni històric de les Illes Balears. 
En aquest inventari apareix la torre Sa Porrassa, amb el codi 045 (IPCE). 
  
Consta inscrita, al Registre General de Béns d’Interès Cultural de l’Estat amb el codi R-
I-51-0008366. 
 
A més, es troba inclosa al catàleg de patrimoni de Calvià (núm. 075). 
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Des del Servei de Patrimoni Històric es van emetre dos informes, un tècnic de dia 14 
d’abril de 2015 i un jurídic de 21 d’abril de 2015, ambdós  amb la proposta per elevar a 
la ponència i CIPH. 
 
La CIPH a la sessió de dia 28 d’abril de 2015 va incoar la modificació de l’expedient de 
declaració de bé d’interès cultural, amb categoria de monument, de la Torre  de Sa 
Porrassa, de Calvià amb la delimitació del bé i del seu entorn de protecció segons la 
descripció literal i gràfica que figura a l’informe de 14/04/2015, que fou publicada en el 
BOIB núm. 90 de 18/06/2015 i en el BOE núm. 148 de 22/06/2015 la incoació 
esmentada. 
 
El dia 18 de desembre de 2015 la UIB va emetre informe favorable respecte a  la 
modificació de l’expedient de declaració de bé d’interès cultural, amb categoria de 
monument, de la Torre de sa Porrassa, de Calvià (registre d’entrada en el CIM de dia 
7/01/2016 núm. 134). 
 
Es va obrir un període d’informació pública d’un mes (BOIB núm. 187 de 26/12/2015). 
 
Es va donar audiència als interessats i s’han presentat al·legacions per part del Sr. Jorge 
Perelló Garí, , la Sra. Paula Margarita Perelló Garí i Jordi Perelló Torrens (representat 
per Ana Perelló Comas) el 18/02/2016 en el tràmit d’audiència, on sol·liciten un 
informe econòmic que valori la pèrdua patrimonial que es produirà como consecuència 
de la declaració. 
 
En resposta a les al·legacions presentades s’han emès un informe jurídic amb data 
13/06/2016. 
 
Posteriorment, es va detectar que la planimetria no s’havia publicat amb la incoació i 
per donar compliment a la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni Històric de 
les Illes Balears es va obrir un nou període d’informació pública d’un mes (BOIB núm. 
26 de 25/02/2016). 
 
Atès que, els dies 15 i 21 de juny de 2016, s’ha  tractat a la ponència i a la CIPH, 
respectivament, i s’ha informar favorablement la proposta d’elevar al Ple la modificació 
de conformitat amb l’informe tècnic de dia 14/04/2015. 
 

Atès el que disposa l’article 10.1 de la Llei 12/1998, que té el següent tenir literal:  

La declaració de béns d’interès cultural s’acordarà pel Ple del consell 
insular corresponent a proposta de la Comissió Insular de Patrimoni 
Històric i inclourà [...]. 

 
Per tot això, i en virtut del que disposa el Títol I de la Llei 12/1998, de 21 de desembre, 
del patrimoni històric de les Illes Balears, en relació amb la Llei 16/1985, de 25 de juny, 
del patrimoni històric espanyol, el Reial decret 111/1986, de 10 de gener, de 
desenvolupament parcial de l’esmentada Llei. i d’acord amb les competències atribuïdes 
per la Llei 6/1994, de 13 de desembre, als Consells Insulars en matèria de Patrimoni 
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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. Desestimar les al·legacions presentades per part del Sr. Jorge Perelló Garí, la 
Sra. Paula Margarita Perelló Garí i Jordi Perelló Torrens (representat per 
Ana Perelló Comas), en base a l’informe jurídic de dia 13 de juny de 2016 
que s’adjunta i forma part integrant d’aquest acord. 

II. Modificar l'expedient de declaració de BIC, amb categoria de monument, de 
la Torre de sa Porrassa, del terme municipal de Calvià, amb la delimitació 
del Bé i del seu entorn de protecció segons la descripció literal i gràfica que 
figuren descrites a l'informe tècnic de dia 14 d’abril de 2015, que s’adjunta i 
forma part integrant del present acord. 

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

IV. Notificar aquesta resolució als interessats, a l’Ajuntament de Calvià i al 
Govern de les Illes Balears.  

V. Publicar aquest acord de declaració al Butlletí Oficial de les Illes Balears, i 
en el Boletín Oficial del Estado i anotar-ho al Registre Insular de Béns 
d’Interès Cultural i comunicar-ho a la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears perquè procedeixi a la seva anotació en el Registre de Béns d’Interès 
Cultural de les Illes Balears, i a la vegada comuniqui al Registre General de 
Béns d’Interès Cultural de l’Estat les inscripcions i anotacions que es 
realitzin. 

 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
 
PUNT 7. PROPOSTA D’ACORD DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ 
NOMINATIVA  DE L’EXP.  NUM. FS-093/16 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 (HANDBOL) 
 
Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports 
que diu: 
 
ANTECEDENTS: 
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Atesa la sol·licitud de subvenció nominativa formulada per la FEDERACIÓ BALEAR 
D’HANDBOL, 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 22 de juny 
de 2016. 

Atès l'informe jurídic de data 22 de juny de 2016. 

Atès l’informe de fiscalització prèvia núm. ref. FS-093/16 de data 6 de juliol 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 11.346,70 €,  a 
favor de la Federació Balear d’Handbol, amb NIF G07192990, per al desenvolupament 
del programa l’esport escolar federat a Mallorca (handbol), durant el període comprés 
entre el 31/10/2015 i el 30/10/2016. 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de 11.346,70 €, amb 
càrrec a l’aplicació  pressupostària  20 34101 48917 del pressupost de despeses del 
Consell de Mallorca de l’exercici 2016 (RC núm. 220160003354) a favor de la 
Federació Balear d’Handbol,  amb NIF G07192990. 

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 d’Handbol, 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. Raúl Fullana Aguirre, amb NIF 42971123Q, president de la Federació 
Balear d’Handbol. 

 

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

La segona, en la condició de President de la Federació Balear d’Handbol 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 d’Handbol, 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 11.346,70 €, per al desenvolupament del 
programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca” (handbol), 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” 
(handbol), 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:  
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Categoria Data inici Data finalització 

Benjamí Mixte Copa Federació 08/11/2015 20/12/2015 

Aleví Mixte Copa Federació 08/11/2015 20/12/2015 

Cadet Femení Copa Federació 08/11/2015 20/12/2015 

Cadet Masculí Copa Federació 08/11/2015 20/12/2015 

Benjamí Mixte Lliga Insular 17/01/2016 06/03/2016 

Aleví Mixte Lliga Insular 24/01/2016 10/04/2016 

Infantil Masculí Lliga Insular 24/01/2016 17/04/2016 

Cadet Femení Lliga Insular 30/01/2016 16/04/2016 

Cadet Masculí lliga Insular 24/01/2016 17/04/2016 

 

El Consell de Mallorca aportarà a la Federació la quantitat de 11.346,70 € amb càrrec a 
l’aplicació  pressupostària 20 34101 48917 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. 
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2.1.2. Les activitats físiques i esportives organitzades en aquestes edats tindran, a tots 
els efectes, la consideració d'esport en edat escolar. 

 

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

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

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

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

 

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

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

activitats del Programa”. 

 

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

 

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

 

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.  
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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 
11.346,70 €, 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:  
15.411,80€ 

Subvenció Consell de Mallorca:      11.346,70 € 

Percentatge subvencionat del projecte:        73,6234574 % 

 

 

Categoria Nº Transp Arbitrat. Gestió Material Cost  Total 

Cadet 
Masculí 

41 2,70€ 34,00€ 57,34€ 4,44€ 98,48€ 4.037,68€ 

Cadet Femení 20 2,70€ 34,00€ 57,34€ 4,44€ 98,48€ 1.969,60€ 

Infantil 
Masculí 

30 2,70€ 34,00€ 57,34€ 4,44€ 98,48€ 2.954,40€ 

Aleví Mixte 38 2,70€ 29,00€ 57,34€ 4,44€ 93,48€ 3.552,24€ 

Benjamí 
Mixte 

31 2,70€ 29,00€ 57,34€ 4,44€ 93,48€ 2.897,88€ 

TOTAL 15.411,88€ 



 19 

 

3.2.- El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 11.346,70 € amb càrrec a 
l’aplicació  pressupostària 20 34101 48917 (document RC 220160003354) del 
pressupost de despeses del Consell de Mallorca per a l’any 2016. 

 

3.3.- La unitat mòdul comptable serà el PARTIT.  

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

-Transport, despeses desplaçament dels àrbitres. 

-Arbitratge, despeses dels àrbitres necessaris per a cada partit. 

- Gestió, despeses del personal i serveis necessaris per a la correcta gestió dels partits. 

- Material, despeses de roba esportiva (camisetes) per als participants i material esportiu 
fungible (pilotes). 

 

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

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

 

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

 

4.- Subcontractació 

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

4.2 La federació haurà de presentar declaració responsable que la persona o l’entitat 
amb la qual vol subcontractar: 
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4.2.1. No es troba sotmesa a cap de les circumstàncies que determinen la impossibilitat 
d’obtenir la condició de beneficiari a què es fa referència en l’article 13 de la LGS.  

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

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

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

 

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

 

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

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

4.4.2. Contracte subscrit per escrit 

4.4.3. Documentació que acrediti la personalitat del subcontractista. 

 

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

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

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

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

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

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. 
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5.- Despeses subvencionables 

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

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

 

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

 

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

 

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

 

5.5.- En cap cas no són despeses subvencionables: 

5.5.1. Els interessos deutors dels comptes bancaris. 

5.5.2. Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals. 

5.5.3 Les despeses de procediments judicials. 

5.5.4. Despeses d’adquisició de béns inventariables. 

 

5.6.-Els tributs són despesa subvencionable quan el beneficiari de la subvenció els 
abona de manera efectiva. 
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5.7.-En cap cas no es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes quan 
siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni els impostos personals sobre la 
renda. 

 

6.- Justificació de la subvenció i termini de presentació 

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

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

- Transport 

- Arbitratge 

- Gestió 

- Material 

 

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

 

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

Si la despesa justificada és inferior a l’import del pressupost presentat es reduirà 
proporcionalment la subvenció concedida, disminució que, si s’estima oportú, es podrà 
considerar aplicar per a l’exercici següent. 

 

6.4 - La federació ha de realitzar la justificació de despeses d’una sola vegada. (total) 

 

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

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

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

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 
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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 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 
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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) 

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”. 

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

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

 

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

La signatura del present conveni compromet a les parts sotasignants a respectar l’Acord 
de Funcionament del programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca” signat pel 
president de la Federació Balear d’Handbol 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 d’Handbol 
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Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
 
PUNT 8. PROPOSTA D’ACORD DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ 
NOMINATIVA  DE L’EXP.  NUM. FS-092/16 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 (BÀDMINTON) 
 
Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports 
que diu: 
 

ANTECEDENTS 

Atesa la sol·licitud de subvenció nominativa formulada per la FEDERACIÓ BALEAR 
DE BÀDMINTON, 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 21 de juny 
de 2016. 

Atès l'informe jurídic de data 21 de juny de 2016. 

Atès l’informe de fiscalització prèvia núm. ref. FS-092/16 de data 5 de juliol 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 7.398,00 €,  a favor 
de la Federació Balear de Bàdminton, amb NIF V07196207, per al desenvolupament del 
programa l’esport escolar federat a Mallorca (bàdminton), durant el període comprés 
entre el 31/10/2015 i el 30/10/2016. 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de 7.398,00 €, amb 
càrrec a l’aplicació  pressupostària  20 34101 48912 del pressupost de despeses del 
Consell de Mallorca de l’exercici 2016 (RC núm. 220160003344) a favor de la 
Federació Balear de Bàdminton,  amb NIF V07196207. 

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. 
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Conveni entre el Consell de Mallorca i la Federació Balear de Bàdminton, 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. Silvia Riera Clapes, amb NIF 46951623K, presidenta de la Federació 
Balear de Bàdminton. 

 

ACTUEN 

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

La segona, en la condició de Presidenta de la Federació Balear de Bàdminton 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 Bàdminton, 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 7.398,00 €, per al desenvolupament del 
programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca” (bàdminton), pel període comprés entre 
el 31 d’octubre de 2015 i el 30 d’octubre de 2016. 
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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” 
(bàdminton), 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 

1 Jornada escolar esport federat 
de bàdminton fase insular 

Sub 11/13/15/17 m/f 09/01/2016 09/01/2016 

2 Jornada escolar esport federat 
de bàdminton fase insular 

Sub 11/13/15/17 m/f 15/01/2016 15/01/2016 

3 Jornada escolar esport federat 
de bàdminton fase insular 

Sub 11/13/15/17 m/f 30/01/2016 30/01/2016 

4 Jornada escolar esport federat 
de bàdminton fase insular 

Sub 11/13/15/17 m/f 13/02/2016 13/02/2016 

5 Jornada escolar esport federat 
de bàdminton fase insular 

Sub 11/13/15/17 m/f 05/03/2016 05/03/2016 

6 Jornada escolar esport federat 
de bàdminton fase insular 

Sub 11/13/15/17 m/f 12/03/2016 12/03/2016 

7 Jornada escolar esport federat 
de bàdminton fase insular 

Sub 11/13/15/17 m/f 19/03/2016 19/03/2016 

8 Jornada escolar esport federat 
de bàdminton fase insular 

Sub 11/13/15/17 m/f 26/03/2016 26/03/2016 

9 Jornada escolar esport federat 
de bàdminton fase insular 

Sub 11/13/15/17 m/f 02/04/2016 02/04/2016 

10 Jornada escolar esport federat 
de bàdminton fase insular 

Sub 11/13/15/17 m/f 09/04/2016 09/04/2016 
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11 Jornada escolar esport federat 
de bàdminton fase insular 

Sub 11/13/15/17 m/f 23/04/2016 23/04/2016 

12 Jornada escolar esport federat 
de bàdminton fase insular 

Sub 11/13/15/17 m/f 30/04/2016 30/04/2016 

13 Jornada escolar esport federat 
de bàdminton fase insular 

Sub 11/13/15/17 m/f 07/05/2016 07/05/2016 

14 Jornada escolar esport federat 
de bàdminton fase insular 

Sub 11/13/15/17 m/f 14/05/2016 14/05/2016 

15 Jornada escolar esport federat 
de bàdminton fase insular 

Sub 11/13/15/17 m/f 21/05/2016 21/05/2016 

16 Jornada escolar esport federat 
de bàdminton fase insular 

Sub 11/13/15/17 m/f 28/05/2016 28/05/2016 

 

El Consell de Mallorca aportarà a la Federació la quantitat de 7.398,00 € amb càrrec a 
l’aplicació  pressupostària 20 34101 48912 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. 
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2.1.2. Les activitats físiques i esportives organitzades en aquestes edats tindran, a tots 
els efectes, la consideració d'esport en edat escolar. 

 

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

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

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

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

 

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

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

activitats del Programa”. 

 

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

 

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

 

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.  
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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 
7.398,00€, 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:  7.480,00 € 

Subvenció Consell de Mallorca:      7.398,00 € 

Percentatge subvencionat del projecte:    98,9037433 % 

 

Esdeveniment Nº Arbitrat. Gestió Material 
Cost 

Esdev. 
Total 

Jornades escolars esport 
federat de bàdminton fase 
insular 

16 280,00€ 150,00€ 37,50€ 467,50€ 
7.480,0

0€ 

 

3.2.- El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 7.398,00 € amb càrrec a l’aplicació  
pressupostària 20 34101 48912 (document RC 220160003344) 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: 
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-Arbitratge, despeses dels àrbitres, jutge àrbitres i auxiliar necessaris per a cada 
esdeveniment. 

-Gestió, despeses de elaboració dels quadres de competició, organització i muntatge 
dels esdeveniments. 

-Material, despeses de material esportiu fungible (volantes de joc). 

 

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.  
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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. 

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. 



 38 

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 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 
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- 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 
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.  
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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 
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 
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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) 

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.  
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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 
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. 
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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 
d’acord amb el previst a l’article 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”. 
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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 presidenta de la Federació Balear de Bàdminton 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 

La presidenta de la federació  

Balear de Bàdminton 

 
 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
 
PUNT 9. PROPOSTA D’ACORD DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ 
NOMINATIVA  DE L’EXP.  NUM. FS-091/16 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 (BALL ESPORTIU) 
 
Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports 
que diu: 
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ANTECEDENTS: 

Atesa la sol·licitud de subvenció nominativa formulada per la FEDERACIÓ BALEAR 
DE BALL ESPORTIU, 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 16 de juny 
de 2016. 

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

Atès l’informe de fiscalització prèvia núm. ref. FS-091/16 de data 5 de juliol 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 4.487,84 €,  a favor 
de la Federació Balear de Ball Esportiu, amb NIF G57747677 per al desenvolupament 
del programa l’esport escolar federat a Mallorca (ball esportiu), durant el període 
comprés entre el 31/10/2015 i el 30/10/2016. 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de 4.487,84 €, amb 
càrrec a l’aplicació  pressupostària  20 34101 48934 del pressupost de despeses del 
Consell de Mallorca de l’exercici 2016 (RC núm. 220160003345) a favor de la 
Federació Balear de Ball Esportiu,  amb NIF G57747677. 

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 Ball Esportiu, 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. Manuel Reifs Pérez, amb NIF 42981399B, president de la Federació 
Balear de Ball Esportiu. 
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ACTUEN 

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

La segona, en la condició de President de la Federació Balear de Ball Esportiu, 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 Ball Esportiu, 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 4.487,84 €, per al desenvolupament del 
programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca” (ball esportiu), 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” (ball 
esportiu), 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:  
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Nom de la competició Categoria Sexe Data inici 
Data 

finalització 

Trofeu FBBE i Cnat. Balears estàndard + 
Cnat. Mallorca llatins  

Juvenil 
Junior I 
Junior II 
Youth 

m/f 13/12/2015 13/12/2015 

Trofeu FBBE i 2º Campionat  Balears 10 
balls 

Juvenil 
Junior I 
Junior II 
Youth 

m/f 13/03/2016 13/03/2016 

VI Trofeu Ciutat de Palma - Aspanob 

Juvenil 
Junior I 
Junior II 
Youth 

m/f 03/04/2016 03/04/2016 

Campionat de Balears de Hip Hop 

Baby 
Infantil 
Junior 
Absoluta 
Parejas 
Individual 

m/f 17/04/2016 17/04/2016 

Trofeu FBBE i Campionat Balears llatins + 
Campionat Mallorca estàndard. 

Juvenil 
Junior I 
Junior II 
Youth 

m/f 05/06/2016 05/06/2016 

Segon Open Nacional de Hip Hop 

Baby 
Infantil 
Junior 
Absoluta 
Parejas 
Individual 

m/f 11/06/2016 11/06/2016 

 

El Consell de Mallorca aportarà a la Federació la quantitat de 4.487,84 € amb càrrec a 
l’aplicació  pressupostària 20 34101 48934 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: 



 50 

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 

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 
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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 
4.487,84€, 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:  
21.737,84€ 

Subvenció Consell de Mallorca:      4.487,84 € 

Percentatge subvencionat del projecte:   20,6452895 % 

 

Esdeveniment Nº Transp. Arbitrat Gestió Dietes Escrutini Total 
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Trofeu FBBE i Cnat. Balears 
estàndard + Cnat. Mallorca 
llatins  

 
1.033,38€ 955,00€ 1.655,95€ 209,50€ 678,22€ 4.532,05€ 

Trofeu FBBE i 2º Campionat  
Balears 10 balls 

 
916,84€ 955,00€ 1.158,43€ 154,62€ 693,84€ 3.878,73€ 

VI Trofeu Ciutat de Palma - 
Aspanob 

 
825,00€ 775,00€ 804,43€ 225,00€ 689,34€ 3.318,77€ 

Campionat de Balears de Hip 
Hop 

 
555,00€ 475,00€ 1.124,43€ 225,00€ 690,00€ 3.069,43€ 

Trofeu FBBE i Campionat 
Balears llatins + Campionat 
Mallorca estàndard. 

 
995,00€ 955,00€ 1.004,43€ 225,00€ 690,00€ 3.869,43€ 

Segon Open Nacional de Hip 
Hop 

 
555,00€ 475,00€ 1.124,43€ 225,00€ 690,00€ 3.069,43€ 

TOTAL 21.737,84€ 

 

3.2.- El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 4.487,84 € amb càrrec a l’aplicació  
pressupostària 20 34101 48934 (document RC 220160003345) 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 desplaçament i quilometratge dels jutges. 

- Àrbitres, despeses dels jutges necessaris per a cada competició. 

-Gestió, despeses del Director de competició, assegurança de responsabilitat civil, 
secretària de la federació, servei d’ambulància, muntatge i desmuntatge de les 
instal·lacions, speaker i lloguer d’instal·lació. 

-Dietes, despeses de menjar del personal encarregat de la gestió de les competicions i 
dels àrbitres. 

- Escrutini, despeses a l’empresa de servei de recollida de puntuacions, gestió 
inscripcions, gestió de material per als jutges i publicació i control de les classificacions 
dels participants. 

 

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. 
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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. 
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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 

- Àrbitres 

- Gestió  

- Dietes 

- Escrutini 

 

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.  
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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.  

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:  
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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. 

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” 
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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) 

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

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

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

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

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

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

h) 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 a l’article 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 
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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 Ball Esportiu 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  

Balear de Ball Esportiu 

 

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

 

PUNT 10. PROPOSTA D’ACORD DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ 
NOMINATIVA  DE L’EXP.  NUM. FS-088/16 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 (CICLISME) 
 
Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports 
que diu: 
 
ANTECEDENTS 

Atesa la sol·licitud de subvenció nominativa formulada per la FEDERACIÓ DE 
CICLISME 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 16 de juny 
de 2016. 

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

Atès l’informe de fiscalització prèvia núm. ref. FS-088/2016 de data 29 de juny 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, 
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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 17.862,83 €,  a 
favor de la Federació de Ciclisme de les Illes Balears, amb NIF G07179690, per al 
desenvolupament del programa l’esport escolar federat a Mallorca (ciclisme), durant el 
període comprés entre el 31/10/2015 i el 30/10/2016. 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de 17.862,83 €, amb 
càrrec a l’aplicació  pressupostària  20 34101 48914 del pressupost de despeses del 
Consell de Mallorca de l’exercici 2016 (RC núm. 220160003348) a favor de la 
Federació de Ciclisme de les Illes Balears,  amb NIF G07179690. 

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 Ciclisme 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. Arturo Síntes Lluch, amb NIF 41489083G, president de la Federació de 
Ciclisme 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 Ciclisme 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 
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insulars en matèria de patrimoni històric, de promoció sociocultural, d’animació 
sociocultural, de dipòsit legal de llibres i d’esports. 

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

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

Tercer.- Que la Federació de Ciclisme 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 17.862,83 €, per al desenvolupament del 
programa “l’Esport Escolar Federat a Mallorca” (ciclisme), 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” 
(ciclisme), 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 

Classificatòries Carretera Totes* m/f 27/12/2015 21/08/2016 

Classificatòries BTT Totes* m/f 12/03/2016 28/08/2016 

Classificatòries Pista Totes* m/f 13/02/2016 15/07/2016 

Classificatòries Ciclocross Totes* m/f 14/11/2015 17/01/2016 
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Campionat de Mallorca Carretera Totes* m/f 28/03/2016 28/03/2016 

Campionat de Mallorca BTT Totes* m/f 29/05/2016 29/05/2016 

Campionat de Mallorca Pista Totes* m/f 07/05/2016 07/05/2016 

* Totes: Promeses, Principiants, Alevins, Infantils, Cadets. 

 

El Consell de Mallorca aportarà a la Federació la quantitat de 17.862,83 € amb càrrec a 
l’aplicació  pressupostària 20 34101 48914 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. 
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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 
17.862,83 €, destinats al pagament de les despeses que generi el desenvolupament de les 
activitats, que a continuació es detallen, previstes realitzar durant el període de temps 
comprès entre el 31/10/2015 i el 30/10/2016: 

Cost total Activitat pel període comprès entre el 31/10/2015 i el 30/10/2016:  
25.582,00€ 

Subvenció Consell de Mallorca:      17.862,83 € 

Percentatge subvencionat del projecte:     69,8257759 % 

 

 

Esdeveniment Nº Arbitrat. Gestió Sanitaris Cost Esdev. Total 

Classificatòries Carretera 20 200,00€ 60,00€ 500,00€ 760,00€ 15.200,00€ 

Classificatòries BTT 10 54,00€ 60,00€ 200,00€ 314,00€ 3.140,00€ 

Classificatòries Ciclocross 6 54,00€ 60,00€ 200,00€ 314,00€ 1.884,00€ 

Classificatòries Pista 8 216,00€ 60,00€ 200,00€ 476,00€ 3.808,00 

Cnat. Mallorca Carretera 1 200,00€ 60,00€ 500,00€ 760,00€ 760,00€ 

Cnat. Mallorca BTT 1 54,00€ 60,00€ 200,00€ 314,00€ 314,00€ 

Cnat. Mallorca Pista 1 216,00€ 60,00€ 200,00€ 476,00€ 476,00€ 

TOTAL 25.582,00 

 

3.2.- El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 17.862,83 € amb càrrec a 
l’aplicació  pressupostària 20 34101 48914 (document RC 220160003348) del 
pressupost de despeses del Consell de Mallorca per a l’any 2016. 

 

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

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

-Arbitratge, despeses dels àrbitres necessaris per cursa. 

-Gestió, despeses del personal administratiu encarregat de l’esport base del ciclisme. 
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-Sanitaris, despeses de servei d’ambulància i metge necessaris a cada cursa. 

 

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. 

4.6.3. Documentació que acrediti la personalitat del subcontractista. 
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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 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 
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- Gestió 

- Sanitaris 

 

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.  
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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 
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 
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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) 

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.  
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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 
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. 
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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 
d’acord amb el previst a l’article 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”. 
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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 de Ciclisme de les Illes Balears 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  

de Ciclisme de les Illes Balears 

 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
 
DEPARTAMENT D’ECONOMIA I HISENDA 
 

PUNT 11. RECTIFICACIÓ DE L’ERROR MATERIAL DETECTAT A LA 
PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT NÚM. 1 DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT PER CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT 
EN EL PRESSUPOST DEL CONSORCI  EUROLOCAL-MALLORCA DE 2016.  
 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament 
d’Economia i Hisenda que diu: 
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Atès que el plenari del Consell de Mallorca, en sessió celebrada dia 9 de juny de 2016, 
va aprovar inicialment l’expedient núm. 1 de modificació de crèdits per Crèdits 
Extraordinaris i Suplements de Crèdit en el pressupost del Consorci Eurolocal-Mallorca 
per a l’exercici 2016.  

Atès que es va publicar l’aprovació inicial de l’expedient esmentat i la seva exposició al 
públic, en el BOIB 87, de 9 de juliol. 

Atès que durant el termini d’exposició al públic, el qual finalitza el proper dia 27 de 
juliol, s’ha detectat error material a la proposta d’aprovació inicial, el qual consisteix en 
què: 

On diu: 

* CRÈDIT EXTRAORDINARI (CE01/2016) 
 

Ha de dir: 

* SUPLEMENT DE CRÈDIT (SUP01/2016) 
 

On diu: 

* SUPLEMENT DE CRÈDIT (SUP01/2016) 
 

Ha de dir: 

* CRÈDIT EXTRAORDINARI (CE01/2016) 
 

On diu: 

FONTS DE FINANÇAMENT DEL CRÈDIT EXTRAORDINARI 
 

Ha de dir: 

FONTS DE FINANÇAMENT DEL SUPLEMENT DE CRÈDIT 
 

I, on diu: 

FONTS DE FINANÇAMENT DEL SUPLEMENT DE CRÈDIT 
 

Ha de dir: 

FONTS DE FINANÇAMENT DEL CRÈDIT EXTRAORDINARI 
 

Atès l’anterior, el conseller executiu d’Economia i Hisenda proposa al Ple de la 
Corporació que adopti el següent  

A C O R D: 

PRIMER.- Aprovar la rectificació de l’expedient núm. 1 de modificació de crèdits en el 
pressupost del Consorci EUROLOCAL-Mallorca de 2016, d’acord amb el següent 
detall: 
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* SUPLEMENT DE CRÈDIT (SUP01/2016)

Aplicació Descripció Import

00.46200.22706 Estudis i treballs tècnics 17.034,48

00.46200.23020 Dietes personal no directiu 3.000,00

00.46200.23120 Locomoció personal no directiu 3.000,00

TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDIT 23.034,48

FONTS DE FINANÇAMENT DEL SUPLEMENT DE CRÈDIT

·  Romanent de tresoreria general

Aplicació Descripció Import
00.87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals 23.034,48

TOTAL FONS RTDG 23.034,48

TOTAL FONS FINANÇAMENT P/SUPLEMENT DE CRÈDIT 23.034,48

* CRÈDIT EXTRAORDINARI (CE01/2016)

Aplicació Descripció Import
00.46200.62500 Mobiliari d'oficina 3.000,00

00.46200.62600 Equips informàtics 2.000,00

TOTAL CRÈDIT EXTRAORDINARI 5.000,00

FONTS DE FINANÇAMENT DEL CRÈDIT EXTRAORDINARI

·  Romanent de tresoreria general

Aplicació Descripció Import
00.87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals 5.000,00

TOTAL FONS RTDG 5.000,00

TOTAL FONS FINANÇAMENT P/CRÈDIT EXTRAORDINARI 5.000,00

EXPEDIENT NÚM. 1 MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST
DEL CONSORCI EUROLOCAL - MALLORCA 2016

 
 

SEGON.- Aquest acord aprovatori de rectificació serà considerat definitiu quan es 
publiqui en el BOIB. 

 

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

 
 
DEPARTAMENT DE TERRITORI I INFRAESTRUCTURES 
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PUNT 12. PROPOSTA D’ACORD DE PLE RELATIU A L’EXPEDIENT 
SANCIONADOR EN MATÈRIA DE CARRETERES AMB REFERÈNCIA ES 
NÚM. 25/2015 (SR. F. G.C) 
 
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 per l’article 31 (apartat 2n, lletra e) del Reglament Orgànic del Consell de 
Mallorca (Acord de Ple de 2 de juliol de 2001; BOIB núm. 102, de 25 d’agost de 2001) 
en relació amb l’article 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), 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 6 d’octubre de 2015 i amb 
núm. 3040- pel Zelador d’Explotació núm. 005, i mitjançant Resolució de la consellera 
executiva de Territori i Infraestructures del Consell de Mallorca de data 27 de novembre 
de 2015, es va disposar la incoació d’un procediment sancionador contra el Sr. FGC 
(amb DNI núm. XXX), 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 construir- dins la zona de protecció de la carretera Ma-5020 
(punt quilomètric 0,800; terme municipal de Llucmajor)- 3 gosseres sense ajustar-se a la 
LCIB. 

 
Atès l’informe jurídic i proposta de resolució de l’instructor de l’expedient de dia 19 
d’abril de 2016 (registre de sortida núm. 8673) i notificada en data 22 d’abril de 2016. 

 
Ateses les al·legacions (amb entrada en el registre del Departament de Territori i 
Infraestructures del Consell de Mallorca en data 11 de maig de 2016, i amb núm. 3039) 
a dita proposta presentades pel Sr. FGC. 

 
Atès l’informe emès- en data 5 de juliol de 2016 i amb registre de sortida núm. 4192- 
per l’enginyer d’Explotació, Sr. JGR. 
 
Atès l’informe jurídic de valoració de dites al·legacions emès pel tècnic 
d’Administració general en data 7 de juliol de 2016. 
 
I atesa la proposta de la consellera executiva de Territori i Infraestructures de data 7 de 
juliol 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:    
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1. DESESTIMAR les al·legacions a la proposta de resolució de l’instructor 

de l’expedient d’19 d’abril de 2016 presentades- en data 11 de maig de 
2016- pel Sr. FGC (amb DNI núm. XXX), tot confirmant íntegrament el 
contingut de dita proposta. 

 
2. IMPOSAR al Sr. FGC, amb DNI núm. XXX, una sanció d’ONZE MIL 

EUROS (11.000,00 €), 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 realitzar- dins 
la zona de protecció de la carretera Ma-5020 (punt quilomètric 0,800; 
terme municipal de Llucmajor)- una actuació il·legalitzable; 
concretament, una construcció (3 gosseres) d’uns 4 o 5 metres 
d’amplària, d’uns 6 metres de llargària i a uns 13 metres de l’aresta 
exterior de l’esplanació de la carretera. 

 
3. IMPOSAR al Sr. FGC, amb DNI núm. XXX, una multa coercitiva per 

un import de CENT CINQUANTA EUROS, AMB VINT-I-CINC 
CÈNTIMS (150,25 €). 

 
4. ORDENAR a l’infractor la demolició, en el termini d’UN (1) MES 

comptador des del dia següent al de la notificació del present escrit, de la 
construcció esmentada, amb l’advertència que, en cas contrari, es 
procedirà per part d’aquesta Administració a dur a terme l’execució 
forçosa de dita demolició mitjançant l’execució subsidiària a càrrec de 
l’infractor. 

 
5. 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 19 d’abril de 2016 així com de l’informe jurídic del tècnic 
d’Administració general de dia 7 de juliol de 2016. 

 
 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-tres vots a favor (PSOE, MÉS per 
Mallorca, Podem Mallorca, El Pi-Proposta per les Illes i Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía), cap vot en contra i set abstencions (PP). 
 
 
DEPARTAMENT DE BENESTAR I DRETS SOCIALS 
 
PUNT 13. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT 
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS DE L’INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS 
SOCIALS (EXP. REC 15/2016). 
 
Es dóna compte de la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials que diu: 
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1 Ateses les factures presentades corresponents a béns i serveis prestats amb destí a 
l’Institut Mallorquí d’Afers Socials durant l’any 2016  que no han seguit el procediment 
legalment establert o es inadequat pel tipus de despesa. 

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

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

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

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

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

Per tot això, propòs al Ple adopti el següent 
 

ACORD 

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

2n. Autoritzar, disposar i reconèixer les de les factures que s’inclouen a la relació 
adjunta,  a favor dels tercers interessats i l’import de la indemnització que s’hi indica, 
per import total de CINC-CENTS VINT-I-UN MIL TRES-CENTS NORANTA-DOS 
EUROS I QUATRE CÈMTIS (521.392,04 €). 
 

3r. Aplicar aquesta indemnització a les partides 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. PONS (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) intervé per ratificar la postura del seu Grup de queixa 
pels REC que s’han duit a Ple els darrers mesos. 

Tot seguit indica que les declaracions del president al respecte durant el passat Ple varen ser molt 
inoportunes i li sol· licita que demani disculpes per haver donar a entendre que no se podia parlar d’aquest 
tema pel desconeixement que té la ciutadania en general dels REC. 
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El Sr. PASTOR (El Pi-Proposta per les Illes) assenyala que, una vegada més, duen a Ple aquest REC i 
creu que ja no importa repetir els arguments pels quals no li donen suport, cosa que sí feien al principi 
però ara, encara que sembla que les coses avancen, no ho fan a un ritme satisfactori per al seu Grup. 

En el passat Ple hi va haver una proposta, que no va ser aprovada, i en el seu debat el Sr. Ensenyat va 
intentar demostrar que les coses s’havien fet bé i que l’oposició no sabia en quin lloc estava. 

Considera que el president va estar totalment desafortunat amb aquelles declaracions però, així i tot, el 
més important és el punt que duen avui a Ple, que demostra el ritme de gestió del Consell de Mallorca, és 
a dir, que no tota la culpa és de la Sra. Puigserver.  

Fa notar que si la intenció és canviar les administracions, també els han de canviar el ritme de 
funcionament i, després d’un any de govern, les coses no han canviat gaire. 

Indica que el seu Grup tenia l’esperança que les coses canviarien a un bon ritme i a millor però la realitat 
és que actualment la situació del Consell de Mallorca és molt semblant a la que tenia fa un any i mig i 
l’actual equip de govern algun dia haurà de reconèixer que les coses no acaben de funcionar. 

A continuació anuncia que el seu Grup s’abstendrà en la votació d’aquest punt perquè l’equip de govern 
ja ha acabat el crèdit perquè l’hi donin suport atès que els REC no estan justificats i, després de tants 
mesos de dur REC ple rere ple, ja no tenen cap tipus de sentit. 

Finalment comenta que la reprovació que se va plantejar en el darrer Ple, segons el seu parer, estava més 
que justificada i li recorda al president que, si ha de rectificar i demanar disculpes per les seves 
declaracions, ja ho hauria d’haver fet perquè ara, 15 dies després, ja passa d’hora. 

La Sra. CIRER (PP) diu que el seu Grup es reitera en tots els arguments exposats al respecte des del Ple 
de desembre de 2015, quan es va tractar, per primera vegada, aquest problema i ara, a finals de juliol de 
2016, continuen duent REC per un concepte del qual ja s’havia avisat en el mes de desembre passat. 

El Grup Popular vol deixar clar que no està d’acord amb la manera que s’ha gestionat, des de l’IMAS, el 
tema dels contractes de menors. Durant els diferents plens, han fet servir els mecanismes que els brinda la 
institució per deixar constància que el seu Grup no estava d’acord amb aquesta gestió i amb el temps que 
tardaven en resoldre aquest problema. 

Opina que han fet servir els mecanismes esmentats amb respecte als càrrecs i a les persones però, així i 
tot, considera que no els han entesos quan han exposat els seus arguments. 

Ara, una vegada més, duen un REC encara que s’hi ha avançat i hi ha plecs que ja s’han publicat però el 
seu Grup considera que votar-hi a favor és impensable, votar-hi en contra equivaldria a desmerèixer la 
feina de les entitats i una abstenció tampoc no hi estaria en consonància perquè seria quelcom massa 
simple després del que va passar en el Ple passat. 

Per això, li demana al secretari general del Consell de Mallorca com ho poden fer per no haver de votar 
aquest punt de l’ordre del dia, és a dir, si el Partit Popular pot dir simplement que no el vota o si existeix 
algun altre mecanisme per no fer-ho. 

El Sr. MAS (secretari general) aclareix els vots només poden ser a favor, en contra o abstenció. 

La Sra. CIRER assenyala que, en aquest cas i si els ho permeten, el Grup Popular abandonarà la sala 
durant la votació d’aquest punt per no haver-lo de votar. 

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

 
 
PUNT 14. PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL PROJECTE DE REGLAMENT 
PEL QUAL ES REGULEN ELS REQUISITS D'AUTORITZACIÓ I 
ACREDITACIÓ DELS SERVEIS SOCIALS PER A PERSONES AMB 
DISCAPACITAT DE MALLORCA I ES DESENVOLUPA LA CARTERA DE 
SERVEIS.  
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Es dóna compte de la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials que diu: 
 
Antecedents 
 
Primer. En data 8 de juny de 2016 ha tingut entrada en el Servei Juridicoadministratiu 
un informe proposta del director insular de Persones amb Discapacitat, amb el vistiplau 
del vicepresident primer, pel qual es demana que s’iniciïn els tràmits corresponents per 
aprovar el Reglament que regula els requisits per a l'autorització i l'acreditació dels 
serveis socials per persones amb discapacitat de Mallorca i desenvolupa la cartera de 
serveis. 
 
Segon. En data 4 de juliol de 2016 ha tingut entrada l'informe tècnic del cap de servei 
de la Direcció Insular de Persones amb Discapacitat. 
 
Tercer. Consta a l'expedient l’informe jurídic corresponent.  
 
Consideracions jurídiques 
 
Primera. Competència. L’article 70 de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de 
reforma de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, atorga al Consell de Mallorca 
competències pròpies en matèria de serveis socials i assistència social; el 
desenvolupament comunitari i la integració; la política de protecció i atenció a persones 
dependents; els complements de Seguretat Social no contributiva.  
L’IMAS, com a organisme autònom local creat pel Consell de Mallorca i adscrit al 
Departament de Benestar i Drets Socials del Consell de Mallorca, és qui exerceix les 
competències atribuïdes per qualsevol títol al Consell de Mallorca en matèria de serveis 
socials i menors. 
 
Com ha manifestat ja repetidament el Consell Consultiu de les Illes Balears, des de 
l’entrada en vigor de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’estatut 
d’autonomia de les Illes Balears (EAIB), la potestat reglamentària del Govern ha quedat 
restringida, amb caràcter general, per l’existència d’un àmbit normatiu propi que 
correspon als consells insulars en les matèries a què es refereix l’article 70. En 
conseqüència, el Govern en aquestes matèries només té, d'una banda, la potestat 
d'establir principis generals que permetin que cada consell insular en faci un 
desplegament detallat i adequat al seu àmbit territorial i, de l'altra, la facultat de 
coordinar l’activitat dels consells insulars en assumptes d’interès autonòmic i en 
l’exercici de les competències pròpies, amb la participació d'aquests . Aplicant, mutatis 
mutandis, als «principis generals normatius autonòmics» les regles establertes pel 
Tribunal Constitucional sobre la normativa bàsica estatal i la de desenvolupament 
autonòmic, resulta:  
 
a) els principis generals només es poden establir per decret del Govern, amb menció 
expressa del fet que es tracta d'una norma de principis;  
b) correspon, potestativament, al Govern de la Comunitat Autònoma la definició dels 
principis generals normatius, però no es pot obligar els consells insulars a esperar que el 
govern determini aquests principis;  
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c) els principis generals han de constituir un mínim denominador normatiu comú a tot el 
territori autonòmic, de manera que no poden esgotar la matèria i han de deixar un marge 
ampli a la reglamentació dels consells insulars;  
d) els decrets reguladors de principis generals no són susceptibles de plantejament de 
conflicte en defensa de l'autonomia local, perquè no són disposicions amb rang de llei;  
e) els reglaments dels consells insulars requereixen el dictamen previ i preceptiu del 
Consell Consultiu;  
f) la relació entre reglaments autonòmics de principis generals i els reglaments insulars 
és de competència i no de jerarquia.  
 
Així, en aquesta matèria, el Govern va aprovar el Decret 86/2010, de 25 de juny, 
modificat pel Decret 54/2013, de 5 de desembre, i més recentment pel Decret 31/2016, 
de 27 de maig, pel qual s'estableixen els principis generals i les directrius d'ordenació 
per a l'autorització i l'acreditació dels serveis socials d'atenció a persones grans i 
persones amb discapacitats, i es regulen els requisits d'autorització i acreditació dels 
serveis residencials de caràcter suprainsular per a aquests sectors de població.  
 
La disposició addicional cinquena d'aquest Decret estableix quins articles són principis 
generals i quins són directrius de coordinació, que poden ser desplaçades pels consells 
insulars en la seva normativa.  
 
Segona. Òrgan competent. Pel que fa a l’òrgan competent, els Estatuts de l’IMAS no 
atribueixen expressament a cap òrgan la competència per elevar al Ple els projectes de 
disposicions reglamentàries que s’adoptin en l’àmbit de les seves competències. Per 
tant, n’és d’aplicació la clàusula residual continguda en l'article 7.3 segons la qual 
correspon a la Presidència l’exercici de totes aquelles competències no atribuïdes 
expressament per aquests Estatuts a cap altre òrgan de l’IMAS.  
 
Tercera. Procediment. El procediment que s’ha de seguir per exercir-la es dedueix de 
la interpretació conjunta de diverses normes legals, atès que el Consell de Mallorca és 
una entitat local i autonòmica a l'hora. En aquest sentit, s’ha de tenir en compte, per una 
banda, l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 
que estableix, per aprovar les ordenances locals, els tràmits següents:  
 
a) aprovació inicial pel Ple 
b) informació pública, mitjançant la publicació de l'acord d'aprovació inicial al BOIB i 
en el tauler d'edictes, per un termini no inferior a 30 dies, per a què les persones 
interessades puguin examinar el text i presentar les reclamacions i suggeriments que 
estimin pertinents.  
c) resolució de les reclamacions i suggeriments presentats dins termini 
d) aprovació definitiva pel Ple.  

La previsió continguda en aquest precepte relativa al supòsit que no se’n presentin, cas 
en el qual l’acord del Ple s’entendria definitivament adoptat, no és aplicable en aquest 
cas, que requereix d’aprovació definitiva degut a la preceptiva emissió de dictamen del 
Consell Consultiu.  

Per altra banda, també s’ha de donar audiència prèvia a les associacions inscrites en el 
Registre d’entitats de participació ciutadana del Consell de Mallorca, les finalitats de les 
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quals guardin relació directa amb l’objecte de la disposició, de la qual cosa ha de quedar 
constància a l’expedient.  
 
Així mateix, abans de sotmetre el projecte al dictamen del Consell Consultiu, s'ha 
d'elaborar la memòria d'anàlisi d'impacte normatiu que atengui les qüestions, sempre 
que siguin aplicables relatives als principis regulatoris de l'article 4 de la Llei 2/2011, de 
4 de març, d'Economia sostenible i als principis regulatoris de l'article 14 de la Llei 
20/2013, de 9 de desembre, de garantia de la unitat de mercat.  
 
S'haurà d'elaborar, per tant, un estudi econòmic, marc normatiu complet, taula de 
vigències i relació de les disposicions afectades.  
 
Simultàniament al tràmit d'informació pública, a més, s'haurà de donar tràmit 
d'audiència qualificat, a més de les entitats inscrites en el Registre d'entitats de 
participació ciutadana abans esmentades, a les entitats que l'òrgan promotor del projecte 
consideri adients per donar la màxima publicitat a l'avantprojecte (col·legis 
professionals, federacions, etc.) També s'ha de garantir la participació en el procés de la 
Conselleria de Serveis Socials i Cooperació del Govern balear, com a òrgan competent 
per dictar els principis generals i les directrius de coordinació. No caldrà, en canvi, 
donar audiència a les entitats municipals, atès que no tenen competències en aquesta 
matèria.  
 
També s’ha de sol·licitar informe d'impacte de gènere a l’Institut Balear de la Dona, 
d’acord amb l’article 7 g) de la Llei 12/2006, de 20 de setembre, per a la dona, segons el 
qual, en els projectes de llei presentats al Parlament de les Illes Balears i en totes les 
normatives dictades per les distintes administracions, s’ha d’adjuntar un informe sobre 
el seu impacte de gènere, elaborat per aquest Institut. 

 
En darrer terme, en compliment de l’article 4, amb relació al 18.7, de la Llei 5/2010, de 
16 de juny, reguladora del Consell Consultiu de las Illes Balears, s’ha de sol·licitar 
dictamen al Consell Consultiu, atès que es tracta d'un projecte de disposició 
reglamentària i no és de caràcter organitzatiu. A aquest efecte s’ha de remetre el text del 
projecte de la disposició, juntament amb les reclamacions o suggeriments que s’hagin 
pogut presentar, si n’és el cas. 
 
Respecte al dictamen del Consell Econòmic i Social, tot i que per Acord de Consell de 
Govern de dia 26 de maig de 2016 es va reactivar aquest ens, encara no s'ha constituït 
formalment.  
 
Finalment, el text s’ha de sotmetre novament al Ple perquè en faci l’aprovació 
definitiva, acord que s’ha de comunicar al Govern de les Illes Balears i a la Delegació 
del Govern, i, un cop transcorreguts quinze dies des d’aquesta comunicació, s’ha de 
publicar en el BOIB.  
 
Per tot això, s’eleva al Ple la següent 
 
Proposta d’acord 
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Primer. Aprovar inicialment el Projecte de reglament pel qual es regulen els requisits 
d'autorització i acreditació dels serveis socials per a persones amb discapacitat de 
Mallorca i es desenvolupa la cartera de serveis, que s’adjunta com annex a aquesta 
proposta. 

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

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

No obstant això, el Ple resoldrà. 
 
 
REGLAMENT DEL CONSELL DE MALLORCA PEL QUAL ES REGULEN 
ELS REQUISITS D’AUTORITZACIÓ I ACREDITACIÓ DELS SERVEIS 
SOCIALS PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT DE MALLORCA I ES 
DESENVOLUPA LA CARTERA DE SERVEIS.  
Preàmbul 
I  
L’article 9.2 de la Constitució Espanyola, com a manifestació de l’Estat Social, ordena 
als poders públics “promoure les condicions perquè la llibertat, i la igualtat de l’individu 
i dels grups en els quals s’integra siguin reals i efectives; remoure els obstacles que 
impedeixin o dificultin la seva plenitud, i facilitar la participació de tota la ciutadania en 
la vida política, econòmica, cultural i social”. 
La Llei 26/2011, d’1 d’agost, per adaptar la normativa a la Convenció internacional 
sobre els drets de les persones amb discapacitat recull les mesures d’adaptació legal per 
canviar el paradigma des d’una perspectiva assistencial i d'un model mèdic i 
rehabilitador a una altra que situa de manera integral les persones amb discapacitat com 
a subjectes de dret, perquè puguin assolir la igualtat d’oportunitats i la inclusió plena 
respecte al conjunt de la ciutadania. Aquesta Llei 26/2011 esmentada reforma, entre 
d’altres, la Llei 51/2003, de 2 de desembre, d’igualtat d’oportunitats, no discriminació i 
accessibilitat universal de les persones amb discapacitat en el sentit de salvaguardar els 
drets de les persones amb discapacitat a l’hora de prendre decisions en tots els aspectes 
de la seva vida, tant personal com col·lectiva, avançar cap a l’autonomia personal 
desinstitucionalitzada i garantir la no-discriminació en una societat plenament inclusiva. 
El Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social 
estableix, en l’article 1, que per garantir el dret a la igualtat d’oportunitats i de tracte, 
així com per garantir l’exercici reial i efectiu de drets per part de les persones amb 
discapacitat en igualtat de condicions respecte de la resta de ciutadans i ciutadanes, se 
n’ha de promocionar l’autonomia personal, l’accessibilitat universal, l’accés a 
l’ocupació, la inclusió en la comunitat i la vida independent, per eradicar tota forma de 
discriminació. 
II 
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L’article 30.15 de l’Estatut autonomia de les Illes Balears, reformat per la Llei orgànica 
1/2007, de 28 de febrer, atorga a la comunitat autònoma de les Illes Balears la 
competència exclusiva en acció social i benestar social; les polítiques de protecció i 
suport a les persones amb discapacitats físiques, psíquiques i sensorials, i les polítiques 
d’atenció a persones dependents. L’article 70.4 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes 
Balears estableix, com a competències pròpies dels consells insulars, els serveis socials 
i d’assistència social, així com les polítiques de protecció i atenció a les persones 
dependents. De conformitat amb l’article 72.1, en les competències que son atribuïdes 
com a pròpies als consells insulars, aquests exerceixen la potestat reglamentària.  
En ús de les competències atribuïdes a la comunitat autònoma, es va aprovar la Llei 
4/2009, d’11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears. Aquesta norma, com diu en 
el punt V de la Introducció, té la voluntat d’escometre una regulació dels serveis socials 
«que d’una banda respongui a la realitat actual i que, d’altra avanci cap a la consecució 
del que s’ha denominat el ‘quart pilar’ de l’estat del benestar, junt amb la salut, 
l’educació i el sistema nacional de pensions. D’aquesta manera, la llei autonòmica 
preveu, per primera vegada, l’aprovació de carteres de serveis, que inclouran les 
prestacions a les quals la ciutadania tindrà dret. A més s’introdueixen elements 
homogeneïtzadors a tots els territoris de la comunitat autònoma, amb la finalitat de 
garantir a la ciutadania unes prestacions mínimes i unes condicions bàsiques de qualitat 
de serveis amb independència de l’illa o del municipi en el qual visquin o rebin la 
prestació». Així, en virtut de l’article 27 de la llei esmentada, és competència dels 
consells insulars establir les carteres de serveis d’àmbit insular i de conformitat amb les 
disposicions final quarta, onzena i setzena tenen uns terminis per aprovar aquesta 
cartera de serveis i per fixar els requisits per autoritzar i acreditar els serveis socials.  
En aquest nou marc normatiu, la Llei 4/2009 atribueix al Govern de les Illes Balears el 
desplegament normatiu en els aspectes que afecten els principis d’igualtat del conjunt de 
la ciutadania de les Illes Balears, atès que un desplegament heterogeni pot implicar 
situacions de desigualtat. Concretament, de conformitat amb l’article 35.1 a) i h) és 
competència del Govern establir els principis generals que assegurin l’equilibri i la 
cohesió territorial i els criteris i les fórmules de coordinació general del sistema. També, 
l’article 47.7 recull de manera més explícita el marge d’actuació que es reserva el 
Govern en l’àmbit reglamentari, ja que explicita que, quan hi ha interessos autonòmics 
afectats que excedeixen l’àmbit insular, pot fixar directrius de coordinació, en l’exercici 
de la seva potestat normativa.  
En aquest sentit, el Decret 86/2010, de 25 de juny, ha regulat els principis generals i les 
directrius de coordinació per autoritzar i acreditar els serveis socials d’atenció a 
persones grans i persones amb discapacitats. Són, per tant, uns principis generals que 
deixen als consells insulars la potestat de desplegar, complementar i sumar els serveis 
socials per a persones amb discapacitat, així com la capacitat reglamentària pel que fa a 
les directrius de coordinació per autoritzar-los i acreditar-los. 
III 
Respecte al règim d’autorització, l’article 80 de la Llei 4/2009, d’11 de juny, de serveis 
socials en la redacció que dóna per la Llei 12/2010, de 12 de novembre, de modificació 
de diverses lleis per a la transposició a les Illes Balears de la Directiva 2006/123/CE, de 
12 de desembre, del Parlament Europeu i del Consell, relativa als serveis en el mercat 
interior, que regula els requisits mínims per obtenir les autoritzacions administratives 
estableix que «per a cada tipus de servei, l’Administració pública competent ha 
d’establir reglamentàriament els requisits mínims per presentar la declaració 
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responsable o poder obtenir una autorització administrativa. En tot cas, aquesta 
regulació ha d’incloure els aspectes següents: 

a) Les condicions d’edificació, emplaçament, i condicionament exigibles a les 
infraestructures on s’han de prestar els serveis. 
b) Les condicions materials, de seguretat i d’equipament exigibles als serveis 
segons la seva naturalesa. 
c) Els requisits de titulació del personal, i també el seu nombre mínim, segons el 
nombre de persones que s’han d’atendre i el grau d’ocupació. 
d) La presentació d’una memòria i d’un pla d’actuació en què s’especifiquin el 
règim d’intervenció, la manera de desenvolupar els programes d’atenció i la 
metodologia i els procediments d’execució». 

Respecte a l’acreditació, regulada per primera vegada en la Llei 4/2009, cal assenyalar 
que aquesta du implícit un major nivell d’exigència en la qualitat dels serveis, la qual 
cosa suposa uns requisits superiors als que regula el règim d’autoritzacions. Tots els 
serveis que formen part de la xarxa pública de serveis socials, ja siguin de titularitat 
pública o privada, han d’estar acreditats segons la Llei esmentada. 
L’article 86 de la Llei de serveis socials de les Illes Balears preveu «Les condicions 
exigibles per disposar de l’acreditació administrativa s’han d’establir 
reglamentàriament, tenint en compte les característiques especials que tinguin els 
serveis que presten les entitats d’iniciativa social. Els indicadors que s’estableixin han 
d’incloure, com a mínim, els aspectes següents: 

a) Els establerts en l'article 82.2 de la Llei, i s'ha d'exigir un nivell de qualitat 
superior al que s'estableix per mantenir les autoritzacions administratives. 
b) La qualitat en l'ocupació del personal professional.  
c) L'aportació d'informació economicofinancera i de gestió».  

Correspon al Govern de les Illes Balears i als consells insulars, d’acord amb el que 
preveu la Llei 4/2009, reglamentar els procediments per obtenir l’autorització i 
l’acreditació dels serveis en cada un dels àmbits territorials. Aquests procediments, que 
s’han d’iniciar a instància de part, han de fixar les condicions de per mantenir, revocar i 
suspendre les autoritzacions i les acreditacions.  
IV 
El títol II de la Llei de serveis socials regula el sistema públic de serveis socials que, 
segons l’article 10, «està integrat pel conjunt de recursos, prestacions, activitats, 
programes, projectes i equipaments destinats al benestar social de la població, de 
titularitat del Govern de les Illes Balears, dels consells insulars i les entitats locals, i 
també els que l’administració contracti amb les entitats d’iniciativa social, mercantil o 
civil». D’altra banda, l’article 20 defineix com a prestacions dels sistema públic de 
serveis socials «les actuacions, les intervencions tècniques, els programes, els projectes, 
els mitjans i les ajudes econòmiques i tecnològiques que s’ofereixen a persones i que es 
destinen a complir les finalitats que estableix l’article 3 d’aquesta llei». 
Les prestacions tècniques són definides com els serveis i les intervencions que duen a 
terme els equips professionals que s’adrecen a la prevenció, el diagnòstic, la valoració, 
la protecció, la promoció de l’autonomia, l’atenció i la inserció de les persones, les 
unitats de convivència i els grups en situació de necessitat social. Així, de conformitat 
amb l’article 24 «la cartera de serveis socials és l’instrument que determina el conjunt 
de prestacions del sistema públic de serveis socials, incloent-hi totes les prestacions 
tècniques, econòmiques i tecnològiques». La cartera de serveis socials ha de definir 
cada tipus de prestació, la població a la qual es destina, l’establiment o l’equip 



 92 

professional que l’ha de gestionar, els perfils i les ràtios del personal professional de 
l’equip i els estàndards de qualitat.  
Així, els consells insulars han de redactar les carteres de serveis d’àmbit insular. Els 
serveis socials de titularitat pública, d’acord amb l’article 89 de la Llei 4/2009, poden 
ser gestionats per les entitats d’iniciativa privada, mitjançant el règim de concertació 
social, segons s’estableix al Decret 18/2015, de 10 d’abril, pel que s’estableixen els 
principis generals als que s’han de sotmetre els concerts socials. 
V  
Aquest Reglament s’estructura en quatre títols. El primer fa referència a les disposicions 
generals; el títol II estableix la cartera de serveis socials especialitzats per a les persones 
amb discapacitat de Mallorca, funcions i forma d’accedir els serveis i drets i deures 
específics de les persones usuàries d’aquests serveis; el títol III regula els requisits 
materials i funcionals comuns i específics que han de complir tots els serveis que es 
vulguin autoritzar en l’àmbit de Mallorca, ja siguin insulars i/o locals i, finalment, el 
títol IV regula els requisits de l’acreditació.  
Per tot l’anterior, el Ple del Consell insular de Mallorca, havent escoltat el Consell 
Consultiu, en sessió de ........ ha aprovat el següent  
REGLAMENT  
Índex 
TÍTOL I 
Disposicions generals 
CAPÍTOL ÚNIC 
Objecte, definicions i àmbit d’aplicació 
TÍTOL II 
Cartera de serveis per a persones amb discapacitat de Mallorca 
CAPÍTOL I 
Tipologia de les persones destinatàries 
CAPÍTOL II 
Cartera de serveis 
CAPÍTOL III 
Forma d’accedir als serveis 
CAPÍTOL IV 
Drets i deures de les persones usuàries 
TÍTOL III 
Requisits materials i funcionals per a l'autorització dels serveis 
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TÍTOL I 
Disposicions generals  
CAPÍTOL ÚNIC 
Objecte, definicions i àmbit d’aplicació 
Article 1  
Objecte 
L’objecte d’aquest reglament és regular els requisits per autoritzar i acreditar els serveis 
de serveis socials per a persones amb discapacitat.  
Aquest reglament també regula la cartera de serveis socials de Mallorca especialitzats 
per a persones amb discapacitat i el règim jurídic pel que fa a l’organització i el 
funcionament.  
Article 2  
Definicions 
A l’efecte d’aquest reglament s’estableixen les definicions següents: 

1. Cartera de serveis socials: instrument per organitzar les prestacions i serveis 
de caràcter insular per a persones amb discapacitat de Mallorca.  
2. Xarxa pública d’atenció a la dependència: conjunt de serveis socials que 
formen part de la xarxa pública i que atenen persones que han estat valorades i a 
les quals l’administració competent ha reconegut la situació de dependència. 
3. Xarxa pública de serveis socials: la integrada pel conjunt dels serveis de 
serveis socials de Mallorca acreditats per l’Administració competent per 
gestionar les prestacions de la cartera insular de serveis socials per a persones 
amb discapacitat.  
4. Entitat de serveis socials: qualsevol persona física o jurídica legalment 
constituïda, de naturalesa pública o privada, amb o sense ànim de lucre, que 
sigui titular d’un o de diversos serveis de serveis socials, així com aquella que, 
sense ser titular d’un servei, presti serveis socials.  
5. Serveis socials: conjunt organitzat de recursos humans, tècnics i materials 
constituïts com una unitat orgànica i funcional, amb ubicació autònoma i 
identificable, des del qual s’articulen prestacions de serveis socials. Els serveis 
es poden prestar en el domicili, en centres de serveis socials o en els entorns de 
la comunitat. 
6. Centre de serveis socials: immoble, conjunt d’immobles o part d’un immoble, 
inclòs el seu equipament, a on es presten els serveis socials. 

Article 3 
Àmbit d’aplicació territorial 
Aquest reglament és aplicable a tots els serveis socials que es prestin a Mallorca 
adreçats a persones amb discapacitat, siguin de titularitat pública o privada i amb 
independència del lloc on s’ubiqui la seu o el domicili legal de l’entitat que n’és titular.  
Article 4 
Àmbit d’aplicació sectorial 
A l’efecte d’aquest reglament, s’entén per persones amb discapacitat les persones a les 
quals l’Administració competent ha reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 
33% per limitacions de tipus físiques, psíquiques (cognitiva, intel·lectual, del 
desenvolupament o mental) i/o sensorials (visual i/o auditiva).  
Determinats serveis i prestacions continguts en aquest reglament poden dirigir-se al 
conjunt de la població amb l’objectiu d’eliminar les barreres que en dificulten o 
n’impedeixen la inclusió, la igualtat d’oportunitats i l’exercici dels drets dels ciutadans. 
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TÍTOL II 
Cartera de serveis per a persones amb discapacitat de Mallorca  
CAPÍTOL I 
Tipologia de les persones destinatàries 
Article 5  
Tipus de discapacitats 
A l’efecte d’aquest reglament, s’estableixen els tipus de discapacitat següents: 

1. Discapacitat intel·lectual i/o del desenvolupament, inclosos els trastorns de 
l’espectre de l’autisme, la paràlisi cerebral i altres trastorns amb afectació 
cognitiva. 
2. Discapacitat física, inclòs el dany cerebral, les malalties neurodegeneratives, 
les lesions medul·lars i altres discapacitat físiques i/o orgàniques. 
3. Discapacitat sensorial (auditiva i/o visual) 
4. Discapacitat per diagnòstic de salut mental. 

La pluridiscapacitat és la situació en la que es donen de manera simultània dues o més 
tipus de discapacitats.  
Article 6 
Suports i grau d’afectació 
A més del tipus de discapacitat, el tipus i intensitat de suports ha de determinar el tipus 
de prestacions, els professionals, els recursos i els programes per als serveis. Els tipus 
de suports són quatre, en funció de la intensitat i la freqüència: 

1. Suport intermitent. Es presta amb freqüència esporàdica. Les persones tenen 
entre el 33 % i el 65 % de discapacitat segons certificat oficial. 
2. Suport limitat. Es presta amb freqüència regular durant un període de temps 
limitat i en diversos entorns i activitats. 
3. Suport extens. Es presta de forma continuada i sense límit de temps, amb 
freqüència regular en les activitats bàsiques de la vida diària, la comunicació i en 
diversos entorns i activitats. Les persones tenen generalment més d’un 65 % de 
discapacitat segons certificat oficial. 
4. Suport generalitzat. Es presta de forma continuada en la major part de les 
activitats bàsiques de la vida diària. Les persones necessiten contínuament del 
suport o supervisió d’una altra persona. Les persones tenen més d’un 65 % de 
discapacitat segons certificat oficial. 

No obstant l’anterior, no es pot fixar una correspondència unívoca entre cada nivell 
d’intensitat de suports i el percentatge de discapacitat segons certificat oficial. 
CAPÍTOL II 
Cartera de serveis 
Article 7  
Tipus de serveis socials 
La cartera de serveis per a persones amb discapacitat de Mallorca està integrada pels 
tipus següents: 
1. Serveis tècnics. 

a. Servei de valoració, d’orientació i de seguiment. 
b. Servei de promoció de drets i de suport a víctimes amb discapacitat. 
c. Servei de suport a l’accessibilitat. 
d. Servei d’intèrprets de la llengua de signes. 

2. Serveis de promoció de l’autonomia personal i d’acompanyament. 
a. Servei d’atenció primerenca. 



 96 

b. Servei de promoció, manteniment i recuperació de l’autonomia funcional. 
c. Servei d’atenció integral i de promoció de l’autonomia. 
d. Servei d’habilitació i de teràpia ocupacional. 
e. Servei d’assistència personal. 
f. Servei de funció tutelar. 

3. Serveis d’estades diürnes. 
a. Servei de centre de dia. 
b. Servei ocupacional. 
c. Servei sociocultural i d’oci. 

4. Serveis residencials i de suport a l’habitatge. 
a. Servei de residència. 
b. Servei d’habitatge supervisat. 
c. Servei de suport a l’habitatge. 

Article 8  
Incompatibilitat entre serveis 
S’entén per incompatibilitat entre serveis el fet que una persona no els pugui rebre 
simultàniament. Són incompatibles entre sí els serveis següents: 

1. Els serveis del tipus promoció de l’autonomia i acompanyament, excepte el 
servei de funció tutelar, són excloents entre sí i amb els serveis de centre de dia i 
servei ocupacional.  
2. Els serveis del tipus estades diürnes es poden complementar per dies o hores 
fins a cobrir, com a màxim, una jornada completa, segons el que s’estableix en 
l’apartat de calendari i horari del servei al capítol III d’aquest reglament. 
3. El servei d’assistència personal és incompatible amb els serveis residencials i 
de suport a l’habitatge. 
4. Els serveis residencials i de suport a l’habitatge són excloents entre sí. 
5. El servei sociocultural i d’oci és complementari amb qualsevol altre, però no 
es pot prestar de forma simultània als serveis del tipus estades diürnes o del tipus 
promoció de l’autonomia i acompanyament. 
6. La resta de serveis es poden complementar, si bé no es pot donar més d’un 
servei en un mateix moment, amb l’única excepció del servei funció tutelar, que 
es prestarà de manera transversal a la resta de serveis. 

CAPÍTOL III 
Forma d’accedir als serveis 
Article 9  
Forma d’accedir als serveis 
Les persones amb discapacitat, reconeguda mitjançant certificat oficial, poden accedir 
de dues maneres a les prestacions i serveis: 

1. Des del sistema d’autonomia i atenció a la dependència, amb la valoració i 
reconeixement de grau i la derivació a un recurs inclòs en el catàleg de serveis 
de la dependència, mitjançant el programa individual d’atenció. 
2. Des del servei de valoració, orientació i seguiment de l’Institut Mallorquí 
d’Afers Socials. Aquesta via es pot utilitzar tant per accedir als recursos que no 
figuren en el catàleg de serveis de la dependència com per accedir als serveis del 
catàleg de la dependència quan la persona no té reconegut el grau necessari, però 
la situació de la seva discapacitat justifica un recurs d’aquest tipus. Les 
propostes al servei de valoració, orientació i seguiment de l’Institut Mallorquí 
d’Afers Socials poden venir derivades des de qualsevol servei públic (sanitari, 
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educatiu, social, judicial, de protecció del menor o d’altres), de la xarxa de 
serveis o bé directament des de l’entorn personal i familiar. A més, s’estableixen 
les consideracions següents: 

a) Per accedir a qualsevol dels serveis inclosos en aquest reglament, excepte als que no 
siguin competència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, es requerirà una valoració 
d’idoneïtat de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials. 
b) Les persones que necessitin més d’un servei social o un determinat nombre d’hores 
de prestació, la podran obtenir encara que ja disposin d’un recurs establert per la 
valoració de dependència.  
c) Amb independència de la via d’accés, s’ha d’aplicar la regulació genèrica per accedir 
als serveis i prestacions per a persones amb discapacitat i al règim de copagament que 
estableix per l’Institut Mallorquí d’Afers Socials , per evitar una doble imposició per un 
mateix servei. 
d) Les persones amb pluridiscapacitats accediran preferentment als serveis destinats al 
tipus de discapacitat predominant. 
e) Per causes justificades i sempre en benefici de la persona, l’Institut Mallorquí d’Afers 
Socials pot emetre resolucions d’idoneïtat per a l’accés a un servei encara que no es 
compleixin un o més dels criteris establerts al perfil de persones destinatàries de cada 
servei, i en particular els referits a l’edat, el tipus de discapacitat o el percentatge de 
discapacitat. 
CAPÍTOL IV 
Drets i deures de les persones usuàries 
Article 10  
Drets de les persones usuàries 
Com estableix el Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel que s’aprova el 
Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva 
inclusió social, les persones amb discapacitat tenen els mateixos drets que qualsevol 
altre ciutadà conforme al nostre ordenament jurídic. A més, les persones usuàries dels 
serveis inclosos en aquest reglament i els seus representants legals tenen els drets 
següents:  
1. Rebre una valoració de les necessitats personals i familiars, i una orientació 
respectuosa i fàcilment comprensible sobre les conclusions i els recursos adequats. 
2. Escollir els centres, serveis o prestacions que vol rebre entre les opcions disponibles, 
així com a sol·licitar canvis. Si aquests centres, serveis o prestacions formen part de la 
xarxa pública de serveis socials de Mallorca, l’Institut Mallorquí d’Afers Socials n’ha 
d’establir la idoneïtat. 
3. Disposar d’un pla d’atenció personal i/o familiar que inclogui les qüestions 
importants per a la seva vida, les seves preferències i el tipus i la intensitat dels suports 
que ha de rebre. 
4. Rebre una atenció integral, entesa com els processos i les mesures d’intervenció per 
assolir el nivell màxim de desenvolupament i de capacitació (física, psíquica i social), 
d’autonomia personal i de plena inclusió i participació en tots els aspectes de la vida. 
5. Rebre una valoració del nivell de qualitat de vida i dels resultats personals 
aconseguits amb els suports rebuts, així com a planificar millores i objectius personals. 
6. Participar i estar informat de tot el procés de valoració i d’intervenció, així com del 
pla d’atenció personal, i a poder accedir en qualsevol moment al pla d’atenció personal i 
a tot l’expedient amb la informació personal. 
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7. Rebre informació prèvia a qualsevol intervenció, per a la qual cosa han de donar 
consentiment específic i lliure. Aquest consentiment ha de ser per escrit per poder 
accedir a un servei inclòs en la cartera de serveis. En el cas dels menors i les persones 
incapacitades, el consentiment serà atorgat pels tutors legals. 
8. A la confidencialitat i a l’ús de la pròpia imatge, d’acord al que disposa la legislació 
vigent al respecte. 
9. Saber en qualsevol moment l’estat dels tràmits que s’han fet sobre els procediments 
en els quals tenen la condició de persones interessades, i a obtenir còpia dels documents 
que contenen.  
10. Saber quin personal professional de referència se’ls assigna. 
11. Rebre serveis de qualitat i a saber els estàndards que s’han establert. 
12. Notificar el nivell de satisfacció amb els serveis rebuts, així com a fer suggeriments, 
queixes o reclamacions. 
13. Renunciar als serveis per part de la persona o el seu representant legal. 
14. Comunicar-se en privat, tant dins com fora del centre o servei. 
15. Domiciliar-se en un establiment d’habitatge o centre residencial, així com a 
romandre-hi o sortir-ne, tenint en compte el que estableix la legislació vigent respecte a 
les persones menors d’edat, les persones incapacitades i les persones sotmeses a 
mesures judicials d’internament.  
16. La resta de drets que estableix la normativa que regula els centres i serveis, sempre 
que siguin coherents amb els drets inclosos en aquest reglament.  
Article 11 
Deures de les persones usuàries 
Les persones usuàries i els seus representants legals tenen els deures següents:  
1. Facilitar informació verídica i adequada sobre les circumstàncies personals i 
familiars, així com informar dels canvis, sempre que sigui necessari per valorar i 
respondre a les necessitats de suport o altres necessitats relacionades amb la 
discapacitat. 
2. Complir les normes, els requisits, les condicions i els procediments establerts en les 
prestacions i serveis; seguir el pla d’atenció personal i qualsevol altra intervenció 
especialitzada que s’hagi acordat amb el personal professional, i comprometre’s a 
participar en el procés. 
3. Acudir i participar en les reunions de valoració i consens del pla d’atenció personal, o 
a participar en la presa de decisions del centre que els afectin individualment o 
col·lectivament d’acord amb el que estableixen la normativa i el reglament de règim 
intern. 
4. Signar i complir el que estableix el contracte de prestació de serveis amb l’entitat 
prestadora del servei i complir el reglament de règim intern. 
5. Contribuir al finançament del cost del servei quan es tingui capacitat econòmica i així 
s’estableixi normativament.  
TÍTOL III 
Requisits materials i funcionals per l’autorització dels serveis 
CAPÍTOL I 
Disposicions generals 
Article 12  
Autorització i inscripció 
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1. Els serveis afectats per aquest reglament han d’estar inscrits en el Registre Unificat 
de Serveis Socials, i han d’obtenir i mantenir vigents les autoritzacions administratives i 
la declaració responsable que fixa la Llei de serveis socials. 
2. Correspon a l’Institut Mallorquí d’Afers Socials inscriure i autoritzar els serveis 
d’àmbit insular o local. 
3. Tots els establiments de serveis socials abans d’entrar en funcionament han de 
disposar dels documents acreditatius per obtenir el permís d’instal·lació corresponent i 
la declaració responsable d’inici i exercici de l’activitat, així com la cèdula 
d’habitabilitat en vigor. En el cas d’habitatges supervisats, s’ha d’exigir només la cèdula 
d’habitabilitat en vigor. 
4. Els procediments administratius relatius al règim d’autoritzacions i les causes de 
suspensió i revocació de l’autorització objecte d’aquest reglament són els mateixos que 
s’estipulen amb caràcter general per a tots els serveis de serveis socials. 
CAPÍTOL II 
Requisits materials comuns 
Article 13 
Identificació  
Tots els serveis que es prestin en centres de serveis socials, excepte els habitatges 
supervisats —per tractar-se d’unitats d’allotjament inserides dins la trama urbana—han 
d’estar identificats degudament mitjançant un rètol o placa fixa ben visible a l’entrada o 
accés principal des de la via pública. Al rètol o placa hi ha de constar, com a mínim, el 
nom del centre i la denominació del servei i el número d’inscripció de l’autorització i/ó 
l’acreditació en el Registre Unificat de Serveis Socials. 
Article 14 
Emplaçament  
Els centres de serveis socials afectats per aquest reglament han de complir els requisits 
següents, que no són aplicables als serveis que no necessiten d’un centre: 
1. Emplaçar-se en un sòl que s’ajusti al que determina el planejament urbanístic del 
municipi o, si escau, el Pla Territorial de Mallorca.  
2. Emplaçar-se en indrets salubres i no perillosos per a la integritat física de les persones 
usuàries. 
3. Emplaçar-se, preferentment, en entorns urbans i estar comunicats fàcilment per 
transport públic. En cas contrari, l’entitat ha de proporcionar els mitjans necessaris per 
al transport. 
4. Disposar d’un espai d’aturada del transport de les persones usuàries.  
5. Disposar d’un itinerari accessible des del carrer fins a l’accés a les instal·lacions.  
6. Els centres de dia i residències han de tenir un accés a l’exterior fàcil amb espai propi 
a l’aire lliure. 
Article 15 
Accessibilitat i habitabilitat  
Els centres i serveis afectats per aquest reglament estan obligats a: 
1. Complir la normativa vigent en matèria d’accessibilitat. 
2. Complir la normativa tècnica vigent, inclosos els elements de comunicació. 
3. Complir la normativa en matèria d’habitabilitat i llocs de treball. 
4. Desenvolupar mesures d’accessibilitat universal més enllà del compliment legal, 
d’acord al que estableix el Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre. 
5. Proveir espais amb disseny i acabats que afavoreixin l’orientació, la seguretat i la 
comoditat de les persones usuàries. 
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Article 16 
Ús d’espais 
1. Els serveis es poden prestar en un sol edifici o en diversos, així com en entorns i 
recursos de la comunitat. 
2. Els serveis es poden situar en edificis independents o dependents d’un altre servei 
social i compartir espais i serveis generals. En el cas dels serveis ocupacionals, els 
serveis es poden situar en edificis que tinguin, a més, usos formatius i laborals. 
3. Els serveis poden compartir espais i dependències sempre que: 
a) Estiguin delimitades les zones d’activitat per a cada un dels serveis. 
b) Es garanteixi l’atenció específica i les ràtios mínimes de metres quadrats per persona 
usuària establertes per a cada servei. 
4. Les funcions administratives i els serveis generals (bugaderia, cuina o altres) es 
poden fer en altres entorns habilitats per a cada activitat.  
5. Els serveis poden prestar els suports i fer les activitats en entorns de la comunitat.  
Article 17 
Instal·lacions 
Els centres i serveis afectats per aquest reglament han de complir els requisits següents: 
1. Estar dotats de les mesures adequades de protecció i seguretat que exigeix la 
legislació vigent i en especial pel Codi tècnic de l’edificació i la normativa aplicable a 
les activitats professionals que s’hi fan. 
2. Complir els requisits legals vigents de salubritat i seguretat i especialment els referits 
a:  

a. Instal·lacions d’aigua freda i calenta. 
b. Instal·lacions elèctriques. 
c. Eliminació d’aigües residuals. 
d. Eliminació de fems. 
e. Climatització. 
f. Menjadors col·lectius. 
g. Desinfecció. 
h. Desinsectació i desratització. 
i. Sistema de crida d’urgències i comunicació amb l’exterior. 
j. Protecció contra incendis. 
k. Prevenció de riscs laborals i seguretat i salut en els llocs de treball. 
l. Les pròpies de les activitats professionals que s’hi fan.  

3. Garantir la neteja general i permanent, especialment les d’ús més intens, així com la 
desinfecció, la desinsectació i la desratització periòdica o quan calgui. 
4. Disposar de sistemes de climatització que garanteixin una temperatura de confort 
durant tot l’any. Els elements de calefacció han de disposar de protectors per evitar 
cremades per contacte directe o perllongat. Es prohibeix utilitzar aparells de calefacció 
per combustió o els susceptibles de provocar flama per contacte directe o proximitat. 
5. Disposar d’un paviment que sigui fàcil de netejar i mantenir, resistent a un ús intens i 
que eviti els accidents o caigudes.  
6. Disposar d’un sistema de comunicació amb l’exterior mitjançant un telèfon que 
permeti contactar amb la màxima rapidesa amb els serveis mèdics de la zona bàsica de 
salut o de l’àrea de salut. Així mateix, s’ha de tenir un sistema que permeti controlar els 
accessos al centre, adaptat en matèria de seguretat a les característiques i tipologia de les 
persones usuàries. El servei de residència, a més, ha de comptar amb un sistema de 
control de cridades d’emergència que permeti saber-ne la procedència. 
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Article 18 
Equipaments 
Els centres i els serveis afectats per aquest reglament han de complir els requisits 
següents: 
1. Disposar de l’equipament necessari per desenvolupar correctament els serveis i els 
programes d’intervenció.  
2. Disposar d’equipament adaptat a les característiques i necessitats de les persones 
usuàries segons criteris de funcionalitat, benestar, seguretat i accessibilitat. 
3. Comptar, com a mínim, amb una farmaciola, que ha de romandre tancada amb clau, 
amb medicació i material de cura elemental, controlada per una persona responsable.  
4. Disposar d’espais destinats a emmagatzemar productes de neteja que han de 
romandre tancats amb clau. 
5. Els centres de serveis per promocionar l’autonomia, d’estades diürnes i residencials, 
excepte el servei de funció tutelar, el servei sociocultural i d’oci i el servei de suport a 
l’habitatge, han de comptar amb armaris o taquilles per guardar la roba i els objectes 
personals de les persones usuàries i del personal que hi fa feina.  
Article 19 
Banys i serveis higiènics 
1. Tots els serveis han de garantir una adequada higiene de les persones usuàries. 
2. Els sanitaris i les dutxes, incloent-hi la dutxa o banyera assistida, han de tenir portes o 
separacions per protegir el dret a la intimitat de les persones. 
3. Les portes han de tenir una amplària de fulla mínima de 80 cm i han de disposar d’un 
dispositiu senzill de tancament que, en tot cas, ha d’assegurar que es pugui desbloquejar 
per ambdós costats. 
4. La comunicació entre les estances i els serveis higiènics s’ha de fer per l’interior de 
l’establiment i a través d’un recorregut horitzontal i, en cap cas, poden donar 
directament a sales comunes, menjador o cuina. 
5. Tant el terra com les parets, fins a una alçada de 2 metres, com a mínim a les zones 
d’aigua, han d’estar revestits de materials fàcils de netejar. 
6. Han de tenir ventilació directa a l’aire lliure o mitjançant un conducte en el qual 
s’activi mecànicament la ventilació.  
7. Han de tenir il·luminació suficient, que pot ser natural o artificial.  
8. En cas que els banys disposin d’una dutxa al nivell del paviment, s’ha d’assegurar la 
pendent necessària per garantir l’evacuació correcta de l’aigua. 
9. Els estris d’higiene personal d’ús individual han d’estar clarament identificats o bé 
han de ser de rebuig.  
CAPÍTOL III 
Requisits funcionals comuns 
SECCIÓ 1ª  
Principis rectors aplicables a tots els serveis 
Article 20 
Atenció centrada en la persona 
1. Adaptar el servei a la persona i no a la inversa, escoltant l’opinió de cada persona i 
família i tenir-la en compte.  
2. Posar a disposició de la persona i la família un professional referent que sigui 
responsable, entre d’altres, d’elaborar, tutoritzar i fer el seguiment del pla d’atenció 
personal.  
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3. Avaluar les necessitats, les preferències, les capacitats i els suports per a cada 
persona. 
4. Elaborar un pla d’atenció personal a partir d’aquesta avaluació. El pla ha de tenir una 
visió global de la persona, no parcel·lada per serveis o centres.  
5. Oferir alternatives perquè puguin triar i flexibilitzar les activitats i els horaris.  
6. Fer un seguiment periòdic dels resultats personals aconseguits i actualitzar els 
objectius individuals i els suports.  
7. Avaluar el grau de satisfacció amb els serveis i tenir en compte els resultats per 
promoure millores individuals i de servei. 
Article 21 
Benestar 
1. Assegurar el màxim benestar físic i emocional de cada persona.  
2. Garantir una bona higiene, alimentació i seguretat, promovent una vida saludable i un 
nivell baix d’estrès.  
3. Els professionals han de donar un tracte càlid i empàtic en tot moment. 
4. Davant alteracions de conducta, fer intervencions positives i de caire educatiu i 
preventiu, per minimitzar els riscos per a la persona i els altres. 
5. Oferir i prestar atenció psicològica si es requereix, directament o en col·laboració. 
6. Els entorns físics i socials han de ser segurs, personals, confortables, comprensibles i 
accessibles.  
7. Facilitar els mitjans perquè la persona pugui anticipar els esdeveniments i la 
informació, així com interactuar de manera àgil amb els professionals i responsables.  
8. Les intervencions mèdiques i assistencials han de ser respectuoses amb la voluntat i 
la intimitat de cada persona.  
9. Els tractaments mèdics i farmacològics han d’estar actualitzats i equilibrats i s’han de 
fer un seguiment multidisciplinari a les qüestions relacionades amb el benestar físic i la 
salut de cada persona. 
Article 22 
Autonomia 
1. Identificar i reforçar les capacitats o competències de cada persona.  
2. Desenvolupar programes d’habilitació i aprenentatge funcionals, i mesurar-ne els 
resultats.  
3. Treballar l’accessibilitat universal en qualsevol àmbit, en especial en la vida diària, la 
mobilitat i la comunicació.  
4. Proveir les adaptacions que siguin necessàries per a l’accessibilitat, siguin materials, 
tecnològiques o personals.  
5. Planificar i donar suport als itineraris d’inserció sociolaboral i de vida independent.  
6. Facilitar suports perquè cada persona tingui i gestioni els propis ingressos, el seu 
habitatge, les pertinences, el seu oci i la xarxa de relacions.  
7. Facilitar oportunitats per gaudir de noves experiències i possibilitats. 
Article 23 
Drets 
1. Garantir la protecció dels drets de cada persona, prevenint i intervenint en situacions 
d’abusos o de vulnerabilitat dels drets.  
2. Adoptar una visió àmplia dels drets legals, humans i ciutadans i de la igualtat 
d’oportunitats.  
3. Desenvolupar programes per a l’exercici dels drets i de les responsabilitats.  
4. Promoure un ús digne de la imatge de cada persona.  
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5. Desenvolupar programes per reduir la vulnerabilitat i millorar l’autoprotecció.  
6. Desenvolupar instruments per revisar la integritat ètica de totes les actuacions.  
7. Promoure la participació de la persona en els equips de promoció i defensa dels drets.  
8. Promoure en tota la comunitat una visió adequada de la discapacitat.  
9. Generar aliances per promoure els drets de les persones amb discapacitat. 
Article 24 
Inclusió 
1. Prioritzar activitats normalitzadores en entorns comunitaris.  
2. Facilitar relacions normalitzades amb altres membres de la comunitat.  
3. Gestionar xarxes naturals de suport per a cada persona.  
4. Promoure la coordinació amb els recursos ordinaris de la comunitat.  
5. Afavorir la participació activa a la comunitat.  
6. Posar a l’abast de les persones tecnologies que facilitin la inclusió.  
7. Prevenir, detectar i corregir qualsevol situació d’aïllament social o 
institucionalització. 
8. Desenvolupar actuacions amb tota la ciutadania fent pedagogia amb l’exemple per 
generar confiança. 
SECCIÓ 2ª  
Prestacions generals dels serveis 
Subsecció 1ª  
Cures bàsiques i mesures de protecció 
Article 25 
Cures bàsiques i mesures de protecció 
Les cures bàsiques són els suports necessaris per fer les activitats bàsiques de la vida 
diària (desplaçar-se, vestir-se, rentar-se, alimentar-se, higiene personal, etc.) quan la 
persona usuària depèn d’una altra persona per fer-ho. Les activitats de cura són 
assistencials i han de tenir més presència quan major sigui la intensitat de suports o el 
grau de dependència de la persones usuària. La finalitat d’aquests suports és garantir el 
màxim benestar de la persona usuària amb intervencions totalment respectuoses amb la 
seva dignitat i els seus drets. 
Sempre que sigui necessari per a la persona usuària, es poden desenvolupar actuacions 
per mantenir-ne la salut i la seguretat, prevenint el risc de situacions perjudicials. Com a 
principi general, s’han d’aplicar les mesures de protecció que suposin el control mínim 
necessari, especialment si duen associada qualsevol tipus de restricció, entre d’altres, 
restriccions a la llibertat per entrar o sortir al centre o servei. Els riscos per a la seguretat 
s’han d’avaluar individualment per a cada persona. Les mesures de protecció, si s’han 
d’establir, han de ser individualitzades, han d’estar consensuades amb la persona 
usuària i els seu representant legal, i s’han d’incloure en el pla d’atenció personal. Les 
contencions o restriccions a la llibertat de moviments que han de comptar, a més, amb 
una prescripció facultativa i/o autorització judicial. 
Subsecció 2a 
Prestacions d’atenció especialitzada 
Article 26 
Tipus de prestacions d’atenció especialitzada 
El tipus de prestacions d’atenció especialitzada a les persones amb discapacitat 
s’agrupen segons el següent esquema: 
1. Foment de l’autonomia  
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a) Vida a la llar: programes d’activitats de la vida diària i de suport a l’accessibilitat 
universal. 
b) Aprenentatge per a la vida: programes d’autodirecció. 
c) Ocupació: programes d’orientació i formació i d’ocupació i treball. 
2. Foment del benestar 
a) Salut i seguretat: programes d’atenció a la salut, atenció psicològica, estimulació 
cognitiva, fisioteràpia i programes i activitats de millora del benestar. 
b) Protecció i defensa: servei d’atenció personal i social. 
3. Vinculació social 
a) Activitat socials: suport a la comunicació i entrenament de les habilitats socials. 
b) Vida a la comunitat: programes de suport en la comunitat i de reforç dels vincles 
socials. 
Els articles 27 a 41 descriuen el contingut d’aquestes prestacions. A més, els serveis 
inclosos en aquest reglament, d’acord amb l’article 42, han d’incloure un servei 
d’atenció a famílies. 
Article 27 
Activitats de la vida diària 
Són programes que tenen com objectiu aconseguir un nivell major d’independència i 
autonomia de la persona en les tasques bàsiques de la vida diària. Són especialment 
importants en les situacions d’aprenentatge i canvi, com en l’etapa de desenvolupament 
infantil, en una discapacitat sobrevinguda i en processos de deteriorament. Els 
programes poden tenir una funció d’aprenentatge, de rehabilitació i de manteniment, i 
s’han de fer servir les adaptacions i les ajudes tècniques necessàries. Inclou actuacions 
referides a:  

a. Menjar i beure. 
b. Utilitzar el bany. 
c. Rentar-se i mantenir una bona higiene. 
d. Vestir-se. 
e. Cura de la salut. 
f. Mobilitat i desplaçar-se per la llar. 
g. Tasques domèstiques. 
h. Altres activitats de la vida diària. 

Article 28 
Suport a l’accessibilitat 
Són les actuacions o programes que tenen com objectiu facilitar l’accessibilitat 
universal, és a dir, condicionar els entorns, les activitats, els productes, els serveis i els 
dispositius, perquè totes les persones en condicions de seguretat i comoditat i de la 
forma més autònoma i natural possible els entenguin, els puguin utilitzar i els puguin 
posar en pràctica. Els programes d’accessibilitat són transversals a qualsevol tipus de 
servei. Inclou actuacions referides a:  
a) Informació, assessorament i sensibilització. 
b) Elaboració d’informes tècnics sobre compliment de criteris d’accessibilitat. 
c) Desenvolupament, provisió i suport a l’ús d’adaptacions visuals, auditives, materials 
o tecnològiques en diferents àmbits (treball, habitatge, transport o altres). 
d) Desenvolupament de projectes i plans d’accessibilitat. 
e) Altres activitats de suport a l’accessibilitat. 
Article 29 
Programes d’autodirecció 
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Són programes d’aprenentatge per a la vida independent, entesa com la situació en què 
la persona amb discapacitat condueix la seva pròpia vida i participa activament en la 
comunitat. Inclou actuacions referides a:  
a) Orientar-se i desplaçar-se. 
b) Prendre decisions i resoldre problemes. 
c) Planificar metes i oportunitats. 
d) Conèixer els seus drets i usar-los. 
e) Acceptar normes i exercir responsabilitats. 
f) Habilitats d’autocontrol emocional. 
g) Competència digital i ús de les TIC. 
h) Administrar els doblers. 
i) Adquirir béns i serveis. 
j) Usar els serveis públics. 
k) Altres activitats d’autodirecció. 
Article 30 
Orientació i formació 
1. Els programes d’orientació professional consisteixen en valorar, informar i assessorar 
sobre els recursos i les oportunitats més adequats a les competències i motivacions de 
cada persona. També suposen acompanyar-la en tot el procés de l’itinerari d’inserció 
sociolaboral.  
2. Formació és tota l’oferta d’accions que capaciten les persones per desenvolupar de 
manera qualificada les diverses professions, per accedir a l’ocupació i participar de 
manera activa en la vida social, cultural i econòmica. Inclou també les adaptacions 
d’ensenyaments pròpies del subsistema de la formació professional, així com les 
accions d’inserció i reinserció laboral de les persones usuàries, que els permeten 
adquirir i actualitzar permanentment les competències professionals, personals i socials. 
Article 31 
Ocupació 
Són les activitats i els suports que tenen com a finalitat que la persona pugui exercir el 
seu dret a un treball i a rebre l’ajuda necessària per mantenir-lo, mitjançant el servei 
d’ajustament personal i social o de treball amb suport. I, en els casos en què no sigui 
possible, que la persona pugui fer una activitat d’ocupació amb les adaptacions 
necessàries.  
L’ocupació es pot complementar amb altres actuacions i serveis, tant per desenvolupar 
l’itinerari d’inserció com per adaptar-lo a un deteriorament de les capacitats. Per 
aconseguir el màxim nivell d’inserció laboral és fonamental que les activitats siguin 
normalitzades i els entorns siguin inclusius. 
Article 32 
Atenció a la salut 
Els serveis han de garantir una atenció sanitària adequada a les necessitats de cada 
persona. Aquesta atenció es pot fer al servei o en coordinació amb el sistema públic de 
salut. Un servei que inclogui aquesta prestació, ha de garantir a la persona usuària els 
programes o actuacions mínims següents:  
a) Programes de salut preventiva i vida saludable. 
b) Control de la nutrició. 
c) Control dels paràmetres vitals. 
d) Protocol d’urgències mèdiques. 
e) Formació al personal en temes de salut i primers auxilis. 
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f) Administració de medicaments i tractaments prescrits. 
g) Cures d’infermeria i en el servei de residència. 
h) Seguiment mèdic en el servei de residència. 
i) Tractament rehabilitador. 
Altres actuacions que es poden desenvolupar al servei o en coordinació amb els serveis 
externs de salut són: 
j) Planificació de les revisions mèdiques, seguiments i controls. 
k) Acompanyament a visites mèdiques i a hospitalitzacions. 
l) Identificació de metges de referència per especialitats. 
m) Programes d’actualització i reducció de psicofàrmacs. 
n) Altres actuacions de prevenció i millora de la salut. 
Article 33 
Atenció psicològica 
L’atenció psicològica té per objectiu que la persona aconsegueixi el màxim benestar i 
autonomia mitjançant l’aprenentatge d’estratègies d’autocontrol emocional i conductual, 
autoconeixement i autoestima, i desenvolupament personal i social.  
L’atenció psicològica ha de ser present durant les diferents fases del procés habilitador o 
rehabilitador i ha d’estar coordinada amb la resta d’actuacions i suports, així com amb 
l’àmbit familiar. Inclou actuacions de:  
a) Valoració de la discapacitat i les necessitats de suport. 
b) Avaluació i diagnòstic psicològic. 
c) Teràpia individual i de grup. 
d) Programes de suport conductual positiu. 
e) Sessions d’ajustament personal i social. 
f) Suport tècnic i/o formació als professionals. 
g) Coordinació amb els serveis de salut i els serveis socials. 
h) Altres activitats d’atenció psicològica. 
Article 34 
Estimulació cognitiva 
Els programes d’estimulació cognitiva es destinen a mantenir i millorar el rendiment 
cerebral, tant general com de funcions específiques. Aquestes intervencions son 
bàsiques en l’etapa infantil, en la discapacitat sobrevinguda per dany cerebral i en 
processos de deteriorament per envelliment o per malalties neurodegeneratives. 
Abans d’intervenir, i també de manera periòdica, cal fer una avaluació de les diverses 
àrees i funcions i el grau d’afectació.  
L’estimulació cognitiva inclou actuacions referides a les àrees de: 
a) Atenció i concentració. 
b) Memòria. 
c) Percepció i reconeixement. 
d) Llenguatge. 
e) Càlcul. 
f) Orientació espacial i temporal. 
g) Funcions executives. 
Article 35 
Fisioteràpia 
És el conjunt d’actuacions terapèutiques i rehabilitadores per desenvolupar, mantenir i 
recuperar la màxima funcionalitat i mobilitat. Està indicada per a les persones amb 
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limitacions neuromotores i/o dificultats de mobilitat i contribueix a promoure’n 
l’autonomia i el benestar. 
Entre les actuacions de fisioteràpia hi ha els programes de manteniment de les capacitat 
motores i les pautes als professionals i a la família per fer mobilitzacions, adaptacions i 
actuacions preventives. 
Article 36 
Activitats de benestar 
És qualsevol activitat que tingui com a finalitat principal el benestar físic i emocional de 
la persona. Inclou actuacions referides a: 
a) Teràpia ocupacional o qualsevol altre tractament amb un component terapèutic 
(hidroteràpia, musicoteràpia, artteràpia, equina-teràpia o d’altres). 
b) Activitats d’expressió artística. 
c) Activitats de descans o programes de relaxació. 
d) Activitats d’oci i temps lliure. 
e) Activitats de benestar físic i activitats a l’aire lliure. 
f) Activitats per a persones majors o en procés de deteriorament. 
g) Altres activitats de promoció i millora del benestar personal. 
Article 37 
Atenció social 
L’atenció social és transversal a tota la resta de prestacions i, en general, es presta 
conjuntament amb el servei d’atenció a les famílies. L’objectiu principal és que la 
persona exerceixi els seus drets i a protegir-la davant possibles situacions de 
vulnerabilitat, risc d’exclusió i abusos. Inclou actuacions de: 
a) Valoració de la situació social i familiar. 
b) Coordinació amb els altres serveis per detectar les necessitats. 
c) Prevenció, detecció i intervenció en les situacions de vulneració de drets. 
d) Suport a la gestió de tramitacions i a l’obtenció d’ajudes. 
e) Orientació sobre recursos i col·laboració o ajuda per sol·licitar-los. 
f) Suport legal i coordinació amb els serveis jurídics. 
g) Programes de promoció dels drets.  
h) Formació sobre vulnerabilitat i drets a professionals, col·lectius i població en general. 
i) Coordinació amb recursos de la comunitat. 
j) Altres actuacions de suport personal i social. 
Article 38 
Comunicació 
Es refereix a qualsevol tipus d’actuació i programa estructurat per millorar la 
funcionalitat de la comunicació de la persona amb el seu entorn, incloent percepció, 
comprensió i expressió. Algunes de les situacions que en determinen la necessitat són 
els trastorns del desenvolupament en la infància, la discapacitat intel·lectual, el dany 
cerebral sobrevingut, els processos de deteriorament, els dèficits visuals o auditius, o la 
combinació de qualsevol d’ells. Inclou: 
a) Programes per millorar les competències: logopèdia, rehabilitació post-implant 
coclear, lectoescriptura, lectura en fàcil comprensió, lectura labial i d’altres. 
b) Programes d’habilitats alternatives: comunicació augmentativa i alternativa, Braille, 
llenguatge signat, comunicació tàctil i d’altres. 
A més dels programes individualitzats, s’han d’establir estratègies transversals per 
facilitar la comunicació en els diferents entorns i amb la població en general. 
Article 39 
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Habilitats socials 
Els programes d’habilitats socials tenen com a finalitat que la persona disposi de les 
competències necessàries per mantenir relacions socials i d’amistat, familiars o de 
parella. Inclou actuacions referides a: 
a) Comunicació no verbal. 
b) Mantenir converses. 
c) Assertivitat. 
d) Iniciar i mantenir amistats. 
e) Empatia. 
f) Relacions de parella. 
g) Altres tipus d’habilitats socials. 
Les actuacions que cal dur a terme amb cada persona depenen de les seves necessitats i 
s’ha d’oferir suport tant individual com de grup. 
Article 40 
Vida en la comunitat 
Els suports per a la vida en la comunitat cerquen la inclusió i la participació màxima, i 
que la persona amb discapacitat tingui un rol social valorat, reduint qualsevol tipus de 
barreres i cercant i aprofitant les oportunitats de l’entorn. 
Els suports es donen en qualsevol àmbit: educació inclusiva, treball amb suport, suport a 
l’habitatge, oci inclusiu o d’altres. No obstant això, si la prestació del servei no es fa en 
la comunitat, sinó en un centre específic per a persones amb discapacitat, s’han de 
planificar i dur a terme les activitats en la comunitat per promoure les oportunitats, les 
experiències i les relacions. 
Aquestes activitats s’han d’actualitzar periòdicament i s’han de comunicar prèviament a 
la persona i el seu representant legal per consensuar-ne la participació. Més enllà del 
consens, s’ha de procurar facilitar-li una oferta d’activitats perquè pugui triar. 
S’ha de dur un calendari d’activitats i un registre de participants per saber quantes i 
quines activitats ha fet la persona en la comunitat, especialment si està 
institucionalitzada a un centre residencial. Si aquestes activitats es fan en grup, els grups 
han de ser petits per produir el menor impacte possible. 
Per treballar la vida independent dins la comunitat, s’ha de treballar amb les persones de 
la comunitat, identificant i cercant la col·laboració dels agents de l’entorn. També s’ha 
d’orientar i donar suport als ciutadans i ciutadanes sobre les mesures d’accessibilitat que 
siguin necessàries.  
S’han d’afavorir les experiències en les quals la persona usuària se senti inclosa i 
valorada: tasques de voluntariat, casals de barri, grups d’excursió, clubs esportius o 
d’altres entorns i activitats. S’ha de fer el seguiment del resultat d’aquestes experiències 
i donar suport quan sigui necessari. 
Article 41 
Vincles 
D’acord amb els principis rectors que es regulen als articles 20 a 24, s’ha d’avaluar que 
les persones tinguin vincles socials i afectius significatius més enllà dels proveïdors de 
suports i els familiars. 
S’ha de mesurar la freqüència i la satisfacció d’aquestes relacions, així com donar 
suport per generar noves oportunitats. Aquest aspecte és especialment important en les 
persones amb poques relacions, o bé les que han caigut en una situació d’aïllament 
social al domicili, o en situació d’institucionalització en un entorn residencial. 
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A més d’avaluar aquest aspectes, s’han de fixar objectius individuals quan sigui 
necessari i s’han de generar oportunitats mitjançant actuacions concretes i de manera 
transversal als diferents entorns i activitats. 
Article 42 
Atenció a famílies 
Qualsevol servei inclòs en aquest reglament ha d’oferir prestacions cap a les famílies 
que, com a mínim, han de comprendre les actuacions següents: 
1. Recollir les necessitats dels familiars. 
2. Informar i orientar sobre els recursos adequats a les necessitats. 
3. Fer balanç dels resultats obtinguts, elaborar i consensuar el pla d’atenció personal. 
4. Orientar, assessorar i donar suport a la família per promoure’n la implicació i el 
suport a l’autonomia i el benestar de la persona usuària. 
5. Fer reunions periòdiques de seguiment. 
A més, els serveis poden incloure actuacions i mesures destinades als familiars com a 
destinataris principals de la prestació: 
a) Activitats per conèixer les necessitats actuals i futures dels familiars i dissenyar noves 
respostes o millorar les actuals. 
b) Activitats de formació a famílies. 
c) Mesures de conciliació de la vida laboral i personal. 
d) Mesures per afavorir l’intercanvi i l’ajuda mútua entre diferents famílies. 
e) D’altres que tinguin al familiar com a destinatari principal. 
Subsecció 3a 
Serveis generals i complementaris 
Article 43 
Menjador 
Els serveis poden oferir un servei de menjador, que ha de ser opcional a tots els serveis, 
excepte als serveis de centre de dia en modalitat de jornada completa, servei residencial 
i servei d’habitatge supervisat, en els quals s’haurà de prestar. 
En cas d’oferir-lo, els serveis han d’assegurar una nutrició adequada de les persones 
usuàries. Hi ha d’haver una planificació de menús supervisada per un metge o 
especialista en dietètica o nutrició. A més, s’ha de fer una planificació específica per a 
les patologies que ho requereixin i, especialment, per a les persones que han de menjar-
ho tot triturat. Les persones usuàries han de saber quin menú hi haurà amb una antelació 
mínima d’una setmana. S’ha de procurar que siguin variats i se n’ha tenir en compte 
presentació perquè siguin atractius i apetitosos. Els menjars i els plats cuinats han 
d’arribar amb la temperatura adequada als destinataris. 
Als serveis d’estades diürnes a jornada completa, centre de dia i centre ocupacional, 
s’han de servir dos menjars: dinar i berenar. Els dinars se serviran en l’espai destinat a 
menjador i es donarà ajuda personal a les persones usuàries que ho necessitin, amb els 
mitjans tècnics que calguin. Si la persona utilitza el servei en jornada parcial, el servei 
de menjador és opcional. 
Article 44 
Allotjament 
S’ha de proporcionar allotjament als serveis residencials de residència o habitatge 
supervisat, de manera que el centre sigui el domicili de la persona usuària. El servei 
d’allotjament inclou: 
1. Ús de les zones comunes.  
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2. Ocupació d’una habitació amb capacitat per a un màxim de dues persones (fins a tres 
en casos excepcionals), prèvia autorització per part de l’institut Mallorquí d’Afers 
Socials). En cas que les habitacions no siguin d’ús individual s’haurà de donar 
consentiment escrit per part de cada persona i el seu representant legal, per a compartir 
l’habitació. En aquest cas s’adoptaran les mesures necessàries per preservar-ne la 
intimitat de cada persona. La persona usuària pot tenir a l’habitació motius de decoració 
i utensilis propis, sempre que no siguin inadequats o perillosos. 
3. Neteja diària de l’habitació i amb més freqüència si les circumstàncies ho 
requereixen.  
4. Rentat, repassat i planxat de la roba personal. Els tipus de rentat s’han d’ajustar a la 
tipologia de les peces a fi de garantir-ne la higiene i la conservació en bon estat.  
5. Els llits s’han de fer diàriament.  
6. La muda de roba de llit s’ha de fer sempre que ho requereixin les circumstàncies i, en 
tot cas, setmanalment, així com cada vegada que es produeixi un ingrés. S’han de 
canviar les tovalloles, els tovallons, les estovalles i la resta de la llenceria. El servei ha 
de renovar, al seu càrrec, aquest tipus de roba amb la freqüència necessària perquè es 
mantingui en les condicions d’ús adequades. 
El servei d’allotjament ha de facilitar, sempre que sigui possible, la participació de les 
persones usuàries en totes aquestes activitats. 
Article 45 
Transport 
Els serveis poden oferir opcionalment un servei de transport adaptat a les necessitats de 
les persones usuàries sempre que el transport públic no sigui una opció adequada. El 
servei de transport haurà de traslladar, quan calgui, les persones usuàries del seu 
domicili al centre i d’aquest al domicili o sortides. En funció de les necessitats de suport 
de les persones usuàries, durant els trasllats hi haurà un acompanyant, a més del 
conductor. 
Article 46 
Altres serveis i prestacions 
Els centres i serveis poden oferir altres serveis i prestacions complementàries a les 
previstes en aquest reglament. Aquestes prestacions s’han d’oferir sempre amb caràcter 
voluntari i ha d’anar lligades amb un servei autoritzat o acreditat. 
SECCIÓ 3a  
Requisits d’informació i documentació 
Article 47 
Documentació de la persona usuària 
Les entitats titulars de serveis socials tenen l’obligació de mantenir disponible i 
actualitzada la informació i la documentació de la persona usuària, que consta com a 
mínim de: 
1. Expedient administratiu, que ha d’incloure, com a mínim: 
a) Nom i llinatges. 
b) Data de naixement. 
c) DNI o document personal d’identificació. 
d) Número de la Seguretat Social. 
e) Altres assegurances individuals o familiars. 
f) Nom dels familiars o tutors i dades de contacte. 
g) Data d’incorporació al servei i, si és baixa, data i motiu de la baixa. 
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h) Certificat de discapacitat, en què consti el percentatge, els codis diagnòstics i la 
vigència del certificat. 
En cas de dependència, modificació de la capacitació jurídica o resolució judicial: 
i) Grau de dependència. 
j) Tipus de modificació de la capacitat jurídica (tutela o curatela), data de la sentència i 
caràcter (temporal o absoluta). 
k) Autorització judicial d’ingrés. 
2. Contracte de prestació de servei. Les entitats titulars de serveis socials han de 
subscriure un contracte entre el representant legal de l’entitat i la persona usuària o el 
seu representant legal, en el qual ha de constar com a mínim: 
a) Dades identificatives de l’entitat titular del servei i de la persona usuària. 
b) Nom del servei. 
c) Prestacions compromeses i hores d’atenció setmanal. 
d) Duració del contracte. 
e) Que s’hi acudeix lliurement o, si n’és el cas, amb l’autorització judicial. 
f) El preu fixat del servei i dels serveis complementaris, així com la clàusula 
d’actualització corresponent i el mitjà per pagar el servei. En cas de places concertades, 
s’ha d’incloure la quantitat que ha d’aportar la persona usuària. 
g) Que s’obliga a respectar els drets de les persones usuàries reconeguts en el reglament 
de règim intern del servei, que han de correspondre, com a mínim, als fixats en aquest 
Reglament. 
Tota aquesta informació i documentació es podrà emmagatzemar digitalment, tenint en 
compte el que disposa la normativa aplicable en matèria de protecció de dades de 
caràcter personal i altra normativa que hi sigui d’aplicació. 
Article 48 
Documentació del centre o servei 
Les entitats titulars de serveis socials tenen l’obligació de mantenir disponible i 
actualitzada la informació i la documentació del centre o servei, que consta com a 
mínim de: 
1. Identificació de l’entitat titular i de funcionament del servei: 
a) Raó social. 
b) CIF. 
c) Domicili. 
d) Nom i DNI del representant legal. 
e) Nom i telèfon de la persona de contacte del servei. 
f) Serveis i prestacions incloses. 
g) Nombre de treballadors per categoria. 
h) Places autoritzades per servei. 
i) Horaris d’atenció. 
j) Tarifa de preus. 
2. Projecte del centre o servei. Objectius generals i específics. Activitats. Recursos. 
Indicadors de resultat i metodologia de seguiment. 
3. Memòria anual, que ha d’incloure, com a mínim:  
a) Objecte. 
b) Perfil de les persones usuàries. 
c) Objectius. 
d) Activitats. 
e) Metodologia. 
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f) Recursos humans. 
g) Mètode d’avaluació, indicadors i resultats. 
h) En cas que l’entitat sigui la titular de diferents centres i serveis, es pot presentar una 
memòria global amb detall de la informació per a cada servei. 
4. Pòlissa d’assegurances de l’immoble i de responsabilitat civil. La pòlissa de 
l’immoble ha de cobrir els accidents del personal i de les persones usuàries i ser 
adequada per al nombre de treballadors i persones ateses al centre.  
5. Pla d’emergències i manual d’autoprotecció. 
6. Reglament de règim intern, que ha d’incloure, com a mínim: 
a) Drets i deures de les persones usuàries. 
b) Normes de funcionament del centre i servei. 
c) Sistemes d’admissió i de baixes. 
d) Causes de cessament del servei. 
e) Sistema de participació de les persones i/o dels seus representants legals. 
f) Horari de funcionament de l’establiment. 
g) Informació relativa al sistema de reclamacions i al dret de tramitar una reclamació 
davant l’Administració pública. 
Tota aquesta informació i documentació es podrà emmagatzemar digitalment, tenint en 
compte el que disposa la normativa aplicable en matèria de protecció de dades de 
caràcter personal i altra normativa que hi sigui d’aplicació. 
Article 49 
Tauler d’anuncis 
Tots els serveis que es prestin en un centre, excepte els habitatges supervisats, han de 
disposar d’un tauler d’anuncis en un espai concorregut per les persones usuàries en el 
qual s’ha d’exposar:  
1. Tarifa de preus vigents. 
2. Planificació d’activitats de la setmana que pertoqui. 
3. Llista de menús.  
4. Avís sobre la disponibilitat de fulls de reclamació i sobre la possibilitat de reclamar 
directament davant el departament competent. 
5. Instruccions per a casos d’emergència amb especificacions per al personal de 
l’establiment i per a les persones usuàries adaptades segons el nivell de comprensió. A 
més, un plànol amb senyalització de rutes i formes d’evacuació dels centres, que s’ha de 
col·locar en un lloc visible a les diferents plantes del centre. 
6. En el cas de serveis que es presten a persones amb limitacions cognitives per 
discapacitat intel·lectual o del desenvolupament, o dany cerebral, la informació ha 
d’estar adaptada al seu nivell de comprensió. 
Article 50 
Règim general de preus 
1. Les entitats integrants de la Xarxa pública de serveis socials han de fixar un règim de 
preus, d’acord amb el que estableix la normativa reguladora aplicable. 
2. Les entitats titulars de serveis de serveis socials de titularitat privada han d’establir 
les tarifes de preus mensuals màximes que han de regir durant cada any, i ho han de 
comunicar per escrit a l’Administració competent en matèria d’acció social l’últim 
trimestre de cada any.  
3. S’han de lliurar els rebuts numerats corresponents de tots els pagaments de les 
persones usuàries, dels quals se n’ha de guardar còpia durant un termini de cinc anys. 
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En aquests rebuts hi ha de constar el cost total del servei i la quantitat efectiva que en 
paga la persona usuària. 
4. En cas d’absències voluntàries no superiors a trenta dies anuals, s’ha de reservar la 
plaça, però es pot cobrar el preu del servei i deduir-ne el cost de l’alimentació. En cas 
d’absències forçoses transitòries, s’ha de reservar la plaça, però també es pot cobrar el 
preu del servei i deduir-ne el cost de l’alimentació. 
5. En els serveis residencials, en acabar amb caràcter definitiu les estades de les 
persones usuàries, se’ls ha de fer la liquidació en funció del temps real que hagin estat 
ingressades. A aquest efecte, s’han de tenir en compte les consideracions següents: 
a) Baixa voluntària: les persones usuàries han d’anunciar la baixa als responsables de 
l’establiment amb un preavís de quinze dies. En cas contrari, en fer la liquidació es pot 
cobrar fins a un màxim de quinze dies addicionals del preu de l’estada com a 
compensació. 
b) Baixa definitiva no voluntària. Es cobrarà fins al dia de la baixa.  
Article 51 
Règim comptable 
1. Les entitats de serveis socials han de portar la seva administració d’acord amb el 
règim jurídic i econòmic que els sigui d’aplicació segons la seva naturalesa jurídica. 
2. Les entitats estan obligades a dur la comptabilitat, que s’ha d’ajustar als principis i a 
les normes previstes en el Pla general de comptabilitat i a la normativa mercantil vigent. 
Article 52 
Coordinació amb altres entitats 
1. Els centres i serveis han de disposar d’un procediment per coordinar-se amb altres 
professionals i recursos del sistema de serveis socials i del sistema sanitari, i si cal, dels 
sistemes educatius i d’ocupació, amb l’objectiu d’establir canals de comunicació, 
rendibilitzar recursos, determinar les derivacions oportunes i dissenyar programes o 
plans individuals de suport amb actuacions en xarxa. 
2. El centre o servei s’ha de relacionar amb l’Institut Mallorquí d’Afers Socials a través 
del seu director o directora, i altre personal tècnic quan es tracti de coordinar-se per a 
l’actuació amb una persona usuària. 
SECCIÓ 4ª 
Recursos humans 
Article 53 
Condicions comunes del personal 
1. L’entitat prestadora del servei ha d’assegurar la qualificació necessària del personal 
que fa la feina de manera directa amb les persones usuàries i mantenir un arxiu de 
personal actualitzat. 
2. Els serveis han de comptar amb el personal suficient d’acord amb la normativa 
aplicable. La ràtio o número de professionals s’ha d’adequar a la tipologia de servei, a 
les prestacions incloses i a la intensitat de suports que precisen les persones usuàries. 
3. A l’efecte de còmput de personal, s’entén per ràtio la proporció de professionals a 
jornada completa en relació al nombre de persones usuàries del servei. Les ràtios de 
personal, que tenen la consideració de mínimes, s’han de fixar segons la tipologia del 
servei de què es tracta.  
4. A l’efecte de ràtios, es diferencia entre tècnics de suport, tècnics titulats i personal de 
serveis generals i administratius. Les qualificacions professionals dels tècnics de suport 
de cada servei han de ser les adients per a les activitats, programes i prestacions 
establertes a les condicions funcionals de cada servei: 
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a) Tècnics de suport. Són els responsables d’executar els programes, les activitats i les 
prestacions pròpies de cada servei, així com de participar en les tasques per planificar, 
avaluar i supervisar quan la seva qualificació professional ho estableixi. Han d’acreditar 
la qualificació professional prevista en el Decret 86/2010, de 25 de juny, i posteriors, o 
les qualificacions de l’Institut de Qualificacions Professionals de la família professional 
de serveis socioculturals i a la comunitat i cicles formatius homologables. Les 
titulacions exigides per a cada servei es poden substituir per una titulació superior en 
relació amb el mateix camp d’actuació professional. 
b) Tècnics titulats. Són els responsables de la planificar, executar, avaluar i supervisar 
els programes, les activitats i les prestacions. Són tècnics de grau universitari o 
llicenciats en les disciplines de serveis socials, educació i salut, amb les excepcions que 
s’indiqui a les condicions de funcions de cada servei. Les titulacions requerides per als 
perfils professionals establerts per a cada servei es poden homologar amb altres 
titulacions universitàries diferents sempre que s’acrediti una formació de postgrau de, 
com a mínim, 200 hores sobre discapacitat i/o dependència amb el diploma 
d’especialista, expert o màster. Un dels tècnics titulats ha de fer les funcions de 
coordinador del servei. 
c) Serveis generals i administratius. És el personal responsable de les tasques de 
manteniment, neteja, bugaderia, cuina, transport i serveis administratius. Aquests 
serveis es poden prestar amb personal propi o contractant externament el servei. En 
aquest segon cas, no cal aplicar les ràtios sempre que les clàusules tècniques dels 
contractes fixin els criteris de qualitat exigibles d’acord amb aquest reglament.  
5. Les entitats prestadores de serveis socials poden comptar amb l’ajut de personal 
voluntari, sempre que es respecti l’esperit i el contingut de la normativa de voluntariat 
de la comunitat autònoma de les Illes Balears. No obstant això, aquest personal 
voluntari no es comptabilitzarà a l’hora de calcular la ràtio. 
6. Les entitats prestadores de serveis socials que ocupen més de 50 treballadors estan 
obligades a ocupar un nombre de persones treballadores amb discapacitat no inferior al 
2 % de la plantilla, o bé complir amb les mesures alternatives previstes en el Reial 
decret 364/2005, de 8 d’abril, i normativa vigent aplicable.  
7. Les entitats prestadores de serveis socials, amb la participació de la representació 
legal del personal, han d’elaborar i desenvolupar plans de formació per al conjunt dels 
treballadors i treballadores. La formació impartida ha de ser adequada als llocs de 
treball per facilitar l’homologació o l’accés a les qualificacions estipulades. Els plans de 
formació han de incloure, com a mínim, continguts referits a l’atenció personal i a la 
salut laboral i prevenció de riscos. 
8. Les entitats prestadores de serveis socials han de complir la normativa vigent que 
correspongui en matèria laboral, i en particular l’Estatut dels treballadors i el conveni 
col·lectiu que sigui d’aplicació.  
CAPÍTOL IV 
Requisits materials i funcionals específics dels serveis 
SECCIÓ 1a 
Serveis tècnics 
Article 54 
Servei de valoració, d’orientació i de seguiment 
1. Definició: servei d’informació, valoració i orientació a la persona amb discapacitat i a 
la família per a accedir al recurs més adequat de la Xarxa pública de serveis socials 
segons el tipus de discapacitat i el tipus i intensitat dels suports. El servei inclou el 
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seguiment de les persones passat un temps des de la seva incorporació, així com el 
seguiment dels plans d’atenció personal i de la qualitat dels serveis rebuts.  
2. Calendari i horari: 220 dies a l’any en horari adaptable segons necessitats. 
3. Perfil de les persones destinatàries: 
Persones amb discapacitat a partir del 33%, majors de 16 anys, o menors amb 
discapacitat i mesures de protecció, i els seus familiars o tutors. 
4. Condicions materials:  
a) Despatxos i sales de reunió equipats amb informàtica i comunicacions.  
b) Material tècnic d’avaluació (tests i escales, aparells d’enregistrament).  
5. Prestacions mínimes que ha d’incloure: 
a) Atenció psicològica, d’acord amb el que estableix l’article 33. 
b) Atenció social, d’acord amb el que estableix l’article 37. 
c) Atenció a famílies, d’acord amb el que estableix l’article 42. 
6. Ràtios dels professionals. Per 100 persones usuàries: 
a) Personal tècnic titulat: 8 
b) Personal serveis generals i administració: 1 
7. Perfil dels professionals: Treball social. Psicologia general sanitària. Pedagogia. 
Medicina. Altres titulacions afins. 
Article 55 
Servei de promoció dels drets i de suport a víctimes amb discapacitat  
1. Definició: servei de valoració, suport psicològic i jurídic a persones amb discapacitat 
que han estat víctimes d’abusos de tipus sexual o d’altres (assetjament econòmic, 
violència verbal o física) o estan en risc de veure vulnerats els seus drets. El servei 
ofereix: 
a) Atenció psicològica i social: acollida i valoració inicial del cas amb la persona i la 
família, configuració d’un espai de protecció a la persona, valoració de la capacitat per 
declarar davant un jutge, atenció psicològica a la persona per afrontar l’estrès 
posttraumàtic, seguiment de la persona i la família. 
b) Assessorament legal i intermediació: assessorament legal, acompanyament i 
intermediació amb els organismes judicials i de seguretat en tot el procés. 
c) Assessorament i formació a famílies i a professionals d’atenció a persones amb 
discapacitat per identificar i prevenir la vulnerabilitat i situacions de risc. També 
assessora i forma els professionals, i fa tasques de difusió i sensibilització. 
El servei és responsabilitat de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials i s’ha de prestar en 
col·laboració amb les instàncies judicials, els cossos i les forces de seguretat, i les 
entitats que representen les persones amb discapacitat que compten amb equips tècnics i 
jurídics que hagin rebut formació especialitzada en prevenció, mediació judicial i 
atenció psicològica a persones amb discapacitat víctimes d’abusos.  
2. Calendari i horari: 365 dies a l’any en horari adaptable segons necessitats. 
3. Perfil de les persones destinatàries: persones amb discapacitat de qualsevol edat que 
han sofert maltractaments o abusos de tipus sexual o d’altre tipus o que han estat 
discriminades causant una situació de vulneració dels seus drets. 
4. Condicions materials:  
a) Despatxos i sales de reunió equipats amb informàtica i comunicacions.  
b) Material tècnic d’avaluació (tests i escales, aparells d’enregistrament).  
5. Prestacions mínimes que ha d’incloure: 
a) Atenció psicològica, d’acord amb el que estableix l’article 33. 
b) Atenció social, d’acord amb el que estableix l’article 37. 
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c) Atenció a famílies, d’acord amb el que estableix l’article 42. 
6. Ràtios dels professionals. Per 100 expedients oberts: 
a) Personal tècnic titulat: 10 
b) Personal serveis generals i administració: 1 
7. Perfil dels professionals: Dret. Psicologia general sanitària. Medicina. Treball social. 
Educació social. Altres titulacions afins. 
Article 56 
Servei de suport a l’accessibilitat  
1. Definició: servei especialitzat en l’assessorament, avaluació i propostes d’intervenció 
per a l’accessibilitat universal de les persones amb discapacitat. S’avaluen qualsevol 
tipus d’entorns, instal·lacions, tecnologies o activitats. De cada avaluació es fa un 
informe i es dóna suport als plans de millora. El servei inclou accions de difusió, 
avaluació de l’acompliment legal, coordinació institucional i altres actuacions 
encaminades a millorar l’accessibilitat. 
2. Calendari i horari: 220 dies a l’any en horari diürn. 
3. Perfil de les persones destinatàries: qualsevol persona amb o sense discapacitat 
4. Condicions materials: despatxos i sales de reunió equipats amb informàtica i 
comunicacions.  
5. Prestacions mínimes que ha d’incloure:  
a) Suport a l’accessibilitat, d’acord amb el que estableix l’article 28. 
b) Vida a la comunitat, d’acord amb el que estableix l’article 40. 
6. Ràtios dels professionals: 3 tècnics titulats per unitat de servei. 
7. Perfil dels professionals: Arquitectura. Enginyeria. Psicologia. Dret. Altres titulacions 
afins. 
Article 57 
Servei d’intèrprets de la llengua de signes 
1. Definició: servei que ofereix un suport per interpretar la llengua de signes a les 
persones amb discapacitat auditiva per fer diversos tipus de gestions, rebre serveis o 
participar en activitats. Es presta per demanda i es prioritzen els recursos en segons la 
urgència i si hi ha o no altres alternatives per a la comunicació. 
2. Calendari i horari: dies laborables i horari flexible. 
3. Persones destinatàries: persones amb discapacitat auditiva que utilitzen la llengua de 
signes. 
4. Condicions materials: despatxos i sales de reunió equipats amb informàtica i 
comunicacions.  
5. Prestacions mínimes que ha d’incloure: comunicació, d’acord amb el que estableix 
l’article 38. 
6. Ràtios dels professionals: 3 tècnics de suport per unitat de servei. 
7. Perfil dels professionals: tècnic en interpretació i llenguatge de signes. 
SECCIÓ 2ª 
Serveis de promoció de l’autonomia personal i d’acompanyament 
Article 58 
Servei d’atenció primerenca 
1. Definició: servei específic i multidisciplinari (neuropediatria, fisioteràpia, 
psicomotricitat, logopèdia, etc.) per a infants amb discapacitat o limitacions en el 
desenvolupament. Té com objectiu aprofitar la màxima plasticitat neuronal i capacitat 
de desenvolupament per minimitzar les conseqüències futures d’una possible 
discapacitat, amb diferents tipus d’estimulació. Les intervencions han de preveure la 
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globalitat de l’infant i la família i es poden prestar tant al domicili familiar com en un 
centre d’educació infantil o en un centre especialitzat.  
2. Calendari i horari: 220 dies a l’any. Promig de 12 hores mensuals per persona 
usuària. Horari adaptable segons les necessitats de cada infant i la seva família. 
3. Perfil de les persones destinatàries: infants de 0 a 6 anys amb trastorns en el 
desenvolupament o amb risc de patir-ne.  
4. Condicions materials: segons el que estableix l’article 17 del Decret 85/2010, de 25 
de juny, pel qual es regula la xarxa pública i concertada d’atenció primerenca en l’àmbit 
dels serveis socials de les Illes Balears. 
5. Prestacions mínimes que ha d’incloure: les fixades en el Decret 85/2010 de 25 de 
juny i en desplegaments posteriors, pel qual es regula la xarxa pública i concertada 
d’atenció primerenca en l’àmbit dels serveis socials de les Illes Balears. 
6. Ràtios dels professionals. Per 100 persones usuàries:  
a) Personal tècnic titulat: 11 
b) Serveis generals i administratius: 1 
 
7. Perfil dels professionals: Psicologia/Psicologia general sanitària. Neuropsicologia. 
Medicina. Infermeria. Fisioteràpia. Psicomotricitat. Logopèdia. Treball social. Magisteri 
d’educació especial. Magisteri d’audició i llenguatge. Pedagogia. Altres titulacions 
afins. 
 
Article 59 
Servei de promoció, manteniment i recuperació de l’autonomia funcional  
 
1. Definició: servei que proporciona a les persones amb discapacitat física sobrevinguda 
en fase post-aguda, una atenció multidisciplinària mitjançant sessions especialitzades 
per pal·liar els dèficits cognitius, motors i emocionals, i millorar la seva autonomia. Es 
comença a prestar quan la persona surt del procés rehabilitador sanitari i es necessita un 
servei social que doni continuïtat als progressos de la rehabilitació mèdica, així com 
treballar les activitats d’autonomia personal i funcional. Té una durada determinada de, 
com a màxim, fins a tres anys des de la finalització de la rehabilitació sanitària. Es pot 
prestar tant en un centre especialitzat com al domicili de la persona usuària. 
2. Calendari i horari: 220 dies a l’any en horari adaptable segons necessitats de cada 
persona. Mitjana de 6 hores setmanals de servei per persona usuària. 
3. Persones destinatàries: persones amb discapacitat física sobrevinguda amb, a partir 
33% de discapacitat, que tenen possibilitats de millorar la seva autonomia durant els 3 
primers anys des de l’alta del seu procés de rehabilitació post-hospitalari prescrit pel 
sistema de salut. 
4. Condicions materials: 
 
a) Recepció i zona d’administració i direcció.  
b) Despatxos per als professionals, adequats per fer sessions amb persones i famílies, 
amb l’equipament d’atenció psicològica adequat (proves d’avaluació, material didàctic i 
de rehabilitació, estimulació o teràpia). 
c) Espai de fisioteràpia amb, com a mínim, 4 m² d’us simultani per persona usuària, 
equipat amb els aparells adequats, lliteres, etc., i amb bones condicions d’il·luminació i 
ventilació.  
d) Sales per fer-hi les activitats, amb una superfície mínima de 4 m² per persona usuària.  
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e) Un bany adaptat, amb inodor i lavabo, per a cada 15 persones usuàries. Com a mínim 
1 bany ha de tenir dutxa adaptada. 
f) A més, ha de comptar amb equipaments de neuropsicologia, psicologia i teràpia 
ocupacional per poder-hi dur a terme sessions de grup i individuals i amb els mitjans 
tècnics d’avaluació i rehabilitació funcional.  
 
5. Prestacions que s’hi han d’incloure, en funció de les necessitats de cada persona: 
 
a) Activitats de la vida diària, d’acord amb el que estableix l’article 27. 
b) Suport a l’accessibilitat, d’acord amb el que estableix l’article 28. 
c) Programes d’autodirecció, d’acord amb el que estableix l’article 29. 
d) Atenció a la salut, d’acord amb el que estableix l’article 32. 
e) Atenció psicològica, d’acord amb el que estableix l’article 33. 
f) Estimulació cognitiva, d’acord amb el que estableix l’article 34. 
g) Fisioteràpia, d’acord amb el que estableix l’article 35. 
h) Atenció social , d’acord amb el que estableix l’article 37. 
i) Comunicació, d’acord amb el que estableix l’article 38. 
j) Atenció a famílies, d’acord amb el que estableix l’article 42. 
 
6. Ràtios dels professionals. Per cada 100 persones usuàries:  
 
a) Personal tècnic de suport: 3 
b) Personal tècnic titulat: 10 
c) Personal serveis generals i administració: 1 
 
7. Perfil dels professionals:  
 
a) Tècnics de suport. Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions 
socials. Promoció i intervenció socioeducativa. Educació d’habilitats d’autonomia 
personal i social). Tècnic en integració social de persones amb discapacitat. Tècnic en 
atenció a persones en situació de dependència. Tècnic en cures auxiliars d’infermeria.  
b) Tècnics titulats: Treball social. Educació social. Psicologia general sanitària. 
Neuropsicologia. Medicina. Infermeria. Fisioteràpia. Psicomotricitat. Logopèdia. 
Teràpia ocupacional. Altres titulacions afins. 
 
Article 60 
Servei d’atenció integral i de promoció de l’autonomia 
 
1. Definició: servei especialitzat per a persones amb discapacitat, format per actuacions 
de valoració, orientació i prestació de suports dirigides a promoure l’autonomia i la 
inclusió efectiva de cada persona mitjançant la coordinació amb el recursos de la 
comunitat. Segons el tipus de discapacitat i situació, el servei pot donar suport en 
diverses àrees i àmbits de la vida de la persona (salut, educació, treball, família, 
transport, protecció dels drets o altres aspectes). El servei es pot prestar tant en un centre 
de recursos com en entorns comunitaris, espais formatius, espais de rehabilitació o al 
propi domicili. 
2. Calendari i horari: 365 dies a l’any en horari adaptable segons les necessitats de cada 
persona. Mitjana de 12 hores mensuals de servei per persona usuària. 
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3. Persones destinatàries:  
 
a) Persones amb discapacitat auditiva majors de 6 anys, a partir del 33 % de 
discapacitat. 
b) Persones amb discapacitat física o pluridiscapacitats, majors de 16 anys o menors en 
casos excepcionals, a partir del 33 % de discapacitat. 
c) Persones amb discapacitat associada a un diagnòstic de salut mental, majors de 18 
anys, a partir del 33 % de discapacitat. 
 
4. Condicions materials: 
 
a) Recepció i zona d’administració i direcció.  
b) Despatxos per als professionals, adequats per fer-hi sessions amb persones i famílies, 
amb l’equipament d’atenció psicològica adequat (proves d’avaluació, material didàctic i 
de rehabilitació, estimulació o teràpia). 
c) Sales per fer-hi activitats, amb una superfície mínima de 3 m² per persona usuària.  
d) Un bany adaptat, amb inodor i lavabo, per a cada 15 persones usuàries. Com a mínim 
1 bany ha de tenir dutxa adaptada. 
e) S’utilitzaran també recursos de la comunitat així com el propi domicili. 
 
5. Prestacions que s’hi han d’incloure, en funció de les necessitats de cada persona: 
 
Discapacitat auditiva. 
 
a) Suport a l’accessibilitat, d’acord amb el que estableix l’article 28. 
b) Programes d’autodirecció, d’acord amb el que estableix l’article 29. 
c) Orientació i formació, d’acord amb el que estableix l’article 30. 
d) Ocupació i treball, d’acord amb el que estableix l’article 31. 
e) Atenció a la salut, d’acord amb el que estableix l’article 32. 
f) Atenció psicològica, d’acord amb el que estableix l’article 33. 
g) Atenció social , d’acord amb el que estableix l’article 37. 
h) Comunicació, d’acord amb el que estableix l’article 38. 
i) Habilitats socials, d’acord amb el que estableix l’article 39. 
j) Vida en la comunitat, d’acord amb el que estableix l’article 40. 
k) Vincles, d’acord amb el que estableix l’article 41. 
l) Atenció a famílies, d’acord amb el que estableix l’article 42. 
 
Discapacitat física. 
 
a) Activitats de la vida diària, d’acord amb el que estableix l’article 27. 
b) Suport a l’accessibilitat, d’acord amb el que estableix l’article 28. 
c) Programes d’autodirecció, d’acord amb el que estableix l’article 29. 
d) Atenció a la salut, d’acord amb el que estableix l’article 32. 
e) Atenció psicològica, d’acord amb el que estableix l’article 33. 
f) Estimulació cognitiva, d’acord amb el que estableix l’article 34. 
g) Fisioteràpia, d’acord amb el que estableix l’article 35. 
h) Atenció social , d’acord amb el que estableix l’article 37. 
i) Comunicació, d’acord amb el que estableix l’article 38. 
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j) Habilitats socials, d’acord amb el que estableix l’article 39. 
k) Vida en la comunitat, d’acord amb el que estableix l’article 40. 
l) Vincles, d’acord amb el que estableix l’article 41. 
m) Atenció a famílies, d’acord amb el que estableix l’article 42. 
 
Discapacitat per salut mental. 
 

a) Activitats de la vida diària, d’acord amb el que estableix l’article 27. 
b) Programes d’autodirecció, d’acord amb el que estableix l’article 29. 

c) Orientació i formació, d’acord amb el que estableix l’article 30. 
d) Atenció psicològica, d’acord amb el que estableix l’article 33. 
e) Atenció social , d’acord amb el que estableix l’article 37. 
f) Habilitats socials, d’acord amb el que estableix l’article 39. 
g) Vida en la comunitat, d’acord amb el que estableix l’article 40. 
h) Vincles, d’acord amb el que estableix l’article 41. 
i) Atenció a famílies, d’acord amb el que estableix l’article 42. 

 
6. Ràtios dels professionals. Per cada 100 persones usuàries:  

 
Discapacitat auditiva. 

a) Personal tècnic titulat: 12 
b) Personal de serveis generals i administració: 1 

 
Discapacitat física. 

a) Personal tècnic de suport: 2 
b) Personal tècnic titulat: 10 
c) Personal de serveis generals i administració: 1 

 
Discapacitat per salut mental. 

a) Personal tècnic de suport: 2 
b) Personal tècnic titulat: 10 
c) Personal de serveis generals i administració: 1 

 
7. Perfil dels professionals:  

 
a) Tècnics de suport: Atenció sociosanitària a persones en el domicili. Atenció 
sociosanitària a persones dependents en institucions socials. Promoció i 
intervenció socioeducativa. Educació d’habilitats d’autonomia personal i social). 
Tècnic en integració social de persones amb discapacitat. Tècnic en atenció a 
persones en situació de dependència. Tècnic en cures auxiliars d’infermeria.  
b) Tècnics titulats: Treball social. Educació social. Psicologia / Psicologia 
general sanitària. Pedagogia. Medicina. Infermeria. Fisioteràpia. Magisteri en 
audició i llenguatge. Logopèdia. Teràpia ocupacional. Altres titulacions afins. 

 
Article 61 
Servei d’habilitació i teràpia ocupacional 
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1. Definició: servei per a persones amb discapacitat física i/o pluridiscapacitats 
que presta suports formatius i terapèutics amb l’objectiu d’aconseguir-ne la 
màxima autonomia i inclusió sociolaboral. Inclou activitats de teràpia 
ocupacional i d’entrenament en habilitats d’autonomia per a la vida diària, així 
com d’orientació, formació i requalificació per a la inserció sociolaboral. Està 
especialment dirigit a les persones que requereixen una requalificació per 
retornar al mercat laboral, per la qual cosa té una durada determinada: fins 
assolir els objectius individuals. També es dirigeix a persones en situació 
estable, pel que fa a la seva discapacitat, i que no tenien possibilitats de millorar 
la inserció laboral, es poden beneficiar d’una funció terapèutica i de 
manteniment d’habilitats. 
2. Calendari i horari: 220 dies a l’any en horari diürn, adaptable segons les 
necessitats de cada persona. 25 hores setmanals de servei. 
3. Persones destinatàries. Se’n diferencien dos perfils:  

 
a) Persones amb discapacitat física majors de 16 anys, a partir del 33 % de 
discapacitat i possibilitats de reincorporar-se al mercat laboral mitjançant suports 
formatius en una activitat professional. Es denomina perfil habilitació. 
b) Persones amb discapacitat física, majors de 16 anys, a partir del 65 % de 
discapacitat, que per les seves limitacions no tenen possibilitats de millorar la 
inserció laboral. Es denomina perfil terapèutic. 

 
4. Condicions materials: 

 
a) Recepció i zona d’administració i direcció.  
b) Despatxos per als professionals, adequats per fer-hi sessions amb persones i 
famílies, amb l’equipament d’atenció psicològica adequat (proves d’avaluació, 
material didàctic i de rehabilitació, estimulació o teràpia). 
c) Sales per fer-hi activitats, amb una superfície mínima de 4 m² per persona 
usuària. Com a mínim s’hi han de delimitar les zones següents: 

 
1) Zona de formació amb autorització adequada a l’activitat professional. 
2) Zona d’aprenentatge, teràpia i activitats de benestar. 

 
d) Un bany adaptat, amb inodor i lavabo, per a cada 15 persones usuàries. Com a 
mínim 1 bany ha de tenir dutxa adaptada. 

 
5. Prestacions que s’hi han d’incloure, en funció de les necessitats de cada 
persona: 

 
a) Programes d’autodirecció, d’acord amb el que estableix l’article 29. 
b) Orientació i formació, d’acord amb el que estableix l’article 30. 
c) Ocupació i treball, d’acord amb el que estableix l’article 31. 
d) Activitats de benestar, d’acord amb el que estableix l’article 36. 
e) Atenció social , d’acord amb el que estableix l’article 37. 
f) Habilitats socials, d’acord amb el que estableix l’article 39. 
g) Vida en la comunitat, d’acord amb el que estableix l’article 40. 
h) Vincles, d’acord amb el que estableix l’article 41. 
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i) Atenció a famílies, d’acord amb el que estableix l’article 42. 
 

6. Ràtios dels professionals. Per cada 100 persones usuàries:  
a) Personal tècnic de suport: 8 
b) Personal tècnic titulat: 3 
c) Personals de serveis generals i administració: 3  

 
7. Perfil dels professionals:  
a) Tècnics de suport: Promoció i intervenció socioeducativa. Educació 
d’habilitats d’autonomia personal i social. Docència de la formació per a 
l’ocupació. Inserció laboral de persones amb discapacitat). Tècnic en integració 
social de persones amb discapacitat. Tècnic en atenció a persones en situació de 
dependència.  
b) Tècnics titulats: Treball social. Educació social. Psicologia. Pedagogia. 
Teràpia ocupacional. Altres titulacions afins. 

 
Article 62 
Servei d’assistència personal 
 

1. Definició: servei que presta suports a la persona amb discapacitat mitjançant 
la figura de l’assistent personal per fer les activitats que no pot fer de forma 
autònoma a causa de les seves limitacions funcionals. Aquesta prestació li 
permet fer les tasques de la vida diària en condicions d’igualtat d’oportunitats. 
El servei es contracta per unes hores diàries i unes tasques concretes: ajudes a la 
mobilitat i transport, la comunicació i les tasques de la vida diària, entre d’altres. 
2. Calendari i horari: 365 dies a qualsevol hora, segons les necessitats i 
condicions contractades. 
3. Persones destinatàries: persones amb discapacitat física a partir del 65 %, amb 
situació de dependència reconeguda i amb capacitat de contractar i gestionar els 
suports per fer una vida independent. 
4. Condicions materials: aquest servei no requereix instal·lacions. 
5. Prestacions que s’hi han d’incloure, en funció de les necessitats de cada 
persona: 

 
a) Activitats de la vida diària, d’acord amb el que estableix l’article 27. 
b) Suport a l’accessibilitat, d’acord amb el que estableix l’article 28. 
c) Atenció social , d’acord amb el que estableix l’article 37. 
d) Vida a la comunitat, d’acord amb el que estableix l’article 40. 
e) Vincles, d’acord amb el que estableix l’article 41. 

 
6. Ràtios dels professionals. Per cada persona atesa, 1 tècnic de suport 
7. Perfil dels professionals: Atenció sociosanitària a persones en el domicili. 
Promoció i intervenció socioeducativa. Educació d’habilitats d’autonomia 
personal i social. Mediació comunitària. Dinamització comunitària. Tècnic en 
integració social de persones amb discapacitat. Tècnic en atenció a persones en 
situació de dependència.  

 
Article 63 
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Servei de funció tutelar 
 

1. Definició: servei dirigit a persones amb discapacitat amb la capacitat jurídica 
modificada, que té per objecte vetllar per la persona tutelada amb la finalitat de 
fer tot el que sigui necessari per al seu benestar i desenvolupament integral. 
L’entitat que du a terme l’activitat de suport a la funció tutelar representa la 
persona tutelada i n’administra els béns, d’acord amb l’encàrrec fet per 
l’autoritat judicial competent. És un servei substitutori de la funció que farien els 
familiars / tutors. 
2. Calendari i horari: seguiment mitjà de 3 hores mensuals per persona usuària. 
Urgències 24 hores, 365 dies. 
3. Persones destinatàries: persones amb discapacitat i amb la capacitat jurídica 
modificada que han estat sotmeses a règim de tutela o curatela per una fundació 
tutelar per resolució judicial. 
4. Condicions materials: despatxos per als professionals, adequats per fer-hi 
reunions amb persones i famílies. 
5. Prestacions que s’hi han d’incloure, en funció de les necessitats de cada 
persona: 

 
a) Atenció social , d’acord amb el que estableix l’article 37. 
b) Vincles, d’acord amb el que estableix l’article 41. 

 
6. Ràtios dels professionals. Per cada 100 persones usuàries:  

 
a) Personal tècnic titulat: 2 
b) Personal de serveis generals i administració: 0,5  

 
7. Perfil dels professionals: Treball social. Educació social. Psicologia. 
Pedagogia. Dret. Altres titulacions afins.  

 
SECCIÓ 3 ª 
Serveis d’estades diürnes 
 
Article 64 
Servei de centre de dia  
 

1. Definició: servei que ofereix durant el període diürn una atenció integral per a 
les persones amb discapacitat amb necessitats de suport extens i generalitzat. En 
funció de les necessitats de cada persona i el tipus de discapacitat (física o 
intel·lectual i del desenvolupament) ofereix suport directe a activitats bàsiques 
de la vida diària, la comunicació, el benestar i la salut, les habilitats per a 
l’autonomia, la teràpia ocupacional, les relacions, la conducta i l’oci. L’objectiu 
del servei és millorar o mantenir el grau més alt possible d’autonomia i benestar, 
prevenint situacions de major dependència, potenciant la inclusió i donant suport 
a les famílies.  
2. Calendari i horari: 220 dies a l’any. Excepcionalment, en funció de les 
necessitats sociofamiliars, es pot ampliar fins a 240 dies a l’any. 40 hores 
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setmanals de servei en jornada completa. Possibilitat de rebre el servei a jornada 
parcial. 
3. Persones destinatàries: persones amb discapacitat majors de 16 anys, o 
menors en casos excepcionals, a partir del 65 % de discapacitat i amb necessitats 
de suport extens o generalitzat, o bé amb menys del 65% però amb necessitats 
excepcionals de suport per alteracions greus del comportament. 
4. Condicions materials: 

 
a) Recepció i zona d’administració i direcció.  
b) Despatxos per als professionals, adequats per fer-hi sessions amb persones i 
famílies, amb l’equipament d’atenció psicològica adequat (proves d’avaluació, 
material didàctic i de rehabilitació, estimulació o teràpia). 
c) Espai de fisioteràpia amb, com a mínim, 4 m² d’ús simultani per persona 
usuària, equipat amb els aparells adequats, lliteres, etc., i amb bones condicions 
d’il·luminació i ventilació.  
d) Espais per fer-hi activitats, amb una superfície mínima de 3 m² per persona 
usuària. S’hi han de delimitar, com a mínim, les zones següents: 
1) Zona d’aprenentatge i teràpia, amb equipament informàtic i audiovisual. 
2) Zona de benestar, amb mobiliari de descans i oci. 
e) Si la capacitat del centre és igual o superior a 25 places, ha de tenir una sala 
de cures amb un espai de 10 m², com a mínim, amb presa d’aigua calenta i freda, 
farmaciola amb medicació, material de cures elemental tancat amb clau i una 
llitera per a exploració. 
f) Menjador amb una superfície mínima de 2 m² per persona usuària. Si el servei 
de menjador és contractat, s’ha de disposar d’un petit office per preparar-hi i 
servir els menjars, amb gelera, pica i armaris per a les vaixelles i els utensilis de 
cuina. Si es cuina al centre, s’ha de disposar d’una cuina equipada i que 
compleixi els requisits de la legislació vigent. Es poden fer dos torns de 
menjador. L’espai destinat a menjador pot tenir altres usos compatibles (descans 
o benestar) fora dels horaris de menjador. 
g) Un bany adaptat amb inodor, lavabo i dutxa, per a cada 15 persones usuàries. 
h) Totes les dependències han de complir la legislació vigent en matèria 
d’accessibilitat i estar dotades de senyalitzacions i símbols ben visibles per 
facilitar l’orientació i comprensió de les persones amb limitacions sensorials o 
cognitives.  

 
5. Prestacions que s’hi han d’incloure: 

 
a) Activitats de la vida diària, d’acord amb el que estableix l’article 27. 
b) Suport a l’accessibilitat, d’acord amb el que estableix l’article 28. 
c) Programes d’autodirecció, d’acord amb el que estableix l’article 29. 
d) Atenció a la salut, d’acord amb el que estableix l’article 32. 
e) Atenció psicològica, d’acord amb el que estableix l’article 33. 
f) Estimulació cognitiva, d’acord amb el que estableix l’article 34. 
g) Fisioteràpia, d’acord amb el que estableix l’article 35. 
h) Activitats de benestar , d’acord amb el que estableix l’article 36. 
i) Atenció social , d’acord amb el que estableix l’article 37. 
j) Comunicació, d’acord amb el que estableix l’article 38. 
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k) Habilitats socials, d’acord amb el que estableix l’article 39. 
l) Vida en la comunitat, d’acord amb el que estableix l’article 40. 
m) Vincles, d’acord amb el que estableix l’article 41. 
n) Atenció a famílies, d’acord amb el que estableix l’article 42. 
o) Menjador, d’acord amb el que estableix l’article 43. 
p) Transport, d’acord amb el que estableix l’article 45. 

 
6. Ràtios dels professionals. Per cada 100 persones usuàries a jornada completa): 

 
Discapacitat intel·lectual i del desenvolupament. 

a) Personal tècnic de suport: 19 
b) Personal tècnic titulat: 9 
c) Personal de serveis generals i administració: 2 

 
Discapacitat física. 

a) Personal tècnic de suport: 15 
b) Personal tècnic titulat: 13 
c) Personal de serveis generals i administració: 2 

 
7. Perfil dels professionals:  

 
a) Tècnics de suport: Atenció sociosanitària a persones dependents en 
institucions socials. Promoció i intervenció socioeducativa. Educació d’habilitats 
d’autonomia personal i social. Atenció a l’alumnat amb necessitats educatives 
especials en centres educatius. Mediació entre la persona sordcega i la 
comunitat. Dinamització comunitària. Tècnic en integració social de persones 
amb discapacitat. Tècnic en atenció a persones en situació de dependència. 
Tècnic en cures auxiliars d’infermeria.  
b) Tècnics titulats: Treball social. Educació social. Psicologia / Psicologia 
general sanitària. Pedagogia. Medicina. Neuropsicologia. Infermeria. 
Fisioteràpia. Psicomotricitat. Magisteri. Logopèdia. Altres titulacions afins. 

 
8. Complement per necessitats excepcionals de suport: en determinats casos, i 
amb la valoració i el dictamen previs de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials , es 
pot establir una dotació complementària de personal per atendre les persones 
amb necessitats excepcionals de suport. Aquest complement suposarà, com a 
màxim, una dotació de 0,25 tècnic de suport complementari afegit a la dotació 
del servei i es pot revisar periòdicament.  

 
Article 65 
Servei ocupacional  
 

1. Definició: servei que presta suports a la persona amb discapacitat amb 
l’objectiu d’aconseguir-ne el màxim desenvolupament personal i inclusió social 
mitjançant activitats terapèutiques ocupacionals o de benestar, d’aprenentatge 
per a l’autonomia i d’inserció sociolaboral. El pes d’un tipus d’activitats o d’un 
altre ve determinat per la valoració de les necessitats de suport de cada persona, 
la seva edat, les motivacions i les necessitats personals. Una de les finalitats del 
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servei és, sempre que sigui possible, facilitar la capacitació i preparació per 
accedir al treball, així com mantenir-ne i millorar-ne l’ocupació mitjançant el 
servei d’ajustament personal i social o de treball amb suport, promovent la 
promoció al mercat laboral ordinari sempre que sigui possible. Per això, el 
servei ocupacional s’ha d’adaptar a les circumstàncies de la persona i del mercat 
laboral, ha de donar suport a les persones que no han aconseguit una adaptació 
laboral satisfactòria o que necessiten més suport per deteriorament o risc 
d’exclusió. El servei es pot prestar en activitats i entorns de la comunitat per 
afavorir la inclusió i participació social, però sempre fora del domicili de la 
persona. 
2. Calendari i horari: 220 dies a l’any. 40 hores setmanals de servei en jornada 
completa. Possibilitat de rebre el servei a jornada parcial. Possibilitat de 
complementar o substituir altres serveis de formació o suport a la inserció 
laboral: treball amb suport o ajustament personal i social en centre especial de 
treball. 
3. Persones destinatàries:  

 
a) Persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament, majors de 16 
anys o menors en casos excepcionals, a partir del 33 % de discapacitat. 
b) Persones amb discapacitat associada a un diagnòstic de salut mental, majors 
de 18 anys, a partir del 33 % de discapacitat. 

 
4. Condicions materials: 

 
a) Recepció i zona d’administració i direcció.  
b) Despatxos per als professionals, adequats per fer-hi sessions amb persones i 
famílies, amb l’equipament d’atenció psicològica adequat (proves d’avaluació, 
material didàctic i de rehabilitació, estimulació o teràpia). 
c) Espais per fer-hi activitats, amb una superfície mínima de 3 m² per persona 
usuària.  
S’hi han de delimitar, com a mínim, les zones següents: 

 
1) Zona d’ocupació i teràpia ocupacional, amb l’equipament que correspongui 
per a les diferents activitats que s’hi desenvolupin. 
2) Zona d’aprenentatge, amb equipament informàtic i audiovisual. 
3) Zona de benestar, amb mobiliari de descans i oci. 
4) Opcionalment, s’hi pot incloure una zona de formació professional, vinculada 
a un certificat de professionalitat o especialitat formativa, amb l’autorització i 
l’equipament adequat a l’activitat professional i que compleixi amb la normativa 
aplicable a centres formatius. 

 
d) Menjador amb una superfície mínima de 2 m² per persona usuària. Si el servei 
de menjador és contractat, s’ha de disposar d’un petit office per preparar-hi i 
servir els menjars, amb gelera, pica i armaris per a les vaixelles i els utensilis de 
cuina. Si es cuina al centre, s’ha de disposar de cuina equipada i que compleixi 
els requisits de la legislació vigent. Es poden fer dos torns de menjador. L’espai 
destinat a menjador pot tenir altres usos compatibles amb el descans o el 
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benestar, fora dels horaris de menjador. Aquest espai no és necessari si el centre 
no inclou el servei de menjador. 
e) Un bany adaptat, amb inodor i lavabo, per a cada 15 persones usuàries. Com a 
mínim 1 bany ha de tenir dutxa adaptada. 
f) Totes les dependències han de complir la legislació vigent en matèria 
d’accessibilitat i estar dotades de senyalitzacions i símbols ben visibles per 
facilitar l’orientació i comprensió de les persones amb limitacions sensorials o 
cognitives.  

 
5. Prestacions que s’hi han d’incloure: 

 
a) Programes d’autodirecció, d’acord amb el que estableix l’article 29. 
b) Orientació i formació , d’acord amb el que estableix l’article 30. 
c) Ocupació i treball, d’acord amb el que estableix l’article 31. 
d) Atenció psicològica, d’acord amb el que estableix l’article 33. 
e) Activitats de benestar , d’acord amb el que estableix l’article 36. 
f) Atenció social , d’acord amb el que estableix l’article 37. 
g) Comunicació, d’acord amb el que estableix l’article 38. 
h) Habilitats socials, d’acord amb el que estableix l’article 39. 
i) Vida a la comunitat, d’acord amb el que estableix l’article 40. 
j) Vincles, d’acord amb el que estableix l’article 41. 
k) Atenció a famílies, d’acord amb el que estableix l’article 42. 
l) Menjador, d’acord amb el que estableix l’article 43. Opcional 
m) Transport, d’acord amb el que estableix l’article 45. Opcional. 

 
6. Ràtios dels professionals. Per cada 100 persones usuàries a jornada completa:  

 
Discapacitat intel·lectual i del desenvolupament. 

a) Personal tècnic de suport: 12 
b) Personal tècnic titulat: 3 
c) Personal de serveis generals i administració: 5 

 
Discapacitat per salut mental. 

a) Personal tècnic de suport: 12 
b) Personal tècnic titulat: 2 
c) Personal de serveis generals i administració: 5 

 
7. Perfil dels professionals:  

 
a) Tècnics de suport: Promoció i intervenció socioeducativa. Educació 
d’habilitats d’autonomia personal i social. Docència de la formació per a 
l’ocupació. Inserció laboral de persones amb discapacitat. Tècnic en integració 
social de persones amb discapacitat.  
b) Tècnics titulats: Treball social. Educació social. Psicologia / Psicologia 
general sanitària. Pedagogia. Medicina. Infermeria. Fisioteràpia. Psicomotricitat. 
Magisteri. Logopèdia. Altres titulacions afins a les anteriors i altres titulacions 
adequades al tipus d’activitat d’ocupació i formació. 
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8. Complement per necessitats excepcionals de suport: en determinats casos, i 
amb la valoració i el dictamen previs de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials , es 
pot establir una dotació complementària de personal per atendre les persones 
amb necessitats excepcionals de suport. Aquest complement suposarà com a 
màxim una dotació de 0,25 tècnic de suport complementari afegit a la dotació 
del servei i es pot revisar periòdicament.  

 
Article 66 
Servei sociocultural i d’oci 
 

1. Definició: servei que proporciona els suports necessaris perquè les persones 
amb discapacitat de qualsevol edat puguin gaudir del seu temps de lleure de la 
forma més autònoma possible, fomentant-ne alhora la inclusió, la participació 
ciutadana, el benestar i els vincles. Es presta preferentment en la comunitat, als 
recursos, a les activitats i els entorns ordinaris, amb un model d’oci inclusiu. Pot 
incloure un servei d’orientació i intermediació amb recursos d’oci de la 
comunitat. Cada persona pot triar les activitats que vol.  
2. Calendari i horari: el servei es presta per hores i dies, de dilluns a dissabte, i 
en períodes vacacionals. 
3. Persones destinatàries: persones amb discapacitat intel·lectual i del 
desenvolupament de qualsevol edat. S’estableixen dues modalitats en funció del 
nivell d’intensitat de suports: 

 
a) Servei sociocultural i d’oci de baixa intensitat, per a persones amb 
discapacitat entre el 33 % i el 64 % i necessitats de suport intermitent o limitat. 
b) Servei sociocultural i d’oci d’alta intensitat, per a persones amb discapacitat a 
partir del 65 % i necessitats de suport extens o generalitzat. 

 
4. Condicions materials: no calen instal·lacions, ja que es presta sobretot en la 
comunitat. En cas que el servei tingui instal·lacions pròpies, han de complir els 
requisits materials comuns, d’acord amb el que estableixen els articles 13 a 19. 
5. Prestacions que s’hi han d’incloure, en funció de les necessitats de cada 
persona: 

 
a) Activitats de benestar , d’acord amb el que estableix l’article 36. 
b) Atenció social , d’acord amb el que estableix l’article 37. 
c) Vida a la comunitat, d’acord amb el que estableix l’article 40. 
d) Vincles, d’acord amb el que estableix l’article 41. 
e) Atenció a famílies 

 
6. Ràtios dels professionals. Per cada 100 persones usuàries:  

 
Baixa intensitat. 

a) Personal tècnic de suport: 2 
b) Personal tècnic titulat: 0,25  

 
Alta intensitat. 

a) Personal tècnic de suport: 6 
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b) Personal tècnic titulat: 0,25  
 

7. Perfil dels professionals:  
 

a) Tècnics de suport: Promoció i intervenció socioeducativa. Mediació 
comunitària. Dinamització comunitària). Tècnic en integració social de persones 
amb discapacitat. Tècnic en animació sociocultural.  
b) Tècnics titulats: Treball social. Educació social. Psicologia. Pedagogia. 
Infermeria. Fisioteràpia. Psicomotricitat. Humanitats. Altres titulacions afins. 

 
SECCIÓ 4 a 
Serveis residencials i de suport a l’habitatge 
 
Article 67 
Servei de residència  
 

1. Definició: servei que es converteix en el domicili de la persona amb 
discapacitat, ofereix allotjament i atenció integral per a persones amb necessitats 
de suport extens o generalitzat en la majoria d’activitats de la vida diària. 
L’objectiu del servei és millorar-ne o mantenir-ne el grau més alt possible 
d’autonomia, benestar i inclusió en la comunitat.  
2. Calendari i horari: 365 dies a l’any. Dilluns a divendres, de 17.00 a 9.00 h. 
Dissabtes, diumenges, festius i períodes vacacionals 24 h.  
3. Persones destinatàries: persones amb discapacitat majors de 16 anys i menors 
sotmesos a mesures jurídiques de protecció, o altres menors en casos 
excepcionals, a partir del 65 % de discapacitat i necessitats de suport extens o 
generalitzat, o bé amb menys del 65% però amb necessitats excepcionals de 
suport per alteracions greus del comportament. 
4. Condicions materials: 

 
a) El servei residencial s’ha d’emplaçar preferentment en un entorn urbà, amb 
transport públic proper i accessible. 
b) Les unitats de convivència han de ser, com a màxim, de fins a 10 persones 
residents i en cap cas un mateix centre pot atendre més de 40 persones.  
c) Vestíbul de recepció i espera, i zona d’administració i direcció.  
d) Espais d’us comú amb una superfície global mínima de 3 m² per persona 
usuària, es poden destinar a zona de jocs, lectura, televisió i altres usos 
relacionats amb el benestar i l’oci. 
e) Menjador amb una superfície mínima de 2 m² per persona usuària. Si el servei 
de menjador és contractat, s’ha de disposar d’un petit office per preparar-hi i 
servir els menjars, amb gelera, pica i armaris per a les vaixelles i els utensilis de 
cuina. Si es cuina al centre, s’ha de disposar de cuina equipada i que compleixi 
els requisits de la legislació vigent. L’espai destinat a menjador pot tenir altres 
usos compatibles per al descans o benestar, fora dels horaris de menjador. 
f) Dormitoris, poden ser individuals o dobles, si bé als centres de nova creació 
com a mínim el 50 % de la capacitat total del centre ha de ser d’ús individual. 
Les habitacions individuals han de tenir un mínim de 10 m2 i les dobles de 16 
m2, sense comptar zones de distribució i banys, amb il·luminació natural i 
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directe a l’exterior. Les finestres han d’estar dotades d’elements que impedeixin 
l’entrada de la llum, i han de garantir la seguretat en l’obertura i el tancament. 
L’accés a les habitacions s’ha de fer des d’un espai de circulació general, sense 
travessar dormitoris ni altres locals. Les portes han de permetre l’obertura en tot 
moment i d’ambdós costats. Cada resident ha de disposar, a la seva habitació, i 
per a ús propi, de: 
1) Llit i matalàs de dimensions mínimes 0,90 x 1,90 m. Si l’estat físic de la 
persona usuària ho requereix, ha de ser articulat i dotat de barreres laterals per 
prevenir les caigudes, ha de complir les mesures necessàries per prevenir úlceres 
per pressió. 
2) Armari d’ús personal que es pugui tancar amb clau per a la roba i estris 
personals. 
3) Cadira i/o tauleta de nit. Si no hi ha tauleta, hi ha d’haver un calaix, que es 
pugui tancar amb clau, on pugui guardar els objectes personals. 
4) Quan les condicions de les persones usuàries ho permeten, han de tenir una 
taula fàcil d’usar per a persones amb cadires de rodes i una cadira. Quan els 
residents ho necessitin, han de tenir una butaca gerontològica. 
5) Endoll, preinstal·lació de televisió, sistema de cridada d’urgència i sistema 
d’il·luminació independent. 
g) Banys. Sempre que sigui possible, les habitacions han de tenir un bany 
individual. Com a mínim, hi ha d’haver un bany amb dutxa per a cada 4 
residents. A més, per cada 10 residents s’ha de comptar amb una dutxa 
dimensionada per permetre l’ús de lliteres i grues. 
h) Si els banys són compartits, l’accés s’ha de fer des d’un espai de circulació 
general sense travessar dormitoris ni altres locals. 
i) Infermeria i sala de cures. Si la capacitat del centre és igual o superior a 25 
places, ha de tenir una sala de cures amb un espai, com a mínim, de 10 m² amb 
presa d’aigua calenta i freda, farmaciola amb medicació, material de cures 
elemental tancat amb clau i una llitera per a exploració. 
j) Bugaderia amb rentadora i assecadora. S’han d’emprar contenidors 
diferenciats per a la roba neta i bruta. Aquesta darrera sempre s’ha de transportar 
en contenidors tancats. Magatzem per als productes de neteja, tancat amb clau. 
k) Eliminació de residus. Espai d’ús exclusiu per aquesta finalitat. En cap cas 
l’evacuació de residus es pot fer a través de l’àrea residencial o d’atenció 
especialitzada. El transport del fems a través del centre s’ha de fer amb 
contenidors tancats i senyalitzats adequadament, han d’estar tancats mentre 
estiguin emmagatzemats.  
l) Menjador amb una superfície mínima de 2 m² per persona usuària. Si el servei 
de menjador és contractat, s’ha de disposar d’un petit office per preparar-hi i 
servir els menjars, amb gelera, pica i armaris per a les vaixelles i els utensilis de 
cuina. Si es cuina al centre, s’ha de disposar de cuina equipada i que compleixi 
els requisits de la legislació vigent. Es poden fer dos torns de menjador.  
m) Totes les dependències han de complir la legislació vigent en matèria 
d’accessibilitat i estar dotades de senyalitzacions i símbols ben visibles per 
facilitar l’orientació i comprensió de les persones amb limitacions sensorials o 
cognitives.  

 
5. Prestacions que s’hi han d’incloure: 
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a) Cures bàsiques i mesures de protecció. A més del que estableix l’article 25, 
s’hi ha de fer cures d’infermeria, com preparar i administrar els medicaments, 
cures, sondes, etc. En tots els centres en què es facin cures a les persones 
usuàries hi ha d’haver un aparell esterilitzador o bé s’ha de garantir una 
esterilització adequada de l’instrumental higiènic i sanitari. 
b) Activitats de la vida diària, d’acord amb el que estableix l’article 27. 
c) Suport a l’accessibilitat, d’acord amb el que estableix l’article 28. 
d) Programes d’autodirecció, d’acord amb el que estableix l’article 29. 
e) Atenció a la salut, d’acord amb el que estableix l’article 32. 
f) Activitats de benestar , d’acord amb el que estableix l’article 36. 
g) Atenció social , d’acord amb el que estableix l’article 37. 
h) Comunicació, d’acord amb el que estableix l’article 38. 
i) Habilitats socials, d’acord amb el que estableix l’article 39. 
j) Vida a la comunitat, d’acord amb el que estableix l’article 40. 
k) Vincles, d’acord amb el que estableix l’article 41. 
l) Atenció a famílies, d’acord amb el que estableix l’article 42. 
m) Manutenció. A més del que estableix l’article 43, hi ha d’haver, de dilluns a 
divendres, dues menjades, berenar al matí i sopar, i servei de quatre menjades els 
caps de setmana i festius. Els menjars s’han de servir en el menjador, llevat que, 
per malaltia de les persones usuàries i a criteri del facultatiu corresponent, 
s’hagin de subministrar a l’habitació. Els menjars i els plats cuinats han d’arribar 
amb la temperatura adequada als destinataris. 
n) Allotjament, d’acord amb el que estableix l’article 44..  
o) Respir. Es pot oferir de forma complementària un servei d’estades temporals 
o respir sempre que es disposi de places lliures per aquesta finalitat. 

 
A més, el servei s’haurà de coordinar amb els altres serveis que rep la persona, així com 
amb la família i els recursos de la comunitat, per a la implantació de les pautes que 
siguin necessàries en qualsevol altra àrea d’intervenció. 
 

6. Ràtios dels professionals. Per cada 100 persones usuàries:  
 
Discapacitat intel·lectual i del desenvolupament: 
 

a) Personal tècnic de suport: 53 
b) Personal tècnic titulat: 12 
c) Personal de serveis generals i administració: 12 

 
Discapacitat física: 
 

a) Personal tècnic de suport: 45 
b) Personal tècnic titulat: 20 
c) Personal de serveis generals i administració: 12 

 
7. Perfil dels professionals:  
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a) Tècnics de suport: Atenció sociosanitària a persones en el domicili. Atenció 
sociosanitària a persones dependents en institucions socials. Promoció i 
intervenció socioeducativa. Educació d’habilitats d’autonomia personal i social. 
Tècnic en integració social de persones amb discapacitat. Tècnic en atenció a 
persones en situació de dependència. Tècnic en cures auxiliars d’infermeria.  
b) Tècnics titulats: Treball social. Educació social. Psicologia. Pedagogia. 
Medicina. Infermeria. Fisioteràpia. Psicomotricitat. Magisteri. Logopèdia. Altres 
titulacions afins. 
c) El tècnic que assumeixi funcions de coordinació o direcció, a més, ha de tenir 
formació de postgrau en l’àmbit d’atenció a la dependència, discapacitat o 
direcció de serveis socials, amb una durada mínima de 200 hores (diploma, 
especialista, expert o màster). 

 
8. Complement per necessitats excepcionals de suport 

En determinats casos, i amb la valoració i el dictamen previs de l’Institut Mallorquí 
d’Afers Socials , es pot establir una dotació complementària de personal per atendre 
persones amb necessitats excepcionals de suport. Aquest complement suposarà, com a 
màxim, una dotació de 0,25 tècnic de suport complementari afegit a la dotació del servei 
i espot revisar periòdicament.  
 
Article 68 
Servei d’habitatge supervisat  
 

1. Definició: servei substitutiu de la llar pròpia o familiar. S’organitza en 
habitatges ordinaris amb una capacitat màxima de 10 persones usuàries. Els 
habitatges constitueixen el domicili habitual de les persones que l’habiten i hi 
conviuen persones amb discapacitat que necessiten supervisió i suport en les 
activitats bàsiques de la vida diària, així com en la comunicació, les relacions, 
l’autodirecció i l’ús dels recursos de la comunitat. La intensitat dels suports 
s’adapta a les necessitats de cada persona.  
2. Calendari i horari: 365 dies a l’any. Dilluns a divendres, de 17.00 a 9.00 h. 
Dissabtes, diumenges, festius i períodes vacacionals 24 h. 
3. Persones destinatàries. S’estableixen dues modalitats de servei: 

 
a) Habitatge supervisat. 

 
1. Persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament majors de 16 
anys i menors sotmesos a mesures jurídiques de protecció, o altres menors en 
casos excepcionals, a partir del 33 % de discapacitat. 
2. Persones amb discapacitat associada a un diagnòstic de salut mental, majors 
de 18 anys, a partir del 33 % de discapacitat. 
3. Persones amb discapacitat física, majors de 16 anys o menors en casos 
excepcionals, a partir del 65 % de discapacitat. 

 
b) Habitatge supervisat d’alta intensitat.  

Persones amb discapacitat majors de 16 anys i menors sotmesos a mesures jurídiques de 
protecció, o altres menors en casos excepcionals, a partir del 65 % de discapacitat i 
necessitats de suport extens o generalitzat.  
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4. Condicions materials. Els habitatges supervisats han d’estar ubicats en un 
context comunitari, suficientment comunicat i d’accés fàcil, que possibiliti a les 
persones usuàries la inclusió social i l’ús de recursos comunitaris. El disseny ha 
de ser el mateix que el d’una llar, lluny de qualsevol model institucional, i s’han 
de fer, com a màxim, per a unitats de 10 persones. S’ha de procurar una 
decoració dels espais comuns que doni un ambient càlid, familiar i confortable. 
Han de comptar amb les instal·lacions següents: 

 
a) Sala d’estar-menjador. Ha de tenir una superfície mínima de 3,5 m2 
per persona usuària. Ha d’estar equipada amb el mobiliari d’un habitatge 
normalitzador i, com a mínim, ha de comptar amb taula gran, cadires, 
sofàs, butaques i televisor.  
b) Cuina. Si bé el servei de cuina pot ser propi o contractat, el habitatges 
han de comptar amb una cuina, adaptada a les necessitats de les persones 
usuàries, amb electrodomèstics que funcionin amb energia elèctrica i 
dotats de mesures de seguretat que en redueixin els riscs al màxim.  
c) Bugaderia. L’habitatge ha de comptar amb un espai per una rentadora, 
una assecadora i espai perquè es pugui eixugar la roba. S’han d’emprar 
contenidors tancats per a la roba bruta. Magatzem dels productes de 
neteja, tancat amb clau. 
d) Dormitoris: 

1) Els dormitoris poden ser individuals o dobles, s’ha d’intentar que siguin 
individuals, preferentment, i han de tenir una superfície mínima de 8 m2 els 
individuals i 12 m2 els dobles. 
2) Cada dormitori ha de disposar d’un sistema de ventilació i d’il·luminació 
directe a l’exterior, complint amb les superfícies mínimes establertes en la 
normativa vigent en matèria d’habitabilitat, que permetin veure l’exterior des 
d’una cadira de rodes. Les finestres han d’estar dotades d’elements que 
impedeixin l’entrada de la llum i han de garantir la seguretat en el sistema 
d’obertura i tancament. 
3) Cada resident ha tenir al seu dormitori i per a ús propi: un llit i un matalàs de 
0,90 x 1,90 m, un armari d’ús personal que es pugui tancar amb clau, de 
capacitat suficient per a la roba i els estris personals, una estanteria, una tauleta 
de nit o moble per guardar amb clau els objectes personals. 

e) Banys. Com a mínim amb un servei higiènic, amb lavabo, inodor i 
dutxa o banyera per a cada 4 persones usuàries. Han de ser adaptats per a 
persones amb mobilitat reduïda quan ho requereixin les característiques 
de les persones usuàries. 

 
5. Prestacions que s’hi han d’incloure: 

 
a) Activitats de la vida diària, d’acord amb el que estableix l’article 27. 
b) Suport a l’accessibilitat, d’acord amb el que estableix l’article 28. 
c) Programes d’autodirecció, d’acord amb el que estableix l’article 29. 
d) Atenció a la salut, d’acord amb el que estableix l’article 32. 
e) Activitats de benestar , d’acord amb el que estableix l’article 36. 
f) Atenció social , d’acord amb el que estableix l’article 37. 
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g) Vida a la comunitat, d’acord amb el que estableix l’article 40. 
h) Vincles, d’acord amb el que estableix l’article 41. 
i) Atenció a famílies, d’acord amb el que estableix l’article 42. 
j) Menjador. A més del que estableix l’article 43, de dilluns a divendres hi ha 
d’haver dues menjades, amb berenar al matí i sopar i un servei de quatre 
menjades els caps de setmana i festius. Els menjars s’han de servir en el 
menjador llevat que, per malaltia de les persones usuàries i a criteri del facultatiu 
corresponent, s’hagin de subministrar a l’habitació. Els menjars i els plats 
cuinats han d’arribar amb la temperatura adequada als destinataris. 
k)Allotjament, d’acord amb el que estableix l’article 44. 
l)Respir. Es pot oferir de forma complementària un servei d’estades temporals o 
respir sempre es disposi de places lliures per aquesta finalitat. 

 
A més, el servei s’haurà de coordinar amb els altres serveis que rep la persona, així com 
amb la família i els recursos de la comunitat, per a la implantació de les pautes que 
siguin necessàries en qualsevol altra àrea d’intervenció. 
 

6. Ràtios dels professionals. Per cada 10 persones ateses:  
 
Discapacitat intel·lectual i del desenvolupament. 

a) Personal tècnic de suport: 5 
b) Personal tècnic titulat: 0,25 
c)Personal de serveis generals i administració: 0,25 

 
Discapacitat per diagnòstic de salut mental. 

a) Personal tècnic de suport: 5 
b) Personal tècnic titulat: 0,25 
c) Personal de serveis generals i administració: 0,25 

 
Discapacitat física. 

a) Personal tècnic de suport: 4 
b) Personal tècnic titulat: 0,25 
c) Personal de serveis generals i administració: 0,25 

 
Alta intensitat. 

a) Personal tècnic de suport: 5,3 
b) Personal tècnic titulat: 1,2 
c) Personal de serveis generals i administració: 1,2 

 
7. Perfil dels professionals:  

 
a) Tècnics de suport: Atenció sociosanitària a persones en el domicili. Promoció 
i intervenció socioeducativa. Educació d’habilitats d’autonomia personal i 
social. Tècnic en integració social de persones amb discapacitat. Tècnic en 
atenció a persones en situació de dependència. Tècnic en cures auxiliars 
d’infermeria. 
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b) Tècnics titulats: Treball social. Educació social. Psicologia. Pedagogia. 
Medicina. Infermeria. Fisioteràpia. Psicomotricitat. Logopèdia. Altres titulacions 
afins. 
c) El tècnic que assumeix funcions de coordinació o direcció, a més, ha de tenir 
formació de postgrau en l’àmbit d’atenció a la dependència, discapacitat o 
direcció de serveis socials, amb una durada mínima de 200 hores (diploma, 
especialista, expert o màster). 

 
8. Complement per necessitats excepcionals de suport 

En determinats casos, i la valoració i el dictamen previs de l’Institut Mallorquí d’Afers 
Socials , es pot establir una dotació complementària de personal per atendre persones 
amb necessitats excepcionals de suport. Aquest complement suposarà, com a màxim, 
una dotació de 0,25 tècnic de suport complementari afegit a la dotació del servei i es pot 
revisar periòdicament.  
 
Article 69.  
Servei de suport a l’habitatge 
 

1. Definició: servei socioeducatiu que ofereix orientació i suport a les persones 
amb discapacitat i necessitats de suport que viuen soles, en parella o conviuen 
amb altres persones amb discapacitat, dependència o problemes greus de salut. 
La prestació de suports és dinàmica i flexible, i s’ha d’adaptar a les necessitats 
de cada persona usuària. La tinença de l’habitatge correspon a la persona 
usuària. A diferència del servei d’atenció domiciliària, aquest és un servei de 
caràcter socioeducatiu més que de caràcter assistencial. Per tant, el servei de 
suport a l’habitatge es dirigeix exclusivament a persones que poden millorar la 
seva autonomia per a la vida independent mitjançant els suports adequats. 
2. Calendari i horari: 365 dies a l’any. Horari flexible i adaptable a les 
necessitats de la persona i de la modalitat del servei. Promig mínim de 6 hores 
setmanals de servei per persona usuària. 
3. Persones destinatàries: el servei es dirigeix a persones amb discapacitat 
majors de 16 anys (majors de 18 anys en les persones amb discapacitat associada 
a un diagnòstic de salut mental). S’estableixen dues modalitats de suport: 

 
1) Suport de baixa intensitat, per a persones amb discapacitat entre 33 % i el 
64% i necessitats de suport intermitent o limitat. 
2) Suport d’alta intensitat, dirigit a persones amb discapacitat a partir del 65 % i 
necessitats de suport extens o generalitzat. 

 
4. Condicions materials: el servei es presta en els entorns de les persones 
usuàries, tant en la comunitat com en el domicili. Per tant, no calen 
instal·lacions per a l’atenció directa. No obstant això, l’entitat prestatària ha de 
disposar, com a mínim, de sales per als professionals. 
5. Prestacions que s’hi han d’incloure: 

 
a) Activitats de la vida diària, d’acord amb el que estableix l’article 27. 
b) Suport a l’accessibilitat, d’acord amb el que estableix l’article 28. 
c) Programes d’autodirecció, d’acord amb el que estableix l’article 29. 
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d) Atenció social , d’acord amb el que estableix l’article 37. 
e) Vida a la comunitat, d’acord amb el que estableix l’article 40. 
f) Vincles, d’acord amb el que estableix l’article 41. 
g) Altres serveis i prestacions. Opcionalment, es poden oferir serveis de 
manutenció, neteja, bugaderia i manteniment. 

 
A més, el servei s’haurà de coordinar amb els altres serveis que rep la persona, així com 
amb la família i els recursos de la comunitat, per a la implantació de les pautes que 
siguin necessàries en qualsevol altra àrea d’intervenció. 
 

6. Ràtios dels professionals. Per cada 10 persones ateses:  
 
Suport a l’habitatge. 
Personal tècnic titulat: 2,2 
 
Suport a l’habitatge d’alta intensitat. 

a) Personal tècnic de suport: 2 
b) Personal tècnic titulat: 2,2 

 
7. Perfil dels professionals:  

 
a) Tècnics de suport: Promoció i intervenció socioeducativa. Educació 
d’habilitats d’autonomia personal i social. Tècnic en integració social de 
persones amb discapacitat.  
b) Tècnics titulats: Treball social. Educació social. Psicologia. Pedagogia. Altres 
titulacions afins. 

 
TÍTOL IV 
Acreditació 
 
CAPÍTOL I 
Disposicions generals 
 
Article 70 
Objecte 
 
Aquest capítol té per objecte regular els requisits que han de complir els serveis socials 
autoritzats per obtenir l’acreditació de prestació de serveis per a persones amb 
discapacitat i poder formar part de la xarxa pública de serveis socials per a persones 
amb discapacitat de Mallorca. 
El procediment administratiu per acreditar els serveis, els efectes, la renúncia la 
suspensió i la revocació de l’acreditació són el mateixos que s’estipulen amb caràcter 
general per a tots els serveis de serveis socials. 
Tots el serveis acreditats s’han de sotmetre a avaluacions periòdiques per comprovar 
que compleixen els requisits d’acreditació establerts. El procediment d’avaluació i 
inspecció dels serveis acreditats s’ha d’establir reglamentàriament. 
 
Article 71  
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Concepte 
 
Mitjançant l’acreditació, l’Administració pública competent garanteix que un servei 
compleix les condicions materials i els requisits mínims de funcionament per autoritzar 
la prestació d’un servei i, també, que ofereix un valor afegit de qualitat per a les 
persones usuàries i les seves famílies, els treballadors i la societat. Aquest valor afegit 
se centra en la qualitat del model d’atenció, la integritat ètica i transparència i una gestió 
eficient i sostenible. 
 
Article 72 
Àmbit d’aplicació 
 
1. Els serveis de titularitat pública, independentment que es gestionin directament o 
mitjançant una entitat d’iniciativa privada, han d’estar acreditats. 
2. Per poder formar part de la xarxa pública de serveis socials, els serveis que presten 
les entitats d’iniciativa privada han d’haver obtingut l’acreditació administrativa.  
3. Correspon a l’Institut Mallorquí d’Afers Socials acreditar els serveis d’àmbit insular 
de la cartera de serveis socials que conté aquest reglament i els serveis d’àmbit local que 
s’incloguin en les carteres de serveis socials de cada municipi. 
 
Article 73 
Serveis acreditats 
 
1. Els serveis socials de titularitat pública i els de titularitat privada acreditats 
configuren la xarxa pública de serveis socials per a persones amb discapacitat de 
Mallorca. 
2. Per poder concertar places d’aquests serveis amb l’Institut Mallorquí d’Afers Socials 
, els serveis han d’haver obtingut l’acreditació administrativa.  
 
CAPÍTOL II  
Requisits d’acreditació 
 
Article 74 
Tipus de requisits  
 
L’acreditació implica un nivell superior a l’exigible per mantenir l’autorització respecte 
als aspectes següents: 
 

1. Qualitat del model d’atenció. 
2. Sistema de gestió dels drets.  
3. Qualitat de la gestió. 
4. Sostenibilitat econòmica. 
5. Qualitat de l’ocupació. 

 
Per obtenir l’acreditació, el servei ha d’aportar la documentació requerida en cadascun 
d’aquest aspectes, si bé el fet d’aportar la documentació no implica el compliment dels 
requisits d’acreditació, sinó que correspon a l’Institut Mallorquí d’Afers Socials fer-ne 
una valoració i emetre’n la resolució corresponent. 
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Article 75 
Qualitat del model d’atenció 
 
Es requereix la implantació d’un model d’atenció a les persones usuàries que sigui 
coherent amb els principis rectors, articles 20 a 24, per la qual cosa s’han d’aportar els 
documents de registre següents (tots, o part, poden ser formularis informàtics): 
 

1. Valoració i acollida: 
 

a) Model d’informe de valoració que inclogui les necessitats, les competències, 
les preferències i els suports necessaris, així com els aspectes socials i familiars. 
b) Model de registre d’acollida i seguiment de la incorporació. 

 
2. Atenció personal: 

 
a) Pla d’atenció personal que inclogui, com a mínim: nom de la persona, 
professional de referència o tutor/a, serveis utilitzats, objectius per treballar, 
suports o intervencions i dates del darrer i proper seguiment. 
b) Calendari-horari individual d’activitats i registre de participació en les 
activitats. 
c) Model de registre de la tutorització i els seguiments mantinguts pel personal 
tècnic de referència i altre personal tècnic del servei amb la persona i els 
familiars o tutors. 
d) Sistema de valoració de la qualitat de vida individual que s’utilitza. 

 
3. Salut i seguretat: 

 
a) Expedient de salut que inclogui: diagnòstic principal, antecedents de malalties 
greus, al·lèrgies, incompatibilitats, règim d’alimentació, si escau, i prescripció 
mèdica farmacològica o de cures especialitzades 
b) Model de registre d’urgències, accidents o incidents. 

 
4. Prestació del servei: 

Pla o programa d’atenció del servei que inclogui els objectius, els continguts i la 
metodologia amb què es presta l’atenció especialitzada que s’ofereix a les persones 
usuàries. Aquest document pot correspondre a una programació general del servei, un 
manual del servei, un procés documentat o qualsevol altre tipus de document. 
 

5. Satisfacció: 
 

a) Qüestionari de satisfacció amb, com a mínim, ítems referits a: satisfacció amb 
el tracte dels professionals, satisfacció amb les activitats, satisfacció amb els 
entorns i satisfacció amb els companys. 
b) Model de registre de gestió de suggeriments i queixes de la persona i la 
família. 

 
Article 76 
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Sistema de gestió dels drets 
 

1. S’ha de disposar d’un comitè d’ètica, o d’un equip per resoldre dubtes i 
conflictes i per prendre acords en les qüestions que afecten els drets de les 
persones i les famílies, així com per fer el seguiment de les queixes i 
incidències. Aquests equips han de ser plurals i representatius dels diversos 
grups d’interès: familiars, professionals o persones usuàries, entre d’altres. 
2. S'ha de preveure un sistema per adoptar mesures per promoure els drets de les 
persones usuàries mitjançant diverses estratègies: detecció i prevenció de la 
vulneració dels drets, formació sobre drets, projectes de millora de la 
implantació dels drets, campanyes de comunicació o aliances amb la comunitat, 
entre d’altres. 
3. S'ha de comptar amb un sistema de participació de les persones usuàries en la 
millora dels serveis i dels instruments de participació com els equips 
d’autogestors, equips de projecte o altres sistemes de comunicació i participació. 
Així mateix, calen sistemes de consulta periòdica a les famílies sobre les 
opinions i les necessitats mitjançant instruments com els grups focals, les 
sessions formatives, les enquestes o altres sistemes.  

 
Article 77 
Qualitat de la gestió 
 

1. Certificat de qualitat. El sistema de gestió ha de complir els estàndards 
oficials de qualitat, per la qual cosa cal un certificat de qualitat vigent emès per 
un organisme oficial. 
2. Compliment legal. A més del compliment legal que exigeixen els requisits 
d’acreditació, s’ha de complir la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter 
personal, per la qual cosa s’ha de presentar una auditoria externa que ho 
demostri. 
3. Gestió d’indicadors de resultat. El centre o servei ha de comptar amb un 
panell d’indicadors i d’objectius que, com a mínim, ha d’incloure els indicadors 
següents: 
a) Persones usuàries: nombre de persones usuàries ateses per sexe, edat, tipus de 
discapacitat, percentatge de discapacitat i nivell de dependència. Índex mitjana 
de qualitat de vida de les persones usuàries. Índex mitjana de satisfacció de les 
persones usuàries. 
b) Famílies: índex mitjana de satisfacció dels familiars. 
c) Personal: percentatge de professionals amb contracte indefinit. Mitjana 
d’hores de formació per a professional. Índex mitjana de satisfacció dels 
professionals. 
d) Voluntariat: nombre de voluntaris i de voluntàries. 

 
El servei pot fixar els objectius per a cadascun d’aquests indicadors. L’Institut 
Mallorquí d’Afers Socials pot, en qualsevol, moment establir i revisar els indicadors, la 
metodologia, els estàndards mínims fixats i els períodes per aportar la informació.  
 
Article 78 
Sostenibilitat econòmica 
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Per acreditar la solvència i sostenibilitat en la gestió econòmica, s’han d’aportar els 
documents següents: 
 

1. Pressupost d’ingressos i despeses o pla financer 
2. Balanç de situació, compte de resultats i memòria del darrer any. 
3. Informe d’auditoria oficial de comptes. 

 
Article 79 
Qualitat de l’ocupació 
 

1. S’exigirà, almenys, el 70 % de contractació indefinida als serveis amb dos o 
més anys de funcionament i el 50 % als que tinguin menys de dos anys.  
2. S’ha d’aportar un informe d’execució del pla de formació contínua, s’ha de 
complir el que estableix el conveni de referència pel que fa a hores de formació 
anual per treballador. 
3. S’ha d’aportar l’auditoria de riscos laborals. 

 
Disposició transitòria  
 
1. Els procediments d’autorització de serveis socials que es troben en tramitació en el 
moment en que entra en vigor aquest reglament han de continuar la seva tramitació 
conforme a la normativa vigent en el moment del seu inici, fins a la seva resolució. Una 
vegada autoritzats se’ls aplicarà la disposició següent.  
 
2. Serveis autoritzats abans de l’entrada en vigor d’aquest reglament. 
 

a) A partir de l’entrada en vigor d’aquest reglament, els serveis autoritzats amb 
la normativa anterior disposen de 24 mesos per adaptar-s’hi. Transcorregut 
aquest termini i en cas de que no s’hagi produït l’adaptació a aquesta normativa, 
l’Institut Mallorquí d’Afers Socials podrà iniciar d’ofici el procediment de 
revocació. 
b) En el termini màxim de 3 mesos des de l’entrada en vigor d’aquest reglament, 
els serveis autoritzats amb la normativa anterior podran, als efectes de l’article 
69 de la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, presentar una declaració responsable en què manifestin que 
compleixen els requisits d’autorització i d’acreditació d’acord amb un model que 
proporcionarà l’Institut Mallorquí d’Afers Socials .  
c) L’esmentada declaració responsable suposarà el reconeixement de 
l’acreditació per una vigència màxima de 24 mesos, període durant el qual 
s’haurà d’haver resolt l’expedient de sol·licitud d’acreditació.  
d) Si durant aquests 24 mesos, en l’exercici de les facultats de comprovació, 
control i inspecció de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, es detectes 
l’incompliment dels requisits d’acreditació, l’Institut Mallorquí d’Afers Socials 
podrà iniciar d’ofici el procediment de revocació. 

 
Disposició addicional 
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Excepcionalment, l’Institut Mallorquí d’Afers Socials podrà, basant-se en l’interès 
general, autoritzar un servei que no compleixi estrictament alguna de les condicions 
materials previstes, sempre que no afecti greument al compliment dels requisits 
funcionals comuns del capítol III d’aquest reglament. Aquest punt ha de quedar 
justificat en l’expedient mitjançant un informe tècnic, aportat per la persona interessada 
i ratificat pels serveis tècnics de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials . 
 
Disposició derogatòria 
 
Queden derogades totes les disposicions de rang inferior o igual que s’oposen al que 
estableix aquest reglament, el contradiuen o hi són incompatibles. 
 
Disposició final primera 
 
En tot el que no està regulat en aquest reglament, s’ha d’aplicar la normativa 
autonòmica que es dicti sobre la matèria en desplegament de la Llei de serveis socials.  
 
Disposició final segona 
 
Aquest reglament entra en vigor als trenta dies d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial 

de les Illes Balears. 
 

El Sr. PRESIDENT informa que l’entitat CERMI Illes Balears (Comité Español de Representantes de 
Personas con Discapacidad) ha sol· licitat intervenir al Ple en aquest punt i dóna la paraula al Guillem 
Febrer Fons. 

El Sr. FEBRER (president de CERMI Illes Balears) fa la següent intervenció: 

“Molt bon dia Honorable Sr. President, Honorables consellers i conselleres, 

En primer lloc vull agrair al Ple del Consell de Mallorca que ens hagi deixat intervenir en aquest punt tan 
sensible per al tercer sector, per al col· lectiu que representam que, al cap i a la fi, és la normativa –el 
reglament– que regirà les relacions entre el tercer sector i l’Administració i, sobretot, la gestió dels serveis 
que se presten a les persones que pateixen una discapacitat. 

Aquí a Balears hi ha un fet diferencial pel que fa a l’atenció a persones amb discapacitat i és que les 
entitats que formam part del tercer sector, que CERMI representa, tenen un paper fonamental en l’atenció 
de les persones. 

Això, entre d’altres beneficis, provoca que la proximitat entre les persones que pateixen aquesta 
discapacitat i les entitats que presten aquest servei sigui molt estreta, molt intensa. No debades, CERMI 
representa a més de 72 entitats i representa també a més de 8.000 persones. 

Per tant, nosaltres estam molt contents d’haver pogut participar en aquest procés d’elaboració de 
l’esborrany del reglament que avui s’aprovarà. Pensam que aquesta col· laboració i el treball conjunt ha 
estat molt important a l’hora d’elaborar l’esborrany d’aquest reglament i posar en comú aquest saber fer 
(know how) i aquest coneixement de les necessitats que tant les entitats del tercer sector, que 
majoritàriament prestam aquest servei, com la mateixa Administració hem pogut posar en comú damunt 
d’una taula i ha estat, diguem-ne, la base per elaborar tot aquest reglament. 

L’important és haver creat un nou model d’atenció, que se desplega amb aquest reglament, que se 
fonamenta en dues premisses essencials: 

1r. Considerar la persona com el centre del model. Per això, són necessaris serveis més flexibles, que 
estiguin radicats en la comunitat; serveis que se basin en l’atenció integral de la persona i permetre que, 
de cada vegada, puguin ser més autònomes. 
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Voldria destacar, precisament, l’atenció integral a la persona perquè trobam que, de vegades, 
compartimentam la persona. El que ens permetrà l’aplicació d’aquests nous serveis previstos com, per 
exemple, puguin ser els serveis ocupacionals d’habitatges autònoms, és considerar tot l’itinerari vital de la 
persona i que aquesta persona pugui recórrer, a mesura que tengui unes necessitats o unes altres, a un 
mateix servei però a distintes prestacions dins aquest mateix servei. 

2n. Estabilitzar el finançament dels serveis que se presten. Tan important és que els serveis siguin de 
qualitat com que aquests serveis tenguin un finançament estable. 

Aquest reglament, juntament amb l’aprovació, ja fa un temps, de la nova Llei de serveis socials per part 
del Govern, crearà un marc jurídic que farà possible que això pugui ser una realitat. 

Pensam, per tant, que l’essència d’aquest nou model se recull en aquest reglament i vull destacar també 
l’exigència de qualitat i de transparència en la prestació dels serveis que se demana a les entitats. 

Nosaltres som conscients que els serveis han de ser de la màxima qualitat i, a més a més, se’ns ha d’exigir 
la màxima transparència. Per tant, renovam avui, davant aquest Ple, el nostre compromís perquè això 
sigui així i, de cada vegada, s’expressi d’una manera més forta i més potent. 

Per tant, voldria per acabar destacar dues coses que són dues peticions de futur. 

La primera és que aquest treball que hem realitzat aquest mesos entre el tercer sector –les entitats del 
tercer sector– i l’IMAS, en definitiva el Consell de Mallorca, sigui una tònica general perquè pensam que 
ha estat una mostra de bona feina, ha estat una mostra de com podem fer les coses ben fetes. 

I segon, que pensam que en el futur –i aquest futur voldria que no fos molt enfora– ens agradaria que 
l’IMAS fos l’eix vertebrador, l’administració que vertebri tota la relació que tenguem pel que fa la gestió 
de serveis de persones amb discapacitat.  

Per tant, aquí hi ha una feina a fer amb les altres administracions per fer entendre aquesta postura. 

Moltes gràcies.” 

La Sra. PUIGSERVER (consellera executiva de Benestar i Drets Socials) anuncia que la proposta la 
presentarà el Sr. Javier De Juan però vol aprofitar l’avinentesa per agrair-li al Sr. Febrer, com a 
representant de CERMI i totes les entitats que representa, la seva participació en aquest Ple i li confirma 
que es mantendran els llaços de col·laboració durant els propers anys alhora que intentaran reunir-se amb 
la resta d’administracions per mirar d’acomplir els dos desitjos que ha plantejat. 

També vol agrair, d’una manera molt insistent, la gran tasca que ha fet el Sr. José Manuel Portalo, 
director insular de l’àrea de Persones amb Discapacitat, per tal de dur cap endavant aquest reglament així 
com a tot l’equip de tècnics i jurídics que l’han acompanyat. Així mateix vol agrair la insistència del Sr. 
De Juan perquè se dugués a terme l’elaboració d’aquest reglament que continuació presentarà. 

El Sr. DE JUAN (vicepresident 1r de l’IMAS) assenyala que se suma als agraïments expressats a les 
entitats i les associacions –ha estat un plaer treballar amb elles– i també als tècnics de l’IMAS, dirigits i 
coordinats pel director insular, Sr. José Manuel Portalo. 

Recorda que fa uns mesos varen dur a Ple la cartera de serveis del Consell de Mallorca a aprovació inicial 
i avui hi duen el primer dels reglaments que desenvolupa aquesta cartera de serveis. 

El Consell de Mallorca va ser el primer consell insular que va elaborar la cartera de serveis i, al mateix 
temps, també serà el primer consell insular que elaborarà el primer dels reglaments per desenvolupar-la. 

Aquest reglament regula els requisits d’autorització i d’acreditació de tots els serveis socials per a 
persones amb discapacitat i, amb això, donen compliment a l’exercici de les competències del Consell de 
Mallorca establertes en l’Estatut d’Autonomia i en la Llei de serveis socials de 2009. 

El reglament que avui duen a aprovació inicial compleix dos objectius fonamentalment. El primer és, per 
descomptat, establir el marc regulador per a tots els serveis socials relacionats amb persones amb 
discapacitat a Mallorca, tant pel que fa a serveis públics com privats, i el segon és que el sistema 
d’acreditació els permetrà consolidar la xarxa de serveis públics de persones amb discapacitat a través de 
la fórmula de l’acreditació a fi de donar estabilitat a totes les entitats que estan prestant aquests serveis (i 
les que ho puguin en el futur) a través dels concerts socials. 
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A més a més, han tengut la intenció d’anar un poc enllà i han aprofitat aquest reglament per introduir-hi 
un nou model d’atenció que gira entorn de les persones usuàries. Destaca que és un reglament valent i 
innovador, que podria servir de referent, el qual es fonamenta bàsicament en quatre elements clau. 

El primer és que s’hi estableix un sistema de principis rectors (entre els articles 20 i 24) que estan basats 
en un model d’atenció centrada en les persones. Les polítiques centrades en les persones són polítiques 
d’idees senzilles que parlen de drets, d’autodeterminació, de vincles, de relacions, de benestar de les 
persones però que, com deia el Sr. Febrer, són extremadament difícils d’implementar en un món que està 
categoritzat per serveis que solen ser estancs entre ells. 

El segon element clau és que s’hi estableix una cartera de serveis flexible (de l’article 54 al 69). Molts 
d’aquests serveis ja estan en ple funcionament i d’altres pendents d’impulsar o, fins i tot, de desenvolupar. 
Tot i això, el més important no són els serveis en si sinó que s’estableixen mecanismes de coordinació 
entre aquests serveis que faran que hi hagi un flux entre els diferents serveis per afavorir l’itinerari vital 
dels usuaris. 

El tercer elements clau és la introducció d’un model de suports personals. Fins ara s’ha estat acostumat a 
models d’atenció basats en serveis especialitzats i una novetat són aquests models d’atenció basats en 
suports personals perquè s’ha d’entendre, d’una vegada per totes, que els serveis no són una finalitat en si 
sinó un instrument per aconseguir satisfer les necessitats de les persones.  

El darrer element clau –el quart– és la mateixa acreditació dels serveis en si ja que per obtenir-la s’han 
incrementat les exigències de qualitat a les entitats prestadores d’aquests serveis (sistema de gestió, 
qualitat de gestió, sostenibilitat del servei i, fins i tot, a nivell d’ocupació). Per assolir aquesta acreditació 
s’ha establert un període transitori que permetrà que les entitats s’hi puguin anar adaptant. 

En definitiva, amb l’aprovació d’aquest reglament pretenen impulsar un nou sistema que reforci els drets, 
amb serveis flexibles i orientats a l’àmbit comunitari i que permeti establir vertaders itineraris vitals per a 
les persones amb discapacitat. 

La Sra. SERRA (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) anuncia que el seu Grup hi votarà a favor perquè 
és positiu tot allò que se faci pel col· lectiu de discapacitats i alhora és fonamental crear una estabilitat per 
a les entitats que es dediquen a fer feina amb ells. 

La Sra. MORA (El Pi-Proposta per les Illes) manifesta que la intenció de vot del seu Grup serà a favor 
d’aquesta proposta. 

Aprofita per dir que aquest tipus de reglaments, que són tan importants i estableixen una base d’actuació, 
els agradaria poder-los tenir abans de dur-los a aprovació i dir-hi la seva, tot i que saben que és una 
reclamació, des de fa molta estona, per part de les entitats i es congratulen de saber que han pogut 
participar en la seva redacció. 

Així mateix vol agrair la tasca del personal tècnic que ha elaborat aquest reglament, que és molt tècnic, i 
si les entitats hi estan d’acord, aleshores el seu Grup també hi està. 

La Sra. CIRER (PP) assenyala que també vol aprofitar l’ocasió per saludar els professionals del món de la 
discapacitat que avui són presents al Ple i que els demostren, una vegada més, que són un col·lectiu fort, 
unit i reivindicatiu per aconseguir millorar el benestar de les persones amb necessitats especials. 

A més a més i abans de parlar del reglament, vol fer un incís per dir que la Sra. Puigserver, durant mesos, 
li ha tocat haver de donar la cara davant per defensar els REC i en canvi, avui tenia l’oportunitat, per 
primera vegada en molt de temps, de passar molt de gust presentant aquest reglament. 

Adverteix que no és que li caigui malament el Sr. De Juan però no deixa de ser un conseller electe més 
del Grup Socialista i entén que li tocava a la Sra. Puigserver presentar aquesta proposta i passar-hi gust. 
De fet, creu que el Sr. De Juan, com a company seu de l’IMAS, li devia haver deixat passar aquest gust i 
a la Sra. Puigserver li corresponia haver-lo assumit i gaudir-ne en aquest Ple. 

Observa que, si bé a l’IMAS es poden organitzar així com vulguin, el que ha exposat és una percepció 
que té i l’havia de manifestar. 

Quant al reglament, diu que avui els han de donar l’enhorabona per aquesta feina tant a la Sra. Puigserver 
com a l’equip de l’IMAS i les entitats del món de la discapacitat que han col·laborat en la seva redacció. 
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Reconeix que el Grup Popular, durant temps, hi va fer feina però realment és ara quan es duu aquesta 
aprovació inicial i, per tant, el mèrit és més de l’actual equip de l’IMAS que de ningú altre. 

Fa notar que, com ja s’ha dit, és un document important i, encara que se’n poden destacar moltes coses, la 
primera que destacaria és que és un document consensuat amb les entitats i això és clau perquè la norma 
tengui l’efectivitat que ha de tenir. 

El fet que el centrin en les persones és indiscutible però llavors hi ha altres aspectes que entén que 
milloren la seguretat jurídica, actualitza ràtios i titulacions, introdueix nous serveis per a la futura 
concertació i és més flexible el moviment de persones entre serveis, tots ells aspectes molts importants. 

Així mateix abasta, sobretot, les problemàtiques de la discapacitat d’una manera molt completa: la física, 
la sensorial, la mental i l’auditiva, la qual cosa també era un repte de l’IMAS. 

El reglament cerca també la millora de l’estabilitat laboral amb la necessitat de més personal fix i, 
sobretot, contempla un període de dos anys per a l’adaptació de les entitats, cosa que facilita la seva labor 
i l’èxit d’aplicació d’aquest reglament. 

A tot això també vol afegir uns aspectes a tenir en compte com ara són que el reglament és molt exigent 
amb les entitats però ho és amb l’administració que haurà de reforçar el seu servei d’autoritzacions o 
crear-ne un de nou d’acreditacions per tal de complir tot allò que determina aquest reglament, és a dir, 
que l’exigència és en ambdós sentits. 

Cert és que encara falta la tramitació del Govern de les Illes Balears i l’informe del Consell Consultiu 
però confia que sigui favorable i que tot vagi bé. 

Per concloure, anuncia que el Grup Popular votarà a favor d’aquesta aprovació inicial per llavors, durant 
el període d’exposició pública i sempre que ho creguin convenient, fer-hi alguna aportació positiva que 
pugui servir per millorar el text que avui presenten. 

La Sra. PUIGSERVER li observa a la Sra. Cirer que a l’IMAS són un equip i a ella, com a presidenta, li 
toca assumir la part més desagradable però també hi és per assumir les grans fites com aquesta. Assegura, 
a més a més, que se’n sent igual de satisfeta i contenta si la presentació la fa el Sr. De Juan. 

Afegeix, per acabar, que vol agrair a tots els grups polítics de l’oposició el seu suport a l’aprovació inicial 
d’aquest reglament i aprofita per convidar-los per, a partir de setembre, reunir-se per parlar-ne i que hi 
puguin fer les aportacions que considerin convenients. 

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

El Sr. PASTOR (El Pi-Proposta per les Illes) sol· licita fer ús de la paraula per una qüestió d’ordre. 

Explica que no ha volgut intervenir durant el debat anterior perquè ho ha fet la Sra. Mora però vol 
manifestar que en la Junta de Portaveus es va parlar sobre qui havia d’intervenir al Ple amb relació als 
temes de l’IMAS i això venia motivat per un punt semblant al que acaben de tractar. 

La qüestió plantejada era si el punt el podia defensar el vicepresident de l’IMAS però la Junta de 
Portaveus va trobar que això significaria crear un gran precedent i, per tant, no era convenient atès que el 
ROC diu el que diu i la Sra. Puigserver és la presidenta de l’IMAS mentre que el Sr. De Juan és aquí com 
un conseller electe més i, encara que el seu Grup no hi té res a dir, sí que fa constar que el reglament hi és 
per complir-lo. 

El Sr. PRESIDENT observa que el ROC diu que ell, com a president i moderador del Ple, li pot donar la 
paraula a qui consideri oportú i, per tant, no sap perquè han de tenir tantes manies a l’hora que 
intervenguin determinades persones quan, des del primer moment, se va plantejar un organigrama de 
l’IMAS amb diferents àrees de gestió. 

Per tot això, no comprèn quin problema hi pot haver amb el fet que la persona que duu directament aquest 
tema sigui qui l’exposi. 

El Sr. ROVIRA (PP) explica que, to incidint en el que ha comentat el Sr. Pastor, varen discutir aquest 
assumpte amb relació al debat d’una interpel· lació i va quedar clar que, quan es parla en nom del govern, 
ha d’intervenir un membre de l’equip de govern. 

També es plantejar que un tema distint és el de les mocions polítiques o ideològiques, allà on cada grup 
pot intervenir i ho pot fer qualsevol conseller sense cap tipus de limitació. 
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El punt que s’acaba de tractar no és una interpel· lació sinó un punt de gestió i s’ha de procedir de la 
mateixa manera i, si la casualitat ha fet que un conseller electe sigui vicepresident de l’IMAS, això no vol 
dir que sigui membre de l’equip de govern. De fet no ho és. Per al seu Grup també resulta un precedent 
estrany actuar així i, sobretot, després d’haver parlar d’aquest tema en la Junta de Portaveus. 

És cert que el president li pot donar la paraula a qui vulgui però també és cert que hi ha un reglament que 
s’ha de complir i el reglament determina que els temes de l’equip de govern els ha de defensar l’equip de 
govern. El Sr. De Juan és el vicepresident de l’IMAS i alhora és conseller electe, però què passaria si no 
ho fos? Doncs que ni tan sols no estaria assegut en aquesta cambra i, per tant, no podria haver defensat el 
punt anterior. 

Per acabar, fa constar que la seva opinió és que es tracta d’una situació absurda perquè no és normal que 
un conseller electe defensi un tema de l’equip de govern sense ser-ne membre. 

El Sr. COLL (PSOE) intervé per deixar constància de la diferència existent entre un punt i l’altre. 

En aquest sentit comenta que en la Junta de Portaveus varen parlar de la interpel· lació, que es produeix 
entre el conseller que la formula i el membre de l’equip de govern que la contesta però el punt que han 
tractat ara és un cas diferent perquè, entre d’altres coses, tots els grups tenen dret a un torn d’intervenció i 
insisteix a fer notar la immensa diferència entre ambdós casos, la qual cosa fa que no s’hagi vulnerat cap 
article del ROC. 

La Sra. GARRIDO (consellera executiva de Territori i Infraestructures) sol· licita fer ús de la paraula per 
deixar clar que el ROC preveu que els membres dels organismes autònoms (i el vicepresident de l’IMAS 
ho és) podran intervenir al Ple en el moment que el president els doni la paraula. 

Remarca que això ho preveu expressament el ROC i sol· licita que el secretari general del Consell de 
Mallorca la corregeixi en cas de no ser així. Afegeix que, precisament, es va preveure així en el ROC 
perquè aleshores el president de l’IMAS no era conseller electe ni executiu i no formava part de l’equip 
de govern, de la mateixa manera que qui aleshores era president de l’Institut de l’Esport Hípic de 
Mallorca tampoc no era membre de l’equip de govern. 

La primera vegada que el president l’IMAS era membre de l’equip de govern va ser fa dues legislatures 
quan el càrrec l’ostentava el Sr. Jaume Garau i, per això, el ROC preveu que membres dels organismes 
autònoms poden intervenir al Ple quan el president els doni la paraula. 

El Sr. PASTOR ressalta que en el debat anterior no havia intervengut perquè el més important era el 
reglament que es debatia però assenyala que, segons la seva opinió, no tenen raó. 

Li diu expressament al Sr. Ensenyat, en referència al comentari dient que li pot donar la paraula a qui 
vulgui, que és el president del Consell de Mallorca i no el president de Veneçuela, és a dir, que pot donar 
la paraula quan el ROC li ho permeti. 

Puntualitza que no és la seva intenció que el president s’agafi malament aquests comentaris que no són 
més que una simple observació que ha volgut fer perquè s’està creant un precedent atès que pensava que 
en la Junta de Portaveus havia quedat clar el tema però veu que no s’hi varen entendre. 

Per acabar, reitera que aquesta qüestió no té gaire importància i que el punt important ha estat el que s’ha 
debatut abans i s’ha aprovat. 

El Sr. PRESIDENT recorda que l’espai adient per discutir aquests assumptes és la Junta de Portaveus i, 
així mateix, recorda que s’ha creat una comissió per revisar el ROC i també pot ser el marc oportú per 
parlar d’aquestes qüestions. 

En tot cas, li agraeix al Sr. Pastor la referència a Veneçuela però fa constar que és molt conscient d’on 
està i aclareix que amb les seves paraules es referia a l’hora de donar els torns de paraula, que li correspon 
per raó del seu càrrec i per a la qual cosa sempre ha estat molt generós i mai no ha denegat la paraula a 
qui l’hagi demanada, excepte en qualque ocasió si la situació així ho requeria. 

El Sr. ROVIRA manifesta que intervé per respondre a les intervencions dels dos representants del PSOE 
en aquest Ple. 

El Sr. Coll ha justificat la intervenció del Sr. De Juan dient que té dret a què una persona del seu Grup 
defensi el punt mentre que la Sra. Garrido ha explicat que ho ha fet perquè és membre d’un organisme 
autònom. 
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Si el ROC ho va preveure així, devia ser perquè els presidents dels organismes autònoms d’aleshores no 
formaven part de l’equip de govern però no és el cas actual ja que la presidenta de l’IMAS forma part de 
l’equip de govern i, a més a més, és consellera electa. Així doncs, no hi ha motius per permetre que un 
representant de l’IMAS que no és de l’equip de govern intervengui al Ple per defensar un punt de l’equip 
de govern. 

Afegeix que, a part d’això, el Sr. De Juan no ha intervengut com a representant del PSOE sinó defensant 
la postura del govern i, per tant, no serveixen els arguments del Sr. Coll ni els de la Sra. Garrido perquè 
justifiquen una situació que avui no se dóna, ja que la presidenta de l’IMAS forma part de l’equip de 
govern. 

Per tot això, fa constar que cap de les dues intervencions no aclareix res ni soluciona el conflicte i més 
tenint en compte que s’acordà una altra cosa en la Junta de Portaveus. 

El Sr. PRESIDENT li agraeix al Sr. Rovira la seva aportació i constata que s’ha encetat la feina de revisió 
del ROC i la qüestió que ara s’ha plantejat l’haurà de resoldre la comissió abans esmentada, allà on 
hauran de ser capaços d’arribar a elaborar un reglament que respongui a les necessitats actuals del Consell 
de Mallorca. 
 
 

DEPARTAMENT DE DESENVOLUPAMENT LOCAL 

 

PUNT 15. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES INDEMNITZACIONS ALS 
COL·LABORADORS EN LES ACTIVITATS DE FORMACIÓ PROMOGUDES 
PEL DEPARTAMENT DE DESENVOLUPAMENT LOCAL. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament de 
Desenvolupament Local que diu: 
 

El Departament de Desenvolupament Local del Consell de Mallorca organitza 
regularment cursos i jornades formatives per al personal dels ajuntaments. Les persones 
que actuen com a formadors tenen perfils professionals diversos, com diverses són les 
matèries de què tracten aquests cursos. En algunes ocasions els contactes amb aquestes 
persones es fan a través de l’INAP, organisme amb la col·laboració del qual aquest 
Departament organitza anualment, com a mínim, un curs adreçat a funcionaris amb 
habilitació de caràcter estatal. En altres ocasions els formadors són professors de la 
UIB, funcionaris de la CAIB o del mateix Consell de Mallorca, secretaris d’ajuntament, 
professionals liberals, etc. 

Amb tot això, s’imposa la necessitat de regular les remuneracions a aquest personal 
col·laborador, així com les despeses associades a dietes en concepte de manutenció, 
quan es tracta de persones vingudes de fora de Mallorca expressament per realitzar 
aquestes activitats. 

La principal referència normativa que s’ha tingut en compte en la part tocant a la 
remuneració de l’activitat docent és el Decret 62/2011, de 20 de maig, pel qual es 

regulen les modalitats de col·laboració en les activitats formatives i en els processos 

selectius i de provisió organitzats per l’Escola Balear d’Administració Pública, i 

s’aprova el barem de les indemnitzacions que se’n derivin, publicat en el BOIB núm. 81 
de 2 de juny de 2011. D’aquest Decret s’han agafat les modalitats de col·laboració i 
també les quanties de les seves indemnitzacions. 
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Val a dir que el Decret esmentat ja ha servit anteriorment de model al Consell de 
Mallorca, concretament en el cas de l’Acord del Consell Executiu, d’1 d’abril de 2015, 

relatiu a l’aprovació del barem d’indemnitzacions derivades de la col·laboració en la 

realització d’activitats formatives i de perfeccionament, incloses dins el Pla de 

formació del Consell de Mallorca, publicat en el BOIB núm. 53 de 14 d’abril de 2015. 
Les determinacions contingudes en aquest Acord també han servit de referència per a la 
redacció de la present regulació. 

I pel que fa a les altres despeses associades (concretament les dietes en concepte de 
manutenció) la referència normativa que s’ha tingut en compte és el Decret 16/2016, de 
8 d’abril. (BOIB núm. 45, de 9 d’abril de 2016).   

Atès l’informe (Núm. Ref. 24.3/16) de data 7 de juny de 2016 de la Interventora 
General del Consell de fiscalització de l’expedient. Per tot això, el Conseller de 
Desenvolupament Local fa al Ple del Consell de Mallorca la següent proposta d’ 

ACORD 

1r. Aprovar el barem d’indemnitzacions derivades de la col·laboració en la realització 
d’activitats formatives organitzades pel Departament de Desenvolupament Local i 
adreçades al personal dels ajuntaments, que s’adjunta com annex d’aquest Acord, amb 
l’especificació següent: 

• En cas que els col·laboradors siguin personal del Consell de Mallorca i 
realitzin la col·laboració durant la seva jornada laboral, la indemnització es 
veurà reduïda en un 50%. 

2n. Pel que fa a les dietes en concepte de manutenció s’estarà a allò que estableix el 
Decret 16/2016, de 8 d’abril. (BOIB núm. 45, de 9 d’abril de 2016). 

Com a documents acreditatius de la despesa, just s’haurà de presentar per part dels 
formadors els tiquets dels desplaçaments (no del viatge del lloc d’origen fins a Mallorca 

i viceversa). 

3r. Disposar que aquest barem es publiqui al Butlletí Oficial de les Illes Balears. 

ANNEX 

Barem d’indemnitzacions derivades de la col·laboració en la realització d’activitats 
formatives organitzades pel Departament de Desenvolupament Local i adreçades al 
personal dels ajuntaments 

La regulació de les modalitats de figures docents i de col·laboració en les activitats 
formatives que es recullen en aquest barem correspon a l’establerta en el Decret 

62/2011, de 20 de maig, pel qual es regulen les modalitats de col·laboració en les 

activitats formatives i en els processos selectius i de provisió organitzats per l’Escola 

Balear d’Administració Pública, i s’aprova el barem de les indemnitzacions que se’n 

derivin. 

Les definicions de la condició de professional col·laborador; professorat titulat 
d’accions formatives; i conferenciant o ponent unipersonal són les previstes als articles 
7 i 9 del Decret 62/2011, de 20 de maig, abans esmentat.  

Indemnitzacions meritades pel personal col·laborador en les activitats de formació 

• Professional col·laborador: 50 €/hora. 
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• Professorat titulat d’accions formatives: 72 €/hora. 

• Conferenciant o ponent unipersonal: 90 €/hora amb un màxim de 267 €/sessió. 

 

El Sr. FONT (conseller executiu de Desenvolupament Local) explica que es tracta d’aprovar unes 
indemnitzacions per als formadors que vénguin per realitzar les tasques de formació que organitza 
Desenvolupament Local per als ajuntaments. 

S’hi estipulen unes quantitats fixes per als formadors que vénguin a fer aquesta feina amb vista a evitar 
que posteriorment hi hagi diferències a l’hora de retribuir aquests formadors. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-dos vots a favor (PSOE, MÉS per 
Mallorca, Podem Mallorca, El Pi-Proposta per les Illes i Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía), cap vot en contra i vuit abstencions (PP). 
 
 
PUNT 16. PROPOSTA D’ACORD DE LA JUNTA RECTORA DE L’INSTITUT 
DE L’ESPORT HÍPIC DE MALLORCA  AL PLE DEL CONSELL DE 
MALLORCA, PER  A L’APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT 
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS CORRESPONENT A L’INDEMNITZACIÓ 
SUBSTITUTÒRIA  RELATIVA AL SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA 
ELÈCTRICA A L’ANY 2016, (RELACIÓ F/2016/1) (2016REC01). 
 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament de 
Desenvolupament Local que diu: 
 
Atès que la empresa Endesa Energia S.A.U., ha presentat factures corresponents al 
subministrament d’energia elèctrica de l’exercici 2016, 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 no haver seguit el procediment legalment 
establert. 
 

Ates que: 
 

1. S'han presentat factures corresponents al servei prestat de subministrament d’energia 
elèctrica amb destí a l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca durant l’any 2016, codi de 
relació F/2016/1 amb les quals s’acredita la valoració del subministrament d’energia 
duit a terme per l’entitat ENDESA ENERGIA, S.A. UNIPERSONAL. 
 
2. Atès l’informe de l’administrador de l’Institut de l’Esport Hípic de data 29 de juny de 
2016. 
 
3. S'ha emès informe jurídic de data  7 de juliol de 2016, que figuren al corresponent 
expedient. 
 
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 



 149 

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. 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 de crèdit de 69.145,06 € per atendre a la 
indemnització substitutòria corresponent a la valoració del subministrament d’energia 
duit a terme per ENDESA ENERGIA, S.A. UNIPERSONAL amb N.I.F. A81948077, , 
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 d’acord amb la disposició 
addicional dinou del TRLCSP. 
 
2on.  Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació, per un import total de SEIXANTA 
NOU MIL CENT QUARANTA CINC EUROS AMB SIS CENTIMS (69.145,06 €) 
(Base Imposable: 57.144,68 €;  I.V.A. no deduïble 9.621,69 €; I.V.A deduïble: 2.378,69 
€;), a favor de la empresa ENDESA ENERGIA, S.A. UNIPERSONAL amb N.I.F. 
A81948077, en concepte d’indemnització substitutòria pel subministrament d’energia 
elèctrica a l’INSTITUT  DE L’ESPORT HIPIC DE MALLORCA. 
 

3er.  Imputar al pressupost de 2016 l’import de la indemnització, ressenyada en l’apartat 
anterior, atesa l’existència de crèdit adequat i suficient (RC núm. 220160003119).                                        

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) comenta que és un REC de factures 
d’energia elèctrica de l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca i fa palès que resulta evident que el 
subministrament s’ha prestat i que encara no compten amb una adjudicació definitiva del contracte de 
subministrament d’energia elèctrica –que està prevista per a principis del mes de setembre– i, per això, no 
queda més remei que dur aquestes factures via REC. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per setze vots a favor (PSOE, MÉS per 
Mallorca i Podem Mallorca), cap vot en contra i treze abstencions (PP, El Pi-Proposta 
per les Illes i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía). 
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PUNT 17. APROVACIÓ INICIAL D’UN PLA ESPECIAL D’AJUDES 2016-2017 
A LES CORPORACIONS LOCALS DE MALLORCA PER A L'ADQUISICIÓ 
DE VEHICLES 100% ELÈCTRICS PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE 
COMPETÈNCIA MUNICIPAL.  
 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament de 
Desenvolupament Local que diu: 
 
L’article 36.2, lletra b), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del 
règim local, diu que “las Diputaciones o entidades equivalentes podrán otorgar 
subvenciones y ayudas con cargo a sus fondos propios para la realización y el 
mantenimiento de obras y servicios municipales, que se instrumentarán a través de 
planes especiales u otros instrumentos específicos.” 
 
L’article 33.2, lletra d), de la Llei abans esmentada, preveu que és una competència del 
Ple de la Diputació “la aprobación de los planes de carácter provincial.” 
 
La disposició addicional vuitena de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, disposa:  
 
“Les subvencions que integren el Programa de cooperació econòmica de l’Estat a les 
inversions de les entitats locals, de la mateixa manera que les subvencions que integren 
plans o instruments similars que tinguin per objecte portar a terme funcions 
d’assistència i cooperació municipal, es regeixen per la seva normativa específica, i són 
d’aplicació supletòria les disposicions d’aquesta Llei.” 
 
Les actuacions que han de obtenir l’ajuda són l'adquisició de vehicles 100% elèctrics 
per part dels ajuntaments per a la prestació de serveis de competència municipal.  
 
Es destina la quantitat d'un milió cinc-cents noranta mil euros (1.590.000,00 €) amb 
càrrec a la partida pressupostària 65.94310.76204, del pressupost de 2016 per dur a 
terme aquest Pla  Especial. 
 
Els vehicles se subvencionaran segons l’ordre de preferència assenyalat pel President de 
la Corporació Local al document que figura com Annex 0. 
 
Atès l’informe de data 13 de juliol de 2016 de la Interventora General. 
 
Per tot això, previ informe preceptiu de la Comissió Informativa General i de Comptes, 
el Conseller Executiu de Cooperació Local fa al Ple del Consell de Mallorca la següent 
proposta d' 
 

A C O R D 
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1.- Aprovar inicialment la creació d’un Pla Especial per als anys 2016 i 2017 per ajudar 
les corporacions locals de Mallorca a l’adquisició de vehicles 100 % elèctrics per a la 
prestació de serveis de competència municipal.  
 
2.- Aprovar inicialment el règim de concertació del Pla Especial per als anys 2016 i 
2017 que s’adjunta a aquest acord com Annex I i disposar per a aquest règim la 
normativa específica aplicable pel que fa referència a l’atorgament i execució de les 
ajudes que es derivin d’aquest Pla Especial.  
 
3.1.- A aquest Pla Especial poden acollir-se tots els ajuntaments de Mallorca (excepte 
Palma) i les entitats locals menors. 
 
Les actuacions que es podran finançar amb les ajudes d’aquest Pla Especial seran 
vehicles 100% elèctrics per a la prestació de serveis de competència municipal.  
 
Cada ajuntament o entitat local menor, amb càrrec a l'ajuda prevista al punt 4 d'aquest 
acord, pot sol·licitar el nombre i tipus de vehicles 100% elèctrics que consideri oportú. 
 
Les ajudes d'aquest Pla Especial són compatibles amb altres ajudes o subvencions de 
qualsevol altra administració pública o entitat privada. 
 
3.2.- Les característiques tècniques que ha de reunir el vehicle o vehicles que 
s'adquireixin amb càrrec a l'ajuda d'aquest Pla Especial seran les següents: 
 
MÍNIMES 
 

- Els vehicles hauran de ser de propulsió 100% elèctrica (VE). 
- Haurà de ser vehicle complet. 
- Període mínim de garantia: 5 anys per a turismes i furgonetes, i sempre el que 

ofereixi el fabricant a la seva oferta comercial. 
- Es contempla l’adquisició de vehicles de totes les categories (L, M, N, especials) 
- Els vehicles hauran d’estar homologats d'acord amb la normativa que resulti 

d’aplicació segons la categoria del vehicle (homologació europea, nacional o 
individual). 

- Els vehicles s’hauran de subministrar amb els corresponents sistemes de càrrega 
(cablejat, reguladors i endolls) tipus Schuko i Mennekes (en cas que el vehicle 
l’admeti).  

- Els vehicles es lliuraran amb la corresponent roda de recanvi o sistema contra 
punxades (per a vehicles en el quals és obligatori), triangle de senyalització i 
armilla reflectant. 

- En cas de vehicle N1, amb un extintor capacitat 3kg, ubicat a l’interior de la 
cabina, convenientment anclat a un lloc on no entorpeixi l’habitacle del 
conductor i passatger, segons normativa vigent. 

- En el cas de vehicles amb maquinària incorporada, documentació tècnica sobre 
el seu funcionament (manual d’instruccions de funcionament, de manteniment, 
plànols, etc) 

- En cas necessari, preinstal·lació d’emissora de ràdio  
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- En cas necessari, instal· lació de senyals V1 (vehicle prioritari) o V2 (vehicle 
especial) homologades  

- No s’admetran vehicles que hagin sofert modificacions no autoritzades o que 
impliquin pèrdua de resistència de la seva estructura. 

- Hauran de dur el distintiu aprovat pel Ministeri competent en la matèria com a 
vehicle elèctric. 

      -   El preu ha d'incloure la rotulació del vehicle o vehicles amb l'anagrama de la  
 Corporació Local i del Consell de Mallorca en els termes del punt 11.2 d'aquest 
 acord. 
   
OPCIONALS/ADDICIONALS 
 

- Sistema de càrrega wallbox doméstic, amb connexió Schuko i Mennekes.  
- El temps total de recàrrega no hauria de ser superior a 8h, valorant-se el menor 

temps possible. 
- Maniobrabilitat.  
- Major capacitat de les bateries, major cicle de càrrega i menor temps de 

recàrrega. 
- Autonomia (en km) del vehicle declarada pel fabricant. 
- Instal·lació d’aire condicionat (en cas que no vengui de sèrie). 
- Termini de garantia.  
- Claus addicionals. 
- Cost de matriculació assumit per l’adjudicatari. 
- Endoll de càrrega ràpida. 
- Capacitat i càrrega útil (per a vehicles N1). 
- Nombre de places (per a vehicles lleugers). 
- Velocitat màxima del vehicle. 
- Sistema de frenada regeneratiu. 
- Pendent màxima que el vehicle és capaç de superar. 
 

4.- Aprovar inicialment la proposta de distribució de les ajudes d’aquest Pla Especial. 
Els ajuntaments i entitats locals menors de Mallorca que es podran acollir a aquest Pla 
Especial i les ajudes que s’obtindran són les següents: 
 

AJUNTAMENT CIF AJUDA 

 AJUNTAMENT D'ALARÓ P-0700100-A 30.000,00 

AJUNTAMENT D'ALCÚDIA P-0700300-G 30.000,00 

AJUNTAMENT D'ALGAIDA P-0700400-E 30.000,00 

AJUNTAMENT D'ANDRATX P-0700500-B 30.000,00 

AJUNTAMENT D'ARIANY P-0706600-D 30.000,00 

AJUNTAMENT D'ARTÀ P-0700600-J 30.000,00 

AJUNTAMENT DE BANYALBUFAR P-0700700-H 30.000,00 

AJUNTAMENT DE BINISSALEM P-0700800-F 30.000,00 

AJUNTAMENT DE BÚGER P-0700900-D 30.000,00 

AJUNTAMENT DE BUNYOLA P-0701000-B 30.000,00 

AJUNTAMENT DE CALVIÀ P-0701100-J 30.000,00 

AJUNTAMENT DE CAMPANET P-0701200-H 30.000,00 

AJUNTAMENT DE CAMPOS P-0701300-F 30.000,00 
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AJUNTAMENT DE CAPDEPERA P-0701400-D 30.000,00 

AJUNTAMENT DE CONSELL P-0701600-I 30.000,00 

AJUNTAMENT DE COSTITX P-0701700-G 30.000,00 

AJUNTAMENT DE DEIÀ P-0701800-E 30.000,00 

AJUNTAMENT D'ESCORCA P-0701900-C 30.000,00 

AJUNTAMENT D'ESPORLES P-0702000-A 30.000,00 

AJUNTAMENT D'ESTELLENCS P-0702100-I 30.000,00 

AJUNTAMENT DE FELANITX P-0702200-G 30.000,00 

AJUNTAMENT DE FORNALUTX P-0702500-J 30.000,00 

AJUNTAMENT D'INCA P-0702700-F 30.000,00 

AJUNTAMENT DE LLORET DE 
VISTALEGRE 

P-0702800-D 
30.000,00 

AJUNTAMENT DE LLOSETA P-0702900-B 30.000,00 

AJUNTAMENT DE LLUBÍ P-0703000-J 30.000,00 

AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR P-0703100-H 30.000,00 

AJUNTAMENT DE MANACOR P-0703300-D 30.000,00 

AJUNTAMENT DE MANCOR DE LA 
VALL 

P-0703400-B 
30.000,00 

AJUNTAMENT DE MARIA DE LA 
SALUT 

P-0703500-I 
30.000,00 

AJUNTAMENT DE MARRATXÍ P-0703600-G 30.000,00 

AJUNTAMENT DE MONTUÏRI P-0703800-C 30.000,00 

AJUNTAMENT DE MURO P-0703900-A 30.000,00 

ENTITAT LOCAL DE PALMANYOLA P-0700002-I 30.000,00 

AJUNTAMENT DE PETRA P-0704100-G 30.000,00 

AJUNTAMENT DE SA POBLA P-0704400-A 30.000,00 

AJUNTAMENT DE POLLENÇA P-0704200-E 30.000,00 

AJUNTAMENT DE PORRERES P-0704300-C 30.000,00 

AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT P-0704500-H 30.000,00 

AJUNTAMENT DE SES SALINES P-0705900-I 30.000,00 

AJUNTAMENT DE SANT JOAN P-0704900-J 30.000,00 

AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ P-0705100-F 30.000,00 

AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA P-0705300-B 
30.000,00 

AJUNTAMENT DE SANTA 
MARGALIDA 

P-0705500-G 
30.000,00 

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA 
DEL CAMÍ 

P-0705600-E 
30.000,00 

AJUNTAMENT DE SANTANYÍ P-0705700-C 30.000,00 

AJUNTAMENT DE SELVA P-0705800-A 30.000,00 

AJUNTAMENT DE SENCELLES P-0704700-D 30.000,00 

AJUNTAMENT DE SINEU P-0706000-G 30.000,00 

AJUNTAMENT DE SÓLLER P-0706100-E 30.000,00 

AJUNTAMENT DE SON SERVERA P-0706200-C 30.000,00 

AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA P-0706300-A 30.000,00 

AJUNTAMENT DE VILAFRANCA P-0706500-F 30.000,00 

  1.590.000,00 
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5.- Autoritzar una despesa per import d'un milió cinc-cents noranta mil euros 
(1.590.000,00 €) amb càrrec a la partida pressupostària 65.94310.76204 del pressupost 
de 2016 per a la concessió d’ajudes d’aquest Pla Especial.  

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

 
7.-  Una vegada aprovat definitivament el Pla Especial  i concedides les ajudes, disposar 
la quantitat de 1.590.000,00 euros de la partida pressupostària 65.94310.76204 del 
pressupost de 2016 i que la diferència entre l’autoritzat i el disposat reverteixi a la 
partida pressupostària. 
 
8.1- Amb càrrec a aquesta ajuda es podran presentar el nombre i tipus de vehicles que es 
consideri oportú, però la quantitat màxima subvencionable per a cada municipi serà la 
que es fa constar a l’apartat 4 d’aquest acord. Una vegada presentades les sol·licituds i 
la resta de la documentació per part dels ajuntaments, el Ple del Consell de Mallorca 
aprovarà el destí de l’ajuda a cada vehicle. Els vehicles se subvencionaran segons 
l’ordre de preferència assenyalat pel President de la Corporació Local al document que 
figura com Annex 0. Si el pressupost del vehicle o de la suma de tots els vehicles 
presentats és d’import inferior a l’ajuda concedida, aquesta es reduirà automàticament a 
l’import de les actuacions presentades. En cas que l’import dels pressuposts sigui 
superior a l’ajuda concedida, la diferència anirà a càrrec de l’ajuntament.   
 
8.2.- Aprovat definitivament aquest Pla Especial, l’ajuntament interessat ha de presentar 
la següent documentació: 
 
-Declaració de preferència dels vehicles a subvencionar (Annex 0). 
 
-Pressupost del vehicle o vehicles a adquirir (Annex V). 
 
-Memòria explicativa per a cada vehicle de la finalitat per a la qual s'emprarà. 
 
-Declaració responsable amb relació al règim de concertació de les ajudes per a 
l'adquisició de vehicles (Annex II). 
 
8.3.- El termini per presentar la documentació prevista al punt anterior serà de dos (2) 
mesos des de la recepció per part de l’ajuntament de la comunicació de l’aprovació 
definitiva del Pla Especial.  
 
8.4.- Si la presentació de tota la documentació del punt 8.2 no reuneix els requisits 
establerts en aquest Pla Especial, o en el cas que es consideri necessari sol·licitar a 
l’ajuntament interessat aclariment o ampliació d’informació sobre qualsevol extrem 
relacionat amb el Pla Especial, el Departament de Desenvolupament Local requerirà a 
l’interessat perquè ho esmeni en el termini improrrogable de deu dies hàbils. 
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8.5.- La presentació correcta en el termini establert, o dintre del termini per esmenar, per 
part de les Corporacions Locals interessades dels corresponents documents de l’apartat 
8.2 d'aquest acord d’aprovació de les ajudes, s’entendrà com acceptació de l’ajuda. 
 
En cas contrari, la no presentació correcta en el termini establert, o dintre del termini per 
esmenar, s’entendrà com a renúncia de l’ajuda concedida o pèrdua del dret a l’ajuda 
concedida, si es tracta de la no presentació o de la presentació amb deficiències de 
l’Annex II. 
 
9.- Aplicar aquestes ajudes en una quantia màxima de 1.590.000,00 euros de la partida 
pressupostària 65.94310.76204 del pressupost de 2016. 
 
10.- Aprovar els models normalitzats següents: 
 
-Declaració de preferència dels vehicles a subvencionar (Annex 0). 
-Declaració responsable amb relació al règim de concertació de les ajudes del Pla 
Especial (Annex II) 
-Declaració responsable amb relació a les normes del Pla Especial en fase de justificació 
de despeses (Annex III). 
-Certificat d'adjudicació del subministrament (Annex IV). 
-Pressupost del vehicle o vehicles a adquirir (Annex V). 
 
11.- Els ajuntaments i entitats locals menors beneficiaris de les ajudes estaran obligats a: 
 

11.1.1.- Adjudicar l'adquisició del vehicle o vehicles i comunicar-ho al Consell 
de Mallorca en un termini de tres (3) mesos des de la recepció de la comunicació de 
l’assignació de les ajudes del Pla especial als vehicles sol·licitats, havent de presentar el 
corresponent certificat d’adjudicació de cada un dels subministraments (Annex IV).  I a 
acabar les actuacions i justificar les despeses al Consell fins a dia 31 de juliol de 2017.  

 
Per a la justificació de l'ajuda s’ha de presentar la següent documentació: 
 
a) Factura original de l’empresa que hagi fet el subministrament del vehicle o 

vehicles. No es pot emplenar la factura sobre una fotocòpia del model original de 
factura que empri l’empresa; el logotip i la resta de dades de l’empresa han de figurar 
amb la tipologia original. 
 

En lloc de la factura original també es pot trametre una fotocòpia de la mateixa, la 

qual ha d’estar acarada pel secretari de la Corporació i s’ha d’acreditar, bé en el cos 

de la factura fotocopiada per mitjà d’una diligència signada per l’esmentat 

funcionari, bé a través d’un certificat expedit pel mateix funcionari, que la factura no 

s’ha emprat ni s’emprarà com a justificant per al cobrament d’una altra ajuda. 
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La factura haurà d’estar aprovada per part de l’òrgan competent de l’ajuntament: 
Aquesta aprovació es podrà acreditar bé per mitjà d’una diligència del secretari de la 
Corporació en el cos de la factura, bé per un certificat expedit pel funcionari esmentat. 
 

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

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

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

 
c) Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades que 

ha de contenir una relació classificada de les despeses i inversions de l’activitat, amb 
identificació del creditor i del document, l’import, la data d’emissió i, si s’escau, la data 
de pagament. 

 
d) Una relació detallada d’altres ingressos o subvencions que, si s’escau, hagin 

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

e) Declaració responsable del fet que el vehicle o vehicles adquirits i facturats 
objecte de la subvenció s’ajusten als preus de mercat. (Annex III) 
 

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

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

Una vegada adjudicada l’adquisició del vehicle o dels vehicles, l’ajuda quedarà 
reduïda de manera automàtica proporcionalment al percentatge de baixa que, si s’escau, 
es produeixi, i els pagaments es faran sobre la quantitat de subvenció que resulti 
aplicada sobre el pressupost adjudicat. El Ple del Consell de Mallorca reduirà les ajudes 
concedides en aquest Pla Especial derivades de l'adjudicació del vehicle o vehicles. 
 
Una vegada finalitzada l'activitat objecte de l’ajuda, el servei responsable del 
Departament emetrà un informe d'avaluació i de comprovació relatiu a si l’ajuda 
concedida compleix els requisits i s’ajusta a la finalitat del Pla Especial. 
 
11.1.2.- En tot cas, amb la finalitat de comprovar que es mantenen les circumstàncies 
legalment fixades per al cobrament de la subvenció, abans de fer-se efectiu el pagament 
per part del Consell s’haurà de presentar, a requeriment del mateix Consell, la següent 
documentació respecte de tots els beneficiaris d’actuacions objecte de subvenció: 
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a) Certificat del secretari municipal que l’ajuntament es troba al corrent en el 

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

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

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

justificada sigui inferior a la concedida l’import a subvencionar s’ha d’ajustar amb el 
finalment justificat. En cas que l’import del vehicle o vehicles a adquirir sigui superior a 
l’ajuda concedida, la diferència anirà a càrrec de l’ajuntament. 

 
11.2.- Fer constar el patrocini del Departament de Desenvolupament Local del 

Consell de Mallorca en les actuacions. En especial, ha de figurar en un lloc visible del 
vehicle o vehicles que l'adquisició ha estat subvencionada pel Consell de Mallorca, amb 
l'anagrama, la llegenda i les mides que indiqui el Consell de Mallorca.    

 
11.3.- Comunicar al Departament de Desenvolupament Local del Consell de 

Mallorca, en qualsevol moment, l’obtenció de subvencions o ajudes per a la mateixa 
finalitat i no consignades en la sol·licitud. 

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

de subvencions, i la resta de normes concordants. 
  

11.5.- La resta d’obligacions que es preveuen en l’article 10 del vigent 
Reglament de subvencions i ajudes econòmiques del Consell de Mallorca (BOIB núm. 
132, de dia 3 de novembre de 2001). 

 
12.- Les ampliacions dels terminis establerts en aquest Pla Especial es regirà pel que 
disposa l’article 49 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. En tot cas, les 
sol·licituds d’ampliació de terminis han de tenir entrada oficial al Consell de Mallorca 
amb una antelació mínima de cinquanta (50) dies naturals a la data de la seva 
finalització. S’autoritza el Conseller executiu de Desenvolupament Local per a la 
resolució de les peticions d’ampliacions de terminis. Ni aquestes ampliacions de 
terminis, ni la subsanació de deficiències, no podran ser posteriors a dia 31 de desembre 
de 2017. 
 
13.- Comunicar individualment el contingut d’aquest acord definitiu juntament amb la 
proposta d’ajuda que li correspongui a cada ajuntament. 
 
14.- Una vegada finalitzats els terminis màxims d’execució i justificació de les ajudes, 
tenint en compte les ampliacions, es produirà la pèrdua del dret per part del beneficiari a 
l’obtenció de l’ajuda, donant per finalitzat aquest Pla Especial. 
 
15.- El Consell de Mallorca, en compliment del previst als articles 17, 18 i 20 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, remetrà a la base de dades 
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nacional de subvencions informació sobre l’aprovació inicial i definitiva d’aquest Pla 
Especial i de les resolucions de concessió que es derivin i es publicarà en el BOIB per 
conducte d’aquesta base de dades. 

ANNEX 0 
 

 
PLA ESPECIAL D'AJUDES 2016-2017 PER A L'ADQUISICIÓ DE VEHICLES 
100% ELÈCTRICS PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE COMPETÈNCIA 
MUNICIPAL  
 
 
 

I. ENTITAT: ........................................ 
 

II. ORDRE DE PREFERÈNCIA DELS VEHICLES A ADQUIRIR 
 

1. ................................................... 
2. ................................................... 
3. ................................................... 
4. ................................................... 
5. ................................................... 

 
 
 
                       ......................., ....... d.......................... de 2016 
 
 BATLE/SSA-PRESIDENT/A 
 

ANNEX I 
 
RÈGIM DE CONCERTACIÓ DEL PLA ESPECIAL D'AJUDES 2016-2017 A 
LES CORPORACIONS LOCALS DE MALLORCA PER A L'ADQUISICIÓ DE 
VEHICLES 100 % ELÈCTRICS PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE 
COMPETÈNCIA MUNICIPAL  
 
  
1.- Objecte. 
 
Definir les condicions específiques de concessió i gestió de les ajudes als ajuntaments 
de Mallorca que es derivin del Pla Especial. 
 
Les actuacions que es podran finançar amb les ajudes d’aquest Pla Especial seran 
vehicles 100% elèctrics per a la prestació de serveis de competència municipal.  
 
Cada ajuntament o entitat local menor, amb càrrec a l'ajuda prevista al punt 4 de l'acord 
d'aprovació de les ajudes, pot sol·licitar el nombre i tipus de vehicles 100% elèctrics que 
consideri oportú. 
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Les ajudes d'aquest Pla Especial són compatibles amb altres ajudes o subvencions de 
qualsevol altra administració pública o entitat privada. 
 
2.- Quantia. 
 
El pressupost total que es destinarà serà de 1.590.000,00 d’euros amb càrrec a la partida 
pressupostària 65.94310.76204 del pressupost de despeses de 2016.  
 
3.- Beneficiaris. 
 
Tots els ajuntaments de Mallorca (excepte Palma) i l’entitat local menor de Palmanyola. 
 
4.- Determinació de l’ajuda. 
 
L’ajuda es determinarà de la forma següent: 
 
Una quantitat fixa per a tots els ajuntaments de 30.000,00 euros. 
 
5.- Resolució de les ajudes. 
 
1.- La resolució de les ajudes es farà en el mateix acte que aprovi aquest Pla Especial i 
la seva regulació, d’acord amb el criteri establert al punt anterior. 
 
2.- Els ajuntaments beneficiaris rebran, quan el Pla Especial tengui caràcter definitiu, 
juntament amb la notificació de l’aprovació d’aquestes ajudes, la corresponent 
notificació de les ajudes que els corresponen. 
 
3.- L’efectivitat de les concessions d’aquestes ajudes quedarà condicionada a la seva 
acceptació per part dels ajuntaments beneficiaris, en els termes següents: 
 
La presentació correcta en el termini establert, o dintre del termini per esmenar, per part 
de les Corporacions Locals interessades del corresponents documents de l’apartat 8.2 de 
l’acord d’aprovació de les ajudes, s’entendrà com acceptació de l’ajuda. 
 
En cas contrari, la no presentació correcta en el termini establert, o dintre del termini per 
esmenar, s’entendrà com a renúncia de l’ajuda concedida o pèrdua del dret a l’ajuda 
concedida, si es tracta de la no presentació o de la presentació amb deficiències de 
l’Annex II. 
 
Amb càrrec a aquesta ajuda es podran presentar el nombre i tipus de vehicles que es 
consideri oportú, però la quantitat màxima subvencionable per a cada municipi serà la 
que es fa constar a l’apartat 4 d’aquest acord. Una vegada presentades les sol·licituds i 
la resta de la documentació per part dels ajuntaments, el Ple del Consell de Mallorca 
aprovarà el destí de l’ajuda a cada vehicle. Els vehicles se subvencionaran segons 
l’ordre de preferència assenyalat pel President de la Corporació Local al document que 
figura com Annex 0. Si el pressupost del vehicle o de la suma de tots els vehicles 
presentats és d’import inferior a l’ajuda concedida, aquesta es reduirà automàticament a 
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l’import de les actuacions presentades. En cas que l’import dels pressuposts sigui 
superior a l’ajuda concedida, la diferència anirà a càrrec de l’ajuntament.   
 
6.- Característiques tècniques que ha de reunir el vehicle o vehicles. 
 
Les característiques tècniques que ha de reunir el vehicle o vehicles que s'adquireixin 
amb càrrec a l'ajuda d'aquest Pla Especial seran les següents: 
 
MÍNIMES 
 

- Els vehicles hauran de ser de propulsió 100% elèctrica (VE). 
- Haurà de ser vehicle complet. 
- Període mínim de garantia: 5 anys per a turismes i furgonetes, i sempre el que 

ofereixi el fabricant a la seva oferta comercial. 
- Es contempla l’adquisició de vehicles de totes les categories (L, M, N, especials) 
- Els vehicles hauran d’estar homologats d'acord amb la normativa que resulti 

d’aplicació segons la categoria del vehicle (homologació europea, nacional o 
individual). 

- Els vehicles s’hauran de subministrar amb els corresponents sistemes de càrrega 
(cablejat, reguladors i endolls) tipus Schuko i Mennekes (en cas que el vehicle 
l’admeti).  

- Els vehicles es lliuraran amb la corresponent roda de recanvi o sistema contra 
punxades (per a vehicles en el quals és obligatori), triangle de senyalització i 
armilla reflectant. 

- En cas de vehicle N1, amb un extintor capacitat 3kg, ubicat a l’interior de la 
cabina, convenientment anclat a un lloc on no entorpeixi l’habitacle del 
conductor i passatger, segons normativa vigent. 

- En el cas de vehicles amb maquinària incorporada, documentació tècnica sobre 
el seu funcionament (manual d’instruccions de funcionament, de manteniment, 
plànols, etc) 

- En cas necessari, preinstal·lació d’emissora de ràdio  
- En cas necessari, instal· lació de senyals V1 (vehicle prioritari) o V2 (vehicle 

especial) homologades.  
- No s’admetran vehicles que hagin sofert modificacions no autoritzades o que 

impliquin pèrdua de resistència de la seva estructura. 
- Hauran de dur el distintiu aprovat pel Ministeri competent en la matèria com a 

vehicle elèctric. 
      -   El preu ha d'incloure la rotulació del vehicle o vehicles amb l'anagrama de la  
 Corporació Local i del Consell de Mallorca en els termes del punt 11.2 de 
 l'acord d'aprovació de les ajudes. 
   
OPCIONALS/ADDICIONALS 
 

- Sistema de càrrega wallbox doméstic, amb connexió Schuko i Mennekes.  
- El temps total de recàrrega no hauria de ser superior a 8h, valorant-se el menor 

temps possible. 
- Maniobrabilitat.  
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- Major capacitat de les bateries, major cicle de càrrega i menor temps de 
recàrrega. 

- Autonomia (en km) del vehicle declarada pel fabricant. 
- Instal·lació d’aire condicionat (en cas que no vengui de sèrie). 
- Termini de garantia.  
- Claus addicionals. 
- Cost de matriculació assumit per l’adjudicatari. 
- Endoll de càrrega ràpida. 
- Capacitat i càrrega útil (per a vehicles N1). 
- Nombre de places (per a vehicles lleugers). 
- Velocitat màxima del vehicle. 
- Sistema de frenada regeneratiu. 
- Pendent màxima que el vehicle és capaç de superar. 

 
7.- Període de vigència.  
 
1.- El període de vigència de les actuacions derivades de les ajudes d’aquest Pla 
comprèn entre el dia de l’aprovació definitiva del Pla Especial fins al dia 31 de 
desembre de 2017. Les actuacions es podran realitzar indistintament en el 2016 i en el 
2017 fins a dia 31 de juliol de 2017. 
 
2.- El Departament de Desenvolupament Local és el centre gestor responsable del 
seguiment d’aquestes ajudes. 
 
8.- Pagament. 
 
Una vegada adjudicada l’adquisició del vehicle o vehicles, l’ajuda quedarà reduïda de 
manera automàtica proporcionalment al percentatge de baixa que, si s’escau, es 
produeixi, i els pagaments es faran sobre la quantitat de subvenció que resulti aplicada 
sobre el pressupost adjudicat. El Ple del Consell de Mallorca reduirà les ajudes 
concedides en aquest Pla Especial derivades de l'adjudicació del vehicle o vehicles. 
  
9.- Justificació. 
 
1.- Per a la justificació de les despeses els ajuntaments beneficiaris i l’entitat local 
menor de Palmanyola hauran de presentar els documents prevists al punt 11 de l’acord 
d’aprovació de les ajudes. 
 
2.- Les corporacions locals beneficiàries de les ajudes disposaran fins a dia 31 de juliol 
de 2017 per remetre al Consell de Mallorca la justificació de les actuacions objecte de 
l’ajuda.  
 
3.- Si una vegada finalitzat el termini de justificació, aquesta no s’hagués presentat, es 
procedirà a requerir a les corporacions locals beneficiàries perquè la presentin en el 
termini improrrogable de quinze dies hàbils, comptadors des del dia següent al de la 
notificació de l’escrit de requeriment, amb l’advertència que de no presentar la 
justificació es procedirà a la revocació de l’ajuda amb la consegüent obligació de 
reintegrament en el cas que s’hagués anticipat el pagament. 
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4.- En el supòsit que l’ajuntament beneficiari no justifiqui la totalitat de l’import atorgat, 
havent presentat la justificació final de l’actuació, es procedirà d’ofici a la reducció a la 
baixa de l’ajuda i a la revocació de la part no justificada. 
 
10.- Tancament i liquidació del Pla Especial.  
 
Una vegada finalitzats els terminis màxims d’execució i justificació de les ajudes, tenint 
en compte les ampliacions, es produirà la pèrdua del dret per part del beneficiari a 
l’obtenció de l’ajuda, donant per finalitzat aquest Pla Especial. 
 
11.- Informe d'avaluació i comprovació. 
 
Una vegada finalitzada l'activitat objecte de l’ajuda, el servei responsable del 
Departament emetrà un informe d'avaluació i de comprovació relatiu a si l’ajuda 
concedida compleix els requisits i s’ajusta a la finalitat del Pla Especial. 
 
12.- Publicitat. 
 
El Consell de Mallorca, en compliment del previst als articles 17, 18 i 20 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, remetrà a la base de dades 
nacional de subvencions informació sobre l’aprovació inicial i definitiva d’aquest Pla 
Especial i de les resolucions de concessió que es derivin i es publicarà en el BOIB per 
conducte d’aquesta base de dades. 
 
13.- Règim jurídic. 
 
En tot el que no s’hagi previst en aquestes normes seran d’aplicació la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, Reguladora de les bases del règim local; el R. Decret Legislatiu 781/1986, de 18 
d’abril, que aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim 
local; la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera; el text refós de la Llei reguladora de las hisendes locals, aprovat pel R. Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març; la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú; el R. Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, de contractes del sector públic; la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions; el R. Decret 887/2006, pel qual s’aprova el 
reglament que desenvolupa la Llei general de subvencions; el Reglament de 
subvencions i ajudes econòmiques del Consell de Mallorca, aprovat per acord del Ple de 
dia 26 de juliol de 2001 i publicat al BOIB núm. 132, de 3 de novembre de 2001, a més 
de la normativa de dret públic que hi sigui d’aplicació. 
 
 
ANNEX II 
 
MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE AMB RELACIÓ AL RÈGIM DE 
CONCERTACIÓ DE LES AJUDES DEL PLA PER A L'ADQUISICIÓ DE 
VEHICLES 100 % ELÈCTRICS 2016-2017 PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS 
DE COMPETÈNCIA MUNICIPAL. 
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Sr./Sra._______________________________________________________________ 
batle/ssa president/a de l’Ajuntament/Entitat Local Menor de___________________ 
amb domicili a ________________________________________________________ 
actuant en representació de la Corporació, 
 
COMPAREIX 
 
a l’efecte de prestar la declaració responsable sobre els aspectes detallats a continuació i 
 
DECLAR 
 
1. Que l’Ajuntament/Entitat Local Menor de _________________________________ 
no ha demanat cap altra ajuda d’altres institucions públiques o privades per a l’activitat 
objecte de l’ajuda (o, si és el cas, relació de les demanades, amb indicació dels imports). 
 
2. Que l’Ajuntament/Entitat Local Menor de ________________________________ 
està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb el Consell de 
Mallorca. 
 
3. Que l’Ajuntament/Entitat Local Menor de ________________________________ 
està al corrent en el compliment de les obligacions amb l’Agència Tributària de l’Estat. 
 
4. Que l’Ajuntament/Entitat Local Menor de ________________________________ 
està al corrent en el compliment de les obligacions amb la Seguretat Social. 
 

I per tal que així consti davant del Consell de Mallorca a l'efecte de ser beneficiari de 
les ajudes d'adquisició de vehicles elèctrics 2016-2017 realitz la present declaració. 

 
.................................., ........ d ....................... de 2016 

Signat: ................................................... (amb el segell de l’Ajuntament) 
 
 
 
ANNEX III 
MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE AMB RELACIÓ A LES AJUDES DEL 
PLA D'ADQUISICIÓ DE VEHICLES ELÈCTRICS 2016-2017 PER A LA 
PRESTACIÓ DE SERVEIS DE COMPETÈNCIA MUNICIPAL. 
  
Sr./Sra.______________________________________________________________ 
batle/ssa president/a de l’Ajuntament/Entitat Local Menor de ______________ amb 
domicili a __________________________________________________actuant en 
representació de la Corporació, 
 
COMPAREIX 
 
a l’efecte de prestar la declaració responsable sobre els aspectes detallats a continuació i 
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DECLAR 
 
1. Que les actuacions realitzades i facturades objecte de l’ajuda han estat executades de 
conformitat als preus de mercat. 
 
2. Que les despeses que figuren a la relació prevista a l’apartat 11 de l’acord 
d’aprovació definitiu del Pla Especial corresponen sense cap dubte a l’activitat objecte 
de subvenció. 
 
3. Que l’Ajuntament/Entitat Local Menor de _________________________________ 
no recupera ni compensa l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA). 
 
I per tal que així consti davant del Consell de Mallorca a l'efecte de justificar el cost de 
les activitats realitzades amb relació a les ajudes per a l'adquisició de vehicles elèctrics 
2016-2017 realitz la present declaració. 
 
................................, ........ d ....................... de 2016 
Signat: ................................................... (amb el segell de l’Ajuntament) 
 

                                                                                        

ANNEX IV 
 
PLA ESPECIAL PER A L'ADQUISICIÓ DE VEHICLES 100 % ELÈCTRICS 2016-
2017 PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE COMPETÈNCIA MUNICIPAL. 
 

CERTIFICAT D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE 
SUBMINISTRAMENT 
 
.                                                                                                                             

Sr./Sra.:  

Secretari / a  
de 

 

 
CERTIFIC: que aquesta Entitat ha adjudicat el contracte de subministrament 

segons les circumstàncies que a continuació s’expressen: 
 

ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 

SUBMINISTRAMENT:  
 
AJUNTAMENT: 

PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ: 

ÓRGAN DE CONTRACTACIÓ: 

CONTRACTISTA: 
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CIF CONTRACTISTA: 

DATA DE L’ADJUDICACIÓ: 
 

FINANÇAMENT 

ENTITATS 
PRESSUPOST DEL 
SUBMINISTRAME

NT 

AJUDA 
APROVAD

A 

ADJUDICACIÓ 
DEL 

SUBMINISTRAME
NT 

BAIX
A 

CONSELL DE 
MALLORCA 

    

AJUNTAMEN
T 

    

TOTALS     
 
 
I perquè així consti, i per a la seva remissió al Consell de Mallorca, expedeix el present 
certificat, amb el vist i plau del batle/ssa, a                            ,  a        de                de 
2016. 

 
Vist-i-plau        

EL BATLE / LA BATLESSA   EL SECRETARI / LA 
SECRETÀRIA 
 
 
Sgt.:                                                                       
ANNEX V 
 
PRESSUPOST DEL VEHICLE O VEHICLES A ADQUIRIR EN EL MARC DEL 
PLA ESPECIAL D'AJUDES PER A L'ADQUISICIÓ DE VEHICLES 100 % 
ELÈCTRICS  2016-2017 PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE COMPETÈNCIA 
MUNICIPAL. 
  
Sr./Sra.______________________________________________________________ 
batle/ssa president/a de l’Ajuntament/Entitat Local Menor de ______________ amb 
domicili a __________________________________________________actuant en 
representació de la Corporació, 
 
DECLARA 
 
Que el pressupost del vehicle o vehicles a adquirir en el marc del Pla Especial per a 
l'adquisició de vehicles 100 % elèctrics per a la prestació de serveis de competència 
municipal és el següent: 
 
Tipus de vehicle: ............................................................................................................. 
Import del pressupost, IVA inclòs: ................................................................................. 
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Tipus de vehicle: ............................................................................................................. 
Import del pressupost, IVA inclòs: ................................................................................. 
 
Tipus de vehicle: ............................................................................................................. 
Import del pressupost, IVA inclòs: ................................................................................. 
 
 
Que el vehicle o vehicles que es volen adquirir amb l'ajuda del Pla Especial del Consell 
de Mallorca per a l'adquisició de vehicles 100 % elèctrics per a la prestació de serveis 
de competència municipal compleix amb les característiques tècniques mínimes 
previstes al punt 3.2 de l'acord d'aprovació del Pla Especial i es destinarà o destinaran a 
un servei o serveis de competència municipal. 
 
................................, ........ d ....................... de 2016 
 
 
 
Signat: ................................................... (amb el segell de l’Ajuntament) 
 
 

El Sr. FONT (conseller executiu de Desenvolupament Local) explica que aquesta és una convocatòria de 
la qual ja s’ha parlat en moltes ocasions. De fet, en el Ple passat el Grup Popular va formular una 
pregunta al respecte i pogué explicar un poc en què consistiria aquest Pla Especial. 

Així doncs, avui duen l’aprovació inicial d’un Pla Especial que distribueix 30.000 euros a cada 
ajuntament, exceptuant el de Palma i l’entitat local menor de Palmanyola, per a l’adquisició de vehicles 
100% elèctrics. 

Destaca que aquest Pla Especial és una aposta ferma del Consell de Mallorca, emmarcada dins la lluita 
contra el canvi climàtic, per fomentar l’ús de vehicles 100% elèctrics que contaminen menys quant a 
emissions de gasos contaminants com és el CO2. 

Els terminis d’aquesta convocatòria són exactament els mateixos que varen aprovar el mes passat, és a 
dir, que la inversió ha d’estar feta a dia 30 d’octubre i ressalta que l’adquisició d’aquests vehicles 
requereix d’una tramitació relativament senzilla per als ajuntaments i no han de fer cap tipus de projecte 
previ. 

Puntualitza que se’n podrà adquirir qualsevol tipus de vehicle que sigui elèctric (cotxes, furgonetes, 
motos i, fins i tot, vehicles industrials) i si el cost és superior als 30.000 euros, la diferència l’haurà 
d’assumir l’ajuntament. 

Per concloure, reitera que amb aquesta convocatòria s’està fent una aposta per lluitar contra el canvi 
climàtic i puntualitza que s’està fent feina per intentar que, si és possible, enguany tots els ajuntaments de 
Mallorca estiguin adherits al Pacte de Batles i l’any que ve fer-hi feina per la lluita contra el canvi 
climàtic. 

La Sra. SERRA (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) anuncia que el seu Grup votarà a favor d’aquest 
punt perquè consideren que, tot allò que se faci en benefici dels ajuntaments, és una cosa bona. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
 
DEPARTAMENT DE MODERNITZACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA 
 
PUNT 18. MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA 2016. 
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Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament de 
Modernització i Funció Pública que diu: 
 

PROPOSTA D'ACORD 

 

Atesa la necessitat de modificar la vigent plantilla del Consell de Mallorca, aprovada pel 
Ple, en sessió realitzada dia 23 de desembre de 2015 (BOIB núm. 187, de 26-12-2015), 
per tal d’incorporar-hi i adaptar les places corresponents als llocs de treball que es creen 
o modifiquen com a conseqüència de la tramitació de la modificació de la vigent 
Relació de Llocs de Treball, les quals no poden ser ajornades a l’exercici pressupostari 
següent, degut a la necessitat de procedir a la seva cobertura urgent, a més de dur a 
terme algunes correccions puntuals. 

   

Atès allò que en relació a la plantilla de personal preveu l'article 90 de la Llei 7/1985 de 
2 d'abril, reguladora de les bases de Règim Local, i l'article 8.1.p) de la Llei 8/2000 de 
27 d'octubre, de consells insulars, en relació amb la lletra a) de l'article 1 del Decret 
d'organització del Consell de Mallorca de 10 de juliol de 2015 (BOIB núm. 109, de 18-
07-2015). 

 

Atès que l'increment de la despesa que implica la modificació de plantilla es pot 
compensar amb despeses d'altres unitats, d'acord amb allò que preveu l'apartat 2,a) de 
l'article 126 del text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, 
aprovat pel Reial Decret legislatiu 781/1986 de 18 d'abril.  

 

Atès allò que en relació al procediment per a l'aprovació de la modificació de la plantilla 
preveu l'article 112 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de Règim 
Local, i l'article 169 del Reial Decret legislatiu 2/2004 de 5 març, pel qual s'aprova el 
text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, en aplicació de l'article 126.3 del 
Reial Decret legislatiu 781/1986 de 18 d'abril. 

 

La consellera executiva de Modernització i Funció Pública del Consell de Mallorca 
eleva al Consell Executiu per a la posterior aprovació del Ple la següent proposta 
d'acord: 

 

1r.- APROVAR inicialment el projecte de modificació de la vigent plantilla de personal 
del Consell de Mallorca per a l'any 2016, amb efectes de dia 1 del mes següent a la 
publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de l’acord d’aprovació definitiva, en 
els termes que es recullen a continuació i elevar-lo al Ple per acordar-ne l'aprovació.  
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MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DEL CONSELL DE MALLORCA 
DE L´EXERCICI 2016 

PERSONAL FUNCIONARI     

      

ESCALA: HABILITACIÓ NACIONAL     

Subescala: Secretaria     

Classe: Primera     

CATEGORIES 
 Grup On 

diu  
Ha de 

dir   

 Secretari -ària superior A1 3 2   

Subescala: Intervenció –Tresoreria     

Classe: Segona     

CATEGORIES 
 Grup On 

diu  
Ha de 

dir   

 Intervenció - Tresoreria entrada A1 1 2   

ESCALA: ADMINISTRACIÓ GENERAL     

Subescala:  Administrativa     

CATEGORIES 
 Grup On 

diu  
Ha de 

dir   

 
Administratiu -iva  administració 
general 

C1 37  38  
 

Subescala: Auxiliar     

CATEGORIES 
 Grup On 

diu  
Ha de 

dir   

 Auxiliar Administració General C2 163  165   

ESCALA: ADMINISTRACIÓ ESPECIAL      

Subescala: Tècnica     

Classe: Tècnica Superior     

CATEGORIES  Grup On Ha de  
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diu  dir  

 Arquitecte -a superior A1 23 24  

 Enginyer -a de camins canals i ports A1 13 14  

 Tècnic –a superior A1 38 39  

 Tècnic –a superior de formació A1 2 3  

 Tècnic –a superior economista A1 8 10  

Subescala: Tècnica     

Classe: Tècnica Mitja     

CATEGORIES 
 Grup On 

diu  
Ha de 

dir   

 Enginyer -a tècnic -a A2 5 4  

 Enginyer -a tècnica obres públiques A2 9 10  

 Tècnic –a GM joventut A2 2 3  

 
Tècnic –a de GM de gestió 
econòmica 

A2 6 9 
 

 Tècnic –a de grau mitjà A2 27 26  

 
Tècnic –a de grau mitjà 
d'emergències 

A2 2 4 
 

Classe: Tècnica Auxiliar      

CATEGORIES 
 Grup On 

diu  
Ha de 

dir   

 Delineant C1 7  6   

Subescala: Serveis Especials     

Classe: Comeses Especials     

CATEGORIES 
 Grup On 

diu  
Ha de 

dir   

 Auxiliar de tresoreria C2 2 1  

 Guarda de Camp C2 0 3  
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 Operador -a de comunicacions C2 11 10  

 Recepcionista - Telefonista AP 4 3  

Subescala: Serveis Especials     

Classe: Extinció d'Incendis     

CATEGORIES 
 Grup On 

diu  
Ha de 

dir   

 Suboficial –a C1 2  1   

PERSONAL LABORAL     

CATEGORIES 
 Grup On 

diu  
Ha de 

dir   

 Guarda de Camp C2 3 0  

 

2n- Aquest acord aprovatori serà considerat com a definitiu si no es produeixen 
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública de 15 dies hàbils 
comptadors de l’endemà de la data d’inserció d’aquest anunci al Butlletí Oficial de les 
Illes Balears, d’acord amb el que disposa l’article 112.3 de la llei 7/85 de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de Règim Local, i també a l’art. 169 del Text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals. 

 

Es debat conjuntament amb el punt núm. 19. 

La Sra. PALOMINO (consellera executiva de Modernització i Funció Pública) explica, pel que fa al punt 
núm. 18, que avui presenten una modificació de plantilla que, com a instrument de gestió pressupostària i 
fiscalització, ha estat necessària per adaptar-la a la modificació d’RLT del punt núm. 19. 

En concret, la modificació recull l’increment de 9 places de nova creació, les quals es creen amb la 
finalitat de millorar l’eficiència en la gestió econòmica per modernitzar i agilitar els procediments 
administratius i, en definitiva, per millorar l’eficiència en els serveis públics. 

D’acord amb l’informe que figura en l’expedient administratiu, aquestes noves accions representen un 
increment del pressupost per a l’any 2016 de 168.954,65 €, corresponents a 4 mesos, i una despesa per a 
l’any 2017 de 506.863,82 €. 

També es produeixen modificacions en la plantilla a conseqüència de la reconversió de 9 llocs de feina, 
que intenten cobrir mínimament les necessitats que tenen, en aquests moments, els diferents 
departaments. 

En l’informe econòmic inclòs en l’expedient administratiu també figura el cost d’aquestes reconversions 
que per a l’any 2016 és de 5.003,54 € corresponents a 4 mensualitats i una despesa per a 2017 de 
15.010,58 €. 

Així mateix hi ha altres quatre modificacions en la plantilla, dues de les quals són correccions d’errades 
detectades procedents d’anys anteriors i altres dues que suposen un canvi de categoria. Aquestes darreres 
modificacions tenen incidència en la plantilla però no tenen repercussió econòmica ni pressupostària. 
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Amb relació al punt núm. 19, de modificació de l’RLT, i abans de començar a explicar les diferents 
modificacions, vol expressar el seu agraïment als funcionaris que han treballat en l’elaboració d’aquest 
document que avui presenten i a la part social per la seva implicació en el procés i pel seu esperit 
negociador.  

Gràcies a això, avui poden presentar una modificació d’RLT amb un ampli suport per part dels 
representants dels treballadors, una RLT que és una eina de gestió de recursos humans que necessita 
adaptar-se a la realitat i a les necessitats de la institució així com esmenar incongruències i errors propis 
per la complexitat que comporta la seva elaboració. 

La modificació l’han dividida en tres blocs. El primer consisteix en l’adaptació a la nova estructura del 
Consell de Mallorca, que ha generat la necessitat de fer una reordenació dels recursos humans del Consell 
de Mallorca.  

El segon bloc és conseqüència de peticions dels diferents departaments així com peticions per part dels 
sindicats. Aquest bloc l’han subdividit en 3 apartats, el primer dels quals és la modificació de 
complements d’una sèrie de llocs de feina, uns derivats de l’eliminació de greuges existents en llocs 
d’igual o similar contingut i de funcions anàlogues i altres derivats de l’increment de funcions assignades 
i d’assumir un major grau de responsabilitat, tot això derivat de la nova reestructuració del Consell de 
Mallorca. 

El segon apartat d’aquest segon bloc són les 9 places de nova creació de les quals ha parlat anteriorment i 
el darrer apartat d’aquest bloc és la reconversió de les 9 places que també han estat comentades abans. 

El tercer bloc de modificacions és l’adaptació a la Llei 4/2016, de 6 d’abril, per a la recuperació de l’ús 
del català en l’àmbit de la funció pública. 

Destaca, en aquest punt, que aquesta modificació de l’RLT és transitòria perquè, una vegada elaborat el 
catàleg de funcions, volen presentar una RLT nova i completa on s’adaptin els complements a criteris 
objectius i que s’homogeneïtzin categories, titulacions i jornades. 

Recorda que abans ha fet referència a la negociació duita a terme respecte a l’RLT i assenyala que vol 
informar el Ple de les reunions celebrades. En concret, se’n celebraren 4 en el mes de març i 1 en el mes 
d’abril. 

La negociació ha conduït a la presentació d’aquest document, el qual va ser votat per separat. En primer 
lloc, es tracta del document núm. 3 que consta en l’expedient administratiu, que conté l’adscripció dels 
llocs derivats de la nova estructura, la reconversió de llocs de feina i les places de nova creació, i que va 
ser aprovat per unanimitat en la mesa de negociació. 

Per altra banda, el document núm. 4 de l’expedient administratiu, que conté les modificacions de 
complements, va ser aprovat pels vots a favor d’UGT, CSI-F i Administració i l’abstenció de Comissions 
Obreres. 

Quant a la reunió de dia 5 d’abril, relata que s’hi va presentar la modificació de l’RLT per adaptar-la a la 
Llei de l’ús del català en l’àmbit de la funció pública i que va ser aprovada per assentiment. 

Respecte a les modificacions econòmiques i pressupostàries a què afecta aquesta modificació d’RLT, diu 
que ja s’ha explicat la part relativa a la plantilla i, pel que fa a modificacions de complements, se calcula 
un increment en el pressupost d’enguany de 39.785,62 €, corresponents a 5 mesos, i per a l’any 2017 de 
95.485,61 €. 

El Sr. PASTOR (El Pi-Proposta per les Illes) anuncia l’abstenció en positiu del seu Grup i aprofita 
l’avinentesa per agrair el talant de la Sra. Palomino quant al tracte amb l’oposició perquè s’han sentit 
informats i ben tractats. 

Afegeix que fa uns dies li varen fer una proposta perquè, si ja són complicats de per si els temes de 
personal, encara ho són més si no se forma part de les meses negociadores. La proposta consistia en 
estudiar la possibilitat que l’oposició formàs part de les meses negociadores (tant pot ser amb veu i vot 
com just amb veu) per així poder demanar a la part social quina és la seva opinió. 

En aquest cas concret, saben que les modificacions han estat consensuades amb dos dels sindicats però ho 
saben perquè la Sra. Palomino els ho va dir i, per això, apunta la possibilitat de formar part de les meses 
negociadores per tenir més implicació en els temes que afecten el personal de la institució. 
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Per concloure, reitera que el seu Grup s’abstendrà en la votació d’aquest punt però s’ha d’entendre com 
una abstenció en positiu. 

La Sra. RIBOT (Podem Mallorca) exposa que, des del Grup Podem Mallorca, ja han expressat, en 
diverses ocasions, la seva preocupació pel que fa a l’RLT del Consell de Mallorca, que és una eina 
imprescindible per al correcte funcionament de la institució i són ben conscients que, sense una RLT en 
condicions, no aconseguiran un Consell de Mallorca àgil i resolutiu que doni resposta a les necessitats 
dels mallorquins i les mallorquines i seguretat als seus treballadors i treballadores. 

Aquesta modificació transitòria no arregla tots els problemes que l’actual RLT però sí veuen que fixa les 
bases per poder avançar cap a aquest objectiu i, per això, se senten tranquil· litzats de veure que es tracta 
d’una passa que els acosta a allò que varen acordar en el Pacte de Governabilitat; una passa transitòria 
que compta amb tots els informes tècnics, jurídics i d’Intervenció que donen seguretat legal a la 
modificació. 

Així mateix destaca la creació d’una Intervenció Delegada que, sens dubte, és una eina imprescindible per 
agilitar la institució. L’equip de valoració de les expropiacions també els sembla d’extrema urgència i es 
mostren esperançats amb aquests canvis que han de venir seguits, en breu, pel catàleg de funcions i l’RLT 
definitiva, la qual esperen que sigui nova i completa, que resolgui tots els problemes que arrossega el 
Consell de Mallorca en aquesta matèria des de fa massa anys, que s’adapti a la realitat de la institució, 
esmeni errors i elimini greuges i irregularitats que s’hi han anat creant. 

Per acabar, diu que li agradaria mencionar la satisfacció del seu Grup per la recuperació de l’ús del català 
en l’àmbit de la funció pública; un ús que lamentablement es va eliminar i que és de justícia que avui el 
recuperin. 

La Sra. ROIG (PP) s’adreça, en primer lloc, a la Sra. Palomino per donar-li l’enhorabona pel gran suport 
que ha tengut de la part sindical en l’aprovació d’aquesta plantilla i la modificació de l’RLT. 

Tot seguit, manifesta una inquietud del seu Grup. Fa 6 mesos varen dur a aprovació un pressupost, amb 
un increment important de capítol 1 –6 M€–, i avui duen un increment de plantilla i modificacions d’RLT 
que suposaran un increment, de cara l’any 2017, d’uns 600.000 €. La Sra. Palomino també ha plantejat 
que el seu objectiu és dur a aprovació, d’aquí a mig any, un catàleg de funcions i una nova RLT.  

Aleshores, el seu Grup considera que si amb aquesta modificació s’han eliminat greuges amb increment 
de complements –bàsicament el que han fet és apujar tots els complements–, tal vegada hauria estat més 
oportú dur aquesta modificació de complements amb el catàleg de funcions perquè se pot donar el cas 
que, d’aquí a mig any, que quan s’hagin definit les funcions de totes aquestes places –incloses les que 
avui els incrementen els complements–, es tornin a trobar amb una altra pujada perquè és evident que, en 
fer el catàleg de funcions, no abaixaran els complements a places que ja el tenen concedit. 

A més a més, hi ha un altre tema pendent que la Sra. Palomino ja s’ha compromès a solucionar al més 
aviat possible. Aquest tema és reconèixer la carrera professional i, en conseqüència, en reconèixer-la als 
funcionaris de la casa estaran davant un altre increment de capítol 1 i voldria saber fins a quin punt tenen 
previst incrementar la despesa de capítol 1. 

D’altra banda comenta que, si bé varen dur un increment important de capítol 1 (6 M€), resulta que en 
l’informe econòmic diu que aquestes modificacions no necessitaran de cap modificació pressupostària 
perquè hi ha un romanent disponible de crèdits no compromesos, a data d’avui, de 5,5 M€ i, per tant, 
l’increment pressupostari de capítol 1 que varen aprovar no s’ha vist reflectit en la despesa. 

Recalca que els preocupa perquè si hi ha un compromís pressupostari és per fer la corresponent despesa i 
aquest compromís anava lligat a una sèrie de places que estaven dotades i que s’havien de cobrir però 
sembla ser que no estan cobertes en aquest moment. 

Dit això, reitera el seu agraïment per les explicacions que els va oferir en el seu dia sobre aquest tema que 
és molt complex i observa que el seu Grup està totalment d’acord amb un dels temes de modificació de 
plantilla que és la creació d’una nova Intervenció Delegada perquè és cert que se necessita reforçar la 
institució per ser més eficients i més àgils però no estan d’acord amb els motius pels quals se suprimeix la 
plaça de secretari de categoria superior del servei del SAT, que estava creada precisament per donar 
suport directe als ajuntaments més petits, i la reconverteixen en una plaça de tècnic de formació. 

Aclareix que no critiquen que hi hagi una plaça de tècnic que coordini la formació del personal sinó que 
consideren que, si volen ser municipalistes i fer costat als ajuntaments, haurien de cobrir la plaça que 
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eliminen per així donar suport als ajuntaments i insisteix a dir que el seu Grup no comparteix aquesta 
modificació, sense criticar la creació de l’altra plaça. 

Per acabar, li diu a la Sra. Palomino que el Grup Popular espera que aquesta modificació d’RLT i de 
plantilla doni els fruits que ha anunciat al principi, és a dir, que no sigui només per bé de l’equip de 
govern i per bé del personal propi de la casa sinó que realment redundi en una eficiència dels serveis 
públics i, sobretot, que se’n beneficiïn els mallorquins i mallorquines. 

El Sr. PASTOR fa notar que mai no s’hagués pensat que pogués dir que el fet que Podem estigui en el 
govern té una part positiva i és que al Consell de Mallorca el Grup Podem ha imposat el català. 

El Pi-Proposta per les Illes hi està totalment d’acord i potser valdria la pena que Podem entràs a formar 
part de l’executiu del Govern de les Illes Balears perquè tal vegada també l’hi imposarien per a les places 
que convoquin, ja que MÉS per Mallorca és incapaç de fer-ho. 

La Sra. PALOMINO manifesta, en primer lloc, el seu agraïment per l’abstenció positiva del Grup El Pi-
Proposta per les Illes així com les paraules de la Sra. Roig i la Sra. Ribot i diu que a continuació intentarà 
donar resposta a totes les inquietuds que li han estat plantejades pel Grup Popular però abans indica que 
contestarà al Sr. Pastor. 

Li diu que en Comissió Informativa varen tenir ocasió de poder parlar informalment sobre una 
modificació del reglament de meses de negociació que està previst fer abans de finals d’any. Aquesta 
modificació, que ha d’aprovar la mateixa mesa de negociació, permetrà que tots els grups polítics hi 
puguin participar. 

Anuncia que mantendrà informats tots els grups sobre aquest tema i aprofita per fer palès que, segons el 
seu parer, és bo que tots els grups polítics formin part de les negociacions amb els diferents sindicats 
perquè així, fins i tot, poden enriquir les millores per a la funció pública i potser despertar la passió –que 
ella sí que té– per la gestió dels recursos humans. 

Respecte a la inquietud plantejada pel PP amb relació al pressupost per l’increment de places, diu que és 
cert que s’han solucionat una sèrie de greuges que podrien haver esperat fins elaborar el catàleg de 
funcions però eren greuges que, en justícia, s’havien de corregir. 

A mode d’exemple relata alguns casos d’aquests greuges. Un cas és el del personal de neteja i personal de 
cuina dels refugis que, per error, tenien una jornada que no corresponia a la que realment feien i la 
modificació suposa un increment de 2 punts del complement específic. 

Un altre cas significatiu era el d’un lloc de feina de graduat social que estava per sota la resta de llocs de 
feina de graduats socials. Hi havia temes que eren tan evidents que no ha fet falta comptar amb un catàleg 
de funcions per poder eliminar aquests greuges, que cridaven molt l’atenció. 

Entén la proposta de la Sra. Roig però s’han arreglat els casos que resultava imprescindible arreglar en 
aquest moment tot i que la idea és fer una revisió de tota l’RLT d’acord amb els criteris objectius exposats 
abans i basant-se en el catàleg de funcions però això no vol dir que obligatòriament s’hagin d’apujar els 
complements sinó que significa donar-li sentit a l’RLT, aportar objectivitat als complements i poder 
establir quins components han de figurar en el complement específic, per exemple, perquè sembla que és 
un misteri dins la funció pública. D’aquesta forma es podrà objectivar quins components conformen el 
complement específic. 

Pel que fa a l’informe econòmic a què feia referència la Sra. Roig indica que, si el llegeix detalladament, 
observarà que la previsió per a final d’any data del mes d’abril i explica que hi ha una sèrie de pagaments 
del servei d’Emergències que vénen amb retard i que, en un moment donat, fan incrementar la despesa. 

Quant a la plaça de coordinador del SAT, que s’ha reconvertit en una de tècnic de formació, explica que 
el mateix departament ha justificat aquesta reconversió per la necessitat de donar suport a tots els 
ajuntaments en matèria de formació per tal d’elaborar un pla formatiu en comú amb tots els ajuntaments. 

Per acabar, reitera que totes les modificacions tendeixen a millorar l’eficiència dels serveis públics. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per devuit vots a favor (PSOE, MÉS per 
Mallorca i Podem Mallorca), cap vot en contra i tretze abstencions (PP, El Pi-Proposta 
per les Illes i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía). 
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PUNT 19. MODIFICACIÓ DE LA RLT DEL CONSELL DE MALLORCA. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament de 
Modernització i Funció Pública que diu: 
 

PROPOSTA D’ACORD 

 

Atès que el Ple del Consell Insular de Mallorca, d’acord amb allò que s’estableix a 
l’article 90,2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i a 
l’article 16 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la funció 
pública, va aprovar, en sessió realitzada dia 28 de juliol de 2000, la Relació de Llocs de 
Treball del Consell Insular de Mallorca, la qual, des de la seva aprovació, ha estat 
objecte de modificació per distints acords del Ple, el darrer dels quals va tenir lloc dia 
10 de setembre de 2015. 

 

Atès que cal modificar la Relació de Llocs de Treball per tal d’adaptar-la a la nova 
organització de la Corporació, derivada de la reestructuració orgànica operada, 
principalment, a partir del Decret del president, de 10 de juliol de 2015, d’organització 
del Consell de Mallorca (BOIB núm. 109, de 18 de juliol de 2015), modificat pel Decret 
de 24 de febrer de 2016 (BOIB núm. 27, de 27 de febrer de 2016) i pel Decret de 9 de 
març de 2016 (BOIB núm. 35, de 17 de març de 2016), i de les propostes presentades 
pels distints departaments del Consell de Mallorca, d'acord amb les prescripcions 
contingudes als articles 31 i 91 de la Llei 3/2007 de 27 de març, de la Funció Pública de 
la comunitat autònoma de les Illes Balears, a més d’incorporar moltes de les propostes 
formulades pels sindicats en el procés de negociació dut a terme a l’efecte. 

 

Atès que, a més, cal adaptar la Relació de Llocs de Treball a l’exigència general del 
requisit de capacitació en la llengua catalana per a l’accés a la funció pública i per a 
l’ocupació dels llocs de treball, d’acord amb les prescripcions de la Llei 4/2016, de 6 
d’abril, de mesures de capacitació lingüística per a la recuperació de l’ús del català en 
l’àmbit de la funció pública, que ha modificat la Llei 3/2007, de 27 de març, de la 
Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears. 

 

Ateses les limitacions a l’increment de les retribucions i per a la incorporació de 
personal de nou ingrés establertes peles articles 19 i 20 de la Llei 48/2015, de 29 
d’octubre, de pressuposts generals de l’Estat per a l’any 2016.  

 

Atès que la proposta ha estat sotmesa a negociació amb les representacions sindicals 
presents a la Mesa general de negociació conjunta del personal funcionari i del personal 
laboral del Consell de Mallorca i de l'IMAS, en distintes reunions mantingudes durant 
els mesos de març i abril de 2016, i que finalment ha resultat aprovada per una ample 
majoria d’aquesta.  
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Atesa la necessitat d’adaptar el contingut de la present proposta d’acord a les 
determinacions contingudes als informes de fiscalització prèvia de la Intervenció 
General núm./ref.: 134/16 i 134.2/16, per tal d’esmenar les deficiències que s’hi fan 
constar, especialment en relació amb l’aplicació individualitzada del nivell d’exigència 
de coneixements de la llengua catalana, es torna a formular la proposta d’acord, que 
incorpora el corresponent annex sobre els nivells de català en la Relació de Llocs de 
Treball, alhora que deixa de deixa sense concretar el nivell d’exigència en els llocs de 
treball reservats als funcionaris amb habilitació de caràcter nacional, ja que, si s’escau, 
correspon a la legislació autonòmica la seva concreció, d’acord amb el Reial Decret 
1732/1994, de 29 de juliol, sobre proveïment de llocs de treball reservats a funcionaris 
de l’Administració local amb habilitació de caràcter nacional. 

  

Atès que, d’acord amb allò que s’estableix a l’article 8,1,p) de la Llei 8/2000, de 27 
d’octubre, de consells insulars, correspon al Ple del Consell l’aprovació de la relació de 
llocs de treball. 

 

La consellera executiva de Modernització i Funció Pública, en virtut de les atribucions 
conferides pel Decret de 10 de juliol de 2015, d’organització del Consell de Mallorca, 
eleva al Ple de la Corporació, per a la seva aprovació, el següent acord: 

 

Primer.- APROVAR la modificació parcial de la Relació de Llocs de Treball del 
Consell de Mallorca que s’adjunta com a document annex a la present proposta, i 
autoritzar la consellera executiva de Modernització i Funció Pública per dur a terme 
l’aplicació individualitzada de les determinacions contingudes a la modificació 
aprovada. 

 

Segon.-  L’exigència de coneixements de la llengua catalana a la Relació de Llocs de 
Treball del Consell de Mallorca fins que no es dugui a terme el desenvolupament 
reglamentari previst a la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la 
comunitat autònoma de les Illes Balears, en la redacció que li ha donat la Llei 4/2016, 
de 6 d’abril, de mesures de capacitació lingüística per a la recuperació de l’ús del català 
en l’àmbit de la funció pública, és la següent: 

 

• Llocs de treball de personal funcionari, corresponents a les subescales de 
l’Administració general enquadrades en els subgrups A1, A2 i C1: Certificat de 
nivell C1 (nivell de domini funcional efectiu). 

 

• Llocs de treball de personal funcionari, corresponents a les subescales de 
l’Administració general enquadrades en el subgrup C2: Certificat de nivell B2 
(nivell avançat).    
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• Llocs de treball de personal funcionari o de personal laboral corresponents a les 
subescales i classes de l’Administració especial o categories professionals 
enquadrades en els grups o subgrups A1, A2, B i C1: Certificat de nivell B2 
(nivell avançat).    

 

• Llocs de treball de personal funcionari o de personal laboral corresponents a les 
subescales i classes de l’Administració especial o categories professionals 
enquadrades en els grups o subgrups C2 i Agrupacions professionals: Certificat 
de nivell B1 (nivell llindar). 

 

• Llocs de treball de personal funcionari adscrits conjuntament a subescales i, si 
s’escau, classes de l’Administració general i de l’Administració especial i en els 
adscrits a més d’un grup de titulació i també els llocs de treball de personal 
laboral adscrits a més d’una categoria professional: Certificat de coneixements 
corresponent a la subescala, classe o categoria professional de més exigència. 

 

• Els llocs de treball amb funcions d’assessorament lingüístic, inclosos a l’annex I 
de l’acord del Ple de dia 11 de setembre de 2013 (BOIB núm. 133, de 26 de 
setembre de 2013), mantenen el nivell assignat: Certificat de nivell C2 (nivell de 
domini). 

 

Tercer. La data d’efectes del present acord serà del dia 1 del mes següent a la seva 
publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, excepte per a la incorporació de 
noves places o de modificació de les existents, que impliquin la modificació de la 
plantilla, que ho seran des de la data d’efectivitat de l’acord de modificació de la 
plantilla.    

Quart. Disposar la publicació d’aquest acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. 

Cinquè. Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar, 
alternativament, els recursos següents: 

a) El recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de 
Palma de Mallorca que correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de 
l’endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. 

 

b) El recurs de reposició potestatiu davant el Ple del Consell de Mallorca, en el termini 
d'un mes, comptador a partir de l’endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de 

les Illes Balears. Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, hi podeu 
interposar el recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, comptadors a 
partir de l’endemà de rebre la notificació de la desestimació del dit recurs de reposició. 
Si ha transcorregut un mes des de la interposició del recurs de reposició potestatiu i no 
n’heu rebut la notificació de resolució expressa, s’entén desestimat per silenci i podeu 
interposar el recurs contenciós administratiu en el termini de sis mesos comptadors a 
partir de l’endemà de la desestimació presumpta. 
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No obstant l’anterior, podeu interposar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu 
oportú. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa, i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 

 

S’ha debatut conjuntament amb el punt núm. 18. 

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

II) PART DE CONTROL 

 

PUNT 20. DECRETS I RESOLUCIONS PER DONAR-NE COMPTE 

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

S’ajunta com annex la relació de decrets 

Es donen per assabentats. 

 

MOCIONS IMPULSORES O DE TRÀMIT I DE CARÀCTER IDEOLÒGIC  
 
PUNT 21. MOCIÓ QUE PRESENTA EL PI – PROPOSTA PER LES ILLES 
BALEARS DEL CONSELL DE MALLORCA SOBRE LA LLEI DE 
FINANÇAMENT DE CONSELLS  INSULARS. 
 
Es dóna compte de la següent Moció: 
 
ANTECEDENTS 

Tal i com explica l’actual llei de finançament dels consells insulars en la seva exposició 
de motius, d’acord amb l’article 137.1 del nostre text estatutari, les hisendes dels 
consells insulars es regeixen pels principis d’autonomia financera, suficiència de 
recursos, equitat i responsabilitat fiscal. Així mateix, l’article 138.1 següent disposa que 
mitjançant una llei del Parlament s’ha de regular el règim de finançament dels consells 
insulars, fonamentat en els principis de suficiència financera, solidaritat i cooperació, 
que no pot suposar en cap cas una disminució dels recursos ja obtinguts i que ha 
d’establir els mecanismes de participació en les millores de finançament de la comunitat 
autònoma en proporció a les competències pròpies, transferides o delegades. Aquesta 
garantia de mínims, com també la de la participació dels consells insulars en l’evolució 
dels recursos de l’Administració de la comunitat autònoma, es reitera en la disposició 
addicional cinquena de l’Estatut, d’acord amb la qual el finançament dels consells 
insulars i la seva revisió es regeixen pel que estableix la Llei 2/2002, de 3 d’abril, del 
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sistema de finançament definitiu dels consells insulars, o per la norma que la 
substitueixi, és a dir, la llei 3/2014 de finançament definitiu dels consells insulars. 
Més concretament, i pel que fa als fons que han d’integrar el sistema de finançament 
dels consells insulars, l’apartat 2 de l’article 138 de l’Estatut estableix que la llei de 
finançament dels consells insulars ha de preveure un fons per garantir un nivell similar 
de prestació i d’eficiència en la gestió dels serveis per part de cada consell insular en 
l’exercici de les competències autonòmiques comunes que els han estat assignades i un 
fons de compensació per corregir els desequilibris que es poden produir. Ambdós fons 
ja es preveuen actualment en la Llei 2/2002, esmentada abans, sota la denominació, 
respectivament, de fons interinsular de finançament de serveis i de fons de compensació 
interinsular, i també s’inclouen amb la mateixa denominació en la present llei, la qual 
així mateix crea un nou fons, denominat fons de convergència, a fi de complir el mandat 
estatutari relatiu a la participació dels consells insulars en les variacions del finançament 
de la comunitat autònoma, en proporció a l’evolució dels seus ingressos corrents o 
ordinaris, això és i d’acord amb la present llei, dels ingressos no finalistes corresponents 
als capítols 1, 2 i 4 del pressupost anual liquidat de la comunitat autònoma.  
Des d’El Pi - Proposta per les Illes Balears, som ben conscients de la complexitat 
derivada de l’actual llei de finançament dels consells insulars i de l’esforç de definició 
de conceptes que va suposar la seva nova redacció. Aixi mateix, també consideram que 
la nova creació del fons de convergència és una novetat a preservar. Però si realment 
creiem en el Consell de Mallorca, si realment consideram que és i ha de ser el vertader 
Govern de la nostra illa, aquesta llei no és suficientment ambiciosa, necessitam una llei 
millor, una llei que respongui a les necessitats d’un vertader govern, perquè és en el 
marc legal on s’assenten les bases de la futura acutació d’una administració que ha 
d’exercir com a vertader govern, amb autonomia i el rigor d’una administració solvent.  
 
ACORD 
 
1. El Ple del Consell de Mallorca insta al Govern de les Illes Balears a revisar la 

llei de finançament dels consells insulars de tal manera que els Consells insulars 
tenguin garantits els principis d’autonomia financera, suficiència de recursos, equitat 
i responsabilitat fiscal. 

El Sr. PASTOR (El Pi-Proposta per les Illes) inicia la intervenció recordant que fa aproximadament un 
any el seu Grup va presentar una moció que versava sobre el finançament del Consell de Mallorca. 

Fa avinent que, potser, poden pensar que no té sentit presentar una moció que és molt semblant a aquella 
que presentaren fa gairebé un any i intentarà explicar per què és important que avui es prengui aquest 
acord. 

El Pi-Proposta per les Illes va presentar una moció conformada per 4 punts i, en el 4t punt, sol· licitaven 
que se prenguessin les mesures adients per negociar una nova llei de consells insulars. Ja ha passat 
pràcticament un any i no tenen cap notícia, per part del conseller, sobre com està aquesta negociació, si hi 
ha negociació i com funciona la llei. 

Segurament si el Consell de Mallorca comptàs amb un altre reglament, semblant al del Parlament de les 
Illes Balears, haurien tengut l’oportunitat de demanar una compareixença del conseller per tal que, en 
comissió, els pogués explicar allò que avui estan demanant mitjançant aquesta moció. 

Observa que, de vegades, els mitjans que té l’oposició al seu abast per fer el control de govern fan que 
hagin de presentar mocions al Ple perquè se’n preguin un acord, desconeixent el que ha fet el govern 
durant aquest any. 
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Tots els grups polítics diuen que volen canviar el Consell de Mallorca. Tots asseguren que volen que sigui 
l’autèntic govern de Mallorca però moltes vegades obliden que, sense un bon finançament, hi pot haver 
un model però no el poden tirar endavant. 

Enguany han tengut la sort que l’execució del pressupost de l’any passat no va ser del tot correcta i s’han 
trobat amb un romanent de tresoreria que els ha permès activar coses que estaven pendents o que 
pensaven que havien de posar en marxa però l’any que ve no saben què passarà.  

El mateix conseller va reconèixer que els 20 M€ que enguany es destinen als ajuntaments (i que El Pi-
Proposta per les Illes pensava que serien un pla permanent pluriennal), doncs l’any que ve no hi seran 
perquè fan comptes que l’execució del pressupost sigui molt més correcta i això farà que no hi hagi 
romanent de tresoreria suficient per poder donar 20 M€ als ajuntaments. 

Reconeix que en part és motiu d’alegria que gestionin bé el pressupost i hi hagi poc romanent de 
tresoreria però això també dificulta que després es puguin emprendre iniciatives tan positives com la que 
han emprès enguany. 

Afirma que aquesta moció hagués pogut ser també una interpel· lació –tal vegada hauria estat la forma 
més correcta de fer-ho– però, per no esperar fins al mes de setembre, s’han estimat més presentar 
directament la moció perquè el seu Grup ja va instar a prendre les mesures adients per aconseguir una 
nova llei de finançament. 

Vist el poc èxit que tenen les mocions que presenta el seu Grup, encara que s’aprovin per majoria –el PP 
se va abstenir en aquella moció de fa gairebé un any–, aleshores ara presenten un acord molt més concret 
perquè considera que la institució ja és hora que digui què vol. 

L’acord concret que proposen és que el Ple del Consell de Mallorca insti el Govern de les Illes Balears a 
revisar la Llei de finançament dels consells insulars de tal manera que els consells insulars tenguin 
garantits els principis d’autonomia financera, suficiència de recursos, equitat i responsabilitat fiscal. 

Probablement el Partit Popular dirà que la llei actual els garanteix però El Pi-Proposta per les Illes creu 
que no és així sinó que és una llei insuficient i coixa perquè alguns aspectes s’hi varen preveure d’una 
manera que no és adient. 

Un exemple d’això que comenta el tenen en les variables que contempla l’article 11, com són la 
superfície forestal i la superfície protegida, que són barems d’aquesta llei de finançament que no són prou 
clars. 

Un altre exemple és el fons de convergència que depèn de les inversions de caràcter no finalista i demana 
si l’ecotaxa té caràcter finalista o no en té, cosa que s’hauria d’aclarir perquè, al cap i a la fi, afecta el 
finançament del Consell de Mallorca. 

Igualment assenyala que li podrien fer preguntes al conseller perquè, després d’un any, tenen molts 
dubtes; preguntes com, per exemple, si els pot dir si, com diu l’article 6, s’ha reunit el Consell Financer 
Interinsular, quan ho ha fet, quantes vegades s’ha reunit, què ha decidit i què fa comptes fer. Sol·licita que 
el conseller els informi al respecte atès que no han estat informats ni tampoc no ha tengut ocasió de 
demanar-li-ho. 

Exposa també que l’article núm. 2 de la llei preveu una baixa cada any (2015, 2016 i 2017) i demana si 
s’està acomplint la llei per part del Govern de les Illes Balears. 

Assegura que, en definitiva, aquesta llei els genera molts dubtes i li recorda al Sr. Bonet que quan el Grup 
Socialista estava en l’oposició, el seu portaveu al Parlament de les Illes Balears –Sr. Marc Pons– va fer 
una afirmació rotunda i contundent: va dir que una de les primeres lleis que s’aprovarien al Parlament de 
les Illes Balears seria una nova llei de finançament dels consells insulars. 

També és cert que fa 2 o 3 anys deien que el català havia de ser un requisit i avui mateix s’ha publicat en 
un mitjà de comunicació que el Govern de les Illes Balears ha convocat unes places a l’IB-Salut sense el 
requisit de català i, de fet, sembla que el mateix grup polític del vicepresident li fa preguntes al govern per 
veure si s’acomplirà o no. Tot això posa de manifest que el discurs del Grup Socialista canvia molt de 
quan està en l’oposició a quan governa. 

Finalment reitera que, donat que no en tenen cap informació, li agradaria que el Ple del Consell de 
Mallorca prengués un acord ferm i clar, que no generi dubtes, en el sentit d’instar, de manera rotunda, el 
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Parlament de les Illes Balears perquè, d’una manera urgent, dugui a debat i a aprovació una nova llei de 
finançament perquè el Consell de Mallorca la necessita per ser l’autèntic govern de Mallorca. 

El Sr. PONS (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) anuncia que el seu Grup votarà en contra d’aquesta 
moció del Grup El Pi-Proposta per les Illes i fa notar que, com deia el Sr. Pastor, més que una moció 
hauria d’haver estat una interpel· lació. 

Un dels motius pels quals s’hi oposen és que no és competència d’aquesta institució modificar la Llei de 
finançament dels consells insulars i li indica a El Pi-Proposta per les Illes que té un grup parlamentari a 
través del qual pot sol· licitar la modificació d’una llei però no li consta que, fins ara, hi hagi dit res. 

Per altra banda, exposa que la Llei de finançament dels consells insulars és de l’any 2002, modificada 
l’any 2014, i no entén perquè ara en sol· liciten una altra modificació, és a dir, que desconeix quins canvis 
hi hagut en aquests dos anys que justifiquin una nova modificació de la llei. 

Manifesta també que en l’exposició de motius de la moció no se justifica, en absolut, la petició de revisió 
de la llei i no sap ben bé quin n’és l’objectiu. Potser el Sr. Bonet li haurà de donar una classe d’assessoria 
jurídica al Sr. Pastor sobre el perquè d’uns fons o d’uns altres. 

A més a més, si la situació del Consell de Mallorca és de superàvit, no veu quins són els motius pels quals 
s’ha de sol· licitar més finançament i, per això, el seu Grup votarà en contra d’aquesta moció. 

La Sra. ROIG (PP) li comunica al Sr. Pastor que el Grup Popular mantendrà, en aquesta ocasió, la 
mateixa postura del mes d’octubre quan El Pi-Proposta per les Illes va presentar una moció en aquest 
sentit, és a dir, que s’abstendran però aclareix que, encara que s’abstenguin, el Grup Popular donarà 
suport a qualsevol millora que se pugui fer de la Llei de finançament de consells insulars. 

Matisa que, com tota llei, pot tenir els seus defectes i segur que és millorable però, ara bé, troba a faltar en 
aquests moments la mateixa contundència i vehemència que tenia MÉS per Mallorca i, sobretot, el Grup 
Socialista quan se va aprovar la llei; una contundència i vehemència que es feien paleses en dir que era 
una llei que no servia per a res, una llei que no tendria cap sentit i, fins i tot, a ella la varen arribar a 
acusar de no saber què feia i que era o bé ignorant o bé innocent perquè l’enganaven quan la pactaven. 

Així doncs, troba a faltar la mateixa contundència i vehemència a l’hora de sol· licitar una revisió 
d’aquesta llei perquè, com deia el Sr. Pastor, ha passat un any i, a part de les paraules que pronuncià el Sr. 
Pons, l’equip de govern del Consell de Mallorca té un acord de governabilitat aprovat que té un punt on 
es recull que es modificarà la Llei de finançament dels consells insulars per aconseguir una millora anual 
de 40 M€. 

Igualment troba a faltar que s’incideixi en la millora de finançament i observa, també com deia el Sr. 
Pastor, que ara han deixat passar una bona oportunitat. S’hi podria aplicar la dita castellana “hecha la ley, 

hecha la trampa” ja que, atès que la Llei de finançament determina que els consells insulars participarien 
d’un percentatge dels recursos no finalistes de la Comunitat Autònoma, doncs s’aprova un impost 
finalista com és l’ecotaxa i n’exclouen la participació dels consells insulars. 

Considera que aquest argument no serviria d’excusa ja que la Llei de finançament de consells insulars 
està aprovada pel Parlament de les Illes Balears i, per tant, simultàniament a l’aprovació de la Llei de 
l’ecotaxa haguessin pogut modificar la de finançament per tal d’incloure-hi aquests ingressos. 

Torna a dir que troba a faltar vehemència a l’hora de reclamar més finançament per al Consell de 
Mallorca i, sobretot, arran de les acusacions que el Grup Popular va rebre la passada legislatura. 

Finalment li reitera al Sr. Pastor que el seu Grup s’abstendrà en la votació d’aquesta moció perquè 
consideren que varen fer una bona llei, encara que això no vol dir que sigui inamovible en el temps i que 
no se pugui millorar i insisteix a fer constar que troba a faltar que se reclami aquella millora de la llei que, 
en el seu moment, se va dir que se faria amb caràcter d’urgència. 

El Sr. BONET (conseller executiu d’Economia i Hisenda) comença el seu torn d’intervenció dient que 
aquest és un debat important que està bé que es plantegi al Ple del Consell de Mallorca perquè és un debat 
que s’hi haurà de mantenir durant aquesta legislatura i, segurament, també al Parlament de les Illes 
Balears, que és on s’han de modificar les lleis. 

El Consell de Mallorca pot instar a aquesta modificació i, en reunir-se el Consell Financer, hi podrà 
defensar els interessos d’aquesta institució però, de moment, ja ho fan quan hi van per parlar de 
pressuposts, de les bestretes i d’altres temes que afecten la situació econòmica d’aquest consell insular. 
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Reconeix l’interès del debat i, per tant, l’equip de govern del Consell de Mallorca no renuncia a plantejar 
aquesta revisió de la Llei de finançament dels consells insulars durant aquesta legislatura però això no vol 
dir que ho facin ara. 

És cert que, potser, convendria plantejar una reunió del Consell Financer, que no s’ha fet fins ara, però el 
més difícil serà organitzar una compareixença seva per explicar-la atès que el reglament del Consell de 
Mallorca, que està una mica antiquat, no preveu cap tipus de compareixença per explicar res per part dels 
membres de l’equip de govern i, per tant, les han de donar en petit comitè, en Junta de Portaveus o a 
través d’algun sistema informal que se puguin inventar. 

En qualsevol cas, li assegura als membres de l’oposició que en el moment que hi hagi notícies en aquest 
sentit la seva intenció serà tenir-los degudament informats. 

Tot i això, ha de rebutjar una afirmació i és que no se pot dir que, en aquests moments, el Consell de 
Mallorca estigui infrafinançat. De fet, el Consell de Mallorca té doblers suficients per fer les polítiques 
que s’ha plantejat fer i no només pel superàvit que s’hagi pogut heretar de l’any passat sinó perquè l’any 
passat hi va haver una millora important del finançament del Consell de Mallorca per a enguany, que se 
deu precisament a l’aplicació d’aquesta llei. 

Constata que en el debat d’aprovació de la Llei 3/2014, de finançament dels consells insulars, es va 
criticar però la crítica era referida al punt de partida que era l’any 2012. Es va criticar, per exemple, que el 
govern havia fet una aportació a l’IMAS de 85 M€ quan la liquidació de 2012 havia estat de 131 M€, és a 
dir, que hi havia un dèficit de 45 M€. 

En canvi, la realitat de 2016 és una altra significativament diferent ja que el Consell de Mallorca ha 
comptat amb recursos propis per poder cobrir les necessitats que tenia a l’IMAS, per exemple. 

La moció reconeix l’esforç que fa la llei tant per definir conceptes com per implantar nous sistemes i, així 
mateix, la llei de 2014 també reconeix les virtuts que tenia la de 2002, que corregia uns defectes històrics 
en el sistema de finançament dels consells insulars. 

Per tant, d’alguna manera es podria dir que, en fer una llei, s’hi pot estar més o menys d’acord amb el seu 
funcionament però s’hi han d’adaptar per, posteriorment, plantejar la possibilitat de millorar-la però 
partint del que ja s’ha aconseguit. 

Afegeix que aquesta llei duu pocs anys d’aplicació però s’ha de dir, pel que fa al Consell de Mallorca, que 
no ha tengut l’efecte negatiu que podrien esperar quan debatien la llei sinó més aviat el contrari: ha estat 
positiva per al Consell de Mallorca i la clau d’això està en l’article 12 (els fons de convergència) que 
garanteix la participació dels consells insulars en les variacions del pressupost de la Comunitat 
Autònoma. 

La política fiscal del Govern de les Illes Balears ha permès que hi hagi hagut més ingressos, la qual cosa 
s’ha traduït en una millora significativa del pressupost del Consell de Mallorca. Per tant, des d’aquest 
punt de vista, l’aplicació del que preveia la llei està donant uns resultats positius per a aquesta institució 
en aquests moments. 

Considera que la pregunta que els haurien de formular, d’acord amb el que es planteja en l’exposició de 
motius de la moció, és si aquesta llei compleix amb els principis d’autonomia financera, suficiència de 
recursos, equitat i responsabilitat fiscal que han de regir les hisendes insulars o suficiència financera, 
solidaritat i cooperació en què, segons l’Estatut d’Autonomia, s’ha de basar la llei que reguli el 
finançament dels consells insulars. 

Tot això la llei ho fa a través de tres fons: el fons interinsular de finançament de serveis, el fons de 
compensació interinsular i el fons de convergència. Aquest fons de convergència –el principal a què han 
de fer referència– no pot suposar cap disminució de recursos ja obtinguts i preveu mecanismes de 
participació de les millores de finançament de la Comunitat Autònoma i, així mateix, preveu la 
participació dels consells insulars en l’evolució dels recursos de l’administració de CAIB, la qual cosa és 
l’element que ha permès que hi hagi hagut un efecte positiu per al Consell de Mallorca. 

Val a dir que d’acord amb el mateix article 12 de la Llei 3/2014, encara que el resultat de l’import del 
fons de convergència pot ser negatiu, els imports que se fixen a partir dels ingressos comptables del 
pressupost de la CAIB per a l’any següent li ha permès al Consell de Mallorca sortir-ne beneficiat amb un 
augment d’ingressos. 
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S’anuncia, de totes maneres, que l’any que ve hi tornarà a haver una reforma fiscal i, per tant, resultarà 
que durant dos anys seguits aquest fons de convergència haurà afavorit el Consell de Mallorca. 

La millora de pressupost de 2016 va ser via fons de convergència (19 M€) tal i com preveia la llei i, per 
això, en aquests moments no poden dir que la llei hagi perjudicat el Consell de Mallorca durant el temps 
d’aplicació que ha tengut. 

El seu raonament és que el fons de convergència fa referència a les millores de finançament que pugui 
tenir la Comunitat Autònoma i la més important és precisament la reforma del finançament autonòmic 
que, com se sap, no afavoreix les Illes Balears. 

La consellera d’Hisenda del Govern de les Illes Balears, que ha estat aquests dies intentant fer un front 
comú amb Catalunya per tal de lluitar per una millora d’aquest sistema de finançament, comentava que 
l’evolució dels ingressos que l’Estat recapta a les Illes Balears a través de l’IRPF, IVA i tributs especials 
haurien d’haver notat la millora que marquen tots els indicadors de consum i econòmics així com les 
previsions de creixement en torn al 4% previstes per a enguany però, en canvi, l’assignació del sistema de 
finançament autonòmic que hi ha a les Illes Balears no ho reflecteix perquè el sistema actual no és 
sincrònic. 

D’aquesta manera s’està anant cap enrere i s’està aplicant una bestreta del 2016 que baixa amb relació a 
la pujada que té actualment l’economia balear i la liquidació de 2014 per exemple, que és la que s’ha 
conegut recentment i que mostra una revisió a l’alça de 18,85 M€ sobre la bestreta d’aquell any. Els fets 
demostren, per tant, la necessitat d’un nou sistema. 

En resum exposa que les Illes Balears, que és la segona comunitat en capacitat fiscal segons el resultat del 
model de finançament de 2014, perd 8 posicions un cop aplicat el model de finançament als recursos 
disponibles i passa a la 9a posició i passa a l’11a posició –que és la 4a començant per darrere– si se té en 
compte el cost de vida. 

El debat important que hi ha en aquesta Comunitat Autònoma no és tant el finançament dels consells 
insulars –que actualment li és suficient al Consell de Mallorca– sinó que és el del finançament autonòmic. 

L’equip de govern pensa que, per responsabilitat i lleialtat institucional, estan obligats a tornar a insistir 
en què la prioritat és el sistema de finançament autonòmic, la qual cosa el fa arribar a la conclusió que han 
de votar en contra d’aquesta moció però no perquè no creguin que s’hagi de revisar la llei sinó perquè no 
creuen que sigui el moment d’iniciar aquest debat abans de l’altre o obrir un altre front al Govern de les 
Illes Balears mentre aquest té obert un front amb el Govern de l’Estat. Així doncs, podrien dir que fer-ho 
seria “passar l’arada davant el bou”. 

Segurament el fet de governar els obliga a ser més prudents del que eren quan estaven en l’oposició i més 
lleials amb un govern que reconeixen que està infrafinançat i, per ventura, quan hi hagi govern a Espanya 
ho podran plantejar d’una altra manera. La vehemència, de moment, la dedicaran primer a lluitar per un 
millor finançament autonòmic i després ja seran vehements amb el finançament del Consell de Mallorca. 

El Sr. PASTOR diu que li resulta sorprenent veure el Sr. Bonet defensant una llei del Sr. Bauzá.  

Tot seguit li agraeix al Partit Popular que no voti en contra de la moció i observa que la Sra. Salom és més 
sensible que el Sr. Ensenyat amb el finançament del Consell de Mallorca. 

A continuació s’adreça al Sr. Pons, qui ha dit que aquest assumpte no és competència del Consell de 
Mallorca, i al respecte li comenta que deu ser competència del Consell de Mallorca el Wi-Fi de Son 
Espases i el pàrquing gratuït, que són els temes sobre els que tracten les mocions que presenta 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. 

També recorda que fa una estona s’ha votat un acord perquè el català sigui un requisit al Consell de 
Mallorca i Ciudadanos –que no Ciutadans– s’hi ha abstengut. Així mateix li demana al Sr. Pons si 
realment pensa que els consellers d’El Pi-Proposta per les Illes necessiten un curs d’assessorament 
perquè, si és així, aleshores què necessiten els de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, potser un grau 
superior. Creu que el Sr. Pons està millor defora de la sala que a dedins perquè quan està defora almenys 
no diu desbarats. 

El Sr. Pons li plantejava què havia canviat en aquests dos anys i la resposta és que ha canviat el Govern 
de les Illes Balears, que no és poc. Els partits que estaven en l’oposició varen votar en contra de la llei que 
avui el Sr. Bonet diu que és meravellosa però la passada legislatura la varen criticar i el Sr. Marc Pons va 
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prometre que la primera cosa que farien seria canviar la Llei de finançament dels consells insulars perquè 
maltractava aquestes institucions.  

Vet aquí emperò que ara resulta que han de tenir lleialtat institucional. La passada legislatura acusaven 
l’anterior equip de govern del Consell de Mallorca d’agenollar-se davant el Sr. Bauzá i avui el Sr. Bonet 
pot anar, de genollons, fins al Consolat de la Mar a veure la Sra. Armengol. 

D’altra banda fan veure que la solució a tots els nostres problemes és una aliança amb Catalunya però 
dubta que els catalans mirin molt pels interessos de Mallorca i, en aquest sentit, li diu al Sr. Bonet que a 
ell no li importa Catalunya sinó el Consell de Mallorca. 

Igualment el Sr. Bonet diu que el debat important s’ha de centrar en el finançament del Govern de les 
Illes Balears però li recorda que és conseller del Consell de Mallorca i que ja no és el diputat del 
Parlament de les Illes Balears que va votar en contra d’aquesta llei que avui defensa. 

El seu Grup pensa que fa falta una nova llei. Si realment volen que hi hagi autogovern, és necessària una 
llei que garanteixi aquest autogovern. El finançament és suficient sempre que no se faci tot allò que 
havien promès que farien però, si desitgen un Consell de Mallorca ambiciós amb més competències, 
esdevé imprescindible que compti amb més finançament. 

Seguidament li demana al Sr. Bonet si està d’acord amb la disposició addicional segona de la llei (que 
està convençut que el Sr. Pons no se l’ha llegida), és a dir, si està d’acord amb el tema de les bestretes i 
que dependrà de la disponibilitat pressupostària del Govern de les Illes Balears poder cobrar les bestretes 
dels anys 2008, 2009, 2010, 2012 i 2013. 

Si hi està d’acord, li demana què ha canviat des de fa un any i mig fins ara perquè aleshores el Grup 
Socialista no hi estava d’acord i ho varen criticar dient que era imprescindible garantir les bestretes 
pendents d’abonar al Consell de Mallorca. 

La llei diu que el pagament de les bestretes dependrà de la disponibilitat del Govern de les Illes Balears, 
una disponibilitat que mai no tendrà perquè està en situació de fallida ja que duu més de 8.000 M€ de 
deute acumulat. 

El Sr. Bonet se conforma amb aquesta situació i ha fet palès que el Grup Socialista canvia de discurs 
depenent de si ocupa les cadires del govern o si seu a les de l’oposició. Si l’equip de govern de la passada 
legislatura eren els escolanets del Sr. Bauzá, els de l’actual equip de govern ara són els escolanets de la 
Sra. Armengol. Remarca que, encara que li sap greu dir-li, el Sr. Bonet s’ha convertit en l’escolanet de la 
Sra. Armengol. 

El Sr. PONS li comenta al Sr. Pastor que li sorprèn el que ha dit del Grup Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía. 

Li sorprèn perquè sempre els exigeixen rigor a l’hora de presentar mocions i propostes per tal que siguin 
referides a competències de la institució i, en aquest cas concret, El Pi-Proposta per les Illes té un grup al 
Parlament de les Illes Balears que no s’ha preocupat pel finançament dels consells insulars i, en canvi, no 
entén que ho demanin al Consell de Mallorca. 

Per concloure, reitera que el seu Grup votarà en contra d’aquesta moció perquè consideren que el Ple del 
Consell de Mallorca no és el fòrum adequat per discutir una llei autonòmica. 

La Sra. ROIG li diu al Sr. Pastor que ella no va assistir a totes les sessions del Parlament de les Illes 
Balears quan es va debatre aquesta llei però sí que estava ocupant el càrrec que actualment ostenta el Sr. 
Bonet i pot assegurar que el Grup Socialista i el Grup MÉS per Mallorca no només no estaven d’acord 
amb el punt de partida –com deia el Sr. Bonet– sinó que no estaven d’acord ni amb el punt de partida, ni 
amb el camí, ni molt menys amb el punt d’arribada. 

També li sorprèn l’actitud d’ara tant del PSOE com de MÉS per Mallorca perquè el Sr. Ensenyat, quan la 
passada legislatura era conseller d’aquesta institució, va criticar molt rotundament la Llei de finançament 
dels consells insulars. 

Afegeix que, a més a més, el Sr. Bonet ha dit quelcom que l’ha sorpresa molt i és quan ha dit que ara que 
governa ha de ser més prudent que quan estava en l’oposició. Segons la seva opinió, un polític ha de ser 
prudent tant quan governa com quan està en l’oposició i ha de mesurar les seves paraules i els seus fets 
tant quan governa com quan està en l’oposició. Diu això perquè estar en l’oposició no permet dir coses 
perquè sí sinó que s’han de dir amb sentit comú, congruència i coherència. 
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Igualment li resulta sorprenent que votin en contra d’aquesta moció d’El Pi-Proposta per les Illes perquè 
precisament aquest rebuig a la moció implica que reconeixen l’incompliment d’un dels principals punts 
de l’acord de governabilitat i, si no fos així, espera que el Sr. Bonet els presenti, al més aviat possible, un 
calendari de quan pensen negociar aquesta llei i quan tenen previst aprovar-la. 

Reitera que l’acord de governabilitat diu que modificaran la llei i que cada any, a partir del primer, 
aconseguiran 40 M€ més, és a dir, que amb 40 M€ de 2016 i els 40 M€ de l’any que ve ja seran 80 M€ 
més. 

A continuació s’adreça al president i li diu que l’acord és clar i en cap moment no se refereix a la millora 
de finançament que venia establerta en la mateixa llei i que era participar dels tributs de la Comunitat 
Autònoma, una participació de tributs que ella mateixa va defensar en aquesta sala i li varen dir que era 
mentida i que no ho entenia. 

Recalca que hi ha moltes sessions plenàries en què s’ha debatut aquest tema i cada vegada l’acusaven de 
què no sabia ni de què parlava, que anava enganada i que era una venuda. Hi ha acusacions molt greus 
fetes amb relació a aquesta llei. 

La millora de finançament que ella defensava era una evolució dinàmica de la llei i això s’ha complert i 
ara ho reconeixen. La conseqüència ha estat que el Consell de Mallorca ha rebut, el primer any 
d’aplicació de la llei, 11 M€ més i llavors 19 M€ més. 

Tot i això, s’ha d’anar alerta amb una cosa. La millora de finançament de participació de tributs és sempre 
que els tributs de la Comunitat Autònoma se compleixin perquè l’any que ve, devers el mes de març o 
abril, passaran comptes de la millora de finançament de 2015 i veuran si aquesta millora de finançament 
(els 11 M€) és correcta o no i l’any 2018 jugaran amb la millora de finançament de 2016, és a dir, que 
funciona igual que la participació dels tributs de l’Estat. 

Està d’acord amb què millori el finançament de la Comunitat Autònoma i que en el mateix percentatge 
millori el finançament del Consell de Mallorca però primerament s’ha de complir el finançament de la 
Comunitat Autònoma per de complir el finançament del Consell de Mallorca. 

Per acabar, li diu al Sr. Pastor que el Grup Popular va negociar aquesta llei en un moment molt complicat 
a nivell econòmic. Varen intentar posar-se d’acord els 4 consells insulars, cadascun amb una realitat molt 
diferent, amb la Comunitat Autònoma, amb una altra realitat diferent, i creu que arribaren a punt d’acord 
per treure una llei que, si bé no complia totes les expectatives de tots els consells insulars, sí que mantenia 
un equilibri i ara, si aquesta llei es reforma i és pel bé del Consell de Mallorca, aleshores el Partit Popular 
li farà costat. 

El Sr. BONET puntualitza que la seva defensa d’una llei del Sr. Bauzá és una defensa conjuntural de la 
Llei de finançament dels consells insulars, és a dir, que no és una defensa d’una llei del Sr. Bauzá. 

En aquest temps ha canviat el Govern de les Illes Balears i ha canviat el Consell de Mallorca. L’actual 
govern ha canviat les polítiques que feia l’anterior govern la prioritat del qual era reduir les despeses i no 
incrementar els ingressos i això, amb l’aplicació del fons de convergència, no significava cap millora per 
al Consell de Mallorca però, malgrat això, la conjuntura li ha estat favorable. 

Ara compten amb un govern que no retalla i intenta augmentar els ingressos de la Comunitat Autònoma i 
això afavoreix, en funció del fons de convergència, el Consell de Mallorca. 

Aclareix que no està dient que no faci falta una nova llei sinó que no és el moment de canviar-la, encara 
que segurament s’haurà de revisar. La llei de 2014 reconeix que la llei de 2002 era una bona llei en el seu 
moment però que va necessitar revisions posteriors pels defectes que va demostrar i ara és molt mal de fer 
dir les coses bones i dolentes de la llei de 2014 quan ni tan sols no tenen encara la liquidació de 2015. 

Insisteix a dir que ara no és el moment de revisar-la –fins i tot podria ser contraproduent– i hi ha 19 M€ 
del pressupost d’enguany que demostren que no és el moment, que la llei ha afavorit el Consell de 
Mallorca i que no l’ha perjudicat, precisament pels canvis que hi ha hagut aquest any: han canviat el signe 
i les polítiques del Govern de les Illes Balears i aquests canvis han afavorit el Consell de Mallorca però, si 
hagués continuat el Sr. Bauzá, ara no podria afirmar el mateix. 

Pel que fa al tema de les bestretes, vol tornar a deixar clar que és el tema que més els preocupa i que no 
n’han deixat de parlar amb Hisenda del Govern de les Illes Balears. Potser no hi han fet cap passa cap 
endavant però tampoc no n’han feta cap cap enrere i, de fet, existeix el compromís que en el pressupost de 



 185 

l’any que ve ja hi haurà qualque tipus d’acord –que explicaran en el seu moment– però, a hores d’ara, 
encara no el tenen. 

El Sr. Pastor li reclamava que exigeixi més doblers al Govern de les Illes Balears, un govern que ha 
definit com un govern en situació de fallida. Si és així, d’on li ha de demanar al Govern de les Illes 
Balears que retalli: Salut, Educació o augmentant la pressió fiscal? 

Al respecte assegura que tendrà autoritat moral per reclamar al Govern de les Illes Balears que millori la 
Llei de finançament dels consells insulars quan el Govern de l’Estat millori el finançament de les 
comunitats autònomes.  

A hores d’ara, la Comunitat Autònoma no està en condicions de continuar fent retallades per afavorir els 
consells i tampoc el Consell de Mallorca no pot afirmar que estigui infrafinançat, atès que pot fer tot allò 
que se va proposar fer ja que li han millorat el finançament. 

Per tot això, reitera que no és el moment de fer-ho fins que no s’hagi superat la situació de fallida 
financera de la Comunitat Autònoma com ha definit, molt encertadament, el Sr. Pastor i li recomana que 
es rellegeixi el diari de sessions de Parlament de les Illes Balears per saber què va dir exactament el Sr. 
Marc Pons. 

A la Sra. Roig li diu que no faci una mala interpretació de les seves paraules perquè sempre tenen 
prudència encara que segurament menys vehemència però més informació. Fa notar també que li sorprèn 
el fet que el Partit Popular ara consideri urgent reforma la llei quan ni tan sols no n’han vist la primera 
liquidació del seu primer any d’aplicació. 

Per concloure, insisteix a dir que el missatge més important és que ara no és el moment, la qual cosa no 
equival a una renúncia sinó que estan a l’espera que un govern d’Espanya, de diferent signe, aviat pugui 
tenir una major capacitat de diàleg i millorar el sistema de finançament de les comunitats autònomes. 
Llavors serà el moment de revisar la llei ja que no s’haurà de negociar amb un Govern de les Illes Balears 
que, com s’ha definit molt bé, està en situació de fallida per mor del sistema de finançament del qual fins 
ara el Sr. Montoro no ha volgut parlar. 

Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per tres vots a favor (El Pi-Proposta per les 
Illes), vint vots en contra (PSOE, MÉS per Mallorca, Podem Mallorca i Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía) i vuit abstencions (PP). 
 
PUNT 22. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP POPULAR DEL CONSELL DE 
MALLORCA ENVERS EL CONSELL ASSESSOR DE SERVEIS SOCIALS. 
 
Es dóna compte de la següent Moció: 
 
MOCIÓ 
 
 
L’Institut Mallorquí d’Afers Socials IMAS, és la institució de referència a Mallorca per 
a gestionar els serveis socials, la protecció de menors i els recursos assistencials. Fou 
creat l’any 2003 amb la denominació d’Institut de Serveis Socials i Esportius de 
Mallorca i l’any 2007 va canviar la denominació per l’actual. 
 
Els Estatuts d’aquesta institució en el seu article 6 defineixen l’estructura bàsica, que 
contempla uns òrgans de govern, uns altres de gestió i també un òrgan de consulta i 
participació. 
 
És l’article 13 el que regula aquest òrgan de consulta i participació, que és el Consell 
Assessor de Serveis Socials. 
 



 186 

Aquesta moció no vol posar de manifest un incompliment d’aquest article 13 dels 
Estatuts de l’Imas, però si vol fer notar que, a uns moments on en aquest Consell de 
Mallorca pareix que la participació, la consulta ciutadana, el “repensar” les decisions,... 
és un eix clau de la gestió per part de l’equip de Govern i quan hi ha un organisme con 
és l’Imas, de vital importància pel Consell de Mallorca i també pels mallorquins i 
mallorquines, que ja té des de la seva creació, un òrgan de consulta i participació com és 
el Consell Assessor, no se convoqui per poder debatre temes d’interès dins l’àmbit de 
Serveis Socials. En concret pensam que hagués estat positiu el parer i les consideracions 
del Consell Assessor en: 
 

• Elaboració del Pressupost de l’Imas 2016. 
• Problemàtica dels contractes amb les entitats de menors. 
• Els canvis plantejats als Premis a la Solidaritat. 
• Visió i anàlisi previs a la publicació de la memòria 2015. 
 

Per tot això, el grup de consellers del Partit Popular proposa el següent, 
 
 

ACORD 
 
 

1.- Que qüestions i acords de caràcter anual com el pressupost i la memòria, puguin ser 
explicats pels responsables de l’Imas al Consell Assessor de forma prèvia a la seva 
exposició pública. 
 
2.- Que es valori de forma positiva l’aportació que el Consell Assessor pugui fer en 
relació a les diferents problemàtiques de l’Imas, tot i que la decisió serà sempre dels 
òrgans de Govern i de Gestió. 
 
 

La Sra. CIRER (PP) explica que es tracta d’una moció simple, amb caràcter positiu, relativa a un òrgan de 
consulta previst en els estatuts de l’IMAS: el Consell Assessor de Serveis Socials. 

Formula la seva proposta emparada pels 4 anys d’experiència al capdavant de l’IMAS i entonant el mea 
culpa en el sentit que, si bé tenien aquest òrgan de consulta, de vegades el dia a dia de l’IMAS feia que 
costàs reunir-lo encara que pensa que li hauria estat útil haver-lo convocat en més ocasions, la qual cosa 
ja no té solució. 

També posa de manifest que no s’incompleixen els estatuts de l’IMAS atès que aquests regulen que el 
Consell Assessor de Serveis Socials basta que es reuneixi una vegada a l’any però, dins el context actual 
en què un eix important de gestió és la participació i quan s’han creat òrgans de consulta o de participació 
que no existien, li crida l’atenció que un òrgan que existeix no s’aprofiti en segons quins determinats 
moments. 

Un altre factor que la va motivar a presentar aquesta moció va ser una publicació en premsa –així com 
una nota de premsa de la casa– dient que dia 30 de juny s’havia presentat la memòria de l’IMAS.  

La memòria està publicada en la pàgina web de l’IMAS perquè la puguin consultar els ciutadans i els 
membres de l’oposició però pensa que abans de publicar-la hauria estat bo poder-se reunir i conèixer de 
primera mà, per boca dels seus protagonistes, totes les dades i poder-les debatre un poc. 

D’altra banda s’han trobat que durant tot el 2016 s’estan afrontant les dificultats dels contractes de 
menors i, tot i que les decisions les ha de prendre l’equip de govern perquè és seva la responsabilitat de 
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gestió, tal vegada hauria estat bo reunir aquest òrgan de consulta per exposar les diferents experiències i 
coneixements que haurien ajudat, de qualque manera, si no a resoldre el problema, almanco a entendre 
perquè aquesta qüestió era tan difícil de solucionar i perquè l’equip de govern no encertava amb la 
manera per resoldre-la, encara que no vol dir que reunint aquest òrgan s’hagués solucionat el problema. 

Un altre canvi important que han trobat són els nous premis a la Innovació Social, assumpte que no ha 
passat pel Consell Assessor i creu que és un tema que s’hi hagués pogut sotmetre a consideració. 

A part d’això, avui s’ha duit al Ple l’aprovació inicial del Reglament de persones amb discapacitat, que 
tothom ha alabat perquè s’ha consensuat amb el sector, però no sobrava que l’haguessin presentat al 
Consell Assessor. 

Fa notar que quan s’està en l’oposició se solen tenir dificultats per conèixer els temes en profunditat. Hi 
ha diferents àrees de govern del Consell de Mallorca que tenen òrgans de gestió que permeten que 
l’oposició hi sigui present, analitzi i voti els assumptes així com obtenir tota la documentació però, en 
canvi, tot això costa una mica més amb relació als serveis socials i moltes vegades critiquen els grups de 
l’oposició per presentar propostes, mocions o interpel· lacions basades en notícies aparegudes en premsa 
però és perquè, en ocasions, no compten amb altra manera d’accedir a la informació i, donada l’existència 
d’un òrgan de participació i consulta com és el Consell Assessor de Serveis Socials, reunir-s’hi els 
ajudaria a estar en contacte amb molts de temes. 

En definitiva, l’objectiu de la moció és que se li doni una mica més d’importància al Consell Assessor de 
Serveis Socials i, tot i saber que la responsabilitat de gestió és de l’equip de govern, que comptin també 
amb els que formen part d’aquest Consell Assessor per contribuir amb la seva experiència i/o 
coneixements a ajudar en matèria de serveis socials. 

La Sra. SERRA (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) exposa que Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía 
considera que és positiu i necessari que totes les actuacions puguin ser consensuades amb experts. 

A més a més, atès que la proposta la formula la Sra. Cirer, qui té anys d’experiència en la matèria, creu 
que s’ha de tenir en compte la seva aportació i, per això, el seu Grup votarà a favor d’aquesta moció. 

La Sra. MORA (El Pi-Proposta per les Illes) anuncia que el seu Grup votarà a favor de la moció perquè 
està totalment d’acord amb el seu fons en el sentit de reivindicar el paper d’un Consell Assessor que és un 
fòrum de debat dels temes de serveis socials que són molt complexos. 

Al seu Grup, donat que està en l’oposició i no ha governat mai el Consell de Mallorca, encara li resulta 
més difícil entendre segons quins procediments i aquest Consell Assessor li ofereix la possibilitat de 
donar la seva opinió, aprendre el seu funcionament –per evitar fer alguna queixa per desconeixement– i 
fer-hi les seves aportacions.  

La Sra. PUIGSERVER (consellera executiva de Benestar i Drets Socials) inicia la intervenció agraint-li a 
la Sra. Cirer que li torni a fer una moció simple i positiva, amb ànim constructiu, com darrerament fa molt 
sovint. 

També li agraeix que hagi comentat que té 4 anys d’experiència a l’IMAS i que hagi recordat que també 
tenia la responsabilitat de convocar el Consell Assessor de Serveis Socials però, durant els 4 anys de 
legislatura, només el va convocar quatre vegades i just hi va presentar les memòries de 2012 i 2013 però 
no les de 2011 ni 2014. 

Cert és que compten amb aquest òrgan i, de fet, l’equip de govern té previst convocar-lo enguany en tres 
ocasions (cada quadrimestre) però justament el mes de juny no el varen poder convocar per mor la 
celebració de les eleccions i que no volien que se pogués entendre com una eina per vendre les accions de 
govern, és a dir, que ho varen trobar políticament incorrecte i no varen convocar la reunió del mes de 
juny. En canvi, sí que tenen previst convocar el Consell Assessor per al proper mes de setembre o 
d’octubre, com a molt tard. 

La moció comenta que podrien haver convocat el Consell Assessor per tractar-hi els pressuposts, les 
contractacions de menors, els premis a la Innovació Social, etc. Són moltes coses quan, per altra banda, la 
Sra. Cirer també reclama agilitat en la gestió i celeritat a l’hora de resoldre quins temes. Per tant, no és 
possible esperar a convocar un Consell Assessor, amb un mes d’antelació, per resoldre segons quines 
qüestions. 
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L’actual equip de govern va prendre possessió dia 4 de juliol de 2015 i el pressupost de 2016 el varen 
preparar durant el mes d’agost de 2015, quan encara no estava constituït el Consell Assessor de Serveis 
Socials. Ara ja estan fent feina amb el pressupost de 2017 i els agradaria poder-lo presentar pel setembre. 

Pel que fa al tema dels contractes de les entitats de menors, puntualitza que és un tema molt delicat i 
afirma que l’han consensuat amb les entitats afectades i convocar la resta d’entitats per tractar-lo hauria 
estat poc àgil i poc efectiu. 

Sobre els premis a la Innovació Social, diu que se’n va parlar en la Taula d’Accessibilitat de dia 13 
d’abril i, en aquest cas, reconeix que la Sra. Cirer té raó i potser s’hauria pogut reunir amb els 
responsables de cada grup en matèria de serveis socials per parlar-ne però, tot i això, era un tema urgent 
perquè els premis s’han de convocar ja per poder celebrar la festa d’aquests premis durant el mes 
d’octubre, amb motiu de la Diada de Mallorca. 

Quant a la publicació de la memòria, exposa que la de 2015 no correspon al 100% a l’actual gestió ja que 
una part era de la legislatura anterior i, a més a més, són dades molt tècniques i xifres que hi aporta cada 
direcció insular. La intenció de l’equip de govern és donar-li un gir a la memòria i que la de 2016 sigui 
diferent, amb un contingut més concret i en parlaran en el proper Consell Assessor. 

Observa que, de vegades, pareix que la Sra. Cirer confon el Consell Assessor amb el Consell Rector. El 
Consell Rector sí que permet treure els temes de manera més àgil perquè se reuneix cada més i la idea és 
convocar el Consell Assessor cada quadrimestre per reunir-hi totes les entitats. 

Amb relació als acords de la moció, anuncia que l’equip de govern votarà en contra de la moció perquè 
realment no són acords concrets. Tant se val votar-hi a favor com en contra perquè no són clars. 

El primer punt parla de qüestions i acords de caràcter anual com el pressupost o la memòria però n’hi ha 
molts d’altres que haver-los d’explicar de manera prèvia farien que la seva gestió no fos àgil. Alguns 
assumptes sí que se podran explicar abans i altres després i cap tema no quedarà sense ser explicat, però 
tot no se pot resoldre en el si del Consell Assessor i caldrà convocar altres observatoris o eines de 
participació que, de fet, ja fan servir com, per exemple, la Comissió d’APN, els diferents observatoris, la 
Taula d’Accessibilitat, etc. 

El segon punt diu que es valori de forma positiva l’aportació que el Consell Assessor pugui fer amb 
relació a diferents temes i problemàtiques de l’IMAS. Al respecte assegura que sempre s’ha valorat 
qualsevol aportació de forma positiva i, per tant, això fa palès que l’acord té poc contingut. 

Per tant, la moció els pareix poc concreta, amb uns acords que no els semblen correctes i, com ha dit la 
Sra. Cirer, s’estan acomplint els estatuts de l’IMAS quant a l’exercici de les accions de govern, tot i que 
les poden millorar i convocar el Consell Assessor més sovint però, malgrat això, votaran en contra 
d’aquesta moció. 

La Sra. CIRER indica que, en la primera intervenció, ja ha assumit la seva culpa per no haver fet les coses 
com hauria estat desitjable o com podrien haver estat més útils i això ho diu des de l’experiència. 

La Sra. Puigserver ha repetit moltes vegades que convocar el Consell Assessor no és àgil i li retreu que 
potser el vegi més com una càrrega i no com un instrument que li donen els estatuts de la institució que 
presideix per ajudar-la a fer la seva gestió més fàcil. 

Recorda que també li ha reconegut que, el dia a dia i la presa de decisions ràpides que s’ha de fer, 
obstaculitza un poc haver de sotmetre-les a un òrgan on s’ha de reunir tanta gent i aquesta consideració 
volia ser un toc d’atenció perquè no se tengui aquest concepte del Consell Assessor ja que, tant 
l’experiència com el pas del temps, donen a entendre que s’hagués pogut treure més suc d’una eina com 
és el Consell Assessor. 

Tot seguit mostra l’agraïment tant a El Pi-Proposta per les Illes com a Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía pel seu suport a aquesta moció i, al mateix temps, accepta la crítica de la Sra. Puigserver en el 
sentit que els dos punts d’acord no tenen contingut i no són gaire concrets. 

Per això, proposa retirar els dos punts d’acord de la moció i canviar-los per l’acord que ha expressat per la 
Sra. Puigserver en el sentit que es compromet a reunir el Consell Assessor de Serveis Socials cada 
quadrimestre. 

La Sra. PUIGSERVER assenyala que poden acceptar la transacció proposada per la Sra. Cirer. 
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La Sra. CIRER aclareix que accepta la crítica de la Sra. Puigserver sobre que els punts d’acord no tenen 
contingut i canviar-los per la idea que ha entès que ha expressat en el sentit que l’equip de govern té la 
intenció de reunir el Consell Assessor de Serveis Socials cada quadrimestre. 

Adverteix que la Sra. Puigserver ha acceptat la transacció que li ha proposat però, després d’haver-ne 
parlat amb el Sr. De Juan, ara pareix que no l’accepta.  

Observa que poden fer el que trobin i, si no s’accepta el canvi, entendrà que la Sra. Puigserver ha fet un 
brindis al sol per quedar bé i fa farons en dir que convocarà el Consell Assessor cada quadrimestre i, en 
conseqüència, el seu Grup mantendrà les dues propostes tal i com les ha presentades, buides de contingut 
i simples. 

Això no obstant i per tal d’avançar, reitera que està disposada a acceptar la crítica i retirar les propostes 
d’acord i canviar-les per la idea expressada per la Sra. Puigserver, que és més potent i amb més contingut, 
però si no ho vol, doncs manté la redacció inicial, que és més simple i buida de contingut. 

La Sra. PUIGSERVER fa constar que, si la Sra. Cirer no retira la moció per presentar-ne una altra amb 
uns acords més concrets, l’equip de govern manté el seu vot en contra. 

La Sra. CIRER puntualitza que ja li ha dit l’acord concret: retira els punts núm. 1 i 2 de la moció a canvi 
d’un punt únic que acordi que, per part de l’IMAS, es reunirà el Consell Assessor cada quadrimestre. 

Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per dotze vots a favor (PP, El Pi-Proposta per 
les Illes i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía), cap abstenció i devuit vots en contra 
(PSOE, MÉS per Mallorca i Podem Mallorca). 
 
 
PUNT 23. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP POPULAR DEL CONSELL DE 
MALLORCA PER AGILITZAR EL PLA D’INVERSIONS SOSTENIBLES. 
 
Es dóna compte de la següent Moció: 
 
MOCIÓ 
 
Atès que el Consell de Mallorca va aprovar un Pla d’inversions sostenibles de 20 
milions d’euros amb quatre línees d’actuacions per als Ajuntaments de Mallorca entre 
les quals les més prioritàries són les actuacions en les xarxes i equipaments de 
tractament, transport i distribució d’aigua o de sanejament encaminades a procurar la 
minimització del consum de l’aigua, una millor captació d’aigües pluvials, la reducció 
de fuites en la canalització i/o evitar-ne la contaminació. 

 
Entenem que el Pla d’inversions sostenibles del Consell de Mallorca és una injecció de 
20 milions d’euros a l’economia de les petites i mitjanes empreses de Mallorca.  
 
Atenent que la tramitació, els permisos i els informes de la Conselleria de Medi ambient 
del Govern de les Illes Balears especialment com poden ser els d’Abaqua i Recursos 
hídrics són extremadament lents a la tramitació i en el seu procediment administratiu i 
que aquesta lentitud i complicació pot provocar que els nostres Ajuntaments ja no 
presentin o en el cas de presentar els projectes no els hi doni temps a finalitzar les 
inversions aprovades pel Consell de Mallorca. 
 
Atès que és per tant imprescindible per a aprofitar aquest pla d’inversions als nostres 
municipis un compromís per part del Govern de les illes Balears a agilitzar i prioritzar 
aquestes tramitacions. 
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Per tot això, el grup de consellers del Partit Popular proposa el següent, 
 
ACORD 

 
El Consell de Mallorca insta al Govern de les Illes Balears i en particular a la 
Conselleria de Medi Ambient i als seus departaments depenents, a prioritzar i agilitzar 
en les tramitacions i expedients que arribin dels Ajuntaments de Mallorca derivades del 
pla d’inversions sostenibles. 
 

El Sr. ROVIRA (PP) exposa que aquesta moció té per objectiu que el Pla d’Inversions Sostenibles del 
Consell de Mallorca doni els fruits que el Grup Popular pensava havia de donar. 

Recorda que se va discutir molt sobre el destí dels fons i hi va haver dues mocions, que varen ser 
transaccionades, que plantejaven la prioritat d’aquests fons per a temes de recursos hídrics (abastament 
d’aigua i clavegueram).  

També se va discutir molt sobre la dificultat de què els terminis que marca aquest Pla permetessin que els 
ajuntaments s’adaptassin a aquest tipus d’obres. El Sr. Font, amb esperit pràctic, recomanava no fer coses 
complicades sinó projectes senzills i fàcils de tramitar. 

Donat que encara hi són a temps, el seu Grup no volia deixar passar l’oportunitat que el Consell de 
Mallorca faci un requeriment al Govern de les Illes Balears per tal que, si algun ajuntament vol o té la 
possibilitat de plantejar projectes més complexos que precisin d’informes de Recursos Hídrics o Abaqua, 
els informes arribin a temps i els ajuntaments tenguin la possibilitat de treure els projectes endavant. 

Fa constar que s’ha donat el cas de persones que quan Recursos Hídrics respon afirmativament o 
negativament les seves peticions, resulta que de vegades ja ni se’n recorden que havien fet la petició 
perquè poden haver transcorregut anys. 

Això passa però no hauria de passar. L’administració d’aigües és complexa, funciona malament –segons 
el seu parer– des de sempre i pot rivalitzar amb la Comissió Balear de Medi Ambient quant a mal 
funcionament o amb altres administracions que siguin especialment lentes. 

Per aquest motiu, pensa que seria un important toc d’atenció que el Govern de les Illes Balears no se’n 
vagi de vacances d’estiu sense haver rebut un avís del Consell de Mallorca sobre la importància d’aquest 
pla d’inversions. 

Al respecte destaca que aquest pla d’inversions posarà en marxa 20 M€ i té una sèrie de requisits per tal 
se’n destini, com a mínim la meitat, a aquest tipus d’obres que els ajuntaments només poden emprendre 
amb doblers externs. 

Torna a dir que el seu Grup considera que se li ha de demanar al Govern de les Illes Balears que agiliti i 
prioritzi la tramitació d’aquests expedients per tal d’afavorir l’execució de projectes d’interès general dels 
ajuntaments, projectes que beneficien tots els ciutadans i, en definitiva, la finalitat de la moció és que el 
Consell de Mallorca li sol· liciti al Govern de les Illes Balears la seva col·laboració amb relació a aquest 
pla d’inversions. 

La Sra. SERRA (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) anuncia que el seu Grup votarà a favor d’aquesta 
moció. 

Afegeix que, tal vegada, els partits que governen tant al Consell de Mallorca com al Govern de les Illes 
Balears s’haurien de plantejar molt seriosament la forma de canviar l’Administració per fer-la més 
dinàmica perquè, en aquest cas, seria un autèntic fracàs de la mateixa Administració que algun 
ajuntament, per mor de la manca d’agilitat en les tramitacions, no tengués temps per finalitzar les 
inversions aprovades pel Consell de Mallorca. 

El Sr. AMENGUAL (El Pi-Proposta per les Illes) fa notar que la moció que presenta el PP no és 
intranscendent. És una moció important perquè aquest pla d’ajuts del Departament de Desenvolupament 
Local destina 20 M€ a ajuntaments per a obres de captació d’aigües pluvials i de reducció i canalització 
d’aigua potable. Així mateix imagina que també hi poden haver ajudes per a actuacions al clavegueram. 
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El sentit comú diu que s’han de prioritzar i agilitar aquestes tramitacions per evitar que els ajuntaments ho 
passin malament. Tothom és coneixedor de l’embós que hi ha, sobretot, en la Comissió Balear de Medi 
Ambient. 

L’únic emperò que li pot posar a aquesta moció és la seva manca de concreció perquè no determina com 
s’ha de fer tot això. La moció és una bona idea però hi haguessin pogut concretar de quina manera s’ha 
d’actuar per dur-la a terme. Tot i això, El Pi-Proposta per les Illes hi votarà a favor perquè estan 
completament d’acord amb la seva finalitat. 

La companya de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía comentava que s’ha de treballar per agilitar 
l’Administració (autonòmica, municipal i insular) i al respecte recorda que la setmana passada es va 
aprovar la Llei d’avaluació ambiental –al Ple del Consell de Mallorca se va parlar no fa gaire del tema del 
clavegueram– i des del grup parlamentari d’El Pi-Proposta per les Illes s’han presentat esmenes per evitar 
les duplicitats i, sobretot, per agilitar la Comissió Balear de Medi Ambient. 

Amb tot, reitera que és una moció important i el seu Grup hi votarà a favor encara que no saben com es 
podria canalitzar la priorització i agilitació de tramitacions d’acord amb la legalitat vigent, perquè no hi 
hagi greuges comparatius amb particulars o altres institucions, però sí que s’ha de donar aquest toc 
d’atenció avisant que arribaran projectes d’ajuntaments que s’hauran d’informar i que aquests informes es 
prioritzin davant els altres. 

El Sr. FONT (conseller executiu de Desenvolupament Local) li agraeix al Partit Popular que hagi 
presentat aquesta moció, que tracta d’un tema sobre el qual han parlat tots els grups polítics del Consell 
de Mallorca, perquè comparteix totalment el seu contingut i objectiu. 

De fet, el Departament de Desenvolupament Local ha fet diverses reunions informals, amb vista a poder 
assolir els objectius plasmats en la moció, tant amb la Conselleria de Medi Ambient com amb tots els ens 
que en depenen, inclosa la Comissió Balear de Medi Ambient. 

Recalca que és una moció bona i necessària a la qual donaran suport però vol proposar al Partit Popular 
un petit canvi en la proposta d’acord en el sentit de substituir “prioritzar” per “agilitar al màxim les 
tramitacions”. 

El Sr. ROVIRA opina que el més important de la moció és l’esperit que té i que aquest arribi al Govern 
de les Illes Balears en forma de missatge del Ple del Consell de Mallorca. 

Destaca la importància de què aquest missatge arribi al Govern de les Illes Balears encara que no sigui 
amb la redacció transcrita i, al respecte, fa notar que està d’acord amb la proposta de canvi suggerida pel 
Sr. Font per evitar que la paraula “prioritzar” pugui generar algun problema, mentre que “agilitar al 
màxim” resulta una expressió més correcta legalment. 

En qualsevol cas, considera que la situació de sequera actual, el servei prioritari d’abastament d’aigua i 
els perjudicis que se poden generar per la pèrdua del recurs a les canalitzacions en mal estat són suficients 
motius per prioritzar aquest tema. Creu que l’Administració que rebi la petició, sense la paraula 
“prioritzar”, ha de ser la que decideix que allò que se li està demanant és prou important com donar-li 
prioritat. 

Reitera que accepta el canvi proposat pel Sr. Font si així s’aconsegueix que la moció s’aprovi per 
unanimitat, atès que és important que tots hi estiguin units i no sigui només una petició verbal de l’equip 
de govern. 

Manifesta el seu agraïment a tots els grups polítics per llur suport a la moció tot reconeixent que potser 
s’hauria pogut intentar concretar un poc més l’acord però explica que no sabien ben bé com plantejar-lo 
sense crear polèmica i dubtes a l’hora de la votació dels altres grups. Per això, varen pensar que era millor 
un acord més genèric perquè era més fàcil que comptàs amb el suport de tothom. 

Puntualitza que la moció no pretén solucionar els problemes que tengui el Govern de les Illes Balears 
quant a les tramitacions sinó solucionar els problemes del Consell de Mallorca i que aquest pla 
d’inversions de 20 M€ no s’hagi d’acabar destinant a asfaltar camins o altres obres que, tot i ser 
importants, sempre se poden fer en un altre moment. 

Aquesta petició d’agilitació dels procediments potser animarà els ajuntaments a presentar projectes un 
poc més complexos perquè confiïn en tirar-los endavant i, per aquesta raó, han plantejat la moció en 
aquests termes. 
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El Sr. AMENGUAL intervé per fer palès que El Pi-Proposta per les Illes es congratula que tots hi estiguin 
d’acord perquè és important que aquesta línia d’ajudes del Departament de Desenvolupament Local 
tengui un suport unànime a l’hora de demanar el màxim d’agilitació en els tràmits. 

A més a més, El Pi-Proposta per les Illes també està d’acord amb la modificació proposada atès que la 
paraula “prioritzar” pot xocar amb la Llei de procediment administratiu i, a posta, abans parlava dels 
greuges comparatius i hi ha posat una objecció però en positiu, encara que certament el Consell de 
Mallorca no ha de fer la feina del Govern de les Illes Balears. 

El Sr. FONT considera que el Govern de les Illes Balears ha de ser el primer interessat que es puguin dur 
a terme tots els projectes d’inversió, que puguin ser complicats i que afectin a temes d’estalvi d’aigua, 
subministrament d’aigua potable, etc., a més que la mateixa convocatòria ja prioritza aquestes dues línies 
d’actuació. 

Tot això s’ha d’emmarcar, a més a més, dins les tasques que està desenvolupant el Govern de les Illes 
Balears amb vista a racionalitzar l’aigua i que els ajuntaments treballin per planificar i gestionar el 
consum d’aigua de manera adequada per pal· liar el problema de la sequera. 

Per tant, està convençut que la intenció del Partit Popular –que també és la de tots els grups polítics del 
Consell de Mallorca– amb la presentació d’aquesta moció podrà ser perfectament assumida pel Govern de 
les Illes Balears. 

Sotmesa la proposta esmenada a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
 
PUNT 24. MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO CIUDADANOS (PARTIDO 
POR LA CIUDADANIA) DEL CONSELL DE MALLORCA EN RELACIÓN A 
LA CONVOCATORIA DE UNA MESA PARA DEBATIR LOS PROBLEMAS 
DE LA SERRA DE TRAMUNTANA. 
 
Es dóna compte de la següent Moció: 
 
Como es sabido este año se celebra el 5º Aniversario de la declaración de la Serra de 
Tramuntana como Patrimonio de la Humanidad. Fueron 12.000 las personas que 
firmaron y apoyaron la propuesta, y eso es una muestra más de la importancia que tiene 
para todos los mallorquines su conservación y protección. 
 
No obstante, los vecinos de la zona han criticado la falta de ayudas y trato recibido por 
parte del Consell de Mallorca por su falta de participación. Prueba de ello es el último 
acto celebrado en Raixa donde sólo intervinieron alcaldes y representantes políticos del 
Consell de Mallorca. 
 
No debemos olvidar que el 95%  del territorio de la Serra de Tramuntana se encuentra 
en manos privadas, por lo que es fundamental la colaboración de todos los implicados, 
ciudadanos y autoridades, para mejorar su gestión.  
 
Si bien el Consell de Mallorca se ha manifestado en crear después del verano una mesa 
de alcaldes para debatir los problemas de la Serra, entendemos que es necesario un 
debate conjunto con los propietarios. 
 
Por todo ello, desde el grupo de consellers de Ciudadanos proponemos el siguiente, 

       
 ACUERDO    
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1. Que se convoque para la próxima mesa a los propietarios de las fincas de la 
Serra de Tramuntana. 
 

El Sr. PONS (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) exposa que, com és sabut, enguany se celebra el 5è 
aniversari de la declaració de la serra de Tramuntana com a patrimoni de la humanitat. 

Recorda que 12.000 persones varen signar la proposta, la qual cosa demostra la importància que té, per a 
tots els mallorquins, la conservació i protecció de la serra de Tramuntana. 

Això no obstant, els veïns de la zona han criticat la manca d’ajudes i el tracte rebut per part del Consell de 
Mallorca per la seva falta de participació. N’és una prova el darrer acte celebrat a Raixa on només varen 
intervenir batles i representants polítics del Consell de Mallorca. 

No s’ha d’oblidar que el 95% del territori de la serra de Tramuntana es troba en mans privades, per la qual 
cosa és fonamental la col· laboració de tots els implicats (ciutadans i autoritats) per millorar la seva gestió. 

Si bé el Consell de Mallorca ha anunciat que, després de l’estiu, crearà una Mesa de Batles per debatre-hi 
els problemes de la serra, el seu Grup entén que és necessari un debat conjunt amb els propietaris. 

Per tot això, des del grup de consellers de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía proposen l’acord següent: 
“Que es convoqui, per a la propera Mesa, els propietaris de les finques de la serra de Tramuntana”. 

El Sr. PASTOR (El Pi-Proposta per les Illes) comença la intervenció agraint l’existència de Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía perquè sempre fa unes propostes molt interessants per al Ple del Consell de 
Mallorca. 

Quant a la moció, diu que li agradaria demanar-li al Sr. Pons si té un llistat de la quantitat de propietaris 
que hi ha a la serra de Tramuntana i si havia pensat en un espai adient ja que, potser, s’hauria de 
rehabilitar el Lluís Sitjar, que seria un espai adequat per fer aquesta reunió. 

Adverteix que Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía pensa que el finançament del Consell de Mallorca no 
és tema de competència d’aquest Ple però, per altra banda, considera que aquesta moció és interessant. No 
li estranya perquè fins i tot ja diuen què ha de fer el rei i ara resulta que volen reunir tots els propietaris de 
la serra de Tramuntana. 

Afegeix que, a més a més, volen convocar tots els propietaris a la Mesa de Batles, que se celebra en una 
sala del Consell de Mallorca, però sense tenir en compte el nombre de finques i de propietaris. 

Per concloure, anuncia que el seu Grup no s’atreveix ni tan sols a votar en contra de la moció, ni tampoc 
no deixaran la sala com ha fet abans el Grup Popular ja que consideren que hi han d’estar presents i, fins i 
tot, aguantar la votació d’aquesta moció però s’hi abstendran. 

El Sr. SERRA (PP) comenta que, sense entrar en l’exposició de la moció, el Grup Popular considera que 
és important que propietaris participin en tot el procés d’aquesta nova etapa ja que són una peça important 
per a la declaració de patrimoni de la humanitat. 

De fet, recorda que el passat mes d’octubre es va presentar una moció per tal de tenir en compte les ajudes 
per a la conservació d’elements i poda dels boscos de la serra. 

Per altra banda, per tenir en compte els propietaris en les reunions –ja siguin de la Mesa de Batles o del 
pla de participació– creu que ho haurien de canalitzar a través de les associacions de propietaris de la 
serra de Tramuntana i convocar els seus representants al pla de participació o a un altre òrgan que se’n 
creï però considera que no els han de convocar a la Mesa de Batles. 

La Sra. GARRIDO (consellera executiva de Territori i Infraestructures) li diu al Sr. Pons, en la mateixa 
línia que deia el Sr. Pastor, si s’hi hauria d’habilitar el Lluís Sitjar o el Palma Arena o, potser, el Palau de 
Congressos quan s’obri.  

En tot cas, està clar que haurien d’anar a un espai públic molt gros perquè estan parlant de 20 municipis, 
que són els integren la serra de Tramuntana, un 22% del territori de Mallorca. 

Desconeix a quina mesa es refereix exactament el Sr. Pons ni no sap a quants propietaris s’ha de convocar 
(petits, grans, mitjancers, urbans, rústics, etc.). Tenia l’esperança o la il· lusió que en l’exposició de la 
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moció aclarís alguns aspectes que havien quedat a l’aire però, en sentir la intervenció del Sr. Pons, ha 
quedat perplexa perquè s’ha limitat a llegir la moció. 

Té tot el dret a llegir la moció però presenta una moció inconcreta (encara que el tema sí és competència 
del Consell de Mallorca), sense afinar mínimament cap a on vol anar, sense tenir en compte ni veure les 
dades (no signaren 12.000 persones sinó 40.000). Així doncs, presenta una moció que no concreta, que no 
afina ni li dedica un poc de temps per intentar presentar quelcom més definit i, a l’hora d’explicar-la, 
esperava que digués a quins propietaris es refereix. 

De fet, el Sr. Serra ha interpretat la moció del Sr. Pons i l’ha defensada, la qual cosa li pot agrair. Ha 
interpretat la moció i, d’una manera molt concreta i assenyada, ha proposat allò que havia manifestat el 
PP i l’equip de govern hi estava d’acord, però sembla que el Sr. Pons no va escoltar quan tot això es va 
dir. 

Recorda que en el Ple passat, a una moció presentada pel Sr. Serra (PP) i a una interpel· lació presentada 
pel Sr. Rotger (PP), l’equip de govern va contestar que tenia en marxa la Mesa de Batles, que volen que 
tengui unes funcions concretes –n’estan redactant el reglament– i decidirà a qui s’atorguen les 
subvencions. 

També varen explicar que tenien en marxa la licitació del Pla de Participació Ciutadana que, com bé deia 
el Sr. Serra, serà l’instrument que els propietaris poden fer servir per participar en aquest procés. 

De totes maneres, insta el Sr. Pons a concretar una mica a quins propietaris es refereix i quin tipus de 
propietaris perquè poden ser d’una casa, d’un terreny, d’un sestador, d’un pou, etc. 

Fa notar que en més d’una ocasió li han demanat al Grup Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía una mica 
més de seriositat perquè al Ple no vénen ni a jugar ni a passar el temps. Hi vénen per ser seriosos i les 
propostes que s’hi presentin ha d’intentar ser una mica serioses. 

A més a més, el Sr. Pons tampoc no ha estat seriós avui atès que no ha concretat res i, per això, li insisteix 
que digui, com a mínim, a quins propietaris es refereix, de quina mesa parla i de quina manera ho vol fer. 

D’altra banda, hi ha ficat l’acte celebrat a Raixa fa dues setmanes, un acte de celebració del 5è aniversari 
de la declaració, dient que hi varen intervenir batles i polítics, cosa que no és certa perquè només hi va 
intervenir el president del Consell de Mallorca i la presidenta del Govern de les Illes Balears.  

Fa avinent que el Sr. Pons devia estar ocupat perquè no va assistir a aquell acte i, per tant, no va poder 
veure el que hi va passar, ni qui hi havia convidat però, això sí, en ús de les seves competències com a 
grup polític, li ha formulat una pregunta demanant a qui s’havia convidat a aquell acte. 

Al respecte, li fa saber que a aquell acte estaven convidats els propietaris, sobretot, els que varen 
participar activament en la declaració de la serra de Tramuntana com a patrimoni de la humanitat. Per 
exemple, hi estava convidat el Dr. Sevilla, de Miramar, qui va excusar la seva assistència. 

Li recalca al Sr. Pons que, abans de tot, demani les coses perquè ja li ha dit en moltes ocasions que ho pot 
fer per obtenir qualsevol informació però, tot i això, mai no l’ha vist aparèixer per la seu del Consorci 
Serra de Tramuntana.  

Per això, aprofita per tornar-lo a convidar perquè hi vagi i li puguin donar tota la informació que vulgui. 
Allà podrà parlar amb els funcionaris que li facilitaran tota la informació però no presentin aquestes 
mocions que no tenen cap sentit i, per tant, creu que la millor cosa que pot fer en aquest moment és 
retirar-la. 

El Sr. PONS s’adreça a la Sra. Garrido per dir-li que Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía no s’inventa 
res i constata que el malestar dels veïns ha sortit publicat el premsa. Nega, per tant, que el seu Grup 
s’inventi res perquè és evident que el malestar existeix. 

Per altra banda observa que el Sr. Serra del Partit Popular l’ha entès perfectament perquè l’esperit de la 
moció era simplement que hi hagués un procés participatiu, si bé no de tots els propietaris en conjunt, sí a 
través dels seus representants perquè la idea és que els tenguin en compte. 

Remarca que aquest era l’esperit de la moció però estan en el seu dret de no voler-la entendre i, 
òbviament, no li reconeixeran que hi ha gent descontenta i el seu Grup se n’ha d’assabentar per altres 
mitjans com és la premsa, en aquest cas. 
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A continuació reitera que l’esperit de moció consisteix en, simplement, plantejar que hi hagi un procés 
participatiu en el qual es tenguin en compte els propietaris de les diferents finques de la serra de 
Tramuntana i creu aquesta idea s’ha entès perfectament. 

Per concloure, li agraeix al Partit Popular el seu suport i la seva bona intenció a l’hora d’interpretar la 
moció. 

El Sr. PASTOR adverteix que no té capacitat per entendre el Sr. Pons i ho diu perquè ha intervengut una 
segona vegada i tampoc no l’ha entès. 

Tot seguit es dirigeix a la Sra. Garrido per dir-li que fa preguntes que no tenen sentit ja que li ha demanat 
al Sr. Pons a quins propietaris es refereix però, si el Sr. Pons realment volgués dir a quins propietaris es 
refereix, ho plasmaria en la seva moció i aquesta diu que es convoquin, a la mesa, els propietaris, és a dir, 
tots. 

La Sra. GARRIDO li diu al Sr. Pons que ha entès l’esperit de la moció quan l’ha explicada el Sr. Serra. 

Recalca que el Sr. Serra ha explicat allò que volia dir el Sr. Pons en la seva moció, qui l’ha feta en 5 
minuts i l’ha presentada –perquè n’havia de presentar una– i llavors no ha tengut el coratge d’explicar-la. 

El Sr. Pons fa referència a la premsa però cal tenir en compte que la premsa diu moltes coses i no sempre 
són certes (la premsa ha publicat, per exemple, que s’han vist ovnis). Insisteix a dir que la premsa pot dir 
moltes coses i li demana al Sr. Pons si s’ha preocupat per saber exactament quanta gent s’havia queixat al 
Consell de Mallorca perquè no s’hagués fet una convocatòria de subvencions adreçada a propietaris. La 
resposta és, en primer lloc, que no s’ha preocupat per saber-ho i, en segon lloc, que no s’ha queixat ningú.  

Li demanat, igualment, si s’ha preocupat per saber quanta gent ha demanat que els escoltin o quanta gent 
ha demanat cita amb el president, amb el Consorci, amb ella mateixa o amb algun altre conseller i els han 
dit que no. Primer, el Sr. Pons no s’ha preocupat per saber-ho i, segon, no se li ha dit que no a ningú. 

Exposava que l’esperit de la moció era plantejar un procés participatiu però no hi fa referència en cap 
moment. Això ho dit el Sr. Serra. Nega, per tant, que la moció plantegi un procés participatiu atès que 
demana que tots els propietaris participin en la mesa. 

En to de broma i seguint les paraules de la Sr. Pastor, diu que si la reunió s’hagués de celebrar en la sala 
on es reuneix la Junta Rectora del Consorci, aleshores estarien una mica estrets. 

Reitera la petició al Sr. Pons perquè retiri la moció ja que, a part de tot el que s’ha exposat, li han explicat 
en repetides ocasions al Ple que tenen un pla de participació en marxa, en el qual prendran part els 
propietaris i, per tant, si l’esperit de la moció era que se fes un pla de participació amb els propietaris, 
doncs això ja està en marxa. 

Amb tot, pensa que també s’hi ha de tenir en compte altra gent que ha poder opinar sobre la serra de 
Tramuntana i no només els propietaris. Si aquesta era la intenció de la moció, aleshores és quelcom que ja 
s’estan fent i, per tant, li reclama al Sr. Pons que retiri aquesta moció. 

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

 
 
INTERPEL·LACIONS 
 
PUNT 25. INTERPEL·LACIÓ QUE PRESENTA EL SR. ANTONI AMENGUAL 
PERELLÓ SOBRE “VALORACIÓ DEL VICEPRESIDENT DE LES 
ACTUACIONS SOBRE LA MARXA DES GÜELL A LLUC A PEU”. 
 
Es dóna compte de la següent interpel.lació: 
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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 del vicepresident de les actuacions sobre la marxa Des Güell a Lluc   
 

El Sr. AMENGUAL (El Pi-Proposta per les Illes) comenta que l’esperit o la finalitat d’aquesta 
interpel· lació no és ni criticar ni lloar la marxa del Güell a Lluc a peu. 

El Pi-Proposta per les Illes considera que aquesta marxa és una iniciativa ciutadana promoguda pel Grup 
Güell i, després 42 o 43 edicions, és com una tradició per a la gent de Palma i dels pobles per on passa i, 
per això, el seu Grup està a favor d’aquesta iniciativa i del suport que se li pugui donar des de les 
institucions. 

El sentit d’aquesta interpel· lació és que el seu Grup vol conèixer i debatre les actuacions de l’equip de 
govern del Consell de Mallorca i, segons han pogut veure en premsa, el Departament de Participació 
Ciutadana i Presidència ha coordinat o ha dirigit aquestes actuacions. 

Són, en primer lloc, unes actuacions que pensa que han estat ràpides, executives i contundents però, al 
mateix temps, pensa que han estat contradictòries i sorprenents, com explicarà a continuació detallant la 
cronologia dels fets. 

Dia 12 de juliol es varen despertar amb una notícia en premsa. Al Diario de Mallorca es deia: “Tolo 

Güell: las subvenciones no son suficientes ya que se necesita mucho dinero y papeleo para poder llevarse 

a cabo.” El titular d’aquesta notícia era: “La marcha des Güell a Lluc a peu no se celebrará este verano.” 
També deia el Diario de Mallorca: “La organización no dispone de ‘ingresos suficientes’ y el Consell de 

Mallorca no ha podido participar, según han informado fuentes de la administración insular.”  

En la mateixa línia, el diari Última Hora deia: “Este verano no se celebrará la marcha des Güell a Lluc a 

peu” i, dins el cos de la notícia, deia: “...pero la batalla no está perdida. La marcha des Güell a Lluc a 

peu tendrá continuidad en 2017 y será organizada entre el Consell de Mallorca y el Grup Güell. Fuentes 

de la institución señalan que, si este año no han podido colaborar, ha sido debido a que la petición al 

respecto, por parte de la organización, ha llegado tarde y, por tanto, no ha habido tiempo para 

garantizar, jurídica y económicamente, todo cuanto esta prueba requiere.” 

Després d’això s’ha produït una actuació ràpida i contundent del Consell de Mallorca, com deia abans, 
perquè es varen reunir amb el Grup Güell i l’endemà la premsa recollia una altra notícia. En aquest sentit, 
el diari El Mundo –per referir-se a un altre mitjà– deia: “La marcha des Güell a Lluc a peu será el 13 de 

agosto. Manteniendo los 18.000 euros de financiación comprometidos, el Consell de Mallorca trabaja 

además ahora para cubrir el máximo de necesidades de la caminata y abaratar gastos.” 

També deia El Mundo: “Además de aportar fondos, el Consell de Mallorca también intentará asumir 

parte de las cuestiones técnicas de emergencias y seguridad del evento. Se estarían utilizando los 

servicios de la casa.” Així mateix, el diari Balears deia: “La institució manté els 18.000 euros necessaris 
perquè se pugui celebrar...” 

Per altra banda, el Consell de Mallorca deia, dia 13 de juliol, en la seva pàgina web: “Després d’una 
reunió entre la institució insular i el Grup Güell, s’ha pactat que se celebrarà l’edició de 2016.” D’aquí ve 
el motiu pel qual abans parlava de rapidesa i executivitat. 

La mateixa nota també deia: “S’ha acordat que el Consell de Mallorca aportarà els 18.000 euros que ja 
s’hi havien consignat i es cobrirà la resta mitjançant ajuda tècnica i patrocinadors privats que han ofert 
col· laboració en les darreres hores.” 

Aquest és el punt que li planteja algunes qüestions o interrogants al seu Grup: si ja estaven consignats els 
18.000 € abans de dia 12 de juliol, quan va sortir la gent del Grup Güell a dir que no es faria la marxa per 
manca de finançament? On estaven consignats? Potser apareixen dia 13, aquests 18.000 €?  

Un altre dubte és quan es diu “i es cobrirà la resta”, a quina resta es refereix? Resta de doblers, resta 
d’actuacions, la resta de què? Sembla que és la resta de doblers però voldria que ho aclarissin perquè, a 
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continuació, es deia “mitjançant ajuda tècnica” i en què consisteix aquesta ajuda tècnica? Quins plans, 
quines feines i quin organisme d’aquesta casa s’encarregarà de prestar aquesta ajuda tècnica abans i 
durant la celebració d’aquest esdeveniment? 

La darrera qüestió és un poc cridanera. La nota publicada pel Consell de Mallorca parlava de 
“patrocinadors privats que han ofert col· laboració en les darreres hores” i això li fa pensar que el Consell 
de Mallorca ha fet d’intermediari amb els col· laboradors privats, encara que suposa que no és així i espera 
que el Sr. Jurado li ho aclareixi. En tot cas, resulta sorprenent que aquests “patrocinadors privats” no hi 
fossin dia 12 de juliol però sí que hi eren dia 13 de juliol i, per això, sol· licita que s’aclareixi aquest fet. 

Vol parlar també del vessant legal o jurídic que li planteja un dubte sobre la marxa des Güell a Lluc a peu. 
La Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal· lació, accés i exercici d’activitats a les Illes 
Balears diu que es troben davant una activitat de recorregut, una activitat de recorregut no permanent 
menor. L’article 70 d’aquesta llei descriu quins documents s’han d’adjuntar a la sol· licitud d’activitat no 
permanent menor com són una memòria, un projecte tècnic, autorització o informe de les diferents 
institucions afectades –els ajuntaments per on transcorrerà la marxa, Carreteres, Prefectura Provincial de 
Trànsit, etc., en aquest cas– i tota aquesta documentació s’ha de presentar amb un mes d’antelació. 

El preocupa com solucionaran aquest tema si la documentació no s’ha presentat dins termini i imagina 
aquesta és la paperassa que el Sr. Tolo Güell deia que no havien tengut temps de presentar o almanco així 
ho recull la premsa i voldria que també s’aclarís aquest punt però no per entrar a discutir la creació de 
precedents o greuges comparatius, que poden ser a nivell polític –i ja en parlaran– però també poden ser a 
nivell jurídic perquè hi ha uns requisits que legalment s’han de complir. 

Recorda que abans s’ha comentat, en el debat de la moció presentada pel PP sobre prioritzar o agilitar, 
que s’ha d’anar alerta amb els termes que se fan servir a nivell administratiu.  

Per acabar, no vol desaprofitar l’ocasió per criticar aquesta Llei 7/2013 que va elaborar la passada 
legislatura el govern del Sr. Bauzá, una llei que realment és un vertader desastre per a les activitats que 
duen a terme les associacions culturals, esportives i lúdiques d’aquesta illa perquè només els posa 
emperons i traves.  

Està clar que l’Administració ha d’exercir el control de les activitats que es duen a terme per tal de 
garantir-hi la seguretat, etc., però també cal tenir en compte el principi d’eficiència i aquesta llei el 
conculca. A més a més, pensa que ara s’està discutint aquest tema per culpa d’aquesta llei perquè el 
Consell de Mallorca “pateix” aquesta llei a l’hora de donar suport a l’organització d’un acte i, resultarà 
que, per mor d’aquesta llei, al final les administracions hauran d’organitzar totes les activitats i les 
associacions acabaran desapareixent. Tot i això, fa constar que aquest debat no s’ha de tenir al Ple del 
Consell de Mallorca però aprofitava l’avinentesa per fer aquesta crítica. 

El Sr. JURADO (conseller executiu de Participació Ciutadana i Presidència) fa notar que coincideixen en 
què la pujada des Güell a Lluc a peu és una activitat que té una certa rellevància a Mallorca.  

Se’n podria dir que és una expressió de “mallorquinitat” bastant plural i és una activitat molt arrelada. De 
fet, l’edició d’enguany és la número 43. Això vol dir que ja se pot considerar una tradició arrelada i, a 
més a més, és una de les menys polititzades, en aquests moments, de totes les que hi ha a Mallorca. 

L’equip de govern s’hi volia implicar per mantenir aquesta activitat i també per impulsar-la, si era 
necessari. A continuació anuncia que explicarà la cronologia dels fets, com ha fet el Sr. Amengual, però 
començarà més enrere en el temps. 

Pel mes de febrer va ser la primera vegada que l’Associació des Güell a Lluc a peu es va posar en 
contacte amb el Consell de Mallorca per veure si hi podia fer alguna cosa. Aleshores els varen oferir la 
possibilitat d’entrar en unes línies de subvencions que hi ha per a promoció sociocultural però sembla que 
ser que varen refusar d’adherir-se a aquest tipus de subvencions perquè pensaven –aclareix que està 
teoritzant– que no els bastaria, per dur a terme la seva activitat, la quantitat que podrien percebre a través 
d’aquesta línia de subvencions. 

Més tard, aproximadament a principis de juliol, varen mantenir una sèrie de reunions per veure si des del 
Consell de Mallorca s’hi podria fer alguna cosa més perquè, si resultava que el Consell de Mallorca no hi 
podia fer res, aleshores l’edició d’enguany de la marxa no es duria a terme. 
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En aquest moment és quan sorgeix el problema de temps al qual ha fet menció el Sr. Amengual perquè 
moure un expedient de segons quin tipus al Consell de Mallorca no és quelcom que es pugui fer en tres o 
quatre dies. 

Per això, el Consell de Mallorca no hi podia col· laborar de segons quina manera atès que algunes formes 
de col·laboració ja no eren possibles per una qüestió de terminis i en aquell moment va ser quan la premsa 
va publicar que no es duria a terme la marxa però, mentrestant, des del Consell de Mallorca feien feina 
per intentar que l’activitat es pogués desenvolupar atès que tenien la ferma convicció que era el que 
havien de fer, és a dir, que el Consell de Mallorca havia de donar suport a aquesta activitat perquè es 
pogués dur a terme enguany també. 

Així doncs, l’única possibilitat que varen veure perquè l’activitat tiràs cap endavant consistia en fer un 
contracte menor i d’aquí és d’on vénen els 18.000 euros a què fan referència tant el Sr. Amengual com la 
premsa. 

Aquests doblers no estaven consignats però dins la Direcció Insular de Participació Ciutadana hi ha 
partides pressupostàries que tenen la possibilitat de fer-se servir per dur a terme segons quin tipus 
d’activitats i els doblers han sortit d’una d’aquestes partides pressupostàries. 

Quant a les explicacions sol· licitades sobre la qüestió econòmica i la part que assumeix el Consell de 
Mallorca i els patrocinadors diu que és evident que la marxa des Güell a Lluc a peu ha tengut, 
històricament, un cost econòmic superior a la quantitat abans esmentada. 

El Consell de Mallorca s’hi ha implicat també en altres aspectes com, per exemple, a nivell comunicatiu i 
a nivell de col· laborar a desenvolupar la seguretat que ha d’acompanyar aquests tipus d’esdeveniments. 

Pel que fa la tema de patrocinadors, indica que el Consell de Mallorca no ha anat a veure patrocinadors 
perquè hi col· laborin però, des del moment que la notícia va sortir als mitjans de comunicació, sí que és 
cert que ràpidament hi va haver tota una sèrie d’empreses que es varen posar en contacte amb el Consell 
de Mallorca perquè estaven interessades en col·laborar perquè la marxa des Güell a Lluc a peu no 
desaparegués. 

Tot seguit diu que li han de permetre que no detalli quines són aquestes empreses perquè és un assumpte 
que, a hores d’ara, no creu que hagi de ser de domini públic i, a més a més, encara hi ha temes que no 
estan tancats i s’estima més ser prudent en aquest sentit. 

De totes maneres, on sí ha col· laborat el Consell de Mallorca activament ha estat a l’hora implicar 
algunes institucions públiques com, per exemple, l’Ajuntament de Palma perquè hi col· labori amb 
algunes coses que pot aportar a aquest esdeveniment i s’ha aconseguit aquesta col· laboració. 

Referent al tema jurídic dels terminis, diu que entén que els serveis jurídics els tenen en compte i creu que 
l’Associació des Güell a Lluc a peu, amb 42 anys d’experiència, pot haver tengut la previsió que preparar 
la documentació necessària abans de tenir la seguretat de poder fer aquesta prova i aprofita per recordar 
que el Sr. Tolo Güell no està implicat directament en l’Associació. N’és el president honorífic però no 
s’encarrega de la gestió de l’Associació sinó que són altres persones les que s’encarreguen de les tasques 
per tirar endavant la marxa des Güell a Lluc a peu. 

Per concloure, manifesta tant ell com l’equip de govern estan totalment d’acord amb la crítica a la Llei 
7/2013 perquè és una norma que els complica les coses i pensa que algun moment caldria fer-hi quelcom 
per modificar-la. 

El Sr. AMENGUAL ressalta que tots dos coincideixen, en primer lloc, que s’ha de donar suport a aquest 
esdeveniment i, en segon lloc, que la Llei d’activitats no és massa encertada –per no dir que és un 
desastre– i, dit això, assenyala que el Sr. Jurado no li ha contestat, encara que sí ho ha fet quant als 18.000 
euros i ha tret a col· lació un tema nou que és el del contracte menor. 

Aleshores li demana que expliqui com “se vesteix” aquest contracte menor, quins serveis se presten o si, 
per participar en un esdeveniment, s’ha de fer un contracte menor i es contracta el Grup Güell per 
desenvolupar un esdeveniment del qual el Consell de Mallorca serà l’organitzador. 

Accepta que li digui que faran un contracte menor perquè tenen doblers disponibles a un partida de 
Participació Ciutadana però vol que ampliï la informació al respecte i no assabentar-se de les coses per la 
premsa. 
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Li retreu al Sr. Jurado que el partit polític que representa, que era el paradigma de la nova política i un 
dels seus objectius era la transparència, no va informar en el seu moment i ho fa ara però tapant el tema. 
Observa que ja s’ha fet palès, en diverses ocasions, que el Departament que dirigeix el Sr. Jurado suspèn 
en transparència. 

Fa notar que, en la seva intervenció, el Sr. Jurado ha intentat explicar per què abans no anava bé el tema 
d’aquest esdeveniment i ho fa dient que s’havien reunit diverses vegades i que pareixia que la cosa no 
anava bé però llavors li han venut la història a la premsa molt bé: resulta que un dia no se feia i l’endemà 
compareixen el Sr. Jurado i el president Ensenyat com els salvadors de la marxa des Güell a Lluc a peu. 

En conseqüència, considera que suspenen en transparència però en populisme, tant el Sr. Jurado com el 
Sr. Ensenyat, estan fregant l’excel· lent. 

Recorda que li ha demanat sobre “la resta” i l’ajuda tècnica però no li ha explicat quins plans farien i quin 
departament del Consell de Mallorca s’encarregaria d’aquesta ajuda tècnica i com la durien a terme. 

Remarca que aquest assumpte és important perquè, segons les explicacions del Sr. Jurado, pareix que 
l’organitzador de l’esdeveniment és el Consell de Mallorca atès que fa un contracte menor amb el Grup 
Güell –suposa– al qual donarà 18.000 euros perquè desenvolupi l’activitat. Constata que el Sr. Jurado li 
ha aclarit alguna cosa –no totes– però, a la vegada, ha obert portes i dubtes cap una altra banda. 

Reitera que el seu Grup estava sorprès per l’actuació ràpida, executiva i contundent que recorda el famós 
“hágase” de passades legislatures. S’ha de fer la marxa des Güell a Lluc a peu, “hágase” i ja veuran com. 
Li agradaria que aquesta rapidesa, contundència i efectivitat que han tengut amb aquesta marxa també 
s’aplicàs a altres actuacions com les relatives a Menors, Discapacitats, les ajudes a Gent Gran, els premis 
hípics, etc.  

Finalment diu que el preocupa saber quin tipus de xandalls empraran tant el Sr. Jurado com el Sr. 
Ensenyat per anar a la marxa des Güell a Lluc a peu. Espera que no siguin grocs. 

El Sr. JURADO comença responent que no té ni idea de quin tipus de xandall farà servir el president però 
ell probablement en durà un de Veneçuela. 

Dit això, refusa que estiguin tapant res com ha suggerit el Sr. Amengual sinó que és un expedient que 
encara està en marxa i no poden avançar en el temps i publicar les coses quan encara no han passat. De 
totes maneres, el Sr. Amengual pot demanar qualsevol informació que vulgui perquè l’hi donaran. 

Quant a la petició perquè especifiqui un poc més, exposa que el Departament de Desenvolupament Local, 
sobretot la Direcció Insular d’Emergències, està col· laborant amb l’organització. De fet, el Consell de 
Mallorca figurarà com a organitzador i, precisament en qualitat d’organitzador, li encarregaran al Grup 
Güell que dugui a terme l’activitat. 

Per altra banda, fa notar que no sap exactament quin tipus de dades vol el Sr. Amengual que afegeixi. De 
moment, no li pot dir quina és la quantitat total que costarà la marxa des Güell a Lluc a peu perquè el 
Consell de Mallorca només hi aporta la quantitat que s’ha dit i la resta la sufragaran els patrocinadors 
particulars i serà per cobrir altres aspectes. 

Els 18.000 euros que hi destinarà el Consell de Mallorca seran per cobrir, principalment, el transport en 
autobús i matisa el cost més significatiu que té la marxa des Güell a Lluc a peu és la contractació 
d’autobusos per traslladar tota la gent que puja a Lluc. 

Si el Sr. Amengual vol comptar amb l’expedient complet de les despeses, doncs es compromet a fer-li 
arribar, sense cap problema, quan estigui enllestit. Remarca que no caldrà que el sol· liciti perquè li 
enviarà tot d’una que totes les dades estiguin recopilades. 
 
 
PUNT 26. INTERPEL.LACIÓ QUE PRESENTA LA SRA. CATALINA SOLER 
TORRES SOBRE” POLÍTICA DEL CONSELL DE MALLORCA ALS CAMINS 
PÚBLICS I GR.221”. 
 
Es dóna compte de la següent interpel.lació: 
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Catalina Soler Torres, com a consellera del Grup de Consellers del Partit Popular, 
d’acord amb el que preveu l’art. 75 del Reglament Orgànic, formula per al proper Ple 
ordinari al Hble. Sra. Da. Sandra Espeja Almajano, la següent INTERPEL·LACIÓ: 
 
 
Política del Consell de Mallorca als camins públics i GR-221 
 

La Sra. SOLER (PP) exposa que, després d’haver passat un any de gestió de l’actual equip de govern i 
vist que no tenen cap notícia ni referent a la GR-221 ni al catàleg de camins públics, el seu Grup va 
decidir presentar aquesta interpel· lació. 

En data 25-6-2015 va sortir publicada en el BOIB l’aprovació definitiva, per part del Ple del Consell de 
Mallorca, del pla especial de la GR-221. Aquest pla especial parla de les 8 etapes que conformen la GR-
221 i va ser impugnat pel Col·legi Oficial d’Arquitectes davant el Tribunal Superior de Justícia al· legant 
que no havia participat en la seva tramitació i la primera qüestió que voldria que li contestàs la Sra. 
Espeja és com es troba la impugnació d’aquest pla especial. 

Aquest pla especial detalla exactament que la GR-221 té 8 etapes. La 1a va del Port d’Andratx a sa Coma 
d’en Vidal (28.344 m), la 2a etapa va de sa Coma d’en Vidal a Esporles (19.458 m), la 3a va d’Esporles a 
Can Boi (21.905 m), la 4a de Can Boi a Muleta (11.208 m), la 5a de Muleta a Tossals Verds (27.448 m), 
la 6a de Tossals Verds a Son Amer (15.411 m), la 7a de Son Amer a Pollença (17.748 m) i la 8a de 
Pollença a Formentor (31.462 m). 

Fa unes dies li va sorprendre que el president del Consell de Mallorca, Sr. Ensenyat, i la consellera 
executiva de Medi Ambient, Sra. Espeja, es varen desplaçar a Pollença i, a un mitjà de comunicació 
anunciaren l’obertura de la 8a etapa, de Pollença a Formentor. 

Pensa que segurament hi degueren anar a senyalitzar un tram de 7 quilòmetres de la 8a etapa, que és un 
camí que va arreglar l’Ajuntament de Pollença, durant la passada legislatura, amb una subvenció de 
Turisme i insisteix a dir que ara només hi han anat a col· locar els senyals. 

Si no és així, aleshores no entén res i, si és així, demana que confirmin que la informació publicada en els 
mitjans de comunicació estava equivocada. Puntualitza que argumenta tot això perquè l’etapa 8a 
completa és Pollença – Formentor i, en cap cas, no és Pont Romà – Port de Pollença. Per això, vol saber 
què va explicar el Sr. Ensenyat al mitjans de comunicació. 

Per si tot això no fos prou sorprenent, resulta que l’anterior equip de govern va deixar licitat i a punt 
d’executar –just faltava la firma del tècnic d’Abaqua– les obres per construir un pont per a la passarel· la 
de vianants devora la carretera per on transcorre aquest tram de 7 quilomètres. En canvi, la notícia que 
surt publicada diu: “El Consell ha aparcado, de momento, la construcción del puente.”, malgrat que 
estava consensuat, licitat, a punt d’executar i només faltava iniciar les obres.  

Al respecte demana quin és el motiu per aturar aquest projecte i si és que l’actual equip de govern del 
Consell de Mallorca només escolta la Plataforma pro camins públics i oberts o potser també tenen en 
compte els veïns, propietaris i usuaris. 

D’altra banda demana si és cert que la Sra. Espeja ha manifestat, en determinades reunions, que vol 
canviar part del traçat de la ruta GR-221, un traçat que està aprovat definitivament. 

Si és certa la informació que li ha arribat en el sentit que la Sra. Espeja vol canviar el traçat que està 
aprovat definitivament, li planteja si sap que, per modificar un pla especial aprovat definitivament, és 
necessari iniciar de bell nou la seva tramitació. 

Un altre tema afegit és que la consellera executiva de Territori i Infraestructures, Sra. Garrido, juntament 
amb el president del Consell de Mallorca, Sr. Ensenyat, va comparèixer a Raixa i va anunciar que se farà 
un catàleg de camins públics de tot Mallorca. 

Amb relació a aquest tema li comenta a la Sra. Espeja que l’any 2014 es va fer una convocatòria pública 
de redacció de catàleg de camins públics per a tots els ajuntaments de Mallorca –publicada en el BOIB 
núm. 91 de 5-7-2014– i s’hi varen adherir exactament Ariany, Búger, Calvià, Consell, Felanitx, Inca, 
Llubí, Llucmajor, Muro, Santanyí, ses Salines i Vilafranca de Bonany. 
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Aleshores es va decidir que començarien a redactar els catàlegs d’acord amb l’ordre d’entrada de les 
peticions dels ajuntaments i es va deixar iniciat el catàleg de Llucmajor perquè va ser el primer 
ajuntament que va formular la petició.  

Ara li demana a la Sra. Espeja com estan aquests catàlegs un any després, si ha donat ordres de què no se 
redactin més catàlegs de camins públics, com està el catàleg de Llucmajor, si s’ha alterat l’ordre de la 
redacció de catàlegs o si ara aquesta competència deixa de ser de Medi Ambient i passa a ser de Territori i 
Infraestructures. 

Per acabar assenyala que, davant tota aquesta mescla d’informació que s’està donant, sol· licita que 
s’aclareixin totes les qüestions que ha plantejat. 

La Sra. ESPEJA (consellera executiva de Medi Ambient) fa notar que s’alegra pel fet que la Sra. Soler es 
preocupi perquè s’estiguin obrint camins ja que vol dir que coincideixen en alguna cosa i això és bo. 

A continuació, indica que respondrà una a una les qüestions plantejades. 

La primera és el tema del contenciós administratiu i explica que just ha acabat el període de proves i 
s’està a l’espera de la sentència de jutge, és a dir, que esperen la resposta. 

Quant a la segona qüestió, informa que, a més a més, els arquitectes varen reiterar el recurs. 

Sobre la tercera diu que la Sra. Soler hauria de saber, atès que fou la responsable d’aquestes temes durant 
4 anys, que no hi ha etapes que s’obrin totes de cop sinó que s’obren a poc a poc, conforme és possible i 
estan acabats els trams. 

A tot això s’ha de tenir en compte que, abans d’obrir, s’ha de senyalitzar i confirma que, efectivament, 
primer han senyalitzat i després han obert. És una part de l’etapa, la qual acaba al Cap de Formentor i 
continuen fent feina per obrir aquesta etapa, com totes les altres. 

El quart tema és el de pont i explica que si l’anterior govern hagués fet bé la feina sabria que els terrenys 
són privats i, per tant, no s’han pogut executar les obres. Ara estan treballant per poder construir el pont i 
sotmetre l’expedient a exposició pública. 

Pel que fa al tema de les modificacions del pla especial de la Ruta de Pedra en Sec confirma que, 
efectivament, hi faran modificacions. De fet, en el mes de maig es varen iniciar els tràmits d’aquestes 
modificacions però no s’ha de començar tot el procés de bell nou sinó únicament s’ha de tramitar la part 
relativa a les modificacions. L’expedient s’ha remès a Territori i després ha de passar per la Comissió 
Balear de Medi Ambient. 

La ruta s’ha de revisar i el tràmit a seguir és el que estableix la llei: aprovació inicial, exposició pública i 
aprovació definitiva. Val a dir, que també està en procés l’elaboració d’una llei de camins i tot això 
s’emmarca dins la seva política de foment del senderisme i d’obertura, al més aviat possible, de tots els 
camins que se puguin obrir. 

Respecte al catàleg de camins, que és l’últim tema que ha plantejat la Sra. Soler, reitera que se’n va treure 
una convocatòria en el mes de juliol de 2014 però gràcies a les propostes de l’oposició durant la 
legislatura passada, és a dir, que no va ser a iniciativa de l’equip de govern d’aleshores. 

De totes formes, aquesta convocatòria tenia una durada d’un any i, òbviament, no hi havia temps suficient 
per fer tota la feina i, per això, ja s’està preparant tota la documentació per treure una segona convocatòria 
per a la catalogació de camins i aprofita per assegurar que mai no ha dit que se deixin de fer catàlegs de 
camins sinó més aviat tot el contrari. 

El catàleg que està encara en procés d’elaboració és el de Llucmajor perquè és un municipi molt gran i 
observa que la llista de municipis comentada per la Sra. Soler creu que no estava completa i li confirma 
que els municipis que havien presentat sol· licitud són els de Llucmajor, Llubí, Muro, ses Salines, 
Felanitx, Búger, Vilafranca de Bonany, Ariany, Santanyí, Consell, Calvià i Inca. A part d’aquests 
municipis i durant aquest any de legislatura també ho han sol· licitat dos municipis més que són els de 
Palma i Lloseta. 

Les línies a seguir per l’equip de govern consisteixen en donar tota l’ajuda possible als municipis amb 
relació a aquesta feina de catalogació de camins públics, fer una llei de camins, obrir tots els camins 
possibles i pensa que tot això està molt clar. 
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La Sra. SOLER relata que, d’acord amb la informació aportada per la Sra. Espeja, es constata que res del 
que s’ha venut als mitjans de comunicació no és cert i això li recorda molt a la manera d’actuar d’una 
presidenta anterior del Consell de Mallorca, és a dir, que els importa més la foto que no el contingut de la 
notícia. 

Incideix en què hi varen anar per a la senyalització d’un tram de 7 quilòmetres i no per obrir l’etapa 8 de 
la GR-221, un tram que havia arreglat l’Ajuntament de Pollença durant la passada legislatura amb una 
subvenció de Turisme, un camí sense cap tipus d’interès paisatgístic sols que és necessari com a nexe 
d’unió però, així i tot, varen vendre que obrien l’etapa 8 la qual, segons el pla especial aprovat 
definitivament, és la que va de Pollença a Formentor. 

Fa notar que els donarà l’enhorabona el dia que anunciïn que han obert el que resta per obrir de l’etapa 8, 
que han arribat a un consens amb els propietaris i que han senyalitzat tot el traçat. Fins ara, el que vénen 
no fa més que embullar. 

Per altra banda, assegura que és mentida que no s’hagués arribat a un acord amb el propietaris per fer el 
pont del tram de Ca Na Porrassa. De fet, l’obra estava licitada i just hi falta la signatura del tècnic 
d’Abaqua. Llavors diuen a la premsa que, de moment, el Consell de Mallorca ha aparcat la construcció 
d’aquest pont i ara, en canvi, la Sra. Espeja diu que el projecte tornarà a sortir a exposició pública perquè 
els afectats hi puguin fer al· legacions. 

El que li queda clar de tot això és que repensen Mallorca, obren fòrums de participació i refusen tot allò 
que provengui del PP però d’aquí a tres anys ja en parlaran. El PP va deixat aprovat definitivament un pla 
sense que queixes de cap propietari i dubta que sigui així amb l’actual equip de govern. 

Tampoc no és cert que la convocatòria fos per un any. Se va treure un convocatòria i se varen fer uns 
convenis amb els ajuntaments que s’hi adheriren, convenis que havien de durar tot el temps que fos 
necessari per anar redactant els catàlegs de camins tot començant per Llucmajor, que va ser el primer 
ajuntament en presentar la sol· licitud. Ara diuen que volen treure una nova convocatòria amb la intenció 
que s’hi puguin adherir més ajuntaments. 

Fins aquí tot correcte però convendria que abans resolguessin els convenis que estaven signats i, 
mentrestant, surten el president i la Sra. Garrido, a Raixa, anunciant que el Consell de Mallorca farà un 
catàleg de tots els camins públics de Mallorca i això s’ha d’aclarir, a part de resultar curiosa l’absència del 
Departament de Medi Ambient en aquella reunió sobre la serra de Tramuntana. 

Observa que, si s’ha retirat el contenciós interposat contra el pla especial, això significa que està aprovat 
definitivament i, a més, la Sra. Espeja ha dit que continuaran amb la construcció del pont abans esmentat, 
la qual cosa se suma a l’obertura d’un tram de l’etapa 8 però, a part d’això, no han fet res nou amb relació 
a la GR-221. 

Tampoc no han fet res amb relació a la GR-222 i pareix que es limiten a viure de rendes però ja és ben 
hora que s’hi posin a fer feina i no promoguin i defensin el senderisme només de paraula. Cal que ho 
facin amb fets: que obrin les etapes i variants noves que encara estan tancades i, quan vagin a fer-se una 
foto, que sigui una foto real en lloc de virtual i a més acompanyada d’informació que no és certa. 

La Sra. ESPEJA manifesta per tal d’oferir dades reals que, abans que la Sra. Soler formàs part de l’equip 
de govern del Consell de Mallorca durant la passada legislatura, ja hi havia 100 quilòmetres oberts de la 
Ruta de Pedra en Sec i, durant l’etapa de govern de la Sra. Soler, se’n varen obrir 24 més. 

Fa notar que li agradaria poder mantenir al Ple debats més reals. Creu que, com a oposició i com a 
consellera que ha estat durant 4 anys, la Sra. Soler podria fer una oposició molt més profunda, amb més 
arguments sòlids i reals evitant caure en la demagògia. 

Refusa l’acusació que l’equip de govern cerqui donar titulars. Afortunadament –i espera que sempre sigui 
així–, l’equip de govern no és qui fa els titulars dels diaris i, per tant, si té qualque dubte o pregunta sobre 
alguna qüestió concreta, les portes del seu despatx estan obertes per rebre els consellers del PP i aclarir-
los tot allò que vulguin. 

Remarca que la informació apareguda en premsa és responsabilitat del diari. No és que quelcom que hagi 
dit ella com a consellera executiva de Medi Ambient ni tampoc el Sr. Ensenyat com a president del 
Consell de Mallorca, exceptuant que la informació estigui entre cometes. 
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De la mateixa manera que quan va arribar al Consell de Mallorca no va trobar molts documents sobre la 
importació de residus, li agradaria saber on està el conveni que la Sra. Soler diu que s’havia fet amb els 
propietaris perquè, tot i que se vana de dialogar amb els propietaris i arribar a consensos, sobre la seva 
taula no hi ha cap conveni signat per la Sra. Soler i/o qualsevol propietari.  

Per això, refusa que digui que varen arribar a acords amb relació al tema del pont perquè no és així i, si va 
ser així, devia tractar-se d’un acord verbal atès que no hi ha res per escrit i, si no hi ha res per escrit, no 
pot tirar res cap endavant. 

Respecte als catàlegs de camins repeteix que, quan va sortir la convocatòria el mes de juliol de 2014, es 
va donar només un any de termini i, per tant, no hi havia temps per fer tota la feina de catalogació de 
camins i a posta se’n farà una segona convocatòria per tal de donar resposta a tots els ajuntaments i 
desenvolupar la tasca d’obrir els camins. 
 
 
 
PUNT 27. INTERPEL.LACIÓ QUE PRESENTA AL SRA. CATALINA SERRA 
GARCIAS SOBRE” POLÍTICAS DE LAS RESIDENCIAS DE LA TERCERA 
EDAD”. 
 
Es dóna compte de la següent interpel.lació: 
 
Catalina Serra Garcias, com a Consellera Portaveu del Grup de Ciudadanos  
(Partido por la Ciudadania), d’acord amb el que preveu l’art. 75 del Reglament Orgànic, 
formula per al proper Ple ordinari a la Hble. Sra. Margalida Puigserver o en su caso el 
Vicepresidente del Institut Mallorquí d'Afers Socials Sr. Javier de Juan la següent   
 
 INTERPEL.LACIÓ : 
 
SOBRE LAS POLÍTICAS DE LAS RESIDENCIAS DE LA TERCERA EDAD 
 

La Sra. SERRA (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) fa constar, en primer lloc, el seu desig perquè 
aquesta interpel· lació se rebi com una reflexió i una crítica constructiva amb voluntat d’anar canviant 
velles polítiques. 

Tot seguit relata que en diferents mitjans de comunicació i en distintes dates s’ha anat publicant 
informacions sobre les polítiques de nomenament de càrrecs de lliure designació a les residències de la 
tercera edat, concretament amb relació al departament d’Atenció a la Dependència de l’IMAS. 

S’han assignat places de funcionaris a l’Àrea de Gent Gran, en la modalitat de comissió de serveis de 
lliure designació, a persones sense experiència i coneixements per realitzar les funcions del lloc de treball 
per al qual són nomenades. 

En la convocatòria es descrivien les tasques i funcions a desenvolupar i es recollia que s’havien de tenir 
uns determinats coneixements i una experiència en geriatria que no és el cas de les persones a les quals, al 
final, varen adjudicar les places, com és el cas del cap de servei d’Atenció a la Dependència, després 
d’haver-s’hi presentat altres aspirants que sí reunien aquests requisits o, fins i tot, requisits molt superiors. 

En el diari Última Hora de dia 9 d’octubre de 2015 es publicava que aquell nomenament no havia estat 
una sorpresa per a ningú (ja se l’esperaven) i dia 14 d’octubre de 2015 es va fer oficial el nomenament, és 
a dir, cinc dies després. 

En la mateixa línia s’han adjudicats direccions de residències sense tenir en compte la regulació del 
Decret 86/2010, de 25 de juny, que en el punt 5è de l’article 25 diu: “Els directors i les directores han de 
tenir titulació universitària a més de formació complementària d’especialista universitari en dependència, 
discapacitat i geriatria.” 
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El punt 6è del mateix article diu: “Si una persona sense titulació universitària ja exerceix de director o 
directora, ha de tenir, com a mínim, tres anys d’experiència demostrada i acreditada.” 

Des de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía pensen que sí que hi ha d’haver càrrecs de confiança però 
sempre que no repercuteixi en el desenvolupament de la feina per la manca de coneixements i voldrien 
que els donassin una explicació al respecte. 

La Sra. PUIGSERVER (consellera executiva de Benestar i Drets Socials) comença la intervenció 
mostrant la seva sorpresa per les paraules de la Sra. Serra ja que, en veure la interpel· lació sobre les 
polítiques de les residències de la tercera edat, creia que se preocuparia per altres coses més importants. 

Li ha parlat de vella política però creu que és la Sra. Serra qui fa de vella política. Sembla que només la 
preocupen aquests nomenaments però tots són funcionaris que han accedit a les places en comissió de 
serveis, tal i com va fer la Sra. Cirer quan va entrar a l’IMAS i igual que han fet la resta d’equips directius 
que hi han passat. 

Ressalta que tots són perfils que han complert els requisits de les convocatòries i són funcionaris d’altres 
administracions que han anat a l’IMAS així com està establert i, per això, assegura que no s’està 
incomplint res quan se fan comissions de servei obertes a les quals s’han presentat persones amb diferents 
perfils i llavors sí que s’ha triat la persona més adequada per a cada lloc basant-se en el seu perfil i la seva 
experiència. 

En el cas concret de la directora de la Llar dels Ancians, afirma que tenia una experiència demostrada en 
temes de menors i protecció de menors. L’actual equip de govern vol desenvolupar unes polítiques 
diferents a les residències, unes polítiques més properes a les persones, valorant-les i, així mateix, volen 
impulsar una llei de protecció del major i consideren que el perfil d’aquesta persona és ideal per al càrrec 
i s’ha demostrat amb la tasca que està fent, tot creant un equip molt competent i competitiu a dins la Llar. 

Els caps de serveis de Gent Gran són persones que han accedit als llocs de feina d’una manera totalment 
oberta i transparent i han estat escollits d’acord amb els criteris i capacitats de l’equip de govern de 
l’IMAS. 

Per acabar, reitera que pensava que a la Sra. Serra la preocupaven altres coses de les polítiques de 
residències com ara són els projectes per reformar i modernitzar les residències pròpies i les municipals, 
els convenis amb diferents municipis, els convenis amb l’IB-Salut per crear places de serveis 
sociosanitaris, etc., però veu que això no la preocupa i sí la manera en què l’equip de govern tria el seu 
personal, un personal que està capacitat per fer la feina que té atribuïda. 

La Sra. SERRA puntualitza que es referia a tenir experiència amb persones majors i la persona de què 
parlaven en té amb menors. 

L’atenció a les persones majors dependents requereix d’una alta qualificació i especialització. Per tant, no 
s’entén que els coordinadors d’aquests serveis no tenguin la suficient preparació tècnica per exercir les 
seves funcions. 

Les places de lliure designació de funcionaris sempre s’han d’adjudicar a persones amb la competència 
professional suficient per poder exercir les funcions assignades i, amb més motiu, si es tracta d’un àmbit 
tan delicat i especialitzat com és el de l’atenció a les persones majors dependents. 

Aquests nomenaments poden repercutir en l’atenció directa a l’usuari, la qual cosa ja és especialment 
greu i, a damunt, poden ocasionar problemes en el desenvolupament de la feina dels treballadors. 

Totes les competències del Consell de Mallorca són importants però l’IMAS és el vaixell insígnia de la 
institució i, per això, és l’organisme que compta amb més pressupost i, dins l’IMAS, la joia és la 
dependència: a ulls de la societat, hi ha 1.400 persones entre treballadors i dependents. 

Per tant, el seu Grup demana que hi hagi escrupolositat i rigor a l’hora de fer els nomenaments. Tota la 
societat té el mateix dret per ocupar aquestes places. Cal deixar enrere les velles polítiques d’amiguismes.  

La Sra. PUIGSERVER fa constar que, d’aquests funcionaris de lliure designació, 3 són de la casa i han 
optat al lloc de feina lliurement. 

Tot seguit li demana a la Sra. Serra per què creu que no són professionals, que no poden exercir bé les 
seves funcions o no són competents tècnicament. Per comprovar que no és així, anima la Sra. Serra a 
mirar els currículums d’aquestes persones, que visiti l’IMAS per veure la feina que fan o que vagi a una 
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residència i parli amb la directora i, d’aquí a dos o tres anys, li torni a plantejar els mateixos dubtes per 
veure si la seva tasca ha repercutit o no en els usuaris. 

De fet, en un parell de mesos de feina ja s’ha conegut la diferència. Tothom li ho diu i no li ha arribat cap 
queixa ni de la Bonanova ni de la Llar dels Ancians, on s’havien produït queixes durant mesos i mesos. 

Finalment remarca que aquests funcionaris són persones dialogants i feineres, que dediquen moltes hores 
a les seves funcions i reitera el suggeriment per tal que li formuli la mateixa pregunta d’aquí a dos anys o, 
si vol, d’aquí a un any. 
 
 
PREGUNTES 
 
PUNT 28. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. FRANCISCA MORA VENY 
A LA SRA. SANDRA ESPEJA (ABOCAMENTS INCONTROLATS DE FEMS 
EN SÒL RÚSTIC). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Durant la temporada alta i amb l’arribada de turistes arreu de l’illa, tots els municipis de 
Mallorca sofreixen greus problemes amb els abocaments incontrolats de fems en sòl 
rústic. 
Té la Consellera algún pla d’actuació per evitar que segueixi passant això? 
 

La Sra. MORA (El Pi-Proposta per les Illes) formula la pregunta en els seus termes. 

La Sra. ESPEJA (consellera executiva de Medi Ambient) respon, amb relació al tema de la comunicació, 
que s’està treballant en campanyes de comunicació enfocades sobretot a reduir els residus. 

Reconeix que és un problema greu durant l’època turística perquè no se té el mateix tarannà com a 
resident que com a turista. 

Assegura que tant Medi Ambient com Desenvolupament Local estan sempre disposats a ajudar els 
ajuntaments en allò que necessitin i, a més, compten amb fòrums o espais com l’Assemblea de Batles i 
Batlesses de Mallorca o el Pla de Participació allà on el proper mes de novembre es plantejarà el tema de 
l’abocament de residus al carrer, a fora vila, etc. 

Destaca que hi haurà dos moments important. Un d’ells és un debat general en què parlaran uns tècnics i 
llavors una altra feina més sectorialitzada per treballar el Pla Director Sectorial i hi convidaran tots els 
ajuntaments perquè puguin dir la seva. 

Quant a les campanyes de comunicació, explica que s’estan fent campanyes per no tirar fems a la 
muntanya i que s’hi sigui respectuós com també campanyes de reducció de residus. 

Així mateix fa avinent que les portes del seu Departament estan obertes per ajudar en tot allò que sigui 
possible dins les seves competències. 
 
 
PUNT 29. PREGUNTA QUE FORMULA LA SR. ANTONI PASTOR CABRER A 
LA SRA. MERCEDES GARRIDO (RESCAT DEL TÚNEL DE SÓLLER). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
En quin estat es troben les negociacions amb l’empresa adjudicataria per dur a terme el 
rescat del túnel de Sóller? Són certes les informacions que han surtit en premsa?  
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El Sr. PASTOR (El Pi-Proposta per les Illes) formula la pregunta en els seus termes. 

La Sra. GARRIDO (consellera executiva de Territori i Infraestructures) fa notar que l’equip de govern ha 
manifestat, des del primer dia, que tenia unes intencions clares respecte al túnel de Sóller. 

Matisa que hi havia dues línies d’actuació. Una era intentar aconseguir la gratuïtat per als municipis de la 
zona del túnel i, per una altra banda, intentar el seu rescat. 

Una vegada analitzades les distintes opcions varen arribar a la conclusió que la millor era optar pel rescat 
precisament perquè podrien comptar amb doblers per fer-ho i, aleshores, varen encomanar una pericial 
externa mentre que, en paral· lel i de manera coordinada, hi estan fent feina els tècnics del Consell de 
Mallorca. 

El tècnic extern contractat té una gran experiència en taxacions d’aquest tipus. Ho han fet en previsió que 
l’assumpte pogués acabar als jutjats i, per tant, s’hi intenta posar unes bases fermes per si tot acaba en un 
contenciós. 

Quan es varen iniciar aquestes tasques i, donat que calia entrar al túnel i necessitaven documentació de 
l’empresa concessionària, en varen parlar i ja li varen anunciar que s’estaven plantejant el rescat del túnel 
de Sóller i ho feren perquè precisament l’empresa concessionària se n’havia d’assabentar per boca del 
Consell de Mallorca i no per un mitjà de comunicació. 

A partir d’aquí han intentat ser molts prudents amb tota la informació i no donar-ne de més però qualcú 
de l’empresa concessionària li va dir al mitjà de comunicació que publicà la notícia. 

Tot d’una que va veure la notícia en un mitjà de comunicació va telefonar a tots els portaveus de cada 
grup que s’encarreguen d’aquests temes. Els va telefonar per demanar-los disculpes, en primer lloc, i dir-
los que no era la manera en què se n’havien d’assabentar. Així mateix els va dir que hi estan fent feina i 
que, quan tenguin el peritatge fet, els primers que tendran aquest peritatge seran els grups polítics del 
Consell de Mallorca. 

Ara s’està en una fase embrionària en la qual no era desitjable que aquesta informació sortís en un mitjà 
de comunicació perquè convé anar-hi a poc a poc i, en tenir la documentació enllestida, la tendran tots els 
grups polítics amb l’antelació suficient perquè la puguin estudiar. 

Sobre el consens manifestat pel president del Consell de Mallorca puntualitza que hi ha consens entre els 
grups de l’equip de govern per tirar endavant aquest rescat però també cercaran el consens amb la resta de 
partits polítics, encara que creu que no n’hi haurà cap que no doni el seu vistiplau a aquest rescat. 

Aclareix que la quantia que es planteja consisteix, per una banda, en les inversions pendents d’amortitzar 
i, per una altra, el lucre cessant. Tot això, si no ho paga el Consell de Mallorca amb el rescat, ho pagaran 
els mallorquins fent servir el túnel, és a dir, que al final els doblers són els mateixos. 

Ressalta que el govern del Consell de Mallorca és administració pública i, dins les feines que li pertoquen 
fer, estan les de plantejar que els veïns, empreses i associacions que han d’emprar el túnel estan en una 
posició de desigualtat davant la resta de veïns, empreses i associacions de Mallorca perquè, en aquestes 
altures del segle XXI, no poden afirmar que el pas pel coll de Sóller sigui una alternativa al pas pel túnel 
de Sóller perquè, d’entrada, segons quins tipus de camions no poden anar pel coll. 

Per acabar, fa palès el seu compromís en el sentit que tot d’una que tenguin documentació que puguin 
donar als grups, els convocaran i els hi donaran de manera immediata però, a hores d’ara, encara no tenen 
la documentació enllestida i, malauradament, ha sortit la informació en premsa abans del que tocava. 
 
 
PUNT 30. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. CATALINA CIRER 
ADROVER A LA SRA. MARGALIDA PUIGSERVER SERVERA (TALLERS 
PER A LES DONES DEL CENTRE PENITENCIARI DE PALMA). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Ja s’ha formalitzat el conveni entre el Consell de Mallorca i Institucions Penitenciàries 
per dur a terme tallers per a les dones del Centre Penitenciari de Palma? 
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La Sra. CIRER (PP) formula la pregunta en els seus termes. 

El Sr. JURADO (conseller executiu de Participació Ciutadana i Presidència) informa que es tracta d’una 
problemàtica existent a la presó de Palma que genera una situació bastant insostenible amb relació a les 
dones que hi estan complint una condemna. 

Hi ha 13 mòduls masculins i només 1 de femení i això significa que hi ha una problemàtica molt intensa 
perquè no se’n pot fer una diferenciació per tipus de delicte i comporta que hi hagi tota una sèrie de 
problemes i indefensions, a part de ser un clar component discriminatori que potencia la desigualtat entre 
homes i dones. 

El conveni a què feia referència la Sra. Cirer és un conveni amb la institució penitenciària per ajudar a 
pal· liar aquesta situació que és molt greu.  

La tasca se faria en col·laboració amb l’Institut Balear de la Dona i amb entitats que fan feina a la presó 
com, per exemple, Projecte Home, GREC, Creu Roja i Pastoral Penitenciària. 

El conveni encara no està signat tot i que s’hi està fent feina i s’ha de tenir en compte que aquest és un 
dels casos en què el fet que no estigui solucionat encara el tema del govern estatal, atès que el 
nomenament del director depèn de l’Estat, fa que estigui damunt la taula ja que hi pot haver una 
renovació en l’equip directiu de la presó de Palma. 

Confirma que, quan tot estigui un poc més avançat, ho comunicaran i donaran compte de tots els detalls.  
 
PUNT 31. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. CATALINA CIRER 
ADROVER A LA SRA. MARGALIDA PUIGSERVER SERVERA (CONVENI 
HOSPICI DE FELANITX). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Quina serà l’aportació econòmica del Consell de Mallorca al Conveni de l’Hospici de 
Felanitx i quina contraprestació tindrà l’Imas? 
 

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

La Sra. PUIGSERVER (consellera executiva de Benestar i Drets Socials) contesta que, en primer lloc, ha 
d’aclarir que allò que va aprovar el Ple de l’Ajuntament de Felanitx era un esborrany del conveni. 

Per altra banda informa que el Consell de Mallorca aportarà el 13% del total del cost previst que equival a 
una quantitat de 218.400 €, repartits en tres anualitats (2016, 2017 i 2018). 

L’aportació es farà mitjançant el Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears –
del qual el Consell de Mallorca n’és patró– i no hi haurà una contraprestació concreta sinó que se faran 
les actuacions que se decideixin, conjuntament, en el si del consorci. 
 
PUNT 32. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. CATALINA CIRER 
ADROVER A LA SRA. MARGALIDA PUIGSERVER SERVERA 
(CONTRACTE SERVEI AMB CÀRITAS). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
En quin punt es troba el contracte de serveis del Consell de Mallorca amb Càritas? 
 

La Sra. CIRER (PP) formula la pregunta en els seus termes. 
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La Sra. PUIGSERVER (consellera executiva de Benestar i Drets Socials) respon que el contracte negociat 
que se va treure la legislatura passada va expirar el passat 31 de març. 

En aquests moments s’està en procés de treure una convocatòria oberta i afegeix que, recentment, s’ha 
modificat el Pla Estratègic de Subvencions per treure una convocatòria a principis de setembre. 
 
PUNT 33. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. CATALINA SERRA 
GARCIAS AL SR. JESÚS JURADO SEGUÍ (BESTRETA 50% ASSOCIACIONS 
TERCERA EDAD). 
 
Sr. Jurado nos puede informar de si las Asociaciones de la 3ª edad ya han recibido  lo 
que ellos llaman “Sa bestreta” el anticipo del 50% de la subvención de sus alquileres y 
mantenimiento. 
Si fuese así, si lo han recibido todas y si a fecha de hoy no se debe nada a las 
asociaciones de la 3ª edad. 
 

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) contesta que, d’acord amb la 
informació que li ha arribat avui mateix, entre avui i demà se començar a fer el pagament de la bestreta. 

Fa notar que el tema estava a Tresoreria i l’únic tràmit que faltava era la signatura del conseller. Si avui 
mateix queda resolt, demà mateix s’abonaran les bestretes en compte. 
 
 
PUNT 34. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. ESTANISLAO PONS CUART 
A LA SRA. MERCEDES GARRIDO (CAMÍ DE SON FANGOS). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Debido al estado de ejecución de las obras de acceso al centro comercial Carrefour, 
desde la Ma-19, a la altura del kilómetro 6/7 del Camí Fondo, se está utilizando el Camí 
Son Fangos. 
¿Tiene las licencias oportunas para su uso, y qué se ha acordado con el Consell de 
Mallorca? 
 

El Sr. PONS (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) formula la pregunta en els seus termes. 

La Sra. GARRIDO (consellera executiva de Territori i Infraestructures) informa que el camí de Son 
Fangos no és del Consell de Mallorca ni de l’Ajuntament de Palma sinó de l’aeroport. 

L’autorització que té Carrefour per fer-hi les obres és una autorització concedida fa devers un any i quatre 
mesos, que va ser modificada fa just un any. En realitat es tractava de la mateixa autorització però se’ls va 
requerir que aportassin una assegurança per responsabilitat patrimonial. 

Així doncs, tenen autorització concedida per part del Consell de Mallorca i, abans de començar les obres, 
el Consell de Mallorca es va interessar, per un criteri de prudència, perquè s’aportassin totes les 
autoritzacions de totes les administracions implicades: Abaqua, Emaya, Aena, etc.  

Per concloure, reitera que les obres sí tenen autorització però, en no tractar-se d’un camí de titularitat del 
Consell de Mallorca, aquesta institució no estava obligada a preocupar-se per si tenien autorització o no 
les obres que se fan al camí de Son Fangos. 
 
 
PRECS 
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No se’n formulen. 
 
 
III) DESPATX EXTRAORDINARI 
 
PRIMER PUNT DESPATX EXTRAORDINARI. PROPOSTA D'ACORD 
D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE LES BASES 
REGULADORES DELS PREMIS DEL CONSELL DE MALLORCA A LA 
SOLIDARITAT I ACCESSIBILITAT I APROVACIÓ DEL NOU TEXT DE LES 
BASES REGULADORES DELS PREMIS DEL CONSELL DE MALLORCA A 
LA INNOVACIÓ SOCIAL, QUE N'HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA.  
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera de Benestar i Drets Socials i 
Presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials que diu: 
 
Antecedents 
 

1. El Ple del Consell de Mallorca en sessió celebrada dia 9 de juny de 2016 va aprovar 
inicialment la modificació de les bases reguladores dels Premis del Consell de Mallorca 
a la Solidaritat i Accessibilitat i l'aprovació del nou text de les bases reguladores dels 
Premis del Consell de Mallorca a la Innovació Social, que es va sotmetre a informació 
pública mitjançant edicte publicat en el BOIB núm. 77, de 18 de juny de 2016 i 
mitjançant exposició al tauler d’edictes de la institució.  
 
2. En fase d’al·legacions i suggeriments, el Grup de Consellers del Partit Popular del 
Consell de Mallorca va presentar una al·legació, que ha estat estudiat per la Direcció 
Insular de Persones amb Discapacitat que ha proposat que es rebutgi, en el sentit que 
consta a l’expedient. 
 
3. S’ha emès el corresponent informe jurídic en què s’exposen els canvis efectuats al 
projecte inicial i els motius que els justifiquen.  
Consideracions jurídiques 
 
1. La creació dels Premis del Consell de Mallorca a la Solidaritat i també la seva 
modificació té el caràcter d'actuació de foment de l'IMAS i, per tant, la naturalesa 
jurídica del premi és la subvenció.  
 
2. La disposició addicional desena de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, preveu que reglamentàriament s'establirà el règim especial aplicable a 
l'atorgament de premis, que s'haurà d'ajustar al contingut d'aquesta llei, llevat d'aquells 
aspectes en què, per l'especial naturalesa de les subvencions, no resulti aplicable. 
 
3. D’acord amb l’art. 12 del DLEG 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de subvencions (BOIB núm 196, de 31-12-2005) amb caràcter previ a 
l’atorgament de les subvencions, s’han d’aprovar les normes que estableixin les bases 
reguladores de concessió en els termes que preveu la Llei. 
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4. La proposta d’acord que se sotmet a la consideració del Ple és la de modificació del 
text de les Bases reguladores dels Premis del Consell de Mallorca a la Solidaritat i 
Accessibilitat vigents aprovades pel Ple en sessió de dia 10 d'abril de 2014 i publicades 
al BOIB núm. 83 de 19 de juny de 2014. 
 
5. La lletra g) de l'article 7.2 dels Estatuts de l'Institut Mallorquí d’Afers Socials disposa 
que la presidència de l'Institut és competent per proposar al Ple del Consell de Mallorca 
l’aprovació de les bases reguladores de les ajudes i subvencions públiques, 
conseqüentment també és competent per proposar l’aprovació d’una modificació de les 
bases.  
 
6. El Servei Juridicoadministratiu de l'IMAS i la Intervenció General han emès els seus 
respectius informes sobre la tramitació d’aquest expedient.  
 
D’acord amb el que es preveu a l’art. 7.2 g) dels Estatuts de l’IMAS, propòs al Ple del 
Consell de Mallorca que adopti la següent: 
Proposta d’acord 
 
Primer. Desestimar íntegrament l'al·legació presentada pel Grup de Consellers del Partit 
Popular, d'acord amb les consideracions de l'informe de la Direcció Insular de Persones 
amb Discapacitat.  
 
Segon. Aprovar definitivament la modificació de les bases reguladores dels Premis del 
Consell de Mallorca a la Solidaritat i Accessibilitat i l'aprovació del nou text de les 
bases reguladores dels Premis del Consell de Mallorca a la Innovació Social, el text del 
qual s’adjunta com annex a aquesta proposta. 
 
Tercer. Publicar el text íntegre de les Bases en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i 
notificar l'acord a les persones interessades.  
 
No obstant això, el Ple resoldrà. 
 
BASES DELS PREMIS DEL CONSELL DE MALLORCA A LA INNOVACIÓ 
SOCIAL 
 
1. Objecte i finalitat de la convocatòria 
L'objecte d'aquests premis és reconèixer els projectes que promoguin la innovació i la 
generació de valor públic per a l’afrontament de necessitats i reptes socials, i que siguin 
capaços d’activar processos d’empoderament de la ciutadania per a la construcció d’una 
societat més justa i inclusiva a l’illa de Mallorca. 
 
2. Premis 
S'estableixen 6 premis en 4 categories: 
2.1. Projectes d’acció social. Es premiaran 3 projectes d’actuacions realitzades durant 
l’any anterior que siguin exemplars per la seva coherència, l’impacte dels resultats 
damunt els drets socials, la qualitat de vida i la igualtat d’oportunitats, el seu caràcter 
innovador, la cohesió social generada i la seva sostenibilitat i replicabilitat. 
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Poden ser actuacions de tipus municipal, insular o de cooperació internacional, 
desenvolupades des de Mallorca.  
2.2. Projecte de difusió i sensibilització. Es premiarà una publicació, programa, 
campanya d’informació, sensibilització o formació, producte informatiu, audiovisual, 
pàgina web, o altres mitjans que hagin aconseguit resultats d’impacte social transmetent 
una imatge positiva dels drets socials i de la participació ciutadana per afrontar les 
necessitats i els reptes socials. 
2.3. Trajectòria exemplar d’una entitat. Es reconeixerà la trajectòria d’una entitat del 
tercer sector social per a la seva contribució a la transformació social cap a una societat 
més justa i inclusiva. 
2.4. Trajectòria exemplar d’una persona. Es reconeixerà la trajectòria personal o 
professional d’una persona com exemple per a la igualtat d’oportunitats i els drets 
socials.  
 
3. Dotació dels Premis, import que es destina i crèdit pressupostari 
L’import dels premis es distribueix de la següent forma: 
3.1. Projectes d’acció social: dos premis finalistes de 6.000 euros i un Premi a la 
Innovació Social de 9.000 euros. 
3.2. Projecte de sensibilització: un premi de 5.000 euros. 
3.3. Trajectòria exemplar d’una entitat: un premi de 5.000 euros 
3.4. Trajectòria exemplar d’una persona: un premi de 5.000 euros  
 
4. Guanyadors 
D’acord amb les categories i les modalitats de premis que s’estableixen al punt II, poden 
ser guanyadors dels premis les entitats i/o persones que compleixin els requisits 
següents: 
4.1. Projectes d’acció social: qualsevol entitat privada de caràcter no lucratiu inscrita en 
el registre corresponent. 
4.2. Projecte o treball de sensibilització: la persona propietària del projecte o treball o 
que sigui titular dels drets d'autor. 
4.3. Trajectòria exemplar d’una entitat: qualsevol entitat privada de caràcter no lucratiu 
inscrita en el registre corresponent amb una trajectòria mínima de 15 anys als serveis 
socials de Mallorca. 
4.4. Trajectòria exemplar d’una persona: qualsevol persona física amb una trajectòria 
mínima de 15 anys als serveis socials de Mallorca. 
 
5. Presentació de candidatures 
5.1. Qui pot presentar candidatures 
Premis a projectes d’acció social i projectes de sensibilització. 
En aquestes modalitats la proposta la fa la pròpia entitat promotora del projecte. Pot ser 
qualsevol entitat pública o privada i pot proposar una o més candidatures. 
Premis a la trajectòria d’una entitat o d’una persona. 
En aquestes modalitats la proposta la fa la una tercera persona o entitat. 
 
5.2. Procediment 
Les propostes s’han de dirigir a la Presidència de l’IMAS i es poden presentar en el 
Registre General de l’IMAS a Palma i a les seves delegacions d’Inca i de Manacor, o a 
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qualsevol dels llocs que preveu l'art. 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
Si la proposta s’envia per correu certificat, la documentació corresponent s’ha de 
presentar en un sobre obert per tal que l’exemplar destinat a l’IMAS es dati i segelli 
abans que se certifiqui, 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 
dels serveis postals (BOE núm. 313, de 31 de desembre). En cas que l’oficina de 
correus corresponent no dati i segelli la sol·licitud, s’entendrà com a data vàlida de 
presentació la d’entrada al registre de l’IMAS. 
Si la proposta es lliura en un lloc diferent del Registre General de l’IMAS a Palma, a les 
seves delegacions d’Inca i de Manacor o a qualsevol dels llocs que preveu l’art. 38 de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú, s’ha d’enviar per fax el full amb segell d’entrada 
dins el termini a la Direcció de Serveis Socials al número de fax: 971 498793, la secció 
de responsabilitat social corporativa es responsabilitzarà de rebre els avisos que arribin 
per fax durant les 24 hores següents a l’acabament del termini hàbil. En els mateixos 
termes, si s’envia per correu certificat, s’ha de trametre per fax el full de la proposta 
amb el segell de correus en què consti la tramesa dins termini. 
5.3. Termini de presentació 
El termini per a la presentació de les candidatures és de 20 dies hàbils, comptats a partir 
del dia següent al de la publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les 
Illes Balears. Si el darrer dia fos dissabte o inhàbil, s’entendrà prorrogat fins al primer 
dia hàbil següent. 
Si la proposta no reuneix les dades d'identificació, tant de l’entitat proposant com de 
l’entitat o persona proposada, o alguns dels requisits previstos a l'article 70 de la Llei de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, es 
requerirà l’entitat proposant d'acord amb allò que estableix l'article 71.1 de l'esmentada 
Llei perquè, en un termini no superior als deu dies, esmeni la falta o acompanyi els 
documents preceptius amb indicació que, si així no ho fa, es tindrà per desistida la seva 
proposta, prèvia resolució expressa. 
 
5.3. Documentació que s’ha de presentar 
El document de proposta de candidatura, que s’adjunta com a annex I. 
Carta de presentació, segons el model que s’adjunta com a annex II, en què s’expliquin 
els motius pels quals es fa la proposta. 
Una memòria del projecte d’acord amb el annex III. Si escau, amb la memòria es pot 
adjuntar altre documentació o material audiovisual que acrediti la informació. 
Fotocòpia del NIF de l’entitat sol·licitant. 
Fotocòpia del DNI de la persona representant de l’entitat sol·licitant. 
 
La documentació dels punts a), b) i c), a més de registrar-la, també s’ha de remetre en 
format Word al correu electrònic premis@imas.conselldemallorca.net. 
No caldrà presentar els documents d) i e) que ja s’hagin presentat a l’IMAS els anys 
anteriors, sempre que no s’hagin produït modificacions.. 
 
6. Criteris que han de regir la concessió dels Premis 
El jurat ha de valorar els projectes de conformitat amb els criteris següents: 
6.1. Projecte o servei d’acció social 
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Qualitat global del projecte.  
Grau de coherència interna i alineació entre les necessitats, els objectius, les actuacions, 
els indicadors d’avaluació i els resultats obtinguts. 
Impacte del resultats.  
Millores aconseguides en drets socials, qualitat de vida, igualtat d’oportunitats i 
accessibilitat, ciutadania i qualsevol altre aspecte sobre el que impacti el projecte 
d’acció social.  
Caràcter innovador.  
Creativitat aplicada a la generació de valor públic i la provisió de noves solucions i nous 
models per a les necessitats i reptes socials. 
Cohesió social.  
Participació i empoderament de la ciutadania en l’afrontament de les necessitats i reptes 
socials. 
Sostenibilitat.  
Capacitat del projecte de mantenir-se i evolucionar amb el temps. 
Replicabilitat. 
Grau d’aplicabilitat per altres organitzacions, persones o territoris que tinguin similars 
necessitats o reptes socials. 
Es puntuarà un màxim de 10 punts per criteri fins un màxim de 60 punts.  
6.2. Projecte de sensibilització. 
Grau d’impacte.  
Quantitat de població diana a la que arriba i mesura dels potencials canvis que pot 
produir.  
Caràcter innovador.  
Grau de creativitat per generar empatia i transformacions socials en la direcció 
desitjada. 
Durabilitat. 
Potencial duració de la seva vigència en el temps. 
Usabilitat.  
Potencial d’us del producte de sensibilització com recurs vàlid per altres necessitats 
socials, col·lectius o territoris. 
Es puntuarà un màxim de 10 punts per criteri fins un màxim de 40 punts.  
6.3. Trajectòria exemplar d’una entitat:  
Visió innovadora i canvis socials generats. 
Anys de trajectòria i compromís. 
Grau d’implantació, imatge i cohesió social. 
Generositat, transparència i apertura per a col·laborar i compartir. 
Es puntuarà un màxim de 10 punts per criteri fins un màxim de 40 punts.  
6.4. Trajectòria exemplar d’una persona:  
 
Visió innovadora canvis socials generats. 
Anys de trajectòria i compromís. 
Generositat i apertura par a col·laborar i compartir. 
Es puntuarà un màxim de 10 punts per criteri fins un màxim de 30 punts.  
 
7. Instrucció del procediment 
L’òrgan instructor és la direcció insular de Persones amb Discapacitat de l’IMAS, que 
ha de dur a terme les actuacions a què es refereixen l’article 16 i següents del Decret 



 214 

legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de 
subvencions, i ha de formular la proposta de resolució. 
 
8. Jurat 
El jurat està integrat per les persones següents: 
Direcció insular de Persones amb Discapacitat de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, 
que actuarà com a president. 
Direcció general de Dependència (CAIB) 
Direcció general de Cooperació i Immigració (CAIB). 
Regidoria de Benestar Social i Drets Socials de l’Ajuntament de Palma. 
Presidència del CERMI Illes Balears  
Presidència de EAPN Illes Balears  
Gerència del Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació. 
Vicerectorat de Campus, Cooperació i Universitat Saludable.  
Un/a membre del Consell Assessor de l’IMAS. 
Un/a periodista. 
El jurat designarà d’entre els seus membres, la persona que actuarà com a secretari o 
com a secretària. 
 
9. Procediment de concessió dels Premis 
El jurat valorarà les candidatures i proposarà un guanyador per a cada una de les 
modalitats. El jurat es reserva el dret a sol· licitar informes complementaris o la 
documentació que permeti acreditar o ampliar dades sobre els continguts, sempre que 
ho consideri oportú. Per avaluar les candidatures, a més de la valoració de la informació 
aportada es podran fer visites de comprovació in situ.  
Tota la informació obtinguda durant el procés es considera de propietat exclusiva de 
l'entitat candidata i serà considerada estrictament confidencial, segons la Llei orgànica 
15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Les candidatures 
seran secretes i només es donarà informació sobre les premiades. 
La decisió del jurat serà inapel·lable. Podran declarar-se desertes les modalitats en les 
quals les candidatures presentades no compleixin els requisits establerts en aquesta 
convocatòria. 
Totes les candidatures que no s'ajustin a les bases i a la convocatòria no entraran en 
concurs. 
La participació en aquest concurs suposa l’acceptació íntegra de les bases. 
 
10. Drets i obligacions dels guanyadors 
Els guanyadors podran fer constar la condició de premiats en les seves memòries, 
publicacions, anuncis publicitaris i als mitjans de comunicació 
Els guanyadors hauran de complir les obligacions establertes en les disposicions 
normatives que hi siguin d'aplicació. 
 
11. Resolució del procediment 
L’òrgan competent per resoldre és la Presidència de l l’IMAS, d’acord amb l’art. 7 r) 
dels Estatuts, que disposa a aquest efecte d’un termini de tres mesos comptats des de 
l’endemà que hagi acabat el període de presentació de sol·licituds. 
Contra les resolucions que adopta la Presidència es pot interposar recurs d'alçada davant 
el Consell Executiu del Consell de Mallorca en el termini i amb els efectes de l'article 
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114 de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú. 
La resolució ha de ser expressa i motivada d’acord amb els criteris de valoració 
establerts i ha de fixar, amb caràcter definitiu, la quantia específica de cada premi 
concedit. 
La resolució de concessió dels premis es notificarà individualment als guanyadors i a les 
entitats proponents. 
 
12. Lliurament i pagament del premi 
El pagament del premi s’efectuarà mitjançant transferència bancària. 
 
13. Disposició supletòria 
En tot allò no previst a la present convocatòria es tindran en compte el Reglament de 
subvencions i ajudes econòmiques del Consell de Mallorca, publicat en el BOIB 
número 132, de 3 de novembre de 2001; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions; i el Decret Legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text 
refós de la llei de subvencions. 
 

El Sr. PRESIDENT explica que la raó de dur l’expedient per despatx extraordinari és que el mes d’agost 
no hi ha ple i així poden anar avançant la feina. 

La Sra. PUIGSERVER (consellera executiva de Benestar i Drets Socials) manifesta que el tema és urgent 
perquè tenen la intenció de treure la convocatòria a principis de setembre i poder fer la gala de lliurament 
dels premis en el mes d’octubre, dins el marc de celebracions de la Diada de Mallorca. 

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

La Sra. PUIGSERVER (consellera executiva de Benestar i Drets Socials) recorda que les bases dels 
premis ja les varen explicar. 

La proposta d’acord que duen a Ple consisteix, en primer lloc, en la desestimació de l’al· legació 
presentada pel Grup Popular (al qual se li va remetre un escrit dels serveis jurídics i la Direcció Insular de 
Persones amb Discapacitat explicant els motius pels quals es desestimava l’al· legació presentada) i, en 
segon lloc, l’aprovació definitiva de les bases reguladores dels premis. 

Matisa que l’al· legació presentada fa referència únicament al nom dels premis perquè al Grup Popular no 
li agrada que se denominin “Premis del Consell de Mallorca a la Innovació Social”. 

La Sra. CIRER (PP) intervé per fer constar que el seu Grup es reitera en els arguments que va exposar en 
el Ple de dia 9 de juny d’enguany, quan se’n va fer l’aprovació inicial. 

Entenen que tant el govern de la Sra. Armengol com el del la Sra. Salom varen optar per un concepte clar 
dels premis que eren els “Premis a la Solidaritat”, un concepte que tothom entenia i deixava molt clar allò 
que es volia premiar en el món dels serveis socials. 

Considera que l’actual equip de govern ha eliminat aquells premis per crear-ne uns altres, amb un 
concepte més teòric i manco clar i, per això, el seu Grup va presentar l’al· legació esmentada encara que 
reconeix que l’equip de govern té la legitimitat i la responsabilitat de canviar les modalitats dels premis 
que vulgui atorgar però, això no obstant, opina que el concepte anterior era molt més clar i d’àmbit més 
social. 

Recorda que el Grup Popular va votar en contra de l’aprovació inicial de les bases i, atès que l’acord està 
conformat per tres punts (desestimar al· legacions, aprovar definitivament i publicació), voldrien poder-los 
votar per separat i, així doncs, haurien votat en contra del primer punt i s’abtendrien en els altres dos 
perquè entenen que val més que hi hagi uns premis encara que no comparteixin la denominació. 

Reprenent un debat que han tengut avui, indica que també hauria estat bé que el Consell Assessor hagués 
pogut veure aquestes bases, s’hi hagués pogut pronunciar i tal vegada li haurien trobat un nom que hagués 
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agradat més a tots ja que l’equip de govern ha volgut canviar un nom –Premis a la Solidaritat– que li 
agradava a ella i li agradava al Sr. Garau. 

La Sra. PUIGSERVER puntualitza que el canvi de denominació respon a la necessitat d’actualitzar 
l’objecte dels premis per tal de reconèixer els projectes que se promoguin per a la innovació de valor 
públic, la qual cosa ja varen explicar quan se’n va fer l’aprovació inicial. 

Fa avinent que no varen poder dur les bases a Consell Assessor perquè, com s’ha explicat abans, no el 
varen poder convocar per mor de les eleccions però sí que en varen parlar amb les entitats i els han donat 
l’enhorabona pel canvi de denominació dels premis. 

A més a més, s’havia d’eliminar la referència a l’accessibilitat perquè així ho havia votat, per unanimitat, 
la Mesa de l’Accessibilitat dia 13 d’abril i han considerat que la denominació “solidaritat” quedava un 
poc antiquada i, així mateix, hi va votar a favor, per unanimitat, el Consell Rector. 

La Sra. CIRER anuncia que, atès que s’han de votar tots els acords de manera conjunta, el seu Grup s’hi 
abstendrà. 

Per altra banda, li diu a la Sra. Puigserver que espera que només consideri antiquada la denominació 
“solidaritat” i que consideri d’actualitat tot el que implica perquè, si no és així, van ben arreglats amb la 
Sra. Puigserver al capdavant de l’IMAS. 

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 deu abstencions (PP i 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía). 
 
 

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari general, estenc aquesta acta  
amb plecs de paper números de A  Nº 14853 a  A  Nº  14994 i de B Nº 00001 a B Nº 
00166. 

 

E secretari general             El president 
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DECRETS 
PRESIDÈNCIA 

     

DEPARTAMENT DATA 
DECRET 

TEMA COMENTARI DESTINATARI IMPORT 

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

22-6-16 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ NÚM.5 DE PALMA, DILIGÈNCIES 
PRÈVIES 4112/2015 

    

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

22-6-16 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ NÚM.6 DE PALMA, DILIGÈNCIES 
PRÈVIES 697/2016 

NÚM. D.66/16   

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

28-6-16 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ NÚM.1 DE INCA, DILIGÈNCIES 
PRÈVIES 87/2016 

NÚM. D.67/16   

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

15-6-16 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONT.ADMINISTRATIU NÚM.2 DE PALMA, P.A 
145/2016 

NÚM. D.64/16   

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

7-7-16 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONT.ADMINISTRATIU NÚM.3 DE PALMA, P.O 
84/2016 

NÚM. D.72/16   

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

6-7-16 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONT.ADMINISTRATIU NÚM.2 DE PALMA, P.A 
171/2016 

NÚM. D.69/16   

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

7-7-16 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONT.ADMINISTRATIU NÚM.2 DE PALMA, P.A 
169/2016 

NÚM. D.71/16   

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

7-7-16 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONT.ADMINISTRATIU NÚM.3 DE PALMA, P.A 
201/2016 

NÚM. D.70/16   

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

30-6-16 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONT.ADMINISTRATIU NÚM.1 DE PALMA, P.A 
159/2016 

NÚM. D.68/16   

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

23-6-16 AUTORITZAR INDEMNITZACIÓ DELS DESPLAÇAMENTS REALITZATS PER LA 
DIRECTORA INSULAR ESPORT PER ASSISTIR A LES REUNIONS 
DE TREBALL DELS MESOS DE MARÇ, ABRIL I MAIG DE 2016 

MARGALIDA 
PORTELLS 
SASTRE 

494,13 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

22-6-16 AUTORITZACIÓ DESPAÇAMENT PER ASSISTIR A UNA COMISSIÓ DE RELACIONS 
INTERNACIONALS DE LA FEMP QUE ES REALITZARÀ EL PROPER 
1 DE JULIOL DE 2016 A MADRID 

FRANCESC 
MIRALLES 
MASCARÓ 

  

DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

23-6-16 DESESTIMAR RECURS ALÇADA CONTRA RESOLUCIÓ DEL CONSELLER EX. DE 
DIA 18 SET.15, PER SANCIÓ DE CAÇA 

F.S.M   

MEDI AMBIENT 20-6-16 INADMETRE RECURS ALÇADA CONTRA RESOLUCIÓ DE 21 DE MARÇ DE 2016 JA.O.C   

MEDI AMBIENT 16-6-16 AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENT PER ASSITIR DIA 17 DE JUNY DE 2016 A CLEAR 
PET A ALZINA-VALÈNCIA 

SANDRA 
ESPEJA 
ALMAJANO 

  

MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

12-7-16 DESESTIMAR RECURS ALÇADA CONTRA RESOLUCIÓ DE LA CONSELLERA EX. 
DE 16 DE FEBRER DE 2016 

C.G.L   

MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

6-7-16 DESESTIMAR SUSPENSIÓ SOL.LICITADA AMB EL RECURS ALÇADA CONTRA 
RESOLUCIÓ DE LA CONSELLERA EX. DE 16 DE MAIG DE 2016 

M.M.O   

MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

20-6-16 INCLOURE 
NÓMINA 

MES DE JULIOL DE 2016 PER DIETES ASSISTÈNCIA AL PLE I 
DESPLAÇAMENTS 

VEURE 
RELACIÓ 

7995,88 

PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I PRESI 

10-6-16 AUTORITZAR  DESPLAÇAMENT EN COMISSIÓ DE SERVEIS ALS MUNICIPIS DE 
PETRA, SANT LLORENÇ I ARIANY AMB MOTIU DE LA VISITA 
EFECTUADA DINS LA CAMPANYA REPENSAM MALLORCA EL DIA 
17 DE FEBRER DE 2016 

JAUME 
ALZAMORA 
RIERA 
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PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I PRESI 

10-6-16 AUTORITZAR  DESPLAÇAMENT EN COMISSIÓ DE SERVEIS ALS MUNICIPIS DE 
SANTA EUGÈNIA, SINEU I SANCELLES AMB MOTIU DE LA VISITA 
EFECTUADA DINS LA CAMPANYA REPENSAM MALLORCA EL DIA 
28 DE GENER DE 2016 

JAUME 
ALZAMORA 
RIERA 

  

PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I PRESI 

10-6-16 AUTORITZAR  DESPLAÇAMENT EN COMISSIÓ DE SERVEIS ALS MUNICIPIS DE 
PALMA A ARTÀ AMB MOTI PARTICIPACIÓ XERRADA 
ORGANITZATIVA EL 25 DE FEBRER DE 2016 

NINA PARRÓN 
MATE 

  

PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I PRESI 

10-6-16 AUTORITZAR  DESPLAÇAMENT A LAS PALMAS DE GRAN CANARIA PER 
CONFERÈNCIA DE CIUTATS AGERMANADES DEL POBLE 
SAHARAUI ELS DIES 9 I 10 DE JUNY DE 2016 

JESÚS 
JURADO 

  

PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I PRESI 

10-6-16 AUTORITZAR  EN COMISSIÓ DE SERVEIS ALS MUNICIPIS DE MANCOR. BÚGUER 
I INCA AMB MOTIU DE LA CAMPANYA REPENSAM MALLORCA EL 
DIA 26 DE GENER DE 2016 

JAUME 
ALZAMORA 

  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

30-6-16 DESESTIMAR RECURS ALÇADA INTERPOSAT CONTRA RESOLUCIÓ DE 4-4-16 J.G.S   

TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

20-6-16 DESESTIMAR RECURS ALÇADA INTERPOSAT CONTRA RESOLUCIÓ DE 25-2-16 B.M.T   

TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

4-7-16 DESESTIMAR RECURS ALÇADA INTERPOSAT CONTRA RESOLUCIÓ DE 22-2-16 M.B.V  I 
ALTRES 

  

 
 

RESOLUCIONS 
CONSELLERS 

     

DEPARTAMENT DATA 
DECRET 

TEMA COMENTARI DESTINATARI IMPORT 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

11-3-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ DESPESES DE LA COMISSIÓ 
D'ESPORTS 
 
REF. Q/2016/534 

MIFU, SA 396 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

11-3-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ DESPESES MEDICINA 
ESPORTIVA 
 
REF. Q/2016/533 

DE SALABERT E HIJOS, SA 12,39 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

11-3-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ DESPESES DEL POLIESPORTIU 
SANT FERRAN 
 
REF. Q/2016/532 

VARIS 1582,12 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

11-3-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ DESPESES DE PROMOCIÓ 
ESPORTIVA 
 
REF. Q/2016/531 

VARIS 4099,94 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

12-3-16 ALTRES AUTORITZACIÓ INCLUSIÓ 
NÒMINA DESPESES 
DESPLAÇAMENT PER RAÓ DEL 
SERVEI 
 
(REUNIÓ CANDIDATURA 
INTERNACIONAL DE LA LLISTA 
REPRESENTATIVA DEL 
PATRIMONI IMMATERIAL DELS 
USOS DE LA PEDRA EN SEC, 

A.R.S.E. 81,6 
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DUTA A TERME A MADRID EL DIA 
31/03/16) 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

14-3-16 INICIAR EXPEDIENT CONTRACTACIÓ 
SUBMINISTRAMENT MATERIAL 
TÈXTIL ESPORTIU I MATERIAL 
FUNGIBLE PER AL 
DESENVOLUPAMENT DELS 
PROGRAMES DE LA DI ESPORTS 
MITJANÇANT PROCEDIMENT 
OBERT 

VARIS 250000 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

14-3-16 ALTRES DECLARACIÓ PÈRDUA DEL DRET 
AL COBRAMENT PARCIAL DE LA 
SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE 
L'ACTIVITAT ESPORTIVA DELS 
CLUBS ESPORTIUS DE 
MALLORCA 

CLUB DE BALL ESPORTIU 
PALMA 

80,61 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

15-3-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ DESPESES D'ÒRGANS DE 
GOVERN CULTURA 
 
REF. Q/2016/455 

VIAJES SANTA PONÇA, SA 215,53 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

15-3-16 ALTRES RESOLUCIÓ PER LA QUAL ES 
DELEGUEN EN EL SECRETARI 
TÈCNIC I ELS DIRECTORS 
INSULARS DIFERENTS 
ATRIBUCIONS PREVISTES AL 
ROC 

VARIS   

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

15-3-16 ALTRES RESOLUCIÓ PER LA QUAL 
S'ORDENA LA SUSPENSIÓ DE 
LES OBRES DE DOMOLICIÓ I 
NOVA CONSTRUCCIÓ A 
L'IMMOBLE SITUAT AL CARRER 
RECTOR VIVES, 47 DE GÈNOVA 

VARIS   

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

15-3-16 ALTRES RESOLUCIÓ PER LA QUAL 
S'ORDENA L'EXECUCIÓ EN 
RELACIÓ A LES MESURES 
URGENTS A ADOPTAR EN EL 
PALAU I EN ELS JARDINS 
D'AIAMANS (LLOSETA) 

VARIS   

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-3-16 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

DONAR CONFORMITAT I 
AUTORITZAR L'ABONAMENT 
 
FEBRER-2016 

N.B.A. 66,27 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-3-16 DEIXAR SENSE EFECTE RESOLUCIÓ DE 18/02/16 
RELATIVA A LA PRÒRROGA DEL 
PROGRAMA TEMPORAL DE 
REVISIONS MEDIC-ESPORTIVES 
DELS CENTRES COMARCALS 
DEL SERVEI DE MEDICINA DE 
L'ESPORT 

VARIS   

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-3-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ DESPESES DERIVADES DEL 
CONTRACTE DELS SERVEIS 
PREVENTIUS SANITARIS PER A 
LES ACTIVITATS I ELS 
ESDEVENIMENTS ESPORTIUS 
(NOVEMBRE 2015) 

AMBUIBÉRICA, SL 680 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-3-16 INICI PROCEDIMENT 
ADMINISTRATIU 

PÈRDUA DRET COBRAMENT 
TOTAL SUBVENCIÓ PR AL 
DESENVOLUPAMENT DE 
L'ACTIVITAT ESPORTIVA DELS 
CLUBS ESPORTIUS DE 
MALLORCA 

CLUB VOLEIBOL VILAFRANCA 827,39 
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DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-3-16 ALTRES APROVAR CONVOCATÒRIA 
SUBVENCIONS PER A LA 
REALITZACIÓ D'INTERVENCIONS 
ARQUEOLÒGIQUES I/O 
PALEONTOLÒGIQUES ANY 2016 

VARIS 180000 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-3-16 ALTRES CONCESSIÓ APORTACIÓ ANUAL, 
ECONÒMICA I ORDINÀRIA ANY 
2016 

FUNDACIÓ ÀREA DE CRACIÓ 
ACÚSTICA (ACA) 

90000 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-3-16 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

ACTIVITAT FORMATIVA: 
"SENSIBILIZACIÓN EN IGUALDAD 
DE OPORTUNIDADES", DE 3O 
HORES DE DURARA. (DEL 
24/11/15 AL 18/01/16) 

G.C.C.   

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

17-3-16 ALTRES APROVACIÓ PÈRDUA DEL DRET 
A COBRAR UNA AJUDA 
CONCEDIDA PER DUR A TERME 
EL PROJECTE "BALEARS, 
ABANS I ARA. VOLUM 5: ELS 
VÀNDALS" D'ANTONI MARIMON 
RIUTORT (AJUDA MINIMIS 2015) 

TEBEOS DOLMEN EDITORIAL, 
SL 

2850 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

17-3-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ DESPESES DE BIBLIOTEQUES, 
ARXIUS I MUSEUS 
 
REF. Q/2016/530 

VARIS 893,76 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

17-3-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ DESPESES MUSEU KREKOVIC 
 
REF. Q/2016/526 

FONT OASIS, SL 123,63 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

17-3-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ DESPESES DELS SERVEIS 
ADMINISTRATIUS DE CULTURA 
 
REF. Q/2016/518 

VARIS 2571,17 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

17-3-16 ALTRES RESOLUCIÓ PER LA QUAL 
S'ORDENA LA SUSPENSIÓ DE 
LES OBRES QUE ES DUEN A 
TERME A L'IMMOBLE SITUAT A 
LA PLAÇA VAPOR, 17 D'ES 
JONQUET (PALMA) 

VARIS   

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

17-3-16 ALTRES RESOLUCIÓ PER LA QUAL ES 
DICTA ORDRE D'EXECUCIÓ DE 
RETIRADA D'UNA JÀSSERA DE 
FUSTA I COBERTA DE TEULES 
SOBRE PORTELL AL POLÍGON 3, 
PARCEL·LA 270, CAMÍ DE 
S'ILLETA (SÓLLER) 

VARIS   

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

18-3-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ DESPESES POLIESPORTIU SANT 
FERRAN 
 
REF. Q/2016/476 

COMERCIAL BORDOY, SL 2969,72 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

18-3-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ AJUDA MINIMIS 2014 PER DUR A 
TERME EL PLA D'EXPLOTACIÓ 
DE LES OBRES EN REPERTORI 
(REMOR, OLD CINEMA SHOW I 
LABERINT) 

RES DE RES I EN BLANC, SL 2978,92 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

18-3-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ AJUDA MINIMIS 2014 PER A LA 
PRODUCCIÓ DE L'OBRA 
"FRASHKA" 

J.G.C. 4734,66 
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DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

18-3-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ AJUDA MINIMIS 2014 PER A LA 
PRODUCCIÓ DE L'OBRA 
LABERINT 

RES DE RES I EN BLANC, SL 14548,85 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

18-3-16 ALTRES INCLUSIÓ NÒMINA DESPESES 
DESPLAÇAMENT PER RAONS 
DEL SERVEI PER TAL D'ASSISTIR 
A LA JORNADA "EL DEPÓSITO 
LEGAL A EVALUACIÓN: 
REFLEXIONES EN TORNO A LA 
LEY 23/2011" DUTA A TERME A 
MADRID EL DIA 17/03/16 

M.G.B. 131,6 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

18-3-16 ALTRES DESPESES DE DESPLAÇAMENT 
PER RAÓ DEL SERVEI PER TAL 
D'ASSISTIR A LA "COMISIÓN 
TÉCNICA DE COOPERACIÓN DE 
BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS" 
DUTA A TERME A MADRID EL DIA 
1508/16 

N.M.S. 168,95 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

21-3-16 ALTRES APROVAR COMPTE 
JUSTIFICATIU J/2016/1 DE LA 
BESTRETA DE CAIXA FIXA DE LA 
PERSONA HABILITADA 

VARIS 226,45 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

21-3-16 ALTRES DECLARACIÓ PÈRDUA DE DRET 
AL COBRAMENT PARCIAL D'UNA 
SUBVENCIÓ PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE 
L'ACTIVITAT ESPORTIVA DELS 
CLUBS ESPORTIUS DE 
MALLORCA 

SON CLADERA ATLÈTIC 527,62 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

21-3-16 ALTRES DECLARACIÓ PÈRDUA DE DRET 
AL COBRAMENT PARCIAL D'UNA 
SUBVENCIÓ PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE 
L'ACTIVITAT ESPORTIVA DELS 
CLUBS ESPORTIUS DE 
MALLORCA 

C.D. SON CLADERA 366,49 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

21-3-16 ALTRES DECLARACIÓ PÈRDUA DE DRET 
AL COBRAMENT PARCIAL D'UNA 
SUBVENCIÓ PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE 
L'ACTIVITAT ESPORTIVA DELS 
CLUBS ESPORTIUS DE 
MALLORCA 

ASSOCIACIÓ D'ARTS 
MARCIALS LA RIBERA 

78,55 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

21-3-16 ALTRES DECLARACIÓ PÈRDUA DE DRET 
AL COBRAMENT PARCIAL D'UNA 
SUBVENCIÓ PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE 
L'ACTIVITAT ESPORTIVA DELS 
CLUBS ESPORTIUS DE 
MALLORCA 

CLUB GRECH CENTRO 
DEPORTIVO 

1016,09 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

21-3-16 ALTRES APROVAR CONVOCATÒRIA 
SUBVENCIONS 2016 PER A LES 
ACTIVITATS CULTURALS DE LES 
ENTITTAS D'ADMINISTRACIÓ 
LOCAL O DELS ORGANISMES 
PÚBLIS QUE EN DEPENEN, I LES 
BASES QUE LA REGEIXEN 

VARIS 220000 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

21-3-16 ALTRES APROVAR CONVOCATÒRIA DE 
SUBVENCIONS 2016 PER DONAR 
SUPORT A MOSTRES, 
CERTÀMENS, FESTIVALS O 
ALTRES ESDEVENIMENTS DE 
TEATRE AMATEUR QUE ES 
REALITZIN A MALLORCA PER 
ENTITAS ASSOCIATIVES  
ORGANITZACIONS SENSE ÀNIM 
DE LUCRE, I LES SEVES BASES 

VARIS 30000 
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DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

21-3-16 ALTRES APROVAR CONVOCATÒRIA DE 
SUBVENCIONS I D'AJUDES DE 
MÍNIMIS 2016 PER DONAR 
SUPORT A LES FIRES, MOSTRES, 
CERTÀMENS I FESTIVALS 
D'ARTS ESCÈNIQUES QUE ES 
REALITZIN A MALLORCA, I LES 
SEVES BASES 

VARIS 230000 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

21-3-16 ALTRES APROVAR CONVOCATÒRIA 
D'AJUDES DE MINIMIS 2016 PER 
DONAR SUPORT A LA 
REALITZACIÓ DE PROJECTES 
EXPOSITIUS D'ARTS 
PLÀSTIQUES, I DE LES SEVES 
BASES 

VARIS 60000 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

21-3-16 MODIFICACIÓ DE LA 
RESOLUCIÓ 

ES MODIFICA LA RESOLUCIÓ DE 
04/02/16, PER LA QUAL ES VAN 
APROVAR LES BASES I LA 
CONVOCATÒRIA DE 
SUBVENCIONS PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE 
L'ACTIVITAT ESPORTIVA DE LES 
ENTITAS ESPORTIVES 
INSCRITES EN ELS JOCS 
ESPORTIUS ESCOLARS 
TEMPORADA 2015/16. 

VARIS   

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

22-3-16 ALTRES CONCESSIÓ APORTACIÓ 
ECONÒMICA ANUAL I 
ORDINÀRIA PER TAL DE DONAR 
SUPORT A LA PART DEL PLA 
D'ACTIVITATS (BIBLIOTEQUES) 
DE L'ÀMBIT D'ATRIBUCIONS DEL 
DEP. DE CULTURA, PATRIMONI I 
ESPORTS 

CONCORCI DE TECNOLOGIES  
DE LA INFORMACIÓ I DE LES 
COMUNICACIONS DE 
MALLORCA 

24645,88 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

22-3-16 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

ASSISTÈNCIA JORNADA FINAL 
DEL PROJECTE DE 
L'EUROREGIÓ PIRINEUS-
MEDITERRÀNIA "ELS MOLINS: 
ANA ALTRA MIRADA", DUTA A 
TERME ENTRE ELS DIES 13 i 16 
D'ABRIL 2016 A LA FATARELLA 
(TARRAGONA) 

J.F.Z.   

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

22-3-16 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

ASSISTÈNCIA A LA JORNADA 
FINAL DEL PROJECTE DE 
L'EUROREGIÓ PIRINEUS-
MEDITERRÀNIA "ELS MOLINS: 
UNA ALTRA MIRADA", DUTA A 
TERME A LA FATARELLA 
(TARRAGONA) DEL DIA 13 AL 16 
D'ABRIL 2016 

F.C.B.   

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

22-3-16 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

ASSISTÈNCIA A LA JORNADA 
FINAL DEL PROJECTE DE 
L'EUROREGIÓ PIRINEUS-
MEDITERRÀNIA "ELS MOLINS: 
UNA ALTRA MIRADA", DUTA A 
TERME ENTRE ELS DIES 13 i 16 
D'ABRIL 2016, A LA FATARELLA 
(TARRAGONA) 

A.R.S.E.   

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

23-3-16 INICIAR EXPEDIENT 
PÈRDUA DEL DRET 

PÈRDUA DEL DRET AL 
COBRAMENT TOTAL DE LA 
SUBVENCIÓ PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE 
L'ACTIVITAT ESPORTIVA DELS 
CLUBS ESPORTIUS DE 
MALLORCA 

SANTA CATALINA ATLÉTICO 2189,07 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

23-3-16 APROVAR EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ 

CONTRACTE MENOR PEL SERVEI 
DE SOCORRISME DE LA PISCINA 
DEL POLIESPORTIU SANT 
FERRAN  ¿(PERÍODE COMPRÈS 
ENTRE EL 2/5/16 I EL 10/09/16) 

SALVAMENTO Y RESCATE 
PROFESIONAL, SL 

9333,64 
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DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

29-3-16 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

ASSISTÈNCIA A LA REUNIÓ 
SOBRE LA CANDIDATURA 
INTERNACIONAL DE LA LLISTA 
REPRESENTATIVA DEL 
PATRIMONI IMMATERIAL DELS 
USOS DE LA PEDRA EN SEC 
(MADRID, 31/3/16) 

A.R.S.E.   

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

29-3-16 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

DONAR CONFORMITAT I 
AUTORITZAR L'ABONAMENT 
 
FEBRER-2016 

C.M.Q.V. 86,93 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

29-3-16 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

DONAR CONFORMITAT I 
AUTORITZAR L'ABONAMENT 
 
MARÇ 2016 

C.M.Q.V. 59,55 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

29-3-16 ALTRES AUTORITZACIÓ D'URGÈNCIA PER 
LA QUAL S'AUTORITZA LA 
NETEJA DE VEGETACIÓ I 
TOPOGRAFIA DEL JACIMENT DE 
SON LLULL, (SON SERVERA) 

VARIS   

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

29-3-16 ALTRES RESOLUCIÓ PER LA QUAL 
S'AUTORITZA LA PRÒRROGA 
D'ENTREGA DE MATERIALS 
CAMPANYES 2014 i 2015, DEL 
PROJECTE D'INTERVENCIÓ 
SOBRE EL POBLAT DE S'ILLOT 
(SANT LLORENÇ DES 
CARDESSAR) 

VARIS   

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

29-3-16 ALTRES RESOLUCIÓ PER LA QUAL ES 
DECLARA LA PÈRDUA DEL DRET 
A COBRAR UNA SUBVENCIÓ PER 
DONAR SUPORT A LA 
REALITZACIÓ DE PROJECTES 
ARTÍSTICS D'ARTS ESCÈNIQUES 
DE CARÀCTER PROFESSIONAL 
(PROJECTE D'EXPLOTACIÓ 
2013). AJUDA MINIMIS 2013 

RES DE RES I EN BLANC, SL 453,13 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

29-3-16 APROVAR EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ 

SUBMINISTRAMENT DE 
MATERIAL DE CONSERVACIÓ I 
RESTAURACIÓ PER L'ARXIU 
GENERAL (DE 01/04/16 FINS 
31/12/16) 

VARIS 7838,38 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

30-3-16 ALTRES RESOLUCIÓ PER LA QUAL ES 
DECLARA EL DESESTIMENT DE 
LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ 
PER AL DESENVOLUPAMENT DE 
L'ACTIVITAT ESPORTIVA DELS 
CLUBS ESPORTIUS DE 
MALLORCA 

CLUB ESPORTIU CAMPOS 
ATLÈTIC 

  

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

30-3-16 ALTRES RESOLUCIÓ PER LA QUAL ES 
DECLARA EL DESESTIMENT DE 
LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ 
PER AL DESENVOLUPAMENT DE 
L'ACTIVITAT ESPORTIVA DELS 
CLUBS ESPORTIUS DE 
MALLORCA 

CLUB ESPORTIU  CAMPOS   

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

30-3-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ DESPESES D'ÒRGANS DE 
GOVERN 
 
REF. Q/2016/525 

VARIS 536,89 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

30-3-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ DESPESES DELS SERVEIS 
ADMINISTRATIUS CULTURA 
 
REF. Q/2016/624 

VARIS 3527,09 
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DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

30-3-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ DESPESES MUSEU KREKOVIC 
(TASES RESIDUS SÒLIDS) 
 
REF. Q/2016/642 

AJUNTAMENT DE PALMA 788,81 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

30-3-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ DESPESES BIBLIOTEQUES, 
ARXIUS I MUSEUS 
 
REF. Q/2016/630 

VARIS 1452,24 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

30-3-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ DESPESES BIBLIOTEQUES, 
ARXIUS I MUSEUS 
 
REF. Q/2016/643 

VARIS 2892,75 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

30-3-16 INICIAR EXPEDIENT 
PÈRDUA DEL DRET 

PÈRDUA DEL DRET AL 
COBRAMENT TOTAL DE LA 
SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE 
L'ACTIVITAT ESPORTIVA DELS 
CLUBS ESPORTIUS DE 
MALLORCA 

PENYA ESPORTIVA S'ARENAL 
ATLÈTIC 

1269,48 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

30-3-16 ALTRES SEGONA ORDRE D'EXECUCIÓ  
RELATIVA A LA TORRE DE CALA 
FIGUERA (CALVIÀ) 

VARIS   

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

30-3-16 ALTRES ORDRE D'EXECUCIÓ EN 
RELACIÓ A MODIFICACIONS EN 
EL TRANSCURS DE LES OBRES 
DEL PROJECTE DE REFORMA 
D'HABITATGE UNIFAMILIAR 
ENTRE MITGANERES AL 
CARRER DE SANT VICTORIÀ, 3 
(CAMPANET) 

VARIS   

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

30-3-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ SUBVENCIÓ PER AL PROJECTE 
CULTURAL "MANUEL 
MERCADER 2001-2013" 
(CONVOCATÒRIA 2014) 

AJUNTAMENT DE SANT 
LLORENÇ DES CARDASSAR 

3605,22 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

30-3-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ REALITZACIÓ DE LA FUNCIÓ "EL 
VIATGE A LA FONT DE 
XOCOLATA" EN EL MARC DEL 
PROJECTE "EL JARDÍ MÀGIC. 
ELS DISSABTES LLEGIM I ENS 
DIVERTIM A LA MISERICÒRDIA" 

S'HOSTAL DES MOIXOS, SLU 423,5 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

30-3-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ ACTUACIÓ DE MUSICONTES 
REALITZADA EN EL MARC DEL 
PROJECTE "EL JARDÍ MÀGIC. 
ELS DISSABTES LLEGIM I ENS 
DIVERTIM A LA MISERICÒRDIA" 

MUSICS DE GIRONA, S.C.C.L. 250 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

30-3-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ DESPESES DERIVADES DE 
L'ADAPTACIÓ DEL PROGRAMA 
INFORMÀTIC MUSEUMPLUS 

ZETCOM 
INFORMATIKDIENSTLEISTUNGS 
AG 

9470,86 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

31-3-16 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

ASSISTÈNCIA A LA 
PRESENTACIÓ D'UNA 
COMUNICACIÓ AL "X CONGRESO 
INTERNACIONAL DE 
MOLINOLOGIA" A SEGÒVIA 

A.R.S.E.   

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

31-3-16 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

ASSISTÈNCIA A LA 
PRESENTACIÓ D'UNA 
COMUNICACIÓ AL "X CONGRESO 
INTERNACIONAL DE 
MOLINOLOGIA" A SEGÒVIA 

J.F.Z.   
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DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

31-3-16 ADJUDICACIÓ EXPEDIENT 
DE CONTRACTACIÓ 

CONTRACTE MENOR DEL 
SERVEI PEL 
DESENVOLUPAMENT DE LES 
JORNADES D'AVENTURA 
FAMILIARS A L'ALBERG DE LA 
VICTÒRIA ELS CAPS DE 
SETMANA DEL 9 i 10  I  16 i 17 
D'ABRIL 2016 

TRESK  MALLORCA ACTIVITIES 
SL 

12072,17 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

1-4-16 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

DONAR CONFORMITAT I 
AUTORITZAR L'ABONAMENT 
 
MARÇ-2016 

J.M.F. 65,32 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

1-4-16 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

DONAR CONFORMITAT I 
AUTORITZAR L'ABONAMENT 
 
MARÇ-2016 

J.M.L. 55,47 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

1-4-16 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

DONAR CONFORMITAT I 
AUTORITZAR L'ABONAMENT 
 
FEBRER-16 

J.M.L. 18,25 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

1-4-16 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

DONAR CONFORMITAT I 
AUTORITZAR L'ABONAMENT 
 
MARÇ-2016 

N.V.M. 21,61 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

1-4-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ SUBVENCIÓ PER AL PROJECTE 
CULTURAL "XIII MOSTRA 
MUNICIPAL AL TEATRE 
ESCOLAR I D'ADULTS 2014" 

AJUNTAMENT DE SON 
SERVERA 

7000 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

1-4-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ SUBVENCIÓ PER AL PROJECTE 
CULTURAL "CLUB DE LECTURA: 
TAST DE LLIBRES" 
(CONVOCATÒRIA 2014) 

AJUNTAMENT D'ESPORLES 678,5 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

4-4-16 ALTRES RESOLUCIÓ PER LA QUAL 
S'APROVA EL PROGRAMA DE 
PREVENCIÓ DE RISC 
CARDIOVASCULAR EN ELS 
ESPORTISTES ESCOLARS DE 
MALLORCA 

DG FUNCIÓ PÚBLICA   

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

4-4-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ DESPESES DEL SERVEI DE 
CULTURA 
 
REF. Q/2016/644 

VIAJES MARTEL, SL 277,55 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

4-4-16 ALTRES NOMENAMENT EQUIP TÈCNIC I 
OPERARIS EN RELACIÓ A 
L'OBRA DE RESTAURACIÓ DE LA 
TAFONA DE CONQUES 
(PUIGPUNYENT) 

VARIS   

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

5-4-16 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

DONAR CONFORMITAT I 
AUTORITZAR L'ABONAMENT 
 
FEBRER-16 

M.A.N.G. 32,23 
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DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

5-4-16 ALTRES ESMENA A LA RESOLUCIÓ DE 
DATA 18/03/16 PER LA QUAL 
S'APROVA LA INCLUSIÓ EN 
NÒMINA DE LES DESPESES DE 
DESPLAÇAMENT PER RAONS 
DEL SERVEI PER TAL D'ASSISTIR 
A LA COMISIÓN TÉCNICA DE 
COOPERACIÓN DE BIBLIOTECAS 
ESPECIALIZADAS QUE ES VA 
DUR A TERME A MADRID EL DIA 
15 DE MARÇ 2016. 

N.M.S.   

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

5-4-16 ALTRES CONCESSIÓ APORTACIO 
ECONÒMICA, ANUAL I 
ORDINÀRIA CORRESPONENT A 
L'ANY 2016 PER TAL DE DONAR 
SUPORT AL MANTENIMENT I AL 
PLA D'ACTIVITATS D'ENGUANY 

CONSORCI CASTELL DE SANT 
CARLES 

42054,6 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

6-4-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ DESPESES CORRESPONENTS AL 
SERVEI DE MEDICINA 
ESPORTIVA 
 
REF. Q/2016/724 

VARIS 585,41 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

6-4-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ DESPESES DE LA COMISSIÓ 
D'ESPORTS 
 
REF. Q/2016/723 

VARIS 1370,53 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

6-4-16 INICIAR EXPEDIENT 
PÈRDUA DEL DRET 

PÈRDUA DEL DRET AL 
COBRAMENT TOTAL DE LA 
SUBVENCIÓ PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE 
L'ACTIVITAT ESPORTIVA  

C.B. PETRA 1702,61 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

6-4-16 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

DONAR CONFORMITAT I 
AUTORITZAR L'ABONAMENT 
 
MARÇ-16 

C.LL.C. 4,8 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

6-4-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ DESPESES DE LA COMISSIÓ 
D'ESPORTS 
 
REF. Q/2016/651 

VARIS 416,35 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

6-4-16 ALTRES CONCESSIÓ APORTACIÓ ANUAL, 
ECONÒMICA I ORDINÀRIA ANY 
2016 

FUNDACIÓ COLL BARDOLET 3000 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

6-4-16 ALTRES DECLARACIÓ DESESTIMENT 
SOL·LICITUD SUBVENCIÓ PER 
AL DESENVOLUPAMENT DE 
L'ACTIVITAT ESPORTIVA 

CLUB ARCTRAMUNTANA   

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

6-4-16 ALTRES DESESTIMENT SOL·LICITUD 
SUBVENCIÓ PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE 
L'ACTIVITAT ESPORTIVA DELS 
CLUBS ESPORTIUS DE 
MALLORCA 

CLUB COSTAZUL CALVIÀ   

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

6-4-16 ALTRES DESESTIMENT DE LA 
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ 
PER AL DESENVOLUPAMENT DE 
L'ACTIVITAT ESPORTIVA DELS 
CLULBS ESPORTIUS DE 
MALLORCA 

CLUB BÀSQUET PLA DE NA 
TESA 
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DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

7-4-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ DESPESES CONTRACTE MENOR 
DEL SUBMINISTRAMENT DE 
TROFEUS I DISTINCIONS PER A 
LES JORNAES ESPORTIVES 
ORGANITZADES PER LA DI 
ESPORTS 

A.LL.M. 11107,8 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

7-4-16 ALTRES AUTORITZACIÓ D'URGÈNCIA DEL 
PROJECTE DE REPARACIÓ, 
RECONSTRUCCIÓ I 
CONSOLIDACIÓ DEL MUR DE 
PEDRA AL CAMÍ RUBERTS-
LLORET (SENCELLES) 

AJUNTAMENT DE SENCELLES   

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

8-4-16 ALTRES MODIFICACIÓ DE LES BASES I 
LA CONVOCATÒRIA DE 
SUBVENCIONS PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE 
L'ACTIVITAT ESPORTIVA DELS 
CLUBS ESPORTIUS DE 
MALLORCA (NOU SECRETARI 
TÈCNIC) 

VARIS   

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

8-4-16 ALTRES APROVACIÓ DEL PROGRAMA 
D'ACTUALITZACIÓ DE LA GESTIÓ 
ECONÒMICA DEL DEPARTAMENT 
DE CULTURA, PATRIMONI I 
ESPORTS 

VARIS   

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

11-4-16 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

DONAR CONFORMITAT I 
AUTORITZAR L'ABONAMENT 
 
MARÇ-2016 

R.LL.R. 48,51 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

11-4-16 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

DONAR CONFORMITAT I 
AUTORITZAR L'ABONAMENT 
 
MARÇ-2016 

M.R.J. 207 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

11-4-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ DESPESES DE PROMOCIÓ 
ESPORTIVA 
 
REF. Q/2016/652 

VARIS 1923,75 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

11-4-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ DESPESES DE PROMOCIÓ 
ESPORTIVA 
 
REF. Q/2016/653 

GRAFIQUES PLANISI, SA 2448,36 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

12-4-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ DESPESES DEL SERVEI DE 
PATRIMONI 
 
REF.Q/2016/629 

VARIS 1566,02 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

13-4-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ DESPESES DEL CONTRACTE 
MENOR DEL SERVEI 
D'ORGANITZACIÓ DE LA XV 
GALA DE L'ESPORT 2016 

PROJECTES I EXECUCIONS 
BALEARS 

15715,48 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

15-4-16 INICIAR EXPEDIENT 
PÈRDUA DEL DRET 

PÈRDUA DE DRET AL 
COBRAMENT TOTAL DE LA 
SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE 
L'ACTIVITAT ESPORTIVA DELS 
CLUBS ESPORTIUS DE 
MALLORCA 

CD VIVA SPORTS MASUNGA 729,69 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

14-4-16 INICIAR EXPEDIENT 
PÈRDUA DEL DRET 

PÈRDUA DE DRET AL 
COBRAMENT TOTAL DE LA 
SUBVENCIÓ PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE 
L'ACTIVITAT ESPORTIVA DELS 
CLUBS ESPORTIUS DE 

CD VIVA SPORTS 1459,38 
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MALLORCA 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

15-4-16 INICIAR EXPEDIENT 
PÈRDUA DEL DRET 

PÈRDUA DE DRET AL 
COBRAMENT TOTAL DE LA 
SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE 
L'ACTIVITAT ESPORTIVA DELS 
CLUBS ESPORTIUS DE 
MALLORCA 

CLUB G.R. MARRATXÍ COSTA I 
LLOBERA 

972,92 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

15-4-16 INICIAR EXPEDIENT 
PÈRDUA DEL DRET 

PÈRDUA DEL DRET AL 
COBRAMENT TOTAL DE LA 
SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE 
L'ACTIVITAT ESPORTIVA DELS 
CLUBS ESPORTIUS DE 
MALLORCA 

BASQUET MOLINAR 1702,61 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

9-6-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ RECONEIXER L'OBLIGACIÓ 
JUSTIFICACIÓ PARCIAL 
PRIMERA CERTIFICACIO OBRA 
"CONDUCCIONS PLUVIALS 
C/SANT PERE I C/TRINXETERS" 
DE CONSELL 

AJUNTAMENT DE CONSELL 57079,53 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

9-6-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ RECONEIXER OBLIGACIÓ 
FACTURA  A FAVOR DE BANCO 
MARE NOSTRUM, S.A.(QUOTA 78 
DEL CONTRACTE DE LLOGUER 
AMB OPCIÓ COMPRA 8 
VEHICLES PEL SERVEI 
BOMBERS) 

BANCO MARE NOSTRUM, S.A. 2293,37 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

9-6-16 AUTORITZAR I DISPOSAR 
UNA DESPESA 

AUTORITZAR, DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
FACTURES 
REF.45/13600/20160506 

TERCERS VARIS 2143,01 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

9-6-16 APROVAR FACTURES 
ADO 

AUTORITZAR, DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS 
FACTURES  REF. 
45/13600/20160509 
 
DIRECCIO INSULAR 
EMERGÈNCIES 

TERCERS VARIS 2529,54 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

9-6-16 ASSISTÈNCIA TÈCNICA 
MUNICIPAL 

NOMENAR SECRETARIA 
INTERVENTORA ADSCRITA AL 
SAT PER PODER GARANTIR 
SERVEIS SECRETARIA 
INTERVENCIÓ AJUNTAMENT 
ESTELLENCS 

P.M.R. i AJUNTAMENT 
ESTELLENCS 

  

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

11-5-16 APROVACIÓ INICI EXP. 
CONTRACTACIÓ 

APROVAR EXP. CONTRACTACIÓ 
SUBMINISTRAMENT MANIGUES 
EXTENSIO ALTA PRESSIÓ DE 10 
M SERVEI BOMBERS 

DIRECCIO INSULAR 
EMERGENCIES 

49886 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

15-6-16 RECTIFICAR RESOLUCIÓ RECTIFICAR ERROR MATERIAL 
RESOLUCIÓ DE 2 MAIG DE 2016 
ASSISTENCIA AL "I CONGRESO 
NACIONAL DE PRL BOMBEROS-
UTRERA 2016" 

PAOLA VAN GENT TORRES   

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

21-6-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ RECONEIXER OBLIGACIO 
SEGONA I DARRERA 
CERTIFICACIÓ OBRA 
"CONDUCCIÓ PLUVIALS C/SANT 
PERE I TRINXETERS DE 
CONSELL 

AJUNTAMENT DE CONSELL 42920,47 
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DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

21-6-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ RECONEIXER OBLIGACIÓ 
SUBVENCIÓ PRIMERA 
CERTIFICACIO OBRA "Instal·lació 
eléctrica de baixa tensió al 
cementiri municipal" 

AJUNTAMENT DE BUNYOLA 24130,46 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

22-6-16 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

RECONEIXER 6 HORES 
FORMACIÓ PER CURS 
"ESQUEMA NACIONAL DE 
SEGURETAT" 

I.C.P   

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

23-6-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ RECONEIXER OBLIGACIÓ 
SUBVENCIÓ PRIMERA I UNICA 
CERTIFICACIÓ OBRA 
"PAVIMENTACIÓ ASFÀLTICA DE 
CAMINS RURALS I URBANS" 

AJUNTAMENT DE SELVA 97953,25 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

23-6-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ RECONEIXER OBLIGACIO 
SUBVENCIÓ PRIMERA I UNCIA 
CERTIFICACIÓ OBRA "ASFALTAT 
DEL CARRER BERNAT COLL DE 
LLUBÍ" 

AJUNTAMENT DE LLUBÍ 18589,38 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

23-6-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ RECONEIXER OBLIGACIÓ 
PRIMERA I UNICA CERTIFICACIÓ 
OBRA "ASFALTAT DEL CARRER 
TRAGINERS" 

AJUNTAMENT DE LLUBÍ 15042,82 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

23-6-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ RECONEIXER OBLIGACIÓ 
PRIMERA I ÚNICA CERTIFICACIÓ 
OBRA "ASFALTAT DEL CARRER 
ROCA LLISA DE LLUBÍ" 

AJUNTAMENT DE LLUBÍ 14124,75 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

23-6-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ RECONEIXER OBLIGACIÓ 
SUBVENCIÓ PRIMERA I ÚNICA 
CERTIFICACIÓ OBRA "ASFALTAT 
DEL CAMÍ DE SES COVES DE 
LLUBÍ" 

AJUNTAMENT DE LLUBÍ 33565,73 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

10-6-16 INICIAR EXPEDIENT INICIAR EXPEDIENT PER 
MODIFICACIÓ ESTATUTS DEL 
CONSORCI EUROLOCAL 
MALLORCA 

DEPARTAMENT 
DESENVOLUPAMENT LOCAL I 
CONSORCI EUROLOCAL 
MALLORCA 

  

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

13-6-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ RECONEIXER OBLIGACIÓ 
SUBVENCIÓ "QUARTA I 
DARRERA CERTIFICACIÓ OBRA 
"AMPLIACIÓ D'INSTAL·LACIONS 
ESPORTIVES" 

AJUNTAMENT DE CAMPANET 88129,01 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

13-6-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ RECONEIXER OBLIGACIÓ 
SUBVENCIÓ PRIMERA I UNICA 
CERTIFICACIO OBRA 
"REPARACIÓ VORAVIES CARRER 
MESTRE VIDAL DE LLUBÍ" 

AJUNTAMENT DE LLUBÍ 18573,63 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

13-6-16 APROVAR FACTURES 
ADO 

AUTORITZAR, DISPOSAR I 
RECONEIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ REF.45/13600/20160513 

TERCERS VARIS 3209,67 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

13-6-16 APROVAR FACTURES 
ADO 

AUTORITZAR, DISPOSAR I 
RECONEIXER OBLIGACIÓ 
FACTURES REFERENCIA 
45/13600/20160514 

TERCERS VARIS 3529,81 
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DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

14-6-16 APROVAR FACTURES 
ADO 

AUTORITZAR, DISPOSAR I 
RECONEIXER OBLIGACIONS 
FACTURES 45/13600/20160508 

TERCERS VARIS 2885,76 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

14-6-16 APROVAR FACTURES 
ADO 

AUTORITZAR, DISPOSAR I 
RECONEIXER OBLIGACIONS 
FACTURES 45/13600/20160511 

TERCERS VARIS 2442,03 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

14-6-16 APROVAR FACTURES 
ADO 

AUTORITZAR, DISPOSAR I 
RECONEIXER OBLIGACIONS 
FACTURES 
REF.45/13600/20160520 

TERCERS VARIS 2865,27 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

14-6-16 APROVAR FACTURES 
ADO 

AUTORITZAR ABONAMENT 
DESPESES E INCLOURE A LA 
NÒMINA DESPESES 
KILOMETRATGE 

A.R.O. 12,01 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

14-6-16 APROVAR FACTURES 
ADO 

AUTORITZAR ABONAMENT 
DESPESES I INCLOURE A LA 
NÒMIINA DESPESES 
KILOMETRATGE 

M.M.M 12,01 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

14-6-16 APROVAR FACTURES 
ADO 

AUTORITZAR L'ABONAMENT 
DESPESES I EN CONSEQÜENCIA 
INCLOURE A LA NÒMINA 

A.G.A 12,01 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

14-6-16 APROVAR FACTURES 
ADO 

AUTORITZAR ABONAMENT 
DESPESES I INCLOURE A  LA 
NOMINA DESPESES DE 
KILOMETRATGE 

S.M.B 22,09 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

14-6-16 APROVAR FACTURES 
ADO 

AUTORITZAR ABONAMENT 
DESPESES I INCLOURE EN 
NÒMINA DESPESES DE 
KILOMETRATGE 

A.B.A 48,99 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

14-6-16 APROVAR FACTURES 
ADO 

AUTORITZAR ABONAMENT 
DESPESES I INCLOURE EN 
NÒMINA DESPESES 
KILOMETRATGE 

F.J.V.F 25,7 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

16-6-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ RECONEIXIER OBLIGACIO 
AJUDA SEGONA I DARRERA 
CERTIFICACIÓ OBRA "DOTACIÓ 
XARXA CLAVEGUERAM 
SANITARI CARRERS 
TRAMUNTANA I LLEBEIG DE 
CALA FIGUERA" 

AJUNTAMENT DE SANTANY 41992,78 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

16-6-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ RECONEIXIER OBLIGACIO 
AJUDA PRIMERA CERTIFICACIÓ 
OBRA "DOTACIÓ XARXA 
CLAVEGUERAM SANITARI 
CARRERS TRAMUNTANA I 
LLEBEIG DE CALA FIGUERA" 

AJUNTAMENT DE SANTANY 16507,22 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

16-6-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ RECONEIXER OBLIGACIÓ AJUDA 
PRIMERA I ÚNICA CERTIFICACIO 
OBRA "PAVIMENTACIÓ 
ASFÀLTICA CAMÍ DE MARINA I 
CAMÍ DE BELLVIURE" 

AJUNTAMENT DE PORRERES 12030,16 
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DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

16-6-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ RECONEIXER OBLIGACIÓ AJUDA 
PRIMERA I UNICA CERTIFICACIÓ 
OBRA "NOVA PAVIMENTACIÓ 
CARRERS RECTORIA I CARITAT" 

AJUNTAMENT DE PORRERES 14192,24 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

16-6-16 APROVAR FACTURES 
ADO 

AUTORITZAR, DISPOSAR I 
RECONEIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ FACTURES Q/2016/1269  
"SOLRED, S.A." 

SOLRED, S.A.. 680,15 

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

28-6-16 ASSISTÈNCIA TÈCNICA 
MUNICIPAL 

NOMENAR J.M.B.G., SECRETARI 
ADSCRIT AL S.A.T. PER 
GARANTIR SECRETARIA-
INTERVENCIÓ 

AJUNTAMENT D'ESTELLENCS   

DEPARTAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

4-6-16 APROVAR FACTURES 
ADO 

AUTORITZAR, DISPOSAR I 
RECONEIXER OBLIGACIÓ 
FRA.DB/16.503 PER COMPRA 
GELERA I 3 CUINES PARCS 
BOMBERS SOLLER, INCA I 
FELANITX 

DISTRIBUIDORA BALEAR DE 
ELECTRODOMESTICOS, S.A. 

2895 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

27-5-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES 
RELACIÓ Q/2016/916 RELATIVES 
AL SUBMINISTRAMENT DE BÉNS 
O SERVEIS AL CENTRE: REFUGI 
SON AMER. 

INTERVENCIÓ GRAL. 135,38 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

30-5-16 INICIAR EXPEDIENT INICI EXP. PER CONSTITUIR 
ASSOC. INTERNACIONAL PER A 
LA GESTIÓ ITINERARI CULTURAL 
DEL PATRIMONI EUROPEU DE 
PEDRA EN SEC I APROVACIÓ 
ESTATUTS. 

VARIS   

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

2-6-16 NOMENAMENT 
REPRESENTANTS 

NOMENAMENT REPRESENTANTS 
DEL DEP. MEDI AMBIENT AL 
GRUP DE TREBALL DE 
PROJECTES DE GENERACIÓ 
RENOVABLES ESTRATÈGICS. 

VARIS   

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

6-5-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES 
RELACIÓ Q/2016/1023 RELATIVES 
AL SUBMINISTRAMENT DE BÉNS 
O SERVEIS AL CENTRE: REFUGI 
MULETA. 

INTERVENCIÓ GRAL. 386,06 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

6-6-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES 
RELACIÓ Q/2016/1055 RELATIVES 
AL SUBMINISTRAMENT DE BÉNS 
O SERVEIS AL CENTRE: REFUGI 
MULETA. 

INTERVENCIÓ GRAL. 529,4 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

6-6-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ RECONEIXER OBLIGACIÓ A 
FAVOR DE FCC-LUMSA UTE. PER 
SERVEI RECOLLIDA SELECTIVA. 

INTERVENCIÓ GRAL. 64560,24 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

6-6-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES 
RELACIÓ Q/2016/1060 RELATIVES 
AL SERVEI MALLORCA I LA MAR. 

INTERVENCIÓ GRAL. 99,99 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

6-6-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES 
RELACIÓ Q/2016/1016 RELATIVES 
AL SERVEI MALLORCA I LA MAR. 

INTERVENCIÓ GRAL. 102,43 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

6-6-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES 
RELACIÓ Q/2016/1015 RELATIVES 
AL SERVEI MALLORCA I LA MAR. 

INTERVENCIÓ GRAL. 2211,12 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

6-6-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES 
RELACIÓ Q/2016/1013 RELATIVES 
AL SERVEI MALLORCA I LA MAR. 

INTERVENCIÓ GRAL. 130,59 
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DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

6-6-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES 
RELACIÓ Q/2016/1010 RELATIVES 
AL SERVEI DE MEDI AMBIENT. 

INTERVENCIÓ GRAL. 439,37 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

6-6-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES 
RELACIÓ Q/2016/1011 RELATIVES 
AL SERVEI DE MEDI AMBIENT. 

INTERVENCIÓ GRAL. 36,17 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

6-6-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES 
RELACIÓ Q/2016/1008 RELATIVES 
AL SERVEI DE MEDI AMBIENT. 

INTERVENCIÓ GRAL. 139,86 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

6-6-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES 
RELACIÓ Q/2016/1006 RELATIVES 
AL SERVEI DE MEDI AMBIENT. 
 
 
 

INTERVENCIÓ GRAL. 760,99 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

6-6-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES 
RELACIÓ Q/2016/1004 RELATIVES 
AL SERVEI DE FINQUES 
PÚBLIQUES. 

INTERVENCIÓ GRAL. 496,63 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

6-6-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES 
RELACIÓ Q/2016/1003 RELATIVES 
AL SERVEI DE FINQUES 
PÚBLIQUES. 

INTERVENCIÓ GRAL. 96,8 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

6-6-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES 
RELACIÓ Q/2016/1001 RELATIVES 
AL SERVEI CAMINA PER 
MALLORCA. 

INTERVENCIÓ GRAL. 81,68 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

6-6-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES 
RELACIÓ Q/2016/1000 RELATIVES 
AL SERVEI SA DRAGONERA. 

INTERVENCIÓ GRAL. 12,78 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

6-6-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES 
RELACIÓ Q/2016/1002 RELATIVES 
AL SERVEI DE FINQUES 
PÚBLIUQUES. 

INTERVENCIÓ GRAL. 845,99 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

6-5-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES 
RELACIÓ Q/2016/1026 RELATIVES 
AL SERVEI REFUGI TOSSALS 
VERDS. 

INTERVENCIÓ GRAL. 3556,37 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

6-6-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES 
RELACIÓ Q/2016/1014 RELATIVES 
AL SERVEI REFUGI: TOSSALS 
VERDS.. 

INTERVENCIÓ GRAL. 2088,3 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

6-6-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES 
RELACIÓ Q/2016/1028 RELATIVES 
AL SERVEI REFUGI: TOSSALS 
VERDS. 

INTERVENCIÓ GRAL. 747,89 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

6-6-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES 
RELACIÓ Q/2016/1051 RELATIVES 
AL SERVEI REFUGI: TOSSALS 
VERDS. 

INTERVENCIÓ GRAL. 744,32 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

6-6-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES 
RELACIÓ Q/2016/1095 RELATIVES 
AL CENTRE: REFUGI MULETA. 

INTERVENCIÓ GRAL. 584,91 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

6-6-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES 
RELACIÓ Q/2016/1099 RELATIVES 
AL CENTRE: REFUGI SON AMER. 

INTERVENCIÓ GRAL. 786,74 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

6-6-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES 
RELACIÓ Q/2016/1020 RELATIVES 
AL CENTRE: REFUGI SON AMER. 

INTERVENCIÓ GRAL. 346,06 
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DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

6-6-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES 
RELACIÓ Q/2016/1054 RELATIVES 
AL CENTRE: REFUGI SON AMER. 

INTERVENCIÓ GRAL. 1001,55 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

7-6-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES 
RELACIÓ Q/2016/1124 RELATIVES 
AL SERVEI: FINQUES PÚBLIQUES 

INTERVENCIÓ GRAL. 95,77 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

7-6-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES 
RELACIÓ Q/2016/1022 RELATIVES 
AL CENTRE: REFUGI SON AMER. 

INTERVENCIÓ GRAL. 906,54 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

7-6-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES 
RELACIÓ Q/2016/1007 RELATIVES 
AL CENTRE: REFUGI MULETA. 

INTERVENCIÓ GRAL. 933,83 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

7-6-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES 
RELACIÓ Q/2016/998 RELATIVES 
AL CENTRE: REFUGI MULETA. 

INTERVENCIÓ GRAL. 522,72 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

7-6-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES 
RELACIÓ Q/2016/884 RELATIVES 
AL CENTRE: REFUGI MULETA. 

INTERVENCIÓ GRAL. 7,16 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

7-6-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES 
RELACIÓ Q/2016/1029 RELATIVES 
AL CENTRE: REFUGI SON AMER. 

INTERVENCIÓ GRAL. 4828,3 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

7-6-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES 
RELACIÓ Q/2016/1097 RELATIVES 
AL CENTRE: MEDI AMBIENT 

INTERVENCIÓ GRAL. 3 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

8-6-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ RECONÈIXER OBLIGACIÓ A 
FAVOR DE FCC-LUMSA UTE. PER 
SERVEI RECOLLIDA SELECTIVA. 

INTERVENCIÓ GRAL. 55190,85 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

8-6-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ RECONÈIXER OBLIGACIÓ A 
FAVOR DE FCC-LUMSA UTE. PER 
SERVEI RECOLLIDA SELECTIVA. 

INTERVENCIÓ GRAL. 37023,05 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

8-6-16 COMPENSACIÓ HORES 
FORMACIÓ 

COMPENSACIÓ DE DIES PER 
HORES DE FORMACIÓ A LA 
TREBALLADORA PCC. 

VARIS   

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

9-6-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES 
RELACIÓ Q/2016/1115 
CORRESPONENT AL CENTRE: 
FINQUES PÚBLIQUES. 

INTERVENCIÓ GRAL. 54,91 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

9-6-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES 
RELACIÓ Q/2016/1116 
CORRESPONENT AL CENTRE: 
FINQUES PÚBLIQUES. 

INTERVENCIÓ GRAL. 740,52 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

9-6-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES 
RELACIÓ Q/2016/1177 
CORRESPONENT AL SERVEI DE 
MEDI AMBIENT. 

INTERVENCIÓ GRAL. 78,94 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

9-6-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES 
RELACIÓ Q/2016/1176 
CORRESPONENT AL SERVEI DE 
MEDI AMBIENT. 

INTERVENCIÓ GRAL. 181,5 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

9-6-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES 
RELACIÓ Q/2016/1146 
CORRESPONENT AL SERVEI 
D'EDUCACIÓ AMBIENTAL. 

INTERVENCIÓ GRAL. 370,26 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

9-6-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES 
RELACIÓ Q/2016/1142 
CORRESPONENT AL SERVEI DE 
FINQUES PÚBLIQUES. 

INTERVENCIÓ GRAL. 100,53 
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DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

9-6-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES 
RELACIÓ Q/2016/1094 
CORRESPONENT AL SERVEI: 
REFUGI MULETA. 

INTERVENCIÓ GRAL. 185,35 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

9-6-16 JUSTIFICACIÓ BESTRETA 
CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA 
FIXA CORRESPONENT RELACIÓ 
COMPTABLE J/2016/83. 

INTERVENCIÓ GRAL. 1485,87 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

9-6-16 JUSTIFICACIÓ BESTRETA 
CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA 
FIXA CORRESPONENT RELACIÓ 
COMPTABLE J/2016/86. 

INTERVENCIÓ GRAL. 1500 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

9-6-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ  A 
FAVOR DE NORTHGATE ESPAÑA 
RENTING FLEXIBLE, S.A. PER 
LLOGUER VEHICLE PROGRAMA 
RECUPERACIÓ MEDI NATURAL. 

INTERVENCIÓ GRAL. 467,18 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

9-6-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ  A 
FAVOR DE NORTHGATE ESPAÑA 
RENTING FLEXIBLE, S.A. PER 
LLOGUER VEHICLE PROGRAMA 
GARANTIA JUVENIL 

INTERVENCIÓ GRAL. 464,6 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

9-6-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES 
RELACIÓ Q/2016/1180 
CORRESPONENT AL SERVEI DE 
MEDI AMBIENT. 

INTERVENCIÓ GRAL. 108,28 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

14-6-16 JUSTIFICACIÓ BESTRETA 
CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA 
FIXA CORRESPONENT RELACIÓ 
COMPTABLE Q/2016/90. 

INTERVENCIÓ GRAL. 330,11 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

14-6-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES 
RELACIÓ Q/2016/1196 
CORRESPONENT AL CENTRE: 
FINQUES PÚBLIQUES. 

INTERVENCIÓ GRAL. 2566,82 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

14-6-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES 
RELACIÓ Q/2016/1090 
CORRESPONENT AL CENTRE: 
REFUGI TOSSALS VERDS. 

INTERVENCIÓ GRAL. 64,49 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

9-6-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES 
RELACIÓ Q/2016/1103 
CORRESPONENT AL SERVEI DE 
TOSSALS VERDS. 

INTERVENCIÓ GRAL. 2460,72 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

9-6-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES 
RELACIÓ Q/2016/1141 
CORRESPONENT AL SERVEI DE 
FINQUES PÚBLIQUES. 

INTERVENCIÓ GRAL. 1397,42 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

9-6-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES 
RELACIÓ Q/2016/1093 
CORRESPONENT AL CENTRE: 
REFUGI MULETA. 

INTERVENCIÓ GRAL. 2166,9 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

9-6-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES 
RELACIÓ Q/2016/1089 
CORRESPONENT AL CENTRE: 
REFUGI TOSSALS VERDS. 

INTERVENCIÓ GRAL. 442,81 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

9-6-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES 
RELACIÓ Q/2016/1087 
CORRESPONENT AL CENTRE: 
REFUGI TOSSALS VERDS. 

INTERVENCIÓ GRAL. 881,56 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

9-6-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES 
RELACIÓ 
Q/2016/1091CORRESPONENT AL 
TALLER D'OCUPACIÓ 
FORESTALS GARANTIA JUVENIL. 

INTERVENCIÓ GRAL. 450 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

9-6-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES 
RELACIÓ Q/2016/1184 
CORRESPONENT AL CENTRE: 
FINQUES PÚBLIQUES. 

INTERVENCIÓ GRAL. 394,58 
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DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

9-5-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES 
RELACIÓ Q/2016/1116 
CORRESPONENT AL CENTRE DE 
FINQUES PÚBLIQUES. 

INTERVENCIÓ GRAL. 740,52 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

9-6-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES 
RELACIÓ Q/2016/1115 
CORRESPONENT AL CENTRE: 
FINQUES PÚBLIQUES. 

INTERVENCIÓ GRAL. 54,91 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

9-6-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES 
RELACIÓ Q/2016/1113 
CORRESPONENT AL CENTRE: 
FINQUES PÚBLIQUES 

INTERVENCIÓ GRAL. 330,03 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

9-6-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES 
RELACIÓ Q/2016/1104 
CORRESPONENT AL SERVEI DE 
FINQUES PÚBLIQUES. 

INTERVENCIÓ GRAl. 419,02 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

9-6-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES 
RELACIÓ Q/2016/1121 
CORRESPONENT AL CENTRE: 
FINQUES PÚBLIQUES. 

INTERVENCIÓ GRAL. 3183,79 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

9-6-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES 
RELACIÓ Q/2016/934 
CORRESPONENT AL CENTRE: 
FINQUES PÚBLIQUES. 

INTERVENCIÓ GRAL. 607,35 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

10-6-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ RECONÈIXER OBLIGACIÓ 
CORRESPONENT PRÒRROGA 
CONTRACTE RECOLLIDA 
SELECTIVA CORRESPONENT AL 
MES DE NOVEMBRE 2014. 

INTERVENCIÓ GRAL. 44189,4 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

13-6-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ A 
FAVOR REPSOL BUTANO, S.A. 
PEL SUBMINISTRAMENT GAS 
PROPÀ A GRANEL REFUGI 
TOSSALS VERDS. 

INTERVENCIÓ GRAL. 738,16 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

13-6-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES 
RELACIÓ Q/2016/1130 
CORRESPONENT AL CENTRE: 
FINQUES PÚBLIQUES. 

INTERVENCIÓ GRAL. 47,72 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

13-6-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES 
RELACIÓ Q/2016/1182 
CORRESPONENT AL CENTRE: 
FINQUES PÚBLIQUES. 

INTERVENCIÓ GRAL. 1266,91 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

13-6-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES 
RELACIÓ Q/2016/1203 
CORRESPONENT AL CENTRE: 
ÒRGANS DE GOVERN. 

INTERVENCIÓ GRAL. 66,55 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

13-6-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES 
RELACIÓ Q/2016/1122 
CORRESPONENT AL SERVEI: 
TALLER D'OCUPACIÓ 
FORESTALS. 

INTERVENCIÓ GRAL. 130,02 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

15-6-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES 
RELACIÓ Q/2016/1005 
CORRESPONENT AL CENTRE: 
FINQUES PÚBLIQUES. 

INTERVENCIÓ GENERAL 174,24 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

15-6-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES 
RELACIÓ Q/2016/1088 
CORRESPONENT AL SERVEI DE 
MEDI AMBIENT. 

INTERVENCIÓ GRAL. 1195 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

15-6-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES 
RELACIÓ Q/2016/1140 
CORRESPONENT AL CENTRE: 
FINQUES PÚBLIQUES. 

INTERVENCIÓ GRAL. 552,22 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

15-6-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES 
RELACIÓ Q/2016/1144 
CORRESPONENT AL SERVEI DE 
SA DRAGONERA. 

INTERVENCIÓ GRAL. 1018,82 
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DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

15-6-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES 
RELACIÓ Q/2016/1145 
CORRESPONENT AL SERVEI: SA 
DRAGONERA. 

INTERVENCIÓ GRAL. 87,87 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

15-6-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES 
RELACIÓ Q/2016/1147 
CORRESPONENT AL SERVEI: 
MALLORCA I LA MAR. 

INTERVENCIÓ GRAL. 56,3 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

15-6-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES 
RELACIÓ Q/2016/1148  
CORRESPONENT AL SERVEI DE 
MEDI AMBIENT. 

INTERVENCIÓ GRAL. 1499,6 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

15-6-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES 
RELACIÓ Q/2016/1149 
CORRESPONENT AL SERVEI DE 
MEDI AMBIENT. 

INTERVENCIÓ GRAL. 616,19 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

15-6-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES 
RELACIÓ Q/2016/1150 
CORRESPONENT AL SERVEI DE 
MEDI AMBIENT. 

INTERVENCIÓ GRAL. 147,61 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

15-6-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES 
RELACIÓ Q/2016/1151 
CORRESPONENT AL SERVEI DE 
MEDI AMBIENT. 

INTERVENCIÓ GRAL. 84,11 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

15-6-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES 
RELACIÓ Q/2016/1153 
CORRESPONENT AL SERVEI DE 
MEDI AMBIENT. 

INTERVENCIÓ GRAL. 324,97 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

15-6-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES 
RELACIÓ Q/2016/1173 
CORRESPONENT AL SERVEI: 
FINQUES PÚBLIQUES. 

INTERVENCIÓ GRAL. 377,68 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

15-6-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES 
RELACIÓ Q/2016/1175 
CORRESPONENT AL SERVEI: 
CAMINA PER MALLORCA. 

INTERVENCIÓ GRAL. 247,93 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

15-6-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES 
RELACIÓ Q/2016/1181 
CORRESPONENT AL SERVEI DE 
MEDI AMBIENT. 

INTERVENCIÓ GRAL. 384,56 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

9-6-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES 
RELACIÓ Q/2016/968 
CORRESPONENT AL SERVEI DE 
MEDI AMBIENT. 

INTERVENCIÓ GRAL. 154,08 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

9-6-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES 
RELACIÓ Q72016/1152 
RELATIVES AL CENTRE: 
FINQUES PÚBLIQUES. 

INTERVENCIÓ GRAL. 433,06 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

17-6-16 INICIAR EXPEDIENT INICI EXPEDIENT RELATIU A LA 
MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT 
REGULADOR DELS USOS I 
SERVEIS DELS REFUGIS DEL 
CIM. 

INTERVENCIÓ GRAL.   

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

20-6-16 JUSTIFICACIÓ BESTRETA 
CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA 
FIXA CORRESPONENT A LA 
RELACIÓ J/2016/100. 

INTERVENCIÓ GRAL. 536,69 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

20-6-16 INCLUSIÓ NÒMINA PER 
DIETES 

INCLUSIÓ EN NÒMINA 
D'INDEMNITZACIONS PER RAÓ 
DEL SERVEI AL TREBALLADOR 
SVJ. 

VARIS 29,96 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

20-6-16 INCLUSIÓ NÒMINA PER 
DIETES 

INCLUSIÓ EN NÒMINA 
D'INDEMNITZACIONS PER RAÓ 
DEL SERVEI AL TREBALLADOR 
MSD. 

VARIS 29,96 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

20-6-16 INCLUSIÓ NÒMINA PER 
DIETES 

INCLUSIÓ EN NÒMINA 
D'INDEMNITZACIONS PER RAÓ 
DEL SERVEI AL TREBALLADOR 
JFA. 

VARIS 29,96 
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DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

21-6-16 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENT 
EN COMISSIÓ DE SERVEIS DEL 
TREBALLADOR JMS. 

VARIS   

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

21-6-16 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENT 
EN COMISSIÓ DE SERVEIS DEL 
TREBALLADOR LLAG. 

VARIS   

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

21-6-16 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENT 
EN COMISSIÓ DE SERVEIS DEL 
TREBALLADOR JNC. 

VARIS   

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

21-6-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ A 
FAVOR DE DYRECO PALMA, S.L. 
PER SUBMINISTRAMENT 
VESTUARI PERSONAL MEDI 
AMBIENT. 

INTERVENCIÓ GRAL. 363,79 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

22-6-16 AUTORITZACIÓ ESPECIAL 
DE CIRCULACIÓ 

AUTORITZACIÓ PER A LA 
REALITZACIÓ DE LA II CURSA 
KM. VERTICAL DEIÀ-TEIX DIA 
26/07/16. 

FED. BALEAR DE 
MUNTANYISME I ESCALADA 

  

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

23-6-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ A 
FAVOR DE SIGNEWORDS SCP 
PER TRADUCCIÓ TEXTES DE LA 
WEB PEDRA EN SEC. 

INTERVENCIÓ GRAL. 1095,87 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

23-6-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ A 
FAVOR DE FCC-LUMSA UTE 
RELATIU AL SERVEI RECOLLIDA 
SELECTIVA, LOT 2 ABRIL 2016. 

INTERVENCIÓ GRAL. 45833,39 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

23-6-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ A 
FAVOR DE FCC-LUMSA UTE 
RELATIU AL SERVEI RECOLLIDA 
SELECTIVA, LOT 1 ABRIL 2016. 

INTERVENCIÓ GRAL. 64348,86 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

23-6-16 ALTRES REBUIG FACTURA EMESA PER 
FERRETERIA SON GARRIT, S.A. 

FERRETERIA SON GARRIT, S.A. 5132,8 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

23-6-16 ALTRES REBUIG FACTURA EMESA PER 
ES MAGATZEM, S.A. 

ES MAGATZEM, S.A. 5000 

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

27-6-16 ALTRES AUTORITZACIÓ TANCAMENT DEL 
REFUGI DEL PONT ROMÀ, TM 
POLLENÇA DEL 15 AL 31 JULIOL 
2016. 

VARIS   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

16-6-16 PERMÍS PATERNITAT Concessió permís paternitat LlNP   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

15-6-16 ALTRES Autoritzar abonament despeses 
ajuda per pròtesis 

Varis   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

15-6-16 RECONEIXEMENT 100% 
RETRIBUCIONS IT 

Finalització permís IT complement 
100% 

RRG   



 238 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

15-6-16 RECONEIXEMENT 100% 
RETRIBUCIONS IT 

Finalització permís IT complement 
100% 

MMRS   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

15-6-16 RECONEIXEMENT 100% 
RETRIBUCIONS IT 

Finalització permís IT complement 
100% 

MMC   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

15-6-16 RECONEIXEMENT 100% 
RETRIBUCIONS IT 

Finalització permís IT complement 
100% 

MPJJ   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

15-6-16 RECONEIXEMENT 100% 
RETRIBUCIONS IT 

Concessió permís IT complement 
100% 

MEM   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

15-6-16 RECONEIXEMENT 100% 
RETRIBUCIONS IT 

Concessió permís IT complement 
100% 

JBC   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

15-6-16 RECONEIXEMENT 100% 
RETRIBUCIONS IT 

Concessió permís IT complement 
100% 

CGL   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

15-6-16 RECONEIXEMENT 100% 
RETRIBUCIONS IT 

Concessió permís IT complement 
100% 

PDVM   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

16-6-16 ALTRES Pròrroga comissió de serveis 
Secretària Interventora 
Desenvolupament Local 

PMR   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

13-6-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Reconèixer obligació factura 
F/2016/4928 i proposar pagament 

Canon España, SA 508,2 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

16-6-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Reconèixer obligació factura 
000016050142_00 i proposar 
pagament 

ASISA, Asistencia Sanitaria 
Interprovincial de Seguros, SA 

27447,04 
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DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

16-6-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Reconèixer obligació factura 
51685 i proposar pagament 

Col·legi Oficial de Farmacèutics 
de les Illes Balears 

2785,53 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

16-6-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Reconèixer obligació factura 
51730 i proposar pagament 

Col·legi Oficial de Farmacèutics 
de les Illes Balears 

2901,42 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

16-6-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Reconèixer obligació factura 
51776 i proposar pagament 

Col·legi Oficial de Farmacèutics 
de les Illes Balears 

4689,19 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

16-6-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Reconèixer obligació factura 
51822 i proposar pagament 

Col·legi Oficial de Farmacèutics 
de les Illes Balears 

3854,63 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

2-6-16 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

RECONÈIXER EL TEMPS 
D'HORES DE FORMACIÓ I LA 
COMPENSACIÓ PER HORES DE 
TREBALL EFECTIU 

SIGP   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

2-6-16 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

RECONÈIXER EL TEMPS H'ORES 
DE FORMACIÓ SOL·LICITAT I LA 
COMPENSACIÓ PER HORES DE 
TREBALL EFECTIU 

TDOP   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

16-6-16 ABONAMENT CURSOS CONCEDIR A lQJ,  LA QUANTITAT 
QUE S'ASSENYALA PER LES 20  
HORES DE CURS REALITZADES 

LLQJ 1440 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

16-6-16 ALTRES CONCEDIR A LA SRA.PAB LA 
FLEXIBILITZACIÓ HORÀRIA 
SOL·LICITADA AMB EFECTES 
01/06/2016 

PAB   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

17-6-16 ALTRES AMONESTACIÓ PER ESCRIT PER 
FALTA LLEU 

JSRS   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

17-6-16 REDUCCIÓ JORNADA 
LABORAL 

CONCEDIR AL SR. LNP LA 
REDUCCIÓ D'UNA HORA DE LA 
SEVA JORNADA, A PARTIR DEL 
27/06/2016 

LNP   



 240 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

17-6-16 ABONAR AJUDA 
ECONÒMICA FAMÍLIES 
AMB MENORS 

RECONÈIXER EL DRET A 
PERCEBRE L'AJUDA PER 
ESCOLARITAT CORRESPONENT 
AL SEU FILL. AMB EFECTES 
01/07/2016 

LNP   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

17-6-16 REDUCCIÓ JORNADA 
LABORAL 

CONCEDIR A LA SRA. CRV, LA 
REDUCCIÓ D'UN 10% DE LA 
SEVA JORNADA DIÀRIA, A 
PARTIR DE 13/06/2016 

CRV   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

17-6-16 ALTRES SUPRIMIR EL DRET A LA 
PERCEPCIÓ DE COMPLEMENT 
RETRIBUTIU, A PARTIR DE LA 
NÒMINA DE JULIOL 

PMRB   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

17-6-16 ALTRES SUPRIMIR EL DRET A LA 
PERCEPCIÓ DE COMPLEMENT 
RETRIBUTIU A PARTIR DE LA 
NÒMINA DE JULIOL. 

MBL   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

17-6-16 ALTRES SUPRIMIR EL DRET A LA 
PERCEPCIÓ DE COMPLEMENT 
RETRIBUTIU A PARTIR DE LA 
NÒMINA DE JULIOL 

MCG   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

17-6-16 ALTRES SUPRIMIR EL DRET A LA 
PERCEPCIÓ DE COMPLEMENT 
RETRIBUTIU A PARTIR DE LA 
NÒMINA DE JULIOL 

MGC   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

17-6-16 ALTRES SUPRIMIR EL DRET A LA 
PERCEPCIÓ DE COMPLEMENT 
RETRIBUTIU A PARTIR DE LA 
NÒMINA DE JULIOL 

GFD   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

17-6-16 ALTRES SUPRIMIR EL DRET A LA 
PERCEPCIÓ DE COMPLEMENT 
RETRIBUTIU A PARTIR DE LA 
NÒMINA DE JULIOL 

ASB   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

17-6-16 ALTRES SUPRIMIR EL DRET A LA 
PERCEPCIÓ DE COMPLEMENT 
RETRIBUTIU A PARTIR DE LA 
NÒMINA DE JULIOL 

DMD   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

17-6-16 ALTRES SUPRIMIR EL DRET A LA 
PERCEPCIÓ DE COMPLEMENT 
RETRIBUTIU A PARTIR DE LA 
NÒMINA DE JULIOL 

GPM   
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DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

17-6-16 ALTRES SUPRIMIR EL DRET A LA 
PERCEPCIÓ DE COMPLEMENT 
RETRIBUTIU A PARTIR DE LA 
NÒMINA DE JULIOL 

JGBS   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

17-6-16 ALTRES SUPRIMIR EL DRET A LA 
PERCEPCIÓ DE COMPLEMENT 
RETRIBUTIU A PARTIR DE LA 
NÒMINA DE JULIOL 

JAGS   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

13-6-16 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

DESESTIMAR SOL·LICITUD DE LA 
SRA. MCS DE QUEDAR 
DISPONIBLE A LA BORSA DE 
TÈCNIC/A AUX D'ARXIU I 
BIBLIOTEQUES 

MCS   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

17-6-16 ALTRES DESESTIMAR L'ABONAMENT DE 
L'AJUDA ECONÒMICA 
SOL·LICITADA (TRACTAMENT 
LENTS DE CONTACTE) 

SOS   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

17-6-16 ALTRES DESESTIMAR L'ABONAMENT DE 
L'AJUDA ECONÒMICA 
SOL·LICITADA PER 
TRACTAMENT D'ORTODÒNCIA. 

MRF   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

17-6-16 ALTRES DESESTIMAR L'ABONAMENT DE 
L'AJUDA ECONÒMICA 
SOL·LICITADA PER 
TRACTAMENT D'ULLERES 

MMC   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

17-6-16 INICIAR EXPEDIENT RELATIU A L'APROVACIÓ DE L 
'OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA 
DEL CIM PER A L'ANY 2016,  

?   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

17-6-16 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

NOMENAMENT INTERÍ PER 
EXECUCIÓ DE PROGRAMA 
TEMPORAL FINS 31 DE MAIG DE 
2018. 

MMCB   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

20-6-16 REDUCCIÓ JORNADA 
LABORAL 

CONCEDIR A LA SRA. MIJP LA 
REDUCCIÓ DEL 10% DE LA SEVA 
JORNADA, A PARTIR 01/07/2016 
FINS AL 30/06/2017 

MIJP   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

20-6-16 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

NOMENAMENT INTERÍ PER 
ACUMULACIÓ DE TASQUES FINS 
DIA 19/09/2016 

RCS   
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DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

20-6-16 CONCESSIÓ AJUDA 
ECONÒMICA FAMÍLIES 
AMB MENORS 

RECONÈIXER EL DRET A 
PERCEBRE L'AJUDA PER 
ESCOLARITAT AL SR. RCS, 
CORRESPONENT ALS SEUS 
FILLS, AMB EFECTES DE DIA 
20/06/2016 

RCS   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

22-6-16 ALTRES DESESTIMAR L'ABONAMENT DE 
L'AJUDA ECONÒMICA 
SOL·LICITADA PER ABONAMENT 
DE PRÒTESIS. 

JJFF   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

22-6-16 CONCESSIÓ LLICÈNCIA CONCESSIÓ DE PERMÍS NO 
RETRIBUÏT DEL 01/07/2016 AL 
31/07/2016 

SMF   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

22-6-16 ALTRES CONCESSIÓ LA QUANTITAT 
ASSENYALADA PER LES HORES 
DE CURS REALITZADES 

MASC   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

22-6-16 CESSAMENT EN LLOC DE 
TREBALL 

CESSAMENT EN EL LLOC DE 
TREBALL EN DATA 26/06/2016 
PER BAIXA VOLUNTÀRIA 

ODA   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

22-6-16 AUTORITZAR I DISPOSAR 
UNA DESPESA 

AUTORITZAR, DISPOSAR I 
RECONÈIXER LES OBLIGACIONS 
DERIVADES DE LA NÒMINA DE 
JUNY 2016.  PROPOSAR 
L'ORDENACIÓ DEL PAGAMENT  

CONSELLER EXECUTIU DEL 
DPT. ECONOMIA I HISENDA 

  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

22-6-16 RETENCIONS DE 
NÒMINES 

RETENIR EN FORMA I 
CONDICIONS LA QUANTIA 
SOBRE EL SOU DUTA A TERME 
EN LA NÒMINA DEL MES DE 
JUNY 

VARIS   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

22-6-16 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

Reconeixement de temps de 
serveis a efectes del còmput de 
triennis 

MdCCF   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

22-6-16 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

Vist reconeixement triennis de la 
CAIB, abonar triennis 

EMCJ   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

26-5-16 AUTORITZAR I DISPOSAR 
UNA DESPESA 

Aprovar expedient contractació 
menor; autoritzar i disposar 
despesa; adjudicar contracte 
menor; reconèixer obligació; 
proposar pagament. Manteniment 
programa traçat carreteres CLIP 

TOOL S.A. 4562,85 
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DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

23-5-16 AUTORITZAR I DISPOSAR 
UNA DESPESA 

Aprovar expedient contractació 
menor; autoritzar i disposar 
despesa subministrament 50 
discs durs 

Visuales e Informática, Servicios 
y Suministros, S.L. 

4343,9 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

17-5-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Reconèixer obligació factura 
A16/2835 i proposar pagament 
factura 

Distribuciones Universal 
Mallorca, SL 

145,58 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

17-5-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

Aprovar contractacions menors; 
autoritzar, disposar i reconèixer 
obligacions relació Q/2016/791; 
proposar pagament 

Varis 6001,62 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

16-5-16 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

Aprovar contractacions menors; 
autoritzar, disposar i reconèixer 
obligacions relació Q/2016/620; 
proposar pagament 

Varis 1356,3 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

19-5-16 RESOLUCIÓ CONTRACTE Acordar resolució mutu acord 
contracte administratiu servei 
"manteniment de diferents 
llicències d'eines CAD" 

ASIDEK, SL i Intervenció 
General 

  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

31-5-16 CONTRACTE MENOR Aprovar expedient contractació 
menor "manteniment de diferents 
llicències d'eines CAD"; autoritzar 
i disposar despesa; adjudicar. 

Semiconductores y sistemes, 
SA i Intervenció General 

11358,5 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

9-5-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Reconèixer obligació factura núm. 
486 i proposar pagament 

UP7 Balear SL 2541 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

30-5-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Reconèixer obligació factura núm. 
6005344 i proposar pagament 

Hexlett-Packard Servicios 
España, SL 

3254,9 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

9-5-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Reconèixer obligació factura núm. 
476 i proposar pagament 

UP7 Balear, SL 1645,6 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

9-5-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Reconèixer obligació factura núm. 
CE16-R-24 i proposar pagament 

Vodafone Ono, SAU 18452,5 
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DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

8-5-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Reconèixer obligació factura núm. 
0095409856 i proposar pagament 

El Corte Inglés, SA 6381 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

8-6-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Reconèixer obligació factura núm. 
498 i proposar pagament 

UP7 Balear, SL 1808,95 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

8-5-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Reconèixer obligació factura núm. 
6005343 i proposar pagament 

Hewlett-Packard Servicios 
España, SL 

3254,9 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

9-5-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Reconèixer obligació factura núm. 
8002503 i proposar pagament 

Hewlett-Packard Española, SL 3746,16 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

9-6-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Reconèixer obligació factura núm. 
8002509 i proposar pagament 

Hewlett-Packard Española, SL 2770,9 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

9-5-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Reconèixer obligació factura núm. 
Rect-Emit-31 i proposar pagament 

Evolución Informática Hotelera, 
SL 

8880 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

9-5-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Reconèixer obligació factura núm. 
FRA0416-01181 i proposar 
pagament 

Quer System Informática, SL 896,4 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

11-5-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Reconèixer obligació factura núm. 
501 i proposar pagament 

UP7 Balear, SL 1936 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

11-5-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Reconèixer obligació factura núm. 
A16/3760 i proposar pagament 

Distribuciones Universal 
Mallorca, SL 

84,93 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

11-5-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Reconèixer obligació factura núm. 
A16/2970 i proposar pagament 

Distribuciones Universal 
Mallorca, SL 

86,65 
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DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

11-5-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Reconèixer obligació factura núm. 
1-72659 i proposar pagament 

WifiBaleares, SL 217,8 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

7-6-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Reconèixer obligació factura núm. 
75/03235231 i proposar pagament 

Eden Springs España, SAU 25,73 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

30-5-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Reconèixer obligació factura núm. 
502 i proposar pagament 

UP7 Balear, SL 784,08 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

30-5-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Reconèixer obligació factura núm. 
A16/4163 i proposar pagament 

Distribuciones Universal 
Mallorca, SL 

31,61 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

30-5-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Reconèixer obligació factura núm. 
A16/4020 i proposar pagament 

Distribuciones Universal 
Mallorca, SL 

70,94 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

30-5-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Reconèixer obligació factura núm. 
503 i proposar pagament 

UP7 Balear, SL 134,19 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

30-5-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Reconèixer obligació factura núm. 
126 i proposar pagament 

Tratamiento Electrónico 
Baleares, SL 

88 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

30-5-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Reconèixer obligació factura núm. 
A16/4073 i proposar pagament 

Distribuciones Universal 
Mallorca, SL 

113,74 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

9-6-16 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

NOMENAMENT FUNCIONARI 
INTERÍ PER ACUMULACIÓ DE 
TASQUES A PARTIR DE 
13/06/2016 FINS AL 12/12/2016 

CRV   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

13-6-16 APROVAR EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ 

RESOLUCIÓ D'APROVACIÓ 
D'EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ DE 
SUBMINISTRAMENT DE DIVERS 
MOBILIARI D'OFICINA PEL DEPT. 
MODERNITZACIÓ I FP 

VARIS   
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DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

13-6-16 AUTORITZAR I DISPOSAR 
UNA DESPESA 

APROVAR, AUTORITZAR, 
DISPOSAR I RECONÈIXER 
OBLIGACIONS CORRESPONENT 
A FRA. 4 DE 19/04/2016 DE 
RELACIO Q/2016/1191 A FAVOR 
DE PTR RELATIVA A DESPESES 
DE SSGG / MODERNITZACIÓ I FP 

CONSELLER D'ECONOMIA I 
HISENDA 

145,2 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

14-6-16 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

RECONÈIXER EL TEMPS 
D'HORES DE FORMACIÓ 
SOL·LICITAT I LA COMPENSACIÓ 
PER HORES DE TREBALL 
EFECTIU 

MJMP   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

15-6-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ RECONÈIXER L'OBLIGACIÓ A 
FAVOR DE L'EMPRESA BILBAO 
SEGUROS. CORRESPONENT A 
FRA. APSB0002016300000851 DE 
12/05/2016.  ASSEGURANCES 
VEHICLES CONSELL I 
PROPOSAR EL SEU PAGAMENT 
AL CONSELLER D'ECONOMIA I 
HISENDA 

BILBAO, COMPAÑIA DE 
SEGUROS Y REASEGUROS 

64601,06 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

15-6-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ RECONÈIXER L'OBLIGACIÓ A 
FAVOR DE S.E. CORREOS Y 
TELEGRAFOS, CORRESPONENT 
A FRA. 4001746217 DE 31/03/2016 
I FRA. 4001766622 DE 30/04/2016. 
I PROPOSAR EL SEU PAGAMENT 
AL CONSELLER D'ECONOMIA I 
HISENDA 

S.E. CORREOS Y TELEGRAFOS, 
S.A. 

695,25 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

15-6-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ RECONÈIXER OBLIGACIÓ A 
FAVOR DE ENDESA 
CORRESPONENT A FRA. 
0800008697810773 
P1M501N0461697 DE 02/12/2015 I 
PROPOSAR EL PAGAMENT AL 
CONSELLER D'ECONOMIA I 
HISENDA 

ENDESA ENERGIA, SAU 2997,87 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

15-6-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ RECONÈIXER OBLIGACIÓ A 
FAVOR VISABREN, 
CORRESPONENT A FRES DE 
VIGILANCIA DE PALAU REIAL, LA 
MISERICÒRDIA, SANT FERRAN I 
JARDINS NAZARET 

VISABREN SERVICIOS 
GENERALES, S.L. 

10784,24 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

15-6-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ RECONÈIXER OBLIGACIÓ A 
FAVOR DE SALZILLO 
SEGURIDAD, CORRESPONENT A 
VARIES FACTURES I PARTIDES.  I 
PROPOSAR EL SEU PAGAMENT 
AL CONSELLER D'ECONOMIA I 
HISENDA 

SALZILLO SEGURIDAD, S.A. 80321,26 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

15-6-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ RECONÈIXER OBLIGACIÓ A 
FAVOR DE SALZILLO 
SEGURIDAD CORRESPONENT A 
VARIES FACTURES I PARTIDES, I 
PROPOSAR EL SEU PAGAMENT 
AL CONSELLER D'ECONOMIA I 
HISENDA 

SALZILLO SEGURIDAD, S.A. 18768,92 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

15-6-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ RECONÈIXER OBLIGACIÓ A 
FAVOR DE SALZILLO 
SEGURIDAD CORREPONENT A 
VARIES FACTURES, QUANTIES I 
PARTIDES.  I PROPOSAR EL SEU 
PAGAMENT AL CONSELLER 
D'ECONOMIA I HISENDA 

SALZILLO SEGURIDAD, S.A. 4981,19 
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DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

15-6-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ RECONÈIXER L'OBLIGACIÓ A 
FAVOR DE ROIG OBRES SERVEIS 
I MEDI AMBIENT, 
CORRESPONENT A FRA. CJ16-16 
DE 30/04/2016. I PROPOSAR EL 
SEU PAGAMENT AL CONSELLER 
D'ECONOMIA I HISENDA 

ROIG OBRES SERVEIS I MEDI 
AMBIENT, S.L. 

3851,67 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

15-6-16 AUTORITZAR I DISPOSAR 
UNA DESPESA 

AUTORITZAR, DISPOSAR I 
RECONÈIXER L'OBLIGACIÓ A 
FAVOR DE TRANSPORTES 
BLINDADOS, DERIVADA DE 
FACTURA INCLOSA EN RELACIÓ 
Q/2016/846 I PROPOSAR EL SEU 
PAGAMENT AL CONSELLER 
D'ECONOMIA I HISENDA 

TRANSPORTES BLINDADOS, 
S.A. 

363 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

16-6-16 AUTORITZAR I DISPOSAR 
UNA DESPESA 

APROVAR, AUTORITZAR, 
ADJUDICAR I DISPOSAR UNA 
DESPESA PER CONTRACTAR EL 
SUBMINISTRAMENT D'UN 
ELEVADOR DE PERSONES PER A 
SECCIÓ MANTENIMENT DEL 
SERVEI DE SERVEIS GENERALS. 

? 9056,85 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

20-6-16 AUTORITZAR I DISPOSAR 
UNA DESPESA 

APROVAR LA CONTRACTACIÓ 
MENOR I AUTORITZAR, 
DISPOSAR I RECONÈIXER LES 
OBLIGACIONS DERIVADES FRES 
RELACIÓ Q/2016/1154 RELATIVA 
A DESPESES DE SERVEIS 
GENERALS DE LA 
MISERICÒRDIA.  I PROPOSAR EL 
SEU PAGAMENT AL CONSELLER 
D'ECONOMIA I HISENDA 

VARIS ADJUDICATARIS 540,76 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

20-6-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ RECONÈIXER L'OBLIGACIÓ A 
FAVOR DE SCHINDLER, 
CORRESPONENT FRA 
3342562101, DE 31/03/2016, DE 
MANTENIMENT D'ASCENSORS 
DE LA MISERICORDIA (DEL 
01/01/2016 AL 31/03/2016), I 
PROPOSAR EL SEU PAGAMENT 
AL CONSELLER D'ECONOMIA I 
HISENDA  

SCHINDLER, S.A. 897,9 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

21-6-16 AUTORITZAR I DISPOSAR 
UNA DESPESA 

AUTORITZAR, DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIÓ 
DERIVADA DE FRES Q/2016/879 
RELATIVA A DESPESES DE 
SERVEIS 
TÈCNICS/MODERNITZACIÓ I FP. I 
PROPOSAR EL SEU PAGAMENT 
AL CONSELLER D'ECONOMIA I 
HISENDA. 

VARIS 4763,81 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

21-6-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ RECONÈIXER OBLIGACIONS 
INCLOSES A LA RELACIÓ 
Q/2016/1234 DE SERVEIS DE 
NETEJA DEL MES DE FEBRER. 
PROPOSAR EL SEU PAGAMENT 
AL CONSELLER D'ECONOMIA I 
HISENDA AL COMPTE CORRENT 

KLUH LINAER, S.L. 34989,17 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

21-6-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ RECONÈIXER OBLIGACIÓ EN 
RELACIÓ AL CONTRACTE DEL 
SERVEI DE MANTENIMENT I 
CONSERVACIÓ DE LA 
JARDINERIA INTERIOR I 
EXTERIOR DELS EDIFICIS. I 
PROPOSAR EL SEU PAGAMENT 
AL CONSELLER D'ECONOMIA I 
HISENDA 

ROIG OBRES SERVEIS I MEDI 
AMBIENT, S.A. 

2288,84 
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DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

21-6-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ RECONÈIXER OBLIGACIÓ 
CORRESPONENT A FRA. B000388 
DE 29/02/2016, PER SERVEIS DE 
NETEJA DELS EDIF I 
INSTAL·LACIONS DEL CIM. I 
PROPOSAR EL SEU PAGAMENT 
AL CONSELLER D'ECONOMIA I 
HISENDA 

KLÜL LINAER, S.L 2613,6 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

21-6-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ RECONÈIXER OBLIGACIONS A 
FAVOR DE SCHINDLER, 
CORRESPONENT A FRA. 
3342562102 DE 31/03/2016, DE 
SERVEIS DE MANTENIMENT 
ASCENSORS EDIFICIS CIM. 
PROPOSAR EL SEU PAGAMENT 
AL CONSELLER D'ECONOMIA I 
HISENDA 

SCHINDLER, S.A. 155,67 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

21-6-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ RECONÈIXER OBLIGACIÓ 
RELATIVA AL SERVEI DE 
MANTENIMENT I CONSERVACIÓ 
DE JARDINERIA INTERIOR I 
EXTERIOR ED. CIM. PROPOSAR 
EL SEU PAGAMENT AL 
CONSELLER D'ECONOMIA I 
HISENDA 

ROIG OBRES SERVEIS I MEDI 
AMBIENT, S.A. 

2062,81 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

22-6-16 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

RECONÈIXER EL TEMPS 
D'HORES DE FORMACIÓ 
SOL·LICITAT I LA COMPENSACIÓ 
PER HORES DE TREBALL 
EFECTIU. 

CVL   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

22-6-16 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

RECONÈIXER EL TEMPS 
D'HORES DE FORMACIÓ 
SOL·LICITAT I LA COMPENSACIÓ 
PER HORES DE TREBALL 
EFECTIU 

FCQ   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

22-6-16 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

RECONÈIXER EL TEMPS 
D'HORES DE FORMACIÓ 
SOL·LICITAT I LA COMPENSACIÓ 
PER HORES DE TREBALL 
EFECTIU 

EMPL   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

22-6-16 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

RECONÈIXER EL TEMPS 
D'HORES DE FORMACIÓ 
SOL·LICITAT I LA COMPENSACIÓ 
PER HORES DE TREBALL 
EFECTIU 

MMR   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

23-6-16 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

RECONÈIXER EL TEMPS 
D'HORES DE FORMACIÓ 
SOL·LICITAT I LA COMPENSACIÓ 
PER HORES DE TREBALL 
EFECTIU 

MMCB   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

23-6-16 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

RECONÈIXER EL TEMPS 
D'HORES DE FORMACIÓ 
SOL·LICITAT I LA COMPENSACIÓ 
PER HORES DE TREBALL 
EFECTIU. 

MSFR   
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DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

23-6-16 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

NOMENAMENT PERSONAL 
FUNCIONARI INTERÍ PER 
ACUMULACIÓ DE TASQUES DEL 
04/07/2016 AL 03/10/2016 

EAP   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

23-6-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ RECONÈIXER OBLIGACIÓ A 
FAVOR DE CANON ESPAÑA, PER 
LLOGUER AMB OPCIÓ DE 
COMPRA D'UNA 
FOTOCOPIADORA.  FRA. 
841608368 DE 08/05/2016, MES 
D'ABRIL.  PROPOSAR EL SEU 
PAGAMENT AL CONSELLER 
D'ECONOMIA I HISENDA 

CANON ESPAÑA, S.A. 166,58 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

23-6-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ RECONÈIXER OBLIGACIONS 
DERIVADES CONTRACTE 
NETEJA EDIF I INSTAL·LACIONS 
DEL CIM.  FRA B000384-1 DE 
29/02/2016.  I PROPOSAR EL SEU 
PAGAMENT AL CONSELLER 
D'ECONOMIA I HISENDA 

KLÜH LINAER, S.L. 22045,72 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

23-6-16 AUTORITZAR I DISPOSAR 
UNA DESPESA 

AUTORITZAR, DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIÓ 
DERIVADES DE RELACIÓ FRES 
Q/2016/813 RELATIVA A 
DESPESES DE LLAR DE LA 
INFÀNCIA. PROPOSAR AL 
CONSELLER D'ECONOMIA I 
HISENDA EL SEU PAGAMENT. 

DE SALABERT E HIJOS, S.A. 16,71 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

23-6-16 AUTORITZAR I DISPOSAR 
UNA DESPESA 

AUTORITZAR, DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIÓ 
DERIVADA RELACIÓ FRES. 
Q/2016/807 RELATIVA A 
DESPESES DE LA LLAR DE LA 
INFÀNCIA.  PROPOSAR EL SEU 
PAGAMENT AL CONSELLER 
D'ECONOMIA I HISENDA 

CITY CLEAN, S.L. 262,23 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

23-6-16 AUTORITZAR I DISPOSAR 
UNA DESPESA 

AUTORITZAR, DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIÓ 
DERIVADA DE RELACIÓ FRES. 
Q/2016/805 RELATIVA A 
DESPESES DE LLAR DE LA 
JOVENTUT.  PROPOSAR EL SEU 
PAGAMENT AL CONSELLER 
D'ECONOMIA I HISENDA. 

GRABADOS NAYBOR, S.L. 902,41 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

23-6-16 AUTORITZAR I DISPOSAR 
UNA DESPESA 

AUTORITZAR, DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIÓ 
DERIVADA RELACIÓ FRES 
Q/2016/815 RELATIVA A 
DESPESES LLAR DE LA 
INFÀNCIA. PROPOSAR EL SEU 
PAGAMENT AL CONSELLER 
D'ECONOMIA I HISENDA 

ROIG OBRES SERVEIS I MEDI 
AMBIENT, S.A. 

674,88 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

23-6-16 INICIAR EXPEDIENT INICIAR EXP PEL 2n MODIFICAT 
RELATIU AL PROJECTE OBRES 
ADEQUACIÓ I INSTAL·LACIÓ 
D'UN ESPAI ADREÇAT AL CPD 
PEL CIM.  

INFORMATICA EL CORTE 
INGLES, S.A. 
FCC INDUSTRIAL I 
INFRAESTRUCTURAS 
ENERGETICAS, S.A. 

  

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

23-6-16 APROVAR PROJECTE APROVAR 2n PROJECTE 
MODIFICAT OBRES ADEQUACIÓ  
I INSTAL·LACIO D'UN CPD PEL 
CIM A LA LLAR DE LA INFÀNCIA.  
NOMENAR DIRECTORS I 
COORDINADORS 

VARIS 24445,96 
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DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

23-6-16 ARXIU EXPEDIENT ARXIVAR EXPEDIENT 
DISCIPLINARI INCOAT A JJPR  

?   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

27-5-16 INICIAR EXPEDIENT INICIAR EXPEDIENT PER 
CONSTITUIR UNA SERVITUD DE 
PAS I D'AQÜEDUCTE A FAVOR 
DE FINCA RAIXA PROPIETAT DEL 
CIM SOBRE FINCA BINIATZAR 
PROPIETAT GERMANS RA 

INTERESSATS   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

27-6-16 ALTRES REBUTJAR FRA. 395200979 PER 
IMPORT DE 146,61 ¤ AMB 
OBJECTE "POR LOS TRABAJOS 
DE CAMBIO DE REGIMEN Y 
REPARACIÓN DE LA 
INSTALACIÓN DE 
CLIMATIZACIÓN DE PALAU 
REIAL".  

HUMICLIMA EST, S.A.   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

27-6-16 ALTRES REBUTJAR FRA. 395201052 PER 
IMPORT 407,55 ¤ AMB OBJECTE 
"POR LOS TRABAJOS DE 
CAMBIO DE REGIMEN Y 
REPARACIÓN DE LA 
INSTALACION DE 
CLIMATIZACIÓN DE LA 
MISERICORDIA" 

HUMICLIMA EST, S.A.   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

27-6-16 ALTRES REBUTJAR FRA. 395201044 PER 
IMPORT 127,05 ¤ AMB OBJECTE " 
POR LOS TRABAJOS DE PUESTA 
EN MARCHA DE PLANTAS 
ENFRIADORAS EN PALAU REIAL" 

HUMICLIMA EST, S.A   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

27-6-16 ALTRES DONAR CONFORMITAT ALS 
JUSTIFICANTS PRESENTATS I 
AUTORITZAR L'ABONAMENT EN 
NÒMINA D'AQUESTES DESPESES 

JAB 147,7 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

27-6-16 ALTRES DONAR CONFORMITAT ALS 
JUSTIFICANTS PRESENTATS I 
AUTORITZAR L'ABONAMENT 
D'AQUESTES DESPESES, I 
INCLOURE-HO A LA NÒMINA 

MSFR 64,1 

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

27-6-16 CESSAMENT EN LLOC DE 
TREBALL 

FI DEL PERÍODE DE CONTRACTE 
EN DATA 15/07/2016 

PMR   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

27-6-16 CESSAMENT EN LLOC DE 
TREBALL 

FI DE PERÍODE DE CONTRACTE 
EN DATA 15/07/2016 

MFAR   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

27-6-16 CESSAMENT EN LLOC DE 
TREBALL 

FI DEL PERÍODE DE CONTRACTE 
EN DATA 15/07/2016 

ABM   
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DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

27-6-16 CESSAMENT EN LLOC DE 
TREBALL 

FI DEL PERÍODE DE CONTRACTE 
EN DATA 15/07/2016 

GBM   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

27-6-16 CESSAMENT EN LLOC DE 
TREBALL 

FI DEL PERÍODE DE CONTRACTE 
EN DATA 15/07/2016 

MDRM   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

27-6-16 CESSAMENT EN LLOC DE 
TREBALL 

FI DEL PERÍODE DE CONTRACTE 
EN DATA 15/07/2016 

APM   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

28-6-16 CONCESSIÓ LLICÈNCIA CONCESSIÓ PERMÍS NO 
RETRIBUÏT DE 29/08/2016 AL 3 
1/08/2016 

ARP   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

28-6-16 CONCESSIÓ LLICÈNCIA CONCESSIÓ PERMÍS NO 
RETRIBUÏT DE 22/08/2016 AL 
24/08/2016 

ARP   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

28-6-16 CONCESSIÓ LLICÈNCIA CONCESSIÓ PERMÍS NO 
RETRIBUÏT DEL 16/08/2016 AL 
17/08/2016 

ARP   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

28-6-16 CONCESSIÓ LLICÈNCIA CONCESSIÓ PERMÍS NO 
RETRIBUÏT DEL 08/08/2016 AL 
10/08/2016 

ARP   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

28-6-16 CONCESSIÓ LLICÈNCIA CONCESSIÓ PERMÍS NO 
RETRIBUÏT DEL 01/08/2016 AL 
03/08/2016 

ARP   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

29-6-16 AUTORITZAR 
ASSEMBLEES PERSONAL 

AUTORITZAR LA CELEBRACIÓ 
DE L'ASSEMBLEA INFORMATIVA  
DIA 30 DE JUNY DE 2016, A LES 
12'30 H, A LLAR DE LA 
JOVENTUT 

COMITÈ D'EMPRESA   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

29-6-16 ALTRES CONCEDIR LA FLEXIBILITAT 
HORÀRIA AMB EFECTES DE 09 
DE JUNY DE 2016,  

DMTO   
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DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

29-6-16 INICIAR EXPEDIENT INCOAR EXPEDIENT 
DISCIPLINARI A LASB  I 
DESIGNAR INSTRUCTOR A GPM 

VARIS   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

28-6-16 COMISSIÓ DE SERVEIS PRÒRROGA DE LA COMISSIÓ DE 
SERVEIS DE LA SRA. PMR FINS 
DIA 19/06/2017 

PMR   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

29-6-16 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TEMPS DE 
SERVEIS A EFECTES DEL 
CÒMPUT DE TRIENNIS.   

CMO   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

29-6-16 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TEMPS DE 
SERVEIS A EFECTES DEL 
CÒMPUT DE TRIENNIS 

AMML   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

29-6-16 RECONEIXEMENT DE 
TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TEMPS DE 
SERVEIS A EFECTES DEL 
CÒMPUT DE TRIENNIS 

XCS   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

29-6-16 PERMIS 
MATERNITAT/PATERNITAT 

CONCESSIÓ DEL PERMÍS PER 
MATERNITAT DEL 18/06/2016 AL 
21/08/2016 

JMBC   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

30-6-16 ALTRES PERMÍS PER LACTÀNCIA DEL 
06/10/2016 AL 05/11/2016 

MCDG   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

30-6-16 PERMIS 
MATERNITAT/PATERNITAT 

PERMÍS PER MATERNITAT, 
ADOPCIÓ, ACOLLIMENT DE 
MENORS 6 ANYS.  DEL 16/06/2016 
AL 05/10/2016 

MCDG   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

30-6-16 CONCESSIÓ LLICÈNCIA CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA 
SENSE SOU DEL 11/07/2016 AL 
15/07/2016 

FCC   

DEPARTAMENT DE 
MODERNITZACIÓ I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

############ ALTRES CONCEDIR A LA SRA. MMFG LA 
FLEXIBILITZACIÓ HORÀRIA 
SOL·LICITADA, AMB EFECTES 
27/06/2016.  

MMFG   
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DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

24-5-16 ALTRES Aprovació del programa d'agents 
locals d'igualtat del Consell de 
Mallorca 

D.I. de Funció Pública 0 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

6-6-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Fact. PT 13 de 18 d'abril de 2016 
relativa al servei de catering pels 
integrants de les corals a la 
"Trobada de Corals" de Gent 
Gran. 

RESTAURANT CARRERAS 
MASCARÓ SL 

693 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

7-6-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Fact   núm. Emit-1 de 15 de març 
relatiu al contracte menor 
d'Assistencia Tècnica "Les arts 
escèniques a Mallorca. Proposta 
de procés participatiu" 

ICC CONSULTORS CULTURALS 
SL 

19898,45 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

7-6-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Q/2016/989. Despeses d'Igualtat DIVERSOS SEGONS RELACIO 
ADJUNTA 

4430,03 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

7-6-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Q/2016/1108. Despeses de 
Relacions Institucionals 

DIVERSOS SEGONS RELACIÓ 
ADJUNTA 

891 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

7-6-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Q/2016/1109. Despeses Secretaria 
Tècnica 

DIVERSOS SEGONS RELACIO 
ADJUNTA 

958,01 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

7-6-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Q/2016/1112. Despeses de 
Secretaria General 

TRES GLOPS, SL 7,65 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

7-6-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Q/2016/1114. Despeses de 
Secretaria Técnica  

DIVERSOS SEGONS RELACIÓ 
ADJUNTA 

563,35 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

9-6-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Q/2016/1105. Despeses del Centre 
Sociocultural de Manacor 

DIVERSOS SEGONS RELACIO 
ADJUNTA 

139,25 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

9-6-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Subvenció per activitats 
socioculturals 

ASSOCIACIÓ 3A EDAD LLEBEIG 2000 
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DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

9-6-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Subvenció per activitats 
socioculturals 

ASOCIACIÓN DE LA 3A EDAD  
DE SON FERRER 

425 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

9-6-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Subvenció per activitats 
socioculturals 

ASSOCIACIÓ GENT GRAN 
D'ANDRAXT 

2000 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

9-6-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Subvenció per activitats 
socioculturals 

ASSOCIACIÓ GENT GRAN DEL 
CAMP RODÓ 

2000 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

9-6-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Subvenció per activitats 
socioculturals 

ASOCIACIÓN DE PERSONAS 
MAYORES DE SON FORTEZA 

2000 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

9-6-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Subvenció per activitats 
socioculturals 

ASOCIACIÓN DE PERSONES DE 
L'ENCARNACIÓN 

1958 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

9-6-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ I liquidar l'obligació per la 
realització d'activitats 
socioculturals. 

CENTRO DE PASIVOS DE 
BALEARES 

1963,99 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

9-6-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ I liquidar l'obligació per subvenció 
en concepte de manteniment de 
l'entitat (LINIA 2) 

ASOCIACIÓ 3A EDAD DE INCA I 
SU COMARCA 

700 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

10-6-16 ALTRES Autorització desplaçament relatiu 
a la Campanya REPENSAM 
MALLORCA, el dia 17 de febrer de 
2016. 

Sra.CSS 0 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

10-6-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Q/2016/1106. Despeses de 
l'assessoria jurídica 

DIVERSOS SEGONS RELACIÓ 
ADJUNTA 

1066,01 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

13-6-16 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

Quilometratge de maig de 2016 
(144km). Promoció sociocultural 
d'Inca. 

Sra.MMG 34,58 



 255 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

13-6-16 ALTRES Autoritzar desplaçament per 
acompanyar al Predident del CdM 
al Lliurament del 48È Premi 
d'Honor de les Lletres Catalanes 
els dies 6 i 7 de juny de 2016 

Sra.CSS 0 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

13-6-16 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

Quilometratge de maig de 2016 
(140km). Promoció sociocultural 
de Manacor 

Sra. MPR 33,62 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

14-6-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Fact. corresponent a abril 2016 del 
servei de manteniment i 
conservació del jardins de Raixa 

MELCHOR MASCARO, SAU 5204,51 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

14-6-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Subvenció per activitats 
socioculturals 

ASOC.PERS.MAJORES DE SAN 
ANTONIO DE LA PLAYA 

600 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

14-6-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Factures d'abril 2016 de la 
Procuradora dels Tribunals del 
CdM 

Sra. MLVF 4237,94 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

14-6-16 DEVOLUCIÓ FIANÇA Fiança definitiva relatiu al 
desenvolupament del programa 
promoció sociocultural i 
associacionisme. 

ESPORTS 85, SL 4605,9 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

14-6-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Lloguer d'abril del local a Manacor 
per destinat a activitats de  
promoció sociocultural. 

Sra. CNS 2159,83 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

14-6-16 JUSTIFICACIÓ BESTRETA 
CAIXA FIXA 

J/2016/70 Despeses de Secretaria 
Técnica 

DIVERSOS SEGONS RELACIÓ 
ADJUNTA 

831,06 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

14-6-16 RECTIFICAR RESOLUCIÓ Quilometratge: On diu Març 2015.  
Ha de dir Març de 2016 

Sra. NPM 0 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

14-6-16 RECTIFICAR RESOLUCIÓ Quilometratge: On diu: Gener 
2015; Febrer 2015; Març 2015  
Ha de dir Gener 2016; Febrer 
2016; Març 2016 

D.I. Funció Pública 0 



 256 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

15-6-16 COMPENSACIÓ HORES 
FORMACIÓ 

Curs: "Gestió eficaç del temps de 
feina". 16hres. 

Sra. C Ll E 0 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

15-6-16 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

Per citació de la Sala Segona del 
Tribunal Supremo a Madrid 

Sr. J.A.B 0 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

16-6-16 JUSTIFICACIÓ BESTRETA 
CAIXA FIXA 

J/2016/96. Despeses de Secretaria 
Técnica 

S.E. CORREOS Y TELEGRAFOS  
SA 

1304,44 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

17-6-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Q/2016/1066. Despeses de 
Secretaria Técnica 

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL 
MALLORCA SL 

408,38 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

17-6-16 INICIAR EXPEDIENT Per cessió gratuïta al CdM de 
l'exposició l'art de Ramon Llull 
per part de la UIB 

Dept. Participació Ciutadana i 
Presidència 

0 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

17-6-16 INCLUSIÓ NÒMINA PER 
DIETES 

Acompanyament al President al 
lliurament  del 48è Premi d'Honor 
de les Lletres Catalanes a 
l'escriptora Sra. Maria Antonia 
Oliver. 

Sr. ASM. 173,14 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

20-6-16 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

Quilometres de març i maig 
(260km)  

Sra. MBB 62,44 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

20-6-16 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

Quilometratge de maig (110km) Sra MAAA 26,42 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

20-6-16 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

Quilometratge de maig de 2016 
(166km) 

Sr.ASM 39,86 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

20-6-16 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

Quilometratge de maig (174km) Sra. CEF. 41,78 
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DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

21-6-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Fact corresponent a maig relatiu 
al servei de manteniment i 
conservació dels jardins de Raixa. 

MELCHOR MASCARO SAU 5204,51 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

22-6-16 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

Curs: "Llei Organica de protecció 
de dades". 12hores 

Sra.MMB 0 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

22-6-16 ALTRES Ajuda económica. Rslc. IG/03/2013 7668 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

22-6-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Despeses de Assessoria Jurídica. 
(abril) 

CANON ESPAÑA, SA 167,1 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

22-6-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Despeses de Secretaria General. 
(abril) 

CANON ESPAÑA, SA 196,48 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

22-6-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Despeses de Gabinet de Premsa. 
(abril) 

CANON ESPAÑA, SA 166,58 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

22-6-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Despeses de Secretaria Tècnica. 
(abril) 

CANON ESPAÑA, SA 167,1 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

22-6-16 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

Curs: "Llenguatge administratiu". 
30hres. 

Sra.ASP 0 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

23-6-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Lloguer local Manacor per 
activitats de promoció socio 
cultural. (desembre 2015) 

Sra.CNS 2189,53 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

23-6-16 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

Curs: "Prevenció de risc 
laborals". 30hores 

Sra.MMFG 0 
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DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

23-6-16 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

Curs: "Gestió eficaç del temps a 
la feina". 16hores 

Sr.MASM 0 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

27-6-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Quota de juny dels Grups Polítics PP; Més per Mallorca; Podem 
Mallorca; El Pi; Grup polític 
Ciudadanos 

16425,94 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

27-6-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Quota de gener dels grups polítics PP; Més per Mallorca; Podem 
Mallorca; El Pi; Grup polític 
Ciudadanos 

16425,94 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

27-6-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Q/2016/1227. Despeses d'Igualtat Secció d'igualtat 2636,74 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

27-6-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Quota de febrer 2016 dels grups 
polítics 

PP; Més per Mallorca; Podem 
Mallorca; El Pi; Grup polític 
Ciudadanos 

16425,94 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

27-6-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Quota de març 2016 dels grups 
polítics 

PP; Més per Mallorca; Podem 
Mallorca; El Pi; Grup polític 
Ciudadanos 

16425,94 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

27-6-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Quota d'abril de 2016 dels grups 
polítics 

PP; Més per Mallorca; Podem 
Mallorca; El Pi; Grup polític 
Ciudadanos 

16425,94 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

27-6-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Quota de maig 2016 dels grups 
polítics 

PP; Més per Mallorca; Podem 
Mallorca; El Pi; Grup polític 
Ciudadanos 

16425,94 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

27-6-16 JUSTIFICACIÓ BESTRETA 
CAIXA FIXA 

J/2016/94. Despeses de secretaria 
técnica 

DIVERSOS SEGONS RELACIÓ 
ADJUNTA 

247,06 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

28-6-16 INICIAR EXPEDIENT Inici expt. contractació servei de 
transport, maneig i mateniment 
dels gegants i la geganta del CdM. 

Secretaria técnica 54450 
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DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

29-6-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Servei de manteniment d'edificis i 
instal·laciones i mesures 
d'eficiència energética a Raixa. 
Hores de novembre de 2015 

FERROVIAL SERVICIOS, SA 908,41 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

29-6-16 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

Curs: "Sicalwin Bàsic". 20 Hores. Sra.AMBM 0 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

30-6-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Q/2016/771 Despeses de 
secretaria general 

DIVERSOS SEGONS RELACIÓ 
ADJUNTA 

2471,62 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

30-6-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Q/2016/772. Despeses de 
Secretaria General 

DIVERSOS SEGONS RELACIÓ 
ADJUNTA 

1250,43 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

30-6-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Executar la sentencia núm. 
198/2016 de 26 d'abril de 2016 del 
J. Contenciós-adm. 2 de Palmaº 

ASSOCIACIÓ D'AMICS DE LA 
MÚSICA CLASSICA-ALMA 
CONCERTS 

2250 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

30-6-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ I liquidar l'obligació a favor de: ASOC. PERS. MAYORES DEL 
MOLINAR 

2000 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

30-6-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ I liquidar l'obligació per la 
realització d'activitats 
socioculturals a favor de: 

AGENTS COMERCIALS 
JUBILATS 

784 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

30-6-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ I liquidar l'obligació per la 
realització d'activitats 
socioculturals a favor de: 

ASOC. 3A EDAD  "SAN ALONSO 
RODRIGUEZ" 

27,5 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

30-6-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ I liquidar l'obligació per la 
realització d'activitats 
socioculturals a favor de: 

GERMANDAT DE MESTRES 
JUBILATS I MESTRES 
JUBILADES DE LES IB. 

2000 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

30-6-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ I liquidar l'obligació per la 
realització d'activitats 
socioculturals a favor de: 

ASOC. AMIGOS 3EDAD D 
BINISSALEM 

2000 
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DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

30-6-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ I liquidar l'obligació per la 
realització d'activitats 
socioculturals a favor de: 

ASSOC. 2A EDADT DE 
MANACOR 

2000 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

30-6-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ I liquidar l'obligació per la 
realització d'activitats 
socioculturals a favor de: 

ASSOC. PERS. MAYORS DE 
PETRA 

2000 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

30-6-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ I liquidar l'obligació per la 
realització d'activitats 
socioculturals a favor de: 

ASOC. 3EDAD STA. Mª DEL 
MAR 

1760 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

30-6-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Q/2016/1256 Despeses de la 
Secretaria Gral. 

DE SALABERT E HIJOS, SA 249,99 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

30-6-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Q/2016/1259 Despeses del Centre 
sociocultural de Manacor 

COMERCIAL BORDOY 54,45 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

4-7-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Q/2013/773 Despeses de 
Promoció sociocultural 

DIVERSOS SEGONS RELACIÓ 
ADJUNTA 

1390,95 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

4-7-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ I liquidar l'obligació per la 
realització d'activitats 
socioculturals a favor de: 

ASSOC. 3A EDAT DE CAS 
CONCOS 

1436 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

5-7-16 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

Quilometratge de juny 2016 
(125Km) pers. adscrita al Dept. de 
PC i Joventud.  

Sra. MMB 30,02 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

6-7-16 JUSTIFICACIÓ BESTRETA 
CAIXA FIXA 

J/2016/105. Despeses de 
secretaria técnica 

DIVERSOS SEGONS RELACIÓ 
ADJUNTA 

3000 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

11-7-16 ALTRES Ajuda economica en concepte de 
mesures de protecció integral 
contra la violéncia de genere. 

Exp.IG/04/2016 5112 
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DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

5-7-16 INCLUSIÓ NÒMINA PER 
DIETES 

Per al  Lliurament al 48è Premi 
d'Honor de les Lletres Catalanes 
de la Cap del Gabinet de 
Presidència.  

Sra.CSS 173,14 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

22-6-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Despeses d'Assessoria Jurídica. 
Període 2015 

CANON ESPAÑA, SA 166,74 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

2-6-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ  
 
RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
DERIVAT DE  DESPESES DEL 
CONTRACTE DE PUBLICITAT 
2016 A CÀRREC DE LA PARTIDA 
00. 92500.22602 PUBLICITAT  I 
PROPAGANDA GABINET DE 
COMUNICACIÓ 

DI 7 SL 20987,75 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

20-6-16 INCLUSIÓ NÒMINA PER 
DIETES 

AUTORITZACIÓ ABONAMENT I 
INCLUSIÓ EN NÒMINA DESPESES 
DESPLAÇAMENT PERIODISTA, 
EN COMISSIÓ DE SERVEIS, A 
BARCELONA 

GABRIEL MAYOL ARBONA 173,14 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

20-6-16 INCLUSIÓ NÒMINA PER 
DIETES 

AUTORITZAR ABONAMENT I 
INCLUSIÓ EN NÒMINA DESPESES 
ADJUNTA A COMUNICACIÓ, 
DESPLAÇAMENT EN COMISSIÓ 
DE SERVEIS A LAS PALMA DE 
GRAN CANARIA 

GEMMA PURI PLANA 226,42 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

20-6-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ  
 
RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
DERIVAT DE  DESPESES DEL 
CONTRACTE DE PUBLICITAT 
2016 A CÀRREC DE LA PARTIDA 
00.45300.22602 PUBLICITAT  I 
PROPAGANDA SERV. 
TRANS.TERRITORI 

DI 7 SL 10318,17 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

22-6-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ  
 
RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
DERIVAT DE  DESPESES DEL 
CONTRACTE DE PUBLICITAT 
2016 A CÀRREC DE LA PARTIDA 
00. 92500.22602 PUBLICITAT  I 
PROPAGANDA GABINET DE 
COMUNICACIÓ 

DI 7 SL 21416,86 

DEPARTAMENT DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

5-7-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ DESPESES CONTRACTE MENOR 
REFERENT A L'ACTUALITZACIÓ 
DE LA IMATGE CORPORATIVA 
DEL CONSELL DE MALLORCA 

BORISGRAFIC, SLU 18150 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

6-6-16 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.002734/2016 A 
002755/2016 

VARIS   
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DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

7-6-16 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.002756/2016 A 
002802/2016 

VARIS   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

8-6-16 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.002803/2016 A 
002804/2016 

VARIS   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

9-6-16 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.002805/2016 
A002833/2016 

VARIS   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

9-6-16 INCLUSIÓ NÓMINA 
INDEMNITZACIÓ 

PER ASSISTÈNCIA DEL 
TRIBUNAL QUALIFICADOR DE 
LES PROVES DE DIA 13 DE MAIG 
DE 2016 PER A L'OBTENCIÓ DE 
L'ACREDITACIÓ PROFESSIONAL 
DEL PERSONAL D'AMBIENT 
INTERN 

FCA.C.P.T/FUNCIÓ PÚBLICA 58,76 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

9-6-16 INCLUSIÓ NÓMINA 
INDEMNITZACIÓ 

PER ASSISTÈNCIA DEL 
TRIBUNAL QUALIFICADOR DE 
LES PROVES DE DIA 13 DE MAIG 
DE 2016 PER A L'OBTENCIÓ DE 
L'ACREDITACIÓ PROFESSIONAL 
DEL PERSONAL D'ADMISSIÓ I 
CONTROL D'AMBIENT INTERN 

M.G.LL/FUNCIÓ PUBLICA 58,76 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

9-6-16 INCLUSIÓ NÓMINA 
INDEMNITZACIÓ 

PER ASSISTÈNCIA DEL 
TRIBUNAL QUALIFICADOR DE 
LES PROVES DE DIA 13 DE MAIG 
DE 2016 PER A L'OBTENCIÓ DE 
L'ACREDITACIÓ PROFESSIONAL 
DEL PERSONAL D'ADMISSIÓ I 
CONTROL D'AMBIENT INTERN 

B.V.J/FUNCIÓ PÚBLICA 64,44 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

10-6-16 DENEGACIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.002701/2016 H-T.F.H.K   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

10-6-16 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.002834/2016 A 
002851/2016 

VARIS   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

13-6-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ I LIQUIDACIÓ DE L'OBLIGACIÓ 
DE DESPESA PER A 
L'APORTACIÓ ECONÒMICA DEL 
CIM A L'AGÈNCIA DE PROTECCIÓ 
DE LA LEGALITAT TERRITORIAL I 
URBANÍSTICA DE MALLORCA 
PER L'ANY 2016 

A.P.L.I U DE 
MCA./INTERVENCIÓ DELEGADA 

615000 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

13-6-16 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME UNA 
ACTIVITAT NO PERMANENT 
"PROVA AUTOMOBILISTICA 
ANOMENADA"3ER 
RALLYESPRINT AFICIÓ" 

PEÑA AUTOMOVILISTICA SLICK 
QUEMADO 

  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

13-6-16 APROVAR FACTURES 
ADO 

REFERENT A LA RELACIÓ DE 
FACTURES ADOFC AMB 
REFERÈNCIA 
79/91207/20160525UT 

BTRAVEL TURISMO ACCESIBLE 
SA/INTERVENCIÓN DELEGADA 

330,65 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

14-6-16 DENEGACIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

EXP.002252/2016-EXPCED J.G   
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DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

14-6-16 DENEGACIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.002083/2016-EXPCED C.U.D   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

15-6-16 DENEGACIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.002242/2016-EXPCED J.R.L   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

15-6-16 DENEGACIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.002786/2016 R.T   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

16-6-16 DENEGACIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.002509/2016-EXPCED J.R.A   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

16-6-16 ALTRES RESOLUCIÓ D'APROVACIÓ DEL 
PROGRAMA PER AL 
DESENVOLUPAMENT DEL 
PROJECTE D'IMPULS, REDACCIÓ 
I TRAMITACIÓ D'INSTRUMENTS 
D'ORDENACIÓ TERRITORIAL, 
TANT DE CARÀCTER GRAL 
(ACTUALITZACIÓ DEL PLA 
TERRITORIAL INSULAR DE MCA) 
COM DE CARÀCTER SECTORIAL 

FUNCIÓ PÚBLICA   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

17-6-16 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

PER TEMPS EFECTIU DE 
TREBALL.16H 

M.M.C/FUNCIÓ PÚBLICA   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

17-6-16 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

PER TEMPS EFECTIU DE 
TREBALL.30H 

G.C.M/FUNCIÓ PÚBLICA   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

17-6-16 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

PER TEMPS EFECTIU DE 
TREBALL.30H 

MR.R.V/FUNCIÓ PÚBLICA   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

17-6-16 APROVAR FACTURES 
ADO 

DEL SERVEI D'ORDENACIÓ DEL 
TERRITORI (15140)AMB EL 
NÚM.DE RELACIÓ Q/2016/561 

VARIS/INTERVENCIÓ 
DELEGADA 

1253,22 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

20-6-16 INICIAR EXPEDIENT PER L'ELABORACIÓ I 
L'APROVACIÓ DE LA 
MODIF.NÚM.1 DEL PLA ESPECIAL 
DE LA RUTA DE PEDRA EN 
SEC.NÚM.EXP.106/2016-OT 

MEDI AMBIENT DEL CIM   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

13-6-16 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.002852/2016 A 
002870/2016 

VARIS   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

14-6-16 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.002871/2016 A 
002912/2016 

VARIS   
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DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

15-6-16 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.002913/2016 A 
002949/2016 

VARIS   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

15-6-16 EXPEDICIÓ DOCUMENT 
EQUIVALENT 

NÚM.EXP.001879/2016 M.S.B   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

16-6-16 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.002950/2016 A 
002965/2016 

VARIS   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

17-6-16 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.002966/2016 A 
003031/2016 

VARIS   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

20-6-16 DENEGACIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.002951/2016  C.S.R   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

20-6-16 DENEGACIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.002092/2016 B.V.G   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

15-6-16 EXPEDICIÓ DOCUMENT 
EQUIVALENT 

NÚM.EXP.002599/2016 J.D.P   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

17-6-16 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME UNA 
ACTIVITAT NO PERMANENT. 
"CAMPIONAT BALEARS MASTER-
TROFEU FESTES 
PATRONALS"NÚM.EXP.48/2016PE 

P.C.A.G   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

17-6-16 INFORME SÒL RUSTIC ANUL·LACIÓ O REVOCACIÓ DE 
LA RESOLUCIO DEL 03/03/2016, 
INFORMA DESFAVORABLEMENT 
PER A LA CONSTRUCCIÓ D'UN 
HABITATGE UNIFAMILIAR 

JM.G.P/AJUNTAMENT DE 
MANACOR 

  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

17-6-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
LITORAL 

NÚM.EXP.AL-2016/046 HORTS PETER DELIL SANTANY 
SL 

  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

20-6-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
LITORAL 

NÚM.EXP.AL-2016/028 CA.M.B   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

21-6-16 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

PER TEMPS EFECTIU DE 
TREBALL.12H 

A.S.B/FUNCIÓ PUBLICA   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

21-6-16 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

PER TEMPS EFECTIU DE 
TREBALL.12H 

FCA.C.P.T/FUNCIÓ PUBLICA   
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DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

21-6-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
LITORAL 

NÚM.EXP.AL-2016/029 CA.M.B   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

21-6-16 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME UNA 
ACTIVITAT NO PERMANENT 
"PEREGRINACIÓ DE 
VALLDEMOSSA A PALMA A 
PEU". EXP.49/2016 PE 

AJUNTAMENT DE 
VALLDEMOSSA 

  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

21-6-16 DENEGACIÓ 
AUTORITZACIÓ OBRES 

NÚM.EXP.AL-2015/077 MC.C.LL   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

22-6-16 DENEGACIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.002269/2016-EXPCED J.G.C   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

22-6-16 ALTRES RESOLUCIÓ D'APROVACIÓ DEL 
PROGRAMA DE 
DESENVOLUPAMENT DELS 
EIXOS D'ACTUACIÓ DE 
COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ, 
DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC 
I DIVULGACIÓ DEL PLA DE 
GESTIÓ DEL CONSORCI SERRA 
TRAMUNTANA PATRIMONI 
MUNDIAL 

SERRA DE TRAMUNTANA 
MALLORCA 

  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

23-6-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
LITORAL 

NÚM.EXP.AL-2012/048 FONTIS INTERNACIONAL 
PROPERTIES SL  

  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

22-6-16 DENEGACIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.002733/2016-EXPCED A.F.B   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

23-6-16 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.003184/2016 A 
003239/2016 

VARIS   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

22-6-16 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.00130/2016 A 
003183/2016 

VARIS   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

21-6-16 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.003076/2016 A 
003129/2016 

VARIS   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

20-6-16 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.003032/2016 A 
003075/2016 

VARIS   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

23-6-16 ALTRES INTERÈS GRAL.NÚM.EXP 
000031/2016-XIG 

V.C.M   
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DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

23-6-16 ALTRES INTERÈS 
GRAL.NÚM.EXP.000030/2016-XIG 

FINCAS BECKER MALLORCA, 
SLU 

  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

23-6-16 ALTRES INTERÈS GRAL. 
NÚM.EXP.000001/2016-XIG 

ENDESA DISTRIBUCIÓN 
ELECTRICA SLU 

  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

23-6-16 ALTRES INTERÈS GRAL. 
NÚM.EXP.000016/2016-XIG 

ENDESA DISTRIBUCIÓN 
ELECTRICA SLU 

  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

23-6-16 ALTRES INTERÈS GRAL. 
NÚM.EXP.000044/2016-XIG 

ENDESA DISTRIBUCIÓN 
ELECTRICA SLU 

  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

23-6-16 ALTRES INTERÈS GRAL. 
NÚM.EXP.000087/2015-XIG 

R.W.M   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

23-6-16 ALTRES INTERÈS GRAL. 
NÚM.EXP.000016/2015-XIG 

ENDESA DISTRIBUCIÓN 
ELECTRICA SLU 

  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

23-6-16 ALTRES INTERÈS GRAL. 
NÚM.EXP.000022/2016-XIG 

J.FCO.R.H   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

23-6-16 ALTRES INTERÈS GRAL. 
NÚM.EXP.000018/2016-XIG 

ENDESA DISTRIBUCIÓ 
ELECTRICA , SLU 

  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

23-6-16 ALTRES INTERÈS GRAL. 
NÚM.EXP.000017/2016-XIG 

ENDESA DISTRIBUCIÓN 
ELECTRICA SLU 

  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

23-6-16 ALTRES INTERÈS GRAL 
NÚM.EXP.000020/2016-XIG 

C.LL.M   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

23-6-16 ALTRES INTERÈS GRAL. 
NÚM.EXP.000011/2013-XIG 

ENDESA DISTRIBUCIÓN 
ELECTRICA SLU 

  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

23-6-16 ALTRES INTERÈS GRAL. 
NÚM.EXP.000014/2010-XIG 

J.P.O   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

23-6-16 ALTRES INTERÈS GRAL. 
NÚM.EXP.000041/2016-XIG 

HOUSE&LIVING SL   
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DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

23-6-16 ALTRES INTERÈS GRAL. 
NÚM.EXP.000042/2016-XIG 

HOUSE&LIVING SL   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

23-6-16 ALTRES INTERÈS GRAL. 
NÚM.EXP.000096/2015-XIG 

P.S   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

23-6-16 ALTRES INTERÈS GRAL. 
NÚM.EXP.000025/2016-XIG 

ENDESA DISTRIBUCIÓN 
ELECTRICA SLU 

  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

23-6-16 ALTRES INTERÈS GRAL. 
NÚM.EXP.000013/2016-XIG 

J.B.M   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

23-6-16 ALTRES INTERÈS GRAL. 
NÚM.EXP.000014/2016-XIG 

ENDESA DISTRIBUCION 
ELECTRICA SLU 

  

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

23-6-16 INFORME SÒL RUSTIC NÚM.EXP.000187/2015-HLSR M.C.M   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

23-6-16 INFORME SÒL RUSTIC NÚM.EXP.000195/2015-HLSR G.E.M   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

23-6-16 INFORME SÒL RUSTIC NÚM.EXP.000149/2015-HLSR BEACH AND COUNTRY BAU   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

23-6-16 INFORME SÒL RUSTIC NÚM.EXP.000006/2016-HLSR M.F-F   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

23-6-16 INFORME SÒL RUSTIC NÚM.EXP.000035/2016-HLSR W.G.G   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

23-6-16 INFORME SÒL RUSTIC NÚM.EXP.000176/2015-HLSR J.G.M   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

23-6-16 INFORME SÒL RUSTIC NÚM.EXP.000017/2016-HLSR JM.F.F   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

23-6-16 INFORME SÒL RUSTIC NÚM.EXP.000026/2016-HLSR S'AVALL DE L'ANOU SL   
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DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

23-6-16 INFORME SÒL RUSTIC NÚM.EXP.000029/2016-HLSR CALBI 07 SL   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

23-6-16 INFORME SÒL RUSTIC NÚM.EXP.000003/2016-HLSR MM.P.S   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

23-6-16 INFORME SÒL RUSTIC NÚM.EXP.000020/2016-HLSR M.C.A   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

23-6-16 INFORME SÒL RUSTIC NÚM.EXP.000092/2015-HLSR M.M.F   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

23-6-16 INFORME SÒL RUSTIC NÚM.EXP.000068/2013-HLSR R.B.M   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

23-6-16 INFORME SÒL RUSTIC NÚM.EXP.000148/2015-HLSR CM.S.G   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

23-6-16 INFORME SÒL RUSTIC NÚM.EXP.000024/2016-HLSR FCO.G.S   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

23-6-16 INFORME SÒL RUSTIC NÚM.EXP.000016/2014-HLSR B.C   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

23-6-16 INFORME SÒL RUSTIC NÚM.EXP.000206/2015-HLSR V D.H.W   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

23-6-16 INFORME SÒL RUSTIC NÚM.EXP.000157/2015-HLSR M.C.S   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

23-6-16 INFORME SÒL RUSTIC NÚM.EXP.000010/2016-HLSR J.J.B   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

23-6-16 INFORME SÒL RUSTIC NÚM.EXP.000013/2016-HLSR AM.J.C   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

23-6-16 INFORME SÒL RUSTIC NÚM.EXP.000116/2015-HLSR JM.P.M   
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DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

23-6-16 INFORME SÒL RUSTIC NÚM.EXP.000086/2016-HLSR J.S.C   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

23-6-16 JUSTIFICACIÓ BESTRETA 
CAIXA FIXA 

DE LA UNITAT DE TERRITORI DE 
LA ST.AMB NÚM DE COMPTE 
JUSTIFICATIU J/2016/111. 

INTERVENCIÓ 
DELEGADA/TRESORERIA 

2930,15 

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

28-6-16 EXPEDICIÓ DOCUMENT 
EQUIVALENT 

NÚM.EXP.002757/2016-EXPCED M.N.C   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

28-6-16 DENEGACIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.002766/2016-EXPCED JM.C.T   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

27-6-16 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.003240/2016 A 
003299/2016 

VARIS   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

28-6-16 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.003300/2016 A 
00314/2016 

VARIS   

DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

30-6-16 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.00315/2016 
A003353/2016 

VARIS   

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

11-4-16 ORDENAR EL PAGAMENT 
DE FACTURES 

Reconeixement d'obligació 
económica, Exp. ARST-32/2015 

RCM 5000 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

11-4-16 DEVOLUCIÓ FIANÇA Exp. RCD 215/2015 Mercadona, SA 5856 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

12-4-16 APROVACIÓ LIQUIDACIÓ Liquidació de preu públic per la 
utilització instal·lacions 
poliesportiu Sant Ferran período 
1-31 de març 2016 

Col·legi San José de la Montaña 247 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

12-4-16 APROVACIÓ LIQUIDACIÓ Liquidació de preu públic per la 
utilització instal·lacions 
poliesportiu Sant Ferran període 
1-31 de març 2016 

APA Colegio San Francisco 123 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

12-4-16 APROVACIÓ LIQUIDACIÓ Liquidació de preu públic per la 
utilització instal·lacions 
poliesportiu Sant Ferran període 
febrerde març 2016 

Sociedad Cooperativa Educativa 
Manjón 

951 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

12-4-16 APROVACIÓ LIQUIDACIÓ Liquidació de preu públic per la 
utilització instal·lacions 
poliesportiu Sant Ferran període 
1-31 de març 2016 

Col·legi Pius XII 584 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

12-4-16 APROVACIÓ LIQUIDACIÓ Liquidació de preu públic per la 
utilització instal·lacions 
poliesportiu Sant Ferran període 
1-31 de març 2016 

Colegio Santísima Trinidad 399 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

12-4-16 APROVACIÓ LIQUIDACIÓ Liquidació de preu públic per la 
utilització instal·lacions 
poliesportiu Sant Ferran període 
1-31 de març 2016 

Col·legi Sant Vicenç de Paul 393 
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DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

12-4-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Autorització, disposició i 
reconeixement obligacions relació 
Q/2016/657 

Distribuciones Universal 
Mallorca, SL 

207,67 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

13-4-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Autorització, disposició i 
reconeixement obligacions relació 
Q/2016/705 

Varis 556,56 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

13-4-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Autorització, disposició i 
reconeixement obligacions relació 
Q/2016/716 

Ricoh España S.L.U. 93,68 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

13-4-16 APROVAR EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ 

Subministrament de material de 
marxandatge relatiu al portal web 
oficial d'informació turística 
infomallorca.net 

? 70721,48 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

14-4-16 ALTRES Comissió per`percentatge de 
descompte de TPV 

Caixabanck, SA 597,48 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

14-4-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Proposta-Resolució obligacó i 
ordenació pagament préstec CM 
amb entitats financere. 
 
Amortització préstec 2007 BM 
Quota 01/04/2016 
 
Operació AD 220160004386 

Banca March 50000 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

14-4-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Proposta-Resolució obligacó i 
ordenació pagament préstec CM 
amb entitats financere. 
 
Amortització préstec 2007 BM 
Quota 01/07/2016 
 
Operació AD 220160004386 

Banca March 50000 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

14-4-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Proposta-Resolució obligacó i 
ordenació pagament préstec CM 
amb entitats financere. 
 
Amortització préstec 2007 BM 
Quota 01/04/2016 
 
Operació AD 220160004385 

Banca March 100000 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

14-4-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Proposta-Resolució obligacó i 
ordenació pagament préstec CM 
amb entitats financere. 
 
Amortització préstec 2007 BM 
Quota 01/07/2016 
 
Operació AD 220160004385 

Banca March 100000 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

18-4-16 MODIFICACIÓ 
CONTRACTE 

Modif. contracte menor d'obra del 
Projecte de conservació de 
l'edifici Can Weyler per ampliació 
del termini d'execució del 
contracte fins el dia 1 de juliol de 
2016 a causa de força major o cas 
fortuït 

Pietra Restauración i 
Edificación, SL 

  

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

18-4-16 ORDENAR EL PAGAMENT 
DE FACTURES 

Compensació de l'obligació 
reconeguda del contracte de 
recollida selectiva i de la 
liquidació del cost del servei de 
control i seguiment del contracte 
de maig, novembre i desembre 
2014 i la revisió de preus de juny a 
desembre 2014 LOT1 216/13 

Fomento de Construcciones y 
Contratas, SA i Limpiezas 
Urbanas de Mallorca, S.A. UTE 

166003,06 
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DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

18-4-16 ORDENAR EL PAGAMENT 
DE FACTURES 

Compensació de l'obligació 
reconeguda del contracte de 
recollida selectiva i de la 
liquidació del cost del servei de 
control i seguiment del contracte 
de maig, novembre i desembre 
2014 i la revisió de preus de juny a 
desembre 2014 LOT2 216/13 

Fomento de Construcciones y 
Contratas , S.A. i Limpiezas 
Urbanas de Mallorca, S.A UTE 

88084,53 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

19-4-16 ALTRES Denegar bestreta Consorci Eurolocal Mallorca   

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

19-4-16 ALTRES Ordre d'abonament aprotació 
econòmica anual i ordinària de 
l'any 2013 

Consordi Institut d'Etudis 
Balearics 

9000 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

19-4-16 AUTORITZACIÓ 
ASSISTÈNCIA CURSOS 

Autorització assistència Jornada 
sobre la contractació pública 
socialment responsable 

Varis    

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

19-4-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ ADOP relació fres. Q/2016/754 Varsi 262,16 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

20-4-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Contracte menor del servei 
d'auditories financeres i de 
compliment que s'han de dur a 
terme durant l'exercici 2015 de les 
entitats incloses en el programa 
de control financer del Consell de 
Mallorca referits als comptes 
anuals de l'exercici econòmic de 
2014 (Fra. DD/5063/15 Fundació 
Casa Museu Llorenç Villalonga) 

FundaciRSM Gassó Auditores 
SLP 

2913,08 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

19-4-16 APROVACIÓ LIQUIDACIÓ Aprovar liquidació costes 
judicials 

FBG 300 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

20-4-16 ORDENAR EL PAGAMENT 
DE FACTURES 

Pagament reconeixement 
extrajudicial de crèdit del dep. de 
desenvolupament local. Relacions 
F/2015/23, F/2016/1 i F/2016/3 

Varis 121477,15 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

20-4-16 DEVOLUCIÓ FIANÇA Devolució Fiança Exp. RCD 
025/2016 

AMF 754,83 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

20-4-16 DEVOLUCIÓ FIANÇA Devolució Fiança Exp. RCD 
041/2016 

MFPA 1000,3 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

20-4-16 DEVOLUCIÓ FIANÇA Devolució Fiança Exp. RCD 
044/2016 

BJH 572,22 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

20-4-16 DEVOLUCIÓ FIANÇA Devolució Fiança Exp. RCD 
012/2016 

Hotel Web Group, S.L. 7791,08 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

20-4-16 DEVOLUCIÓ FIANÇA Devolució Fiança Exp. RCD 
013/2016 

Hotel Web Group, S.L. 5779,1 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

20-4-16 DEVOLUCIÓ FIANÇA Devolució Fiança Exp. RCD 
023/2016 

Bocalber, S.L. 1787,44 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

20-4-16 DEVOLUCIÓ FIANÇA Devolució Fiança Exp. RCD 
020/2016 

Construcciones Miguel 
Alemany, S.L. 

2212,99 



 272 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

20-4-16 DEVOLUCIÓ FIANÇA Devolució Fiança Exp. RCD 
0267/2016 

Portogolf Residencial, CP 1245,23 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

20-4-16 DEVOLUCIÓ FIANÇA Devolució Fiança Exp. RCD 
194/2015 

DM 934,19 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

20-4-16 DEVOLUCIÓ FIANÇA Devolució Fiança Exp. RCD 
043/2016 

Comunidad de Propietatarios 
Avenida Central, 116 

1456,02 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

20-4-16 DEVOLUCIÓ FIANÇA Devolució Fiança Exp. RCD 
040/2016 

Bahía del Guadalquivir, S.L. 1699 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

20-4-16 DEVOLUCIÓ FIANÇA Devolució Fiança Exp. RCD 
038/2016 

Jumari, S.A. 3115,78 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

20-4-16 DEVOLUCIÓ FIANÇA Devolució Fiança Exp. RCD 
037/2016 

Jumaria, S.A. 8833,65 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

21-4-16 ORDENAR EL PAGAMENT 
DE FACTURES 

Reconeixement i liquidació de 
l'obligacó deiriada del contracte 
menor de subministrament de 
fullets turísitcs per l'Oficina 
d'Informació Turística del Port de 
Palma per donar información als 
viatgers dels creuers 

Amadip.Esment Fundación 17999,96 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

21-4-16 ORDENAR EL PAGAMENT 
DE FACTURES 

ADOP relació factures Q/2016/656 Varis 405,06 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

22-4-16 ALTRES Liquidació provisional dels 
cànons del contracte de 
concessió de la gestió de residus 
urbans de Mallorca (1r trimestre 
2016) 

Tirme, S.A. 272909,62 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

25-4-16 JUSTIFICACIÓ BESTRETA 
CAIXA FIXA 

Aprovació de compte justificatiu 
de betretes de caixa fixa. Compte 
justificatiu J/2016/71 

Varis 416,35 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

25-4-16 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

Autorització desplaçament en 
comissió de serveis - "I Congreso 
Nacional de Contratación Pública 
Electronica - CNCE '16" 

CCB   

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

25-4-16 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

Autorització desplaçament en 
comissió de serveis - "I Congreso 
Nacional de Contratación Pública 
Electronica - CNCE '16" 

CBP   

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

25-4-16 JUSTIFICACIÓ BESTRETA 
CAIXA FIXA 

Aprovació compte justificatiu de 
bestretes de caixa fixa J72016/53 

Varis 853,41 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

26-4-16 ORDENAR EL PAGAMENT 
DE FACTURES 

ADOP relació factures Q/2016/833 Varis 2854,01 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

26-4-16 ORDENAR EL PAGAMENT 
DE FACTURES 

ADOP relació Q/2016/810 Edicions Periodiques ARA -
Balears, S.L. 

195 
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DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

26-4-16 ORDENAR EL PAGAMENT 
DE FACTURES 

Ordenament del pagament de 
l'import resultant de la 
compensació de l'obligació  
reconeguda del contracte de 
recollida selectiva i de la 
liquidació del cost del servei de 
control i seguiment del contracte 
del mes de gener 2016LOT 2 

Fomento de Construcciones y 
Contratas, S.A. i Limpiezas 
Urbanas de Mallorca, S.A,. UTE  

28595,59 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

26-4-16 ORDENAR EL PAGAMENT 
DE FACTURES 

Ordenament del pagament de 
l'import resultant de la 
compensació de l'obligació  
reconeguda del contracte de 
recollida selectiva i de la 
liquidació del cost del servei de 
control i seguiment del contracte 
del mes de gener 2016 LOT1 

Formento de Construcciones y 
Contratas, S.A. i Limpiezas 
Urbanas de Mallorca, S.A. UTE 

33491,79 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

26-4-16 INCLUSIÓ NÒMINA PER 
DIETES 

Inclusió en la nòmina 
d'indemnitzacions per raó del 
servei - Fira Turística B-Travel 

MMNBP 487,84 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

26-4-16 DEVOLUCIÓ FIANÇA Devolució fiança Exp. RCD 
042/2016 

Aproscom Fundació 3178,1 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

27-4-16 ALTRES Liquiedació Costes Processals Ajuntament d'Escorca 4000 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

27-4-16 ALTRES Liquidació costes processals CCE 900 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

27-4-16 ALTRES Liquidació costes processals CCE 360 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

27-4-16 ALTRES Aprovació liquidació de 
reintegrament parcial de 
subvenció 

Club Tercera Edat de Son Oliva 397,41 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

27-4-16 ALTRES Aprovar liquidació costes 
judicials 

Calviaà Parc, SL 4000 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

28-4-16 ORDENAR EL PAGAMENT 
DE FACTURES 

Ordenament del pagament de 
l'import resultant de la 
compensació de l'obligació  
reconeguda del contracte de 
recollida selectiva i de la 
liquidació del cost del servei de 
control i seguiment del contracte 
del mes de feber 2016 LOT2 

Fomento de Construcciones y 
Contratas, S.A. y Limpiezas 
Urbanas de Mallorca, SA UTE 

28215,19 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

28-4-16 ORDENAR EL PAGAMENT 
DE FACTURES 

Ordenament del pagament de 
l'import resultant de la 
compensació de l'obligació  
reconeguda del contracte de 
recollida selectiva i de la 
liquidació del cost del servei de 
control i seguiment del contracte 
del mes de febrer 2016 LOT1 

Fomento de Construcciones y 
Contratas, S.A. i Limpiezas 
Urbanas de Mallorca, SA UTE 

34639,01 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

28-4-16 DEVOLUCIÓ FIANÇA Devolució fiança Exp. RCD 
036/2016 

Oficina Terriotiral y Urbana, S.L. 578,18 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

28-4-16 DEVOLUCIÓ FIANÇA Devolució fiança Exp. RCD 017016 Oliver Mateu Promociones y 
Proyectos, S.L. 

1594,2 
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DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

28-4-16 DEVOLUCIÓ FIANÇA Devolució fiança Exp. RCD 
0332016 

CaMeva i Ca Teva, S.L. 10607,09 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

28-4-16 DEVOLUCIÓ FIANÇA Devolució fiança Exp. RCD 
0302016 

Promociones Illa Galera 546,21 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

28-4-16 DEVOLUCIÓ FIANÇA Devolució fiança Exp. RCD 028016 Langosta Hotel y Restaurantes, 
S.L. 

13105,79 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

28-4-16 DEVOLUCIÓ FIANÇA Devolució fiança Exp. RCD 
02/2016 

Inversiones Trasnacionales, S.L. 8002,41 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

28-4-16 DEVOLUCIÓ FIANÇA Devolució fiança Exp. RCD 0216 APD 669,22 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

28-4-16 DEVOLUCIÓ FIANÇA Devolució fiança Exp. RCD 018016 JFC 205,91 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

28-4-16 DEVOLUCIÓ FIANÇA Devolució fiança Exp. RCD 024016 JSN 586,31 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

28-4-16 DEVOLUCIÓ FIANÇA Devolució fiança Exp. RCD 019016 JGB 2250,41 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

28-4-16 DEVOLUCIÓ FIANÇA Devolució fiança Exp. RCD 
031/2016 

JFP 149,02 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

28-4-16 DEVOLUCIÓ FIANÇA Devolució fiança Exp. RCD 
032/2016 

FMF 591,51 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

29-4-16 ORDENAR EL PAGAMENT 
DE FACTURES 

ADOP relació Q/2016/799 Varis 433,4 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

29-4-16 ORDENAR EL PAGAMENT 
DE FACTURES 

Endós de la certificació núm. 58 
de l'obra "Projecte de conservació 
integral MA-13 i tram de la MA-13A 
eix central 2011-2014. Exp. 33/10 

Banco de Sabadell 436388,13 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

29-4-16 JUSTIFICACIÓ BESTRETA 
CAIXA FIXA 

Aprovar compte justificatiu 
J/2016/59 

Varis 31,78 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

29-4-16 JUSTIFICACIÓ BESTRETA 
CAIXA FIXA 

Aprovar compte justificatiu 
J/2016/57 

Varis 59,9 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

29-4-16 ALTRES Proposta - Resolució obligació i 
ordenació pagament préstec CM 
amb entitats financeres 

Banco Sabadell 109810,09 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

29-4-16 ALTRES Proposta - Resolució obligació i 
ordenació pagament préstec CM 
amb entitats financeres 

Banco Sabadell 4955,18 
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DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

22-6-16 ALTRES MODIFICACIÓ DELS DIES D'ÚS 
DEL CAMP D'ENSINISTRAMENT 
DE CANS DE CAÇA DINS EL 
VEDAT PM-11.221 

S.C. DE CAMPOS   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

27-6-16 ALTRES AUTORITZACIÓ DE LA PROVA DE 
CARÀCTER GENERAL DE TIR A 
COLOMÍ A LA FINCA SON SERRA 
INCLOSA AL VEDAT PM-11.088 

CLUB DE TIR BONANY   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

29-6-16 ALTRES AUTORITZACIÓ PER A LA 
REALITZACIÓ DE LA PROVA DE 
CARÀCTER OBERT DE TIR A 
COLOMÍ A LA FINCA CAMP 
SIMÓ,, AL VEDAT PM-10.511 

S.C. SES SALINES   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

29-6-16 ALTRES AUTORITZACIÓ PER A LA 
REALITZACIÓ D'UNA TIRADA 
PUNTUABLE DEL CAMPIONAT DE 
BAALEARS DE TIR AL COLOMÍ A 
LA FINCA DEN TORELLA VEDAT 
PM-11.236 

S.C. SANTANYÍ   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

30-6-16 ALTRES AUTORITZACIÓ PER A LA 
REALITZACIÓ DEL CAMPIONAT 
DE BALEARS PER EQUIPS DE 
SOCIETATS FEDERADES DE TIR 
AL COLOMÍ A LA FINCA SA 
VINYOLA C'AS BRIL INCLOSA AL 
VEDAT PM-11.528 

CLUB MALLORCA DE CAÇA I 
TIR 

  

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

27-6-16 ALTRES AUTORITZACIÓ D'ÚS DE LES 
INSTAL·LACIONS I 
EDIIFICACIONS DE LA FINCA 
CAPOCORP PER A LA 
REALITZACIÓ D'UNA TIRADA 
LOCAL DE RECORREGUTS DE 
CAÇA 

S.C. D'ALARÓ   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

27-6-16 ALTRES AUTORITZACIÓ PER A LA 
REALITZACIÓ D'UNA PROVA DE 
CARACTER LOCAL OBERTA DE 
RECORREGUT DE CAÇA VEDAT 
PM-11.092 

S.C. DE MONTUÏIRI   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

27-6-16 ALTRES AAUTORITZACIÓ D'ÚSD DE LES 
INSTAL·LACIONS I EDIFICACIONS 
DE LA FINCA CAPOCORB PER A 
LA REALITZACIÓ DELA COPA 
MALLORCA DE RECORREGUT DE 
CAÇA 

S.C. D'ALARÓ   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

20-6-16 ALTRES AUTORITZACIÓ DE CONTROL DE 
COLOMS DINS CASC URBÀ DE 
SANT LLORENÇ 

D.S.T.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

21-6-16 ALTRES AUTORITZACIÓ  DE CONTROL DE 
COLOMS EN EL CAMP DE T 
GOLF&COUNTRY PONIENTE T.M. 
CALVIÀ 

F.M. S. C.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

21-6-16 ALTRES AUTORITZACIÓ  DE CONTROL DE 
COLOMS A SA FINCA ES 
BOQUET DEL T.M. DE MANACOR 

Mª A. G.A.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

27-6-16 ALTRES AUTORITZACIÓ  DE CONTROL DE 
COLOMS DANYS A LES 
INSTAL·LACIONS RAMADERES A 
LA FINCA SON POU DELS HOMS 
VEDAT PM-10.815 

M. R. G.   
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DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

15-6-16 ALTRES AUTORITZACIÓ  DE CONTROL DE 
COLOMS I GALLINES 
ASSILVESTRADES AL VEDAT PM-
10.378 DEL T.M. DE LLUCMAJOR 

M. V. T.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

9-6-16 ALTRES AUTORITZACIÓ  DE CONTROL DE 
TUDONS A LA COMUNITAT DE 
PROP. AMBASSADOR PARK DE 
SANTA PONSA 

BUFETE J. L & ASOCIADOS   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

10-6-16 ALTRES AUTORITZACIÓ DE CANVÍ DIES 
D'HÀBILS DE CAÇA SENSE 
MODIIFICACIÓ DE LA PRESSIÓ 
DE CAÇA PREVISTA EN EL PLA 
TÈCNIC APROVAT AL 05/01/2016 

F.X. S. R.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

28-6-16 ALTRES MODIFICACIÓ D'AUTORITZACIÓ 
DE DESCASTAMENT DE CABRES 
BORDES PER DANYS A LA 
VEGETACIÓ A NUCLIS DE 
POBLACIÓ D'ANDRATX 

J.R. B. C.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

27-6-16 ALTRES AUTORITZACIÓ  DE 
DESCASTAMENT DE CABRES 
BORDES PER DANYS A 
L'AGRICULTURA AL VEDAT PM-
10.388 

A.P.M.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

27-6-16 ALTRES AUTORITZACIÓ  DE 
DESCASTAMENT DE CABRES 
BORDES PER DANYS A 
L'AGRICULTURA AL VEDAT PM-
10.718 

S.C.G.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

9-6-16 ALTRES AUTORITZACIÓ  DE 
DESCASTAMENT DE CABRES 
BORDES PER DANYS A 
L'AGRICULTURA AL VEDAT PM-
10.485 

I.C.S.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

14-6-16 ALTRES AUTORITZACIÓ  DE 
DESCASTAMENT DE CABRES 
BORDES PER DANYS A 
L'AGRICULTURA AL VEDAT PM-
10.202 

M.C.P.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

20-6-16 ALTRES AUTORITZACIÓ  DE 
DESCASTAMENT DE CABRES 
BORDES PER DANYS A 
L'AGRICULTURA A LA ZONA LA 
POSADA DEL MARQUÈS 

F.C. P.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

17-6-16 ALTRES AUTORITZACIÓ DE LES 
ACTUACIONS INCLOSES EN EL 
PROJECTE DE RECUPERACIÓ 
DEL CONILL DE CAÇA 
CIENTÍFICA 

EXP. 107/16   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

17-6-16 ALTRES AUTORITZACIÓ 
D'ENSINISTRAMENT DE CANS / 
CAÇA A LA ZONA DE CAÇA 
CONTROLADA ES TANCAT DE SA 
TORRE T.M. FELANITX 

EXP. 01/16   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

27-6-16 ALTRES CREACIÓ D'UNA ZONA 
D'ENSINISTRAMENT DE CANS DE 
CAÇA DINS EL VEDAT PM-11.472 

A.CAÇADORS DE MALLORCA   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

14-6-16 ALTRES MODIFICACIÓ D'UNA ZONA 
D'ENSINISTRAMENT DE CANS DE 
CAÇA DINS EL VEDAT PM-11.092 

S.C. DE MONTUÏRI   
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DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

15-6-16 ALTRES INICI EXP. SANCIONADOR NÚM. 
CZ16/0053 

J.J. L. L.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

14-6-16 ALTRES PER RECONEIXEMENT DE 
RESPONSABILITAT I PAGAMENT 
ANTICIPAT NÚM, CZ15/0081 

J.A. B. R.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

15-6-16 ALTRES INICI  DE L'EXPEDIENT 
SANCIONADOR NÚM. CZ16/0052 

A. O. B.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

14-6-16 ALTRES INICI EXP. SANCIONADOR NÚM. 
CZ16/0050 

B.D. U.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

14-6-16 ALTRES INICI EXP. SANCIONADOR NÚM. 
CZ16/0029 

J N. M.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

11-6-16 ALTRES FINAL  EXP. SANCIONADOR NÚM. 
CZ15/0100 

J.S.C 60 

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

27-6-16 ALTRES FINAL  EXP. SANCIONADOR NÚM. 
CZ15/0093 

J. R. B. 451 

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

27-6-16 ALTRES FINAL  EXP. SANCIONADOR NÚM. 
CZ15/0062 

J. M. A.  511,1 

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

27-6-16 ALTRES FINAL  EXP. SANCIONADOR NÚM. 
CZ15/0061 

R. G. C. 962 

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

27-6-16 ALTRES FINAL  EXP. SANCIONADOR NÚM. 
CZ15/0050 

B. LL. A. 60 

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

27-6-16 ALTRES FINAL  EXP. SANCIONADOR NÚM. 
CZ15/0054 

J. P. B. 1285,5 

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

21-6-16 ALTRES NO INC.  EXP. SANCIONADOR 
NÚM. CZ16/0020 

S.A. M.M.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

21-6-16 ALTRES NO INC  EXP. SANCIONADOR 
NÚM. CZ16/0019 

F. V. V.   
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DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

14-7-16 ALTRES RECONEIXEMENT DE RESP.  
EXP. SANCIONADOR NÚM. 
CZ15/0102 

J. C. M. 451 

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

8-6-16 ALTRES SOL·LICITUD D'APROVACIÓ DEL 
PLA TÈCNIC DE CAÇA DE RÈGIM 
GENERAL 

A. M. M.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

3-6-16 ALTRES SOL·LICITUD D'APROVACIÓ DEL 
PLA TÈCNIC DE CAÇA DE RÈGIM 
GENERAL 

M. I. M.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

8-6-16 ALTRES SOL·LICITUD DE RENOVACIÓ 
DEL PLA TÈCNIC DE CAÇA DE 
RÈGIM GENERAL 

G. D. S.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

8-6-16 ALTRES SOL·LICITUD DE RENOVACIÓ 
DEL PLA TÈCNIC DE CAÇA DE 
RÈGIM GENERAL PM-10425 

M.S.V.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

8-7-16 ALTRES SOL·LICITUD DE RENOVACIÓ 
DEL PLA TÈCNIC DE CAÇA DE 
RÈGIM GENERAL PM-10443 

S. Q. G.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

14-6-16 ALTRES EN RELACIÓ A LA CREACIÓ DEL 
VEDAT DE CAÇA QUE ES 
DENOMINA BINIBONA 

S. V. S.    

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

17-7-16 ALTRES CANVI DE TITULAR DEL VEDAT 
PM-10.102 

GROEL S.L.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

27-6-16 ALTRES CANVI DE TITULAR DEL VEDAT 
PM-10,194 

R. R. H.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

27-6-16 ALTRES CANVI DE TITULAR DEL VEDAT 
PM-10,815 

JOAMAR RG INVWERSION S.L.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

27-6-16 ALTRES CANVI DE TITULAR DEL VEDAT 
PM-10,514 

J. P. O.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

9-6-16 ALTRES D'AMPLIACIÓ DEL  VEDAT PM-
10,366 

Mª A. M. R.    

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

14-6-16 ALTRES D'AMPLIACIÓ DEL  VEDAT PM-
10,822 

A. S. R.   
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DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

22-6-16 ALTRES D'AMPLIACIÓ DEL  VEDAT PM-
11.094 

A. S. R.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

22-6-16 ALTRES D'AMPLIACIÓ DEL  VEDAT PM-
11.221 

S.C. DE CAMPOS   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

28-6-16 ALTRES D'AMPLIACIÓ DEL  VEDAT PM-
10,547 

M. N. F.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

30-6-16 ALTRES D'AMPLIACIÓ DEL  VEDAT PM-
10,547 

M. N. F.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

30-6-16 ALTRES D'AMPLIACIÓ DEL  VEDAT PM-
12.181 

A. M. S.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

16-6-16 ALTRES SEGREGACIÓ DEL  VEDAT PM-
10,083 

S.C. DE SANT JOAN   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

15-6-16 ALTRES SEGREGACIÓ DEL  VEDAT PM-
10,929 

S. B. V.    

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

15-6-16 ALTRES SEGREGACIÓ DEL  VEDAT PM-
10,929 

S. B. V.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

5-7-16 ALTRES SEGREGACIÓ DEL  VEDAT PM-
11.170 

S.C. SA GUATLERA   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

4-7-16 ALTRES SEGREGACIÓ DEL  VEDAT PM-
11.362 

S.C. DE POLLENÇA   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

2-5-16 ALTRES Creació del Programa temporal de 
suport del Control Financer 
permanent del Consell de 
Mallorca i els seus organismes 
autònoms. 

?   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

2-5-16 DEVOLUCIÓ FIANÇA Devolució de la fiança Exp.: RCD 
046/2016 

ARIEN'S STUDY 780,3 

DIRECCIÓ INSULAR 
DE HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

2-5-16 DEVOLUCIÓ FIANÇA devolució de fiança Exp.: 047/2016 M.A. N.F. 592,8 
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DIRECCIÓ INSULAR 
DE HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

2-5-16 DEVOLUCIÓ FIANÇA devolució de fiança exp.: RCD 
051/2016 

Evolution Molinar, S.L. 6567,52 

DIRECCIÓ INSULAR 
DE HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

2-5-16 DEVOLUCIÓ FIANÇA Devolució fiança exp.: RCD 
265/2015 

M.F.M. 67,19 

DIRECCIÓ INSULAR 
DE HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

2-5-16 DEVOLUCIÓ FIANÇA Devolució fiança exp.: RCD 
050/2016 

A.B.M. 187,91 

DIRECCIÓ INSULAR 
DE HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

2-5-16 DEVOLUCIÓ FIANÇA devolució fiança exp.: RCD 
049/2016 

B.N.B. 188,56 

DIRECCIÓ INSULAR 
DE HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

2-5-16 ALTRES de la liquidació del cost del servei 
de control i seguiment de la 
prestació de la recollida selectiva 
de residus corresponent al mes 
de març 2016 ( zona 2) 

? 1869,44 

DIRECCIÓ INSULAR 
DE HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

2-5-16 ALTRES Liquidació de cost del servei de 
control i seguiment de la 
prestació de la recollida selectiva 
de residus corresponent al mes 
de març 2016 ( zona 1) 

? 2581,61 

DIRECCIÓ INSULAR 
DE HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

4-5-16 APROVACIÓ LIQUIDACIÓ relativa a l'aprovació de la 
liquidació de reintegrament de la 
bestreta corresponent al 50% de 
la subvenció concedida en el 
marc de la convocatòria de 
subvencions destinades a donar 
suport a programes de caire 
sociocultural dirigits a les 
persones majors,  any 2015 

l'associació de persones sordes 
de Palma de Mallorca 

1869,07 

DIRECCIÓ INSULAR 
DE HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

4-5-16 ORDENAR EL PAGAMENT 
DE FACTURES 

d'autorització, disposició i 
reconeixement de pagament 
d'obligacions derivades de la 
relació de factures Q/2016/856 
relativa a despeses del servei de 
Turisme. 

A.M.S. 5999,78 

DIRECCIÓ INSULAR 
DE HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

4-5-16 ORDENAR EL PAGAMENT 
DE FACTURES 

Autorització, disposició, 
reconeixement i pagament 
d'obligacions derivades de la 
relació de factures Q/2016/855 
relativa a despeses de Turisme. 

BTRAVEL TURISMO 
ACCESIBLE, SA 

349,29 

DIRECCIÓ INSULAR 
DE HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

4-5-16 ORDENAR EL PAGAMENT 
DE FACTURES 

Ordenar el pagament de la factura 
relativa a despeses del mes de 
març de 2016 del contracte del 
servei de suport a l'organització 
del programa "Jocs esportius 
escolars 2014/2015 i 2015/2016) 
del Consell de Mallorca 

BANCO MARE NOSTRUM 76891,06 

DIRECCIÓ INSULAR 
DE HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

4-5-16 ORDENAR EL PAGAMENT 
DE FACTURES 

Ordenar el pagament de les 
factures relatives a despeses dels 
mesos de gener i febrer de 2016 
del contracte del servei de suport 
a l'organització del programa 
"Jocs esportius escolars 2014/15 i 
2015/16" del Consell de Mallorca 

BANCO MARE NOSTRUM 104672,15 
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DIRECCIÓ INSULAR 
DE HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

5-5-16 AUTORITZAR I DISPOSAR 
UNA DESPESA 

Autorització d'una bestreta del 
50% de l'import total de la 
subvenció concedida a la 
federació de voleibol de les Illes 
Balears. 

Federació de Voleibol de les 
Illes Balears. 

12009,25 

DIRECCIÓ INSULAR 
DE HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

5-5-16 COMPENSACIÓ HORES 
FORMACIÓ 

Favorable a la proposta 
reconèixer el temps d'hores de 
formació sol·licitat. 

A. M. F.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

5-5-16 ORDENAR EL PAGAMENT 
DE FACTURES 

Autorització, disposició, 
reconeixement i pagament 
d'obligacions derivades la relació 
de factures Q/2016/905 despeses  
del servei de Tresoreria. 

? 110,83 

DIRECCIÓ INSULAR 
DE HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

6-5-16 ORDENAR EL PAGAMENT 
DE FACTURES 

Autorització, disposició, 
reconeixement i pagament 
d'obligacions derivades de la 
relació de factures Q/2016/886 
relativa a despeses del servei de 
turisme. 

? 7235,8 

DIRECCIÓ INSULAR 
DE HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

9-5-16 ORDENAR EL PAGAMENT 
DE FACTURES 

Ordre d'abonament de 87.500,00 a 
favor de la Fundació Casa Museu 
Llorenç Villalonga, Pare Ginard i 
Blai Bonet. 

Fundació Casa Museu Llorenç 
Villalonga, Pare Ginard i Blai 
Bonet. 

87500 

DIRECCIÓ INSULAR 
DE HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

9-5-16 ORDENAR EL PAGAMENT 
DE FACTURES 

Autoritzar, disposar, reconèixer i 
liquidar l'obligació i ordenar que 
es faci el pagament per 
percentatge de descompte de TPV 

CAIXABANK, SA 574,15 

DIRECCIÓ INSULAR 
DE HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

10-5-16 CONCESSIÓ BESTRETA de concessió d'una bestreta de 
100% de l'aportació econòmica, 
anual i ordinària de l'any 2016 

Institut d'Estudis Baleàrics 9000 

DIRECCIÓ INSULAR 
DE HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

11-5-16 ALTRES liquidació dels anuncis de licitació 
del contracte del servei 
d'ambulàncies per a les activitats i 
els esdeveniments esportius 
realitzats a Mallorca en 2016 en 
els que col·laborarà mitjançant 
subvenció en espècie. 

Servicios Sociosanitarios, SL 157,36 

DIRECCIÓ INSULAR 
DE HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

11-5-16 ORDENAR EL PAGAMENT 
DE FACTURES 

autorització i pagament 
d'obligacions derivades de la 
relació de factures Q/2016/939 
relatiu a despeses de turisme. 

Canon España, S.A. 175,34 

DIRECCIÓ INSULAR 
DE HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

11-5-16 APROVACIÓ LIQUIDACIÓ Liquidació per al pagament de la 
redacció del projecte: " 
Adequació i supressió de barreres 
arquitectòniques del centre 
cultural Guillem Cifre de Colonya" 
de l'Ajuntament de Pollença. 

centre cultural Guillem Cifre de 
Colonya. 

5915,9 

DIRECCIÓ INSULAR 
DE HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

12-5-16 DESPESES DE 
MANUTENCIÓ 

inclusió en la nòmina de despeses 
per desplaçament i dietes. ( 
València 4 i 5  de maig 2016) 

C.C.B. 184,6 

DIRECCIÓ INSULAR 
DE HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

12-5-16 CONCESSIÓ BESTRETA Concessió de bestreta del 100% 
de l'import de l'aportació 
econòmica, anual i ordinària de 
l'any 2016 a favor de la Institució 
Pública Antoni M. Alcover. 

la Institució Pública Antoni M. 
Alcover 

60000 
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DIRECCIÓ INSULAR 
DE HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

12-5-16 INICIAR EXPEDIENT del Conseller Executiu 
d'Economia i Hisenda d'inici de 
l'expedient de la convocatòria de 
subvencions per a fomentar la 
realització d'esdeveniments 
socials, culturals, i esportius 
destinats a la promoció del 
comerç local  i/o dels valors 
turístics de l'illa de Mallorca per a 
l'any 2016 

? 250000 

DIRECCIÓ INSULAR 
DE HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

16-5-16 AUTORITZACIÓ 
CONTRACTE FACTORING 

Autorització de contracte de 
Factoring. 

KLÜH LINAER SA    

DIRECCIÓ INSULAR 
DE HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

17-5-16 ALTRES de liquidació del preu públic per la 
utilització d'instal·lacions del 
poliesportiu Sant Ferran per 
centres d'ensenyament de 
primària o secundària per a la 
realització de classes d'educació 
física corresponents a 
l'ensenyament formal durant el 
període comprés entre 1 al 30 
d'abril 2016 

Sociedad cooperativa Educativa 
Manjón. 

732 

DIRECCIÓ INSULAR 
DE HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

18-5-16 ORDENAR EL PAGAMENT 
DE FACTURES 

Obligació i ordenació pagament 
préstec Consell de Mallorca amb 
entitats financeres. 

BANCO BILBAO VIZCAYA 
ARGENTARIA, SA 

260880,75 

DIRECCIÓ INSULAR 
DE HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

18-5-16 ORDENAR EL PAGAMENT 
DE FACTURES 

Autorització, disposició, 
reconeixement d'obligació i 
ordenació de pagament de 
préstec CIM a entitats financeres. 

BANCO BILBAO VIZCAYA 
ARGENTARIA, SA 

14011,65 

DIRECCIÓ INSULAR 
DE HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

18-5-16 ORDENAR EL PAGAMENT 
DE FACTURES 

Autorització, disposició, 
reconeixement d'obligació i 
ordenació de pagament del 
préstec CIM amb entitats 
financeres. 

Bankia SA 12344,63 

DIRECCIÓ INSULAR 
DE HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

18-5-16 ORDENAR EL PAGAMENT 
DE FACTURES 

Resolució obligació i ordenació 
pagament préstec CIM amb 
entitats financeres. 

Bankia, SA 266666,67 

DIRECCIÓ INSULAR 
DE HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

18-5-16 ORDENAR EL PAGAMENT 
DE FACTURES 

Pagament d'obligacions derivades 
de la relació de factures 
Q/20016/585 

? 4700,01 

DIRECCIÓ INSULAR 
DE HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

18-5-16 CONCESSIÓ BESTRETA Reconeixement d'una bestreta del 
100% de l'aportació. 

Fundació Castell d 'Alaró  3005 

DIRECCIÓ INSULAR 
DE HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

19-5-16 ALTRES Ordenament del pagament del 
reconeixement extrajudicial de 
crèdits del Departament de 
Participació Ciutadana i 
Presidència, any 2015 

? 60121,75 

DIRECCIÓ INSULAR 
DE HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

19-5-16 ALTRES Consignació interessos 
corresponents a l'expropiació 
forçosa CM-32, finca 27A de Petra. 

? 0,42 
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DIRECCIÓ INSULAR 
DE HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

18-5-16 NOMENAMENT 
REPRESENTANTS 

Nomenament vocal de la Ponència 
Tècnica d'Artesania art. 42 
quinquies 1.c 

D.M.T.O.   

DIRECCIÓ INSULAR 
DE HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

18-5-16 ALTRES Per comissió de l'Aval del Pla per 
al desenvolupament del Pla de 
competitivitat turística Mallorca 
Diversa - Artà sorprèn. 

? 571,62 

DIRECCIÓ INSULAR 
DE HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

19-5-16 CONCESSIÓ BESTRETA Per concedir una bestreta del 
100% de l'aportació dinerària 
pressupostada per al 2016 

Consorci Eurolocal- Mallorca 135000 

DIRECCIÓ INSULAR 
DE HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

19-5-16 ALTRES Liquidació dels anuncis de 
licitació del contracte de servei 
per donar suport a l'organització 
del programa Esports per Tothom 
entre maig 2016 a abril 2017 

? 163,18 

DIRECCIÓ INSULAR 
DE HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

19-5-16 AUTORITZACIÓ ESPECIAL 
DE CIRCULACIÓ 

Liquidació provisional a Cruceros 
de Mallorca SL de la taxa d'accés 
al parc de la Dragonera 
corresponents al mesos de març i 
abril de 2016 

Cruceros de Mallorca SL 155 

DIRECCIÓ INSULAR 
DE HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

19-5-16 AUTORITZACIÓ ESPECIAL 
DE CIRCULACIÓ 

Liquidació provisional a Cruceros 
Margarita C.B. de la taxa d'accés 
al Parc de la Dragonera 
corresponents als mesos de 
febrer, març i abril 2016 

Cruceros Margarita C.B. 1783 

DIRECCIÓ INSULAR 
DE HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

19-5-16 ALTRES Ordre pagament reconeixement 
extrajudicial crèdit Departament 
d'Economia i Hisenda 2014 i 2015 

? 17687,22 

DIRECCIÓ INSULAR 
DE HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

19-5-16 APROVACIÓ LIQUIDACIÓ Aprovació de la  liquidació del 
preu públic pel control de qualitat 
de les obres públiques a les 
carreteres. 

UTE EIX CENTRAL 1816,88 

DIRECCIÓ INSULAR 
DE HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

20-5-16 CONCESSIÓ BESTRETA D'aprovació de compte justificatiu 
de bestretes de caixa fixa. 

Recaptació del CIM 71,71 

DIRECCIÓ INSULAR 
DE HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

20-5-16 APROVACIÓ LIQUIDACIÓ Obligació de pagament de Costes 
Judicials a l'entitat MALLA, SA 

? 500 

DIRECCIÓ INSULAR 
DE HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

20-5-16 APROVACIÓ LIQUIDACIÓ Obligació del pagament de Costes 
Judicials a l'entitat Explotaciones 
Agroturísticas de Mallorca, SL 

? 4000 

DIRECCIÓ INSULAR 
DE HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

23-5-16 ALTRES Rectificació de la resolució del 
conseller d'Economia i Hisenda de 
20 abril 2016 de pagament de 
reconeixement extrajucial de 
crèdits del Departament de 
Desenvolupament Local. 

? 1741,48 
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DIRECCIÓ INSULAR 
DE HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

19-5-16 ORDENAR EL PAGAMENT 
DE FACTURES 

Proposta - Resolució de 
reconeixement i liquidació de 
l'obligació i ordenació pagament 
préstec CIM amb entitats 
financeres. 

BANCA MARCH, SA 100000 

DIRECCIÓ INSULAR 
DE HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

19-5-16 ORDENAR EL PAGAMENT 
DE FACTURES 

Proposta- Resolució de 
reconeixement i liquidació de 
l'obligació i ordenació pagament 
préstec CIM amb entitats 
financeres. 

BANCA MARCH, SA 50000 

DIRECCIÓ INSULAR 
DE HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

19-5-16 ORDENAR EL PAGAMENT 
DE FACTURES 

Proposta- Resolució de 
reconeixement i liquidació de 
l'obligació i ordenació pagament 
préstec CIM amb entitats 
financeres. 

CAIXABANK 200000 

DIRECCIÓ INSULAR 
DE HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

23-5-16 ORDENAR EL PAGAMENT 
DE FACTURES 

Autorització, pagament 
d'obligacions derivades de la 
relació de factures Q/2016/955 
relativa a despeses de Turisme. 

CANON ESPAÑA SA 1117,25 

DIRECCIÓ INSULAR 
DE HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

23-5-16 APROVAR PROJECTE Aprovació de les bases i la 
convocatòria pública de la V 
Edició dels Premis d'Artesania de 
Mallorca 2016 

? 7000 

DIRECCIÓ INSULAR 
DE HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

24-5-16 ORDENAR EL PAGAMENT 
DE FACTURES 

Autorització, disposició 
reconeixement i pagament 
d'obligacions derivades de la 
relació de factures Q/2016/1077 

? 589,13 

DIRECCIÓ INSULAR 
DE HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

24-5-16 ORDENAR EL PAGAMENT 
DE FACTURES 

Autorització, disposició 
reconeixement i pagament 
d'obligacions derivades de la 
relació de factures Q/2016/1076 

? 206,42 

DIRECCIÓ INSULAR 
DE HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

24-5-16 ORDENAR EL PAGAMENT 
DE FACTURES 

Autorització, disposició 
reconeixement i pagament 
d'obligacions derivades de la 
relació de factures Q/2016/1077 

? 64,38 

DIRECCIÓ INSULAR 
DE HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

24-5-16 ORDENAR EL PAGAMENT 
DE FACTURES 

Autorització, disposició 
reconeixement i pagament 
d'obligacions derivades de la 
relació de factures Q/2016/503 

? 3384,15 

DIRECCIÓ INSULAR 
DE HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

24-5-16 APROVACIÓ LIQUIDACIÓ Aprova la liquidació del preu 
públic pel control de qualitat de 
les obres públiques a les 
carreteres. 

UTE EIX CENTRAL 813,35 

DIRECCIÓ INSULAR 
DE HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

24-5-16 APROVACIÓ LIQUIDACIÓ Aprovació liquidació del preu 
públic pel control de qualitat de 
les obres a les carreteres. 

VIAS Y CONSTRUCCIONES, SA 2636,69 

DIRECCIÓ INSULAR 
DE HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

24-5-16 APROVACIÓ LIQUIDACIÓ Aprovació liquidació del preu 
públic pel control de qualitat de 
les obres públiques a les 
carreteres. 

OBRASCON HUARTE LAIN, SA 748,76 

DIRECCIÓ INSULAR 
DE HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

24-5-16 APROVACIÓ LIQUIDACIÓ Aprovació liquidació del preu 
públic pel control de qualitat de 
les obres públiques a les 
carreteres. 

MELCHOR MASCARO, SA 1755,38 
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DIRECCIÓ INSULAR 
DE HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

24-5-16 APROVACIÓ LIQUIDACIÓ Aprovació liquidació del preu 
públic pel control de qualitat de 
les obres públiques a les 
carreteres. 

UTE EIX PONENT-LLEVANT  413,67 

DIRECCIÓ INSULAR 
DE HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

24-5-16 APROVACIÓ LIQUIDACIÓ Aprovació liquidació del preu 
públic pel control de qualitat de 
les obres públiques a les 
carreteres. 

ACSA, OBRAS E 
INFRAESTRUCTURES, SA 

813,35 

DIRECCIÓ INSULAR 
DE HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

20-5-16 ALTRES Ordenament del pagament del 
reconeixement extrajudicial de 
crèdit de l'any 2015 corresponent 
a factures de serveis prestats al 
departament de Medi Ambient. 

? 65807,65 

DIRECCIÓ INSULAR 
DE HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

20-5-16 APROVACIÓ LIQUIDACIÓ Aprovació liquidació provisional a 
Armadores de Paguera, SL de la 
taxa d'accés al parc de la 
Dragonera corresponents al 
mesos de març i abril de 2016 

? 299 

DIRECCIÓ INSULAR 
DE HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

24-5-16 ORDENAR EL PAGAMENT 
DE FACTURES 

Obligació i ordenació pagament 
préstec Consell de Mallorca amb 
entitats financeres. 

BANCO BILBAO VIZCAYA, SA 375000 

DIRECCIÓ INSULAR 
DE HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

24-5-16 ALTRES Ordre de pagament del 
reconeixement extrajudicial de 
crèdits corresponents als 
exercicis: 2010, 2012, 2013, 2014 i 
2015 del Departament de 
Modernització i F. Pública. 

? 68511,57 

DIRECCIÓ INSULAR 
DE HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

25-5-16 ALTRES Ordenar el pagament de les 
factures de reconeixement 
extrajudicial de crèdits 
corresponents al 2015RECC55.01 
del Departament de Territori i 
Infraestructures. 

? 18029,97 

DIRECCIÓ INSULAR 
DE HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

25-5-16 ALTRES de classificació de les 
proposicions i requeriment de 
documentació del contracte de 
subministrament de material de 
marxandatge per fer publicitat de 
la pàgina web oficial d'informació 
turística infomallorca.net, 
mitjançant procediment obert i 
tramitació ordinària. 

? 2157,48 

DIRECCIÓ INSULAR 
DE HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

26-5-16 JUSTIFICACIÓ BESTRETA 
CAIXA FIXA 

Justificació de la bestreta de caixa 
fixa J/2016/73 

? 203,43 

DIRECCIÓ INSULAR 
DE HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

27-5-16 INCLUSIÓ NÒMINA PER 
DIETES 

inclusió en la nòmina 
d'indemnitzacions per raó del 
servei les despeses ocasionades 
per assistir a Ferie for Alle que va 
tenir lloc a Herning (Dinarmarca) 
del dia 26 al 28 de febrer de 2016 

J.M.M.L. 38,52 

DIRECCIÓ INSULAR 
DE HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

27-5-16 ORDENAR EL PAGAMENT 
DE FACTURES 

Autorització, disposició, 
reconeixement i pagament 
d'obligacions derivades de la 
relació de factures Q/2016/640 
relativa a despeses de Turisme. 

? 1707,98 

DIRECCIÓ INSULAR 
DE HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

27-5-16 ORDENAR EL PAGAMENT 
DE FACTURES 

Autorització, disposició, 
reconeixement d'obligació de 
pagament Consell de Mallorca 
amb entitats financeres. 

CAIXABANK 14187,11 
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DIRECCIÓ INSULAR 
DE HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

27-5-16 AUTORITZACIÓ 
ASSISTÈNCIA CURSOS 

Autorització de l'assistència de 
personal del Dep. d'Economia i 
Hisenda al Curs de Recursos 
Humans- Cosital ( 1 de juny 2016) 

Personal del Consell de 
Mallorca. 

  

DIRECCIÓ INSULAR 
DE HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

30-5-16 ALTRES relatiu a la cessió de drets de 
cobrament de l'IMAS a favor del 
CIM. 

Ajuntament de Calvià. 1767376,89 

DIRECCIÓ INSULAR 
DE HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

30-5-16 ORDENAR EL PAGAMENT 
DE FACTURES 

Autorització, disposició, 
reconeixement d'obligació i 
ordenació de pagament préstec 
Consell de Mallorca amb entitats 
financeres. 

DEXIA SABADELL, SA 57873,47 

DIRECCIÓ INSULAR 
DE HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

30-5-16 ORDENAR EL PAGAMENT 
DE FACTURES 

Autorització, disposició, 
reconeixement d'obligació i 
ordenació de pagament préstec 
Consell de Mallorca amb entitats 
financeres. 

CAIXABANK SA 167932,87 

DIRECCIÓ INSULAR 
DE HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

30-5-16 ORDENAR EL PAGAMENT 
DE FACTURES 

Autorització, disposició, 
reconeixement d'obligació i 
ordenació de pagament préstec 
Consell de Mallorca amb entitats 
financeres. 

DEIXIA SABADELL SA 375000 

DIRECCIÓ INSULAR 
DE HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

30-5-16 ORDENAR EL PAGAMENT 
DE FACTURES 

Autorització, disposició, 
reconeixement d'obligació i 
ordenació de pagament préstec 
Consell de Mallorca amb entitats 
financeres. 

DEIXIA SABADELL SA 250000 

DIRECCIÓ INSULAR 
DE HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

30-5-16 DEVOLUCIÓ INGRESSOS de devolució d'ingrés indegut. 
exp.: 111-14-CA-111 

M.S.A. 22,86 

DIRECCIÓ INSULAR 
DE HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

31-5-16 ORDENAR EL PAGAMENT 
DE FACTURES 

Autorització, pagament 
d'obligacions derivades de la 
relació de factures Q/2016/1084 
relativa a despeses de Turisme. 

? 245,92 

DIRECCIÓ INSULAR 
DE HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

31-5-16 ORDENAR EL PAGAMENT 
DE FACTURES 

Autorització, pagament 
d'obligacions derivades de la 
relació de factures Q/2016/1131 
relativa a despeses de Turisme. 

? 382,8 

DIRECCIÓ INSULAR 
DE HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

31-5-16 ORDENAR EL PAGAMENT 
DE FACTURES 

Autorització, pagament 
d'obligacions derivades de la 
relació de factures Q/2016/1133 
relativa a despeses de Turisme. 

? 383,4 

DIRECCIÓ INSULAR 
DE HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

31-5-16 ORDENAR EL PAGAMENT 
DE FACTURES 

Autorització, pagament 
d'obligacions derivades de la 
relació de factures Q/2016/1134 
relativa a despeses de servei 
d'Hisenda. 

? 255,47 

DIRECCIÓ INSULAR 
DE HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

31-5-16 ORDENAR EL PAGAMENT 
DE FACTURES 

Autorització, disposició, 
reconeixement d'obligació i 
ordenació de pagament  de 
préstec Consell de Mallorca amb 
entitats financeres. 

CAIXABANK SA 8784,99 

DIRECCIÓ INSULAR 
DE HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

31-5-16 DEVOLUCIÓ FIANÇA Devolució fiança de l'exp.: 
054/2016 

A.M.P.C 66,11 
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DIRECCIÓ INSULAR 
DE HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

31-5-16 DEVOLUCIÓ FIANÇA Devolució fiança de l'exp.: 
056/2016 

BANCO POPULAR ESPAÑOL SA 162,56 

DIRECCIÓ INSULAR 
DE HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

31-5-16 DEVOLUCIÓ FIANÇA Devolució fiança de l'exp.: 
055/2016 

M.J.J.E. 854 

DIRECCIÓ INSULAR 
DE HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

31-5-16 DEVOLUCIÓ FIANÇA Devolució fiança de l'exp.: 
062/2016 

CALA MILLOR NOU, SL 2666,03 

DIRECCIÓ INSULAR 
DE HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

31-5-16 DEVOLUCIÓ FIANÇA Devolució fiança de l'exp.: 
061/2016 

FINCAS LA TURIA, SLU 3140,71 

DIRECCIÓ INSULAR 
DE HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

31-5-16 DEVOLUCIÓ FIANÇA Devolució fiança de l'exp.: 
057/2016 

B.Y.R. 1097,84 

DIRECCIÓ INSULAR 
DE HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

31-5-16 DEVOLUCIÓ FIANÇA Devolució fiança de l'exp.: 
058/2016 

F.J.LL. 165,76 

DIRECCIÓ INSULAR 
DE HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

31-5-16 DEVOLUCIÓ FIANÇA Devolució fiança de l'exp.: 
059/2016 

FINCAS LA TURIA, SLU 786,8 

DIRECCIÓ INSULAR 
DE HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

31-5-16 DEVOLUCIÓ FIANÇA Devolució fiança de l'exp.: 
060/2016 

FINCAS LA TURIA  SLU 1250,11 

DIRECCIÓ INSULAR 
DE HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

31-5-16 DEVOLUCIÓ FIANÇA Devolució fiança de l'exp.: 
070/2016 

CESGARDEN SL 109027,96 

DIRECCIÓ INSULAR 
DE HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

31-5-16 DEVOLUCIÓ FIANÇA Devolució fiança de l'exp.: 
069/2016 

B.F.G. 1948,23 

DIRECCIÓ INSULAR 
DE HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

31-5-16 DEVOLUCIÓ FIANÇA Devolució fiança de l'exp.: 
068/2016 

APARTAMENTOS PABISA 
ORLANDO, SLU 

558,13 

DIRECCIÓ INSULAR 
DE HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

31-5-16 DEVOLUCIÓ FIANÇA Devolució fiança de l'exp.: 
067/2016 

M.S.LL. 408,03 

DIRECCIÓ INSULAR 
DE HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

31-5-16 DEVOLUCIÓ FIANÇA Devolució fiança de l'exp.: 
072/2016 

COMUNIDAD DE 
PROPIETARIOS RIOS DEL 
NORTE 

22,22 



 288 

DIRECCIÓ INSULAR 
DE HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

31-5-16 DEVOLUCIÓ FIANÇA Devolució fiança de l'exp.: 
071/2016 

ALCUDIA 2000, SL 1800,35 

DIRECCIÓ INSULAR 
DE HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

31-5-16 APROVACIÓ LIQUIDACIÓ Liquidació del cost del servei de 
control i seguiment de la 
prestació de la recollida selectiva 
de residus corresponent al mes 
d'abril 2016 ( zona 1) 

UTE 024/1000009 2695,41 

DIRECCIÓ INSULAR 
DE HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

31-5-16 APROVACIÓ LIQUIDACIÓ Liquidació del cost del servei de 
control i seguiment de la 
prestació de la recollida selectiva 
de residus corresponent al mes 
d'abril 2016 ( zona 2) 

UTE 024/1000010 2033,38 

DIRECCIÓ INSULAR 
DE HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

31-5-16 AUTORITZAR I DISPOSAR 
UNA DESPESA 

d' autorització d'una bestreta de 
50% de l'import total de la 
subvenció concedida a la 
Federació d'Atletisme de les Illes 
Balears. 

Federació d'Atletisme de les 
Illes Balears. 

11250,24 

DIRECCIÓ INSULAR 
DE HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

31-5-16 AUTORITZAR I DISPOSAR 
UNA DESPESA 

d' autorització d'una bestreta de 
50% de l'import total de la 
subvenció concedida a la 
Federació Balear de Taekwondo. 

Federació Balear de Taekwondo. 4594,5 

DIRECCIÓ INSULAR 
DE HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

25-5-16 ORDENAR EL PAGAMENT 
DE FACTURES 

Pagament d'obligacions derivades 
de la relació de factures 
Q/2016/978 

? 87,85 

DIRECCIÓ INSULAR 
DE HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

23-5-16 ORDENAR EL PAGAMENT 
DE FACTURES 

Ordenació del pagament del 
préstec del CIM amb entitats 
financeres. 

CAIXABANK 478647,48 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

22-6-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per escomesa línia 
elèctrica a la Ma-6014 exp. 
563/2016 

Sr. J.J.M.R.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

20-6-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per tancament de finca a la 
Ma-19a exp. 541/2016 

GASOLINERES LLUCMAJOR   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

20-6-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per reparació d'aljub a la 
Ma-10 exp. 539/2016 

Sr. J.P.S.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

17-6-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per construcció 
d'habitatge a la Ma-6031 exp. 
573/2016 

Sra. M.A.M.   



 289 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

21-6-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per tancament de finca a la 
Ma-15 exp. 533/2016 

Sra. M.A.B.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

21-6-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per tancament amb reixeta 
a la Ma-3100 exp. 638/2016 

Sra. M.C.R.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

21-6-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per fer jardinera a la Ma-
4012 exp. 478/2016 

Sra. M.A.A.M.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

12-5-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per reparació de 
tancament a la Ma-1015 exp. 
400/2016 

Sr. J.L.L.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

12-5-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per llevar tram de paret a 
la Ma-2121 

Sr. F.L.R.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

13-5-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per tancament de finca a la 
Ma-3120 exp. 331/2016 

Sr. D.B.F.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

13-5-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per projecte ruta 
cicloturista a la Ma-12 exp. 
427/2016 

AJ. SANTA MARGALIDA   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

17-5-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per reparació de paret a la 
Ma-2031 exp. 1032/2015 

Sr. B.C.G.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

4-5-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Abonament factura 1a certificació 
exp. 15/15 

CONSTRUCCIONES LLULL 
SASTRE, SA 

55158,66 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

6-5-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Abonament factura 48a 
certificació exp. contrac. 26/11 

UTE TUNELES 6727,52 
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DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

25-5-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per reparació a la Ma-3030 
exp. 465/2016 

Sr. M.P.C.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

30-5-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per instal·lació de mirall a 
la Ma-505/2016 

Sr. J.V.B.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

31-5-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per reparació de marge a 
la Ma-10 exp. 518/2016 

Sr. J.B.G.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

31-5-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per fer accés a la Ma-3021 
exp. 481/2016 

Sr. G.R.A.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

31-5-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per ampliació d'entrada a 
finca a la Ma-3201 exp. 474/2016 

Sr. A.O.A.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

31-5-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per posar barreres a accés 
a la Ma-13 exp. 491/2016 

Sr. A.S.G.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

31-5-16 APROVAR EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ 

Aprovar exp. de contractació ref. 
8/2016 

.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

1-6-16 ALTRES Desestimació de reclamació de 
responsabilitat patrimonial ref. RP 
4/2015 

PLUS ULTRA SEGUROS   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

30-5-16 ADJUDICACIÓ EXPEDIENT 
DE CONTRACTACIÓ 

Adjudicació Contracte exp. 
27/2015 

VIAS Y CONSTRUCCIONES, SA 1171374,02 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

3-6-16 MODIFICACIÓ DE LA 
RESOLUCIÓ 

Resolució expedient de 
modificació núm. 1 servei 
d'assistència tècnica exp. 
6/2013/F/01/05 

TYPSA 222640 
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DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

31-5-16 ADJUDICACIÓ EXPEDIENT 
DE CONTRACTACIÓ 

Adjudicació de contracte menor 
de servei exp. 16M03055 

CIMAR INGENIERIA, SL 5808 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

31-5-16 ALTRES Requeriment de pagament de les 
despeses derivades de publicació 
al BOIB exp. Contrac. 27/2015 

VIAS Y CONSTRUCCIONES, SA 261,7 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

19-5-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Proposta de resolució de 
reconeixement de l'obligació 2a i 
darrera factura exp. 15M02455 

G-SIX INTERNATIONAL 
ENGINEERING, SL 

21175 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

30-5-16 INCLUSIÓ NÒMINA PER 
DIETES 

Inclusió en la nòmina per 
despeses derivades assistència a 
curs Sr. M.A.L. 

Sr. M.A.L. 129,86 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

1-6-16 ALTRES Resolució relativa a peça 
incidental 44/2016 exp. CM-77 

ARAOS BALEAR, SA   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

30-5-16 CATALOGACIÓ VEHICLE 
HISTÒRIC 

Catalogació vehicle històric amb 
núm. de bastidor 1822837209 Sr. 
J.F.S. 

Sr. J.F.S.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

6-6-16 AUTORITZACIÓ ESPECIAL 
DE CIRCULACIÓ 

Autorització especial de circulació 
per la Ma-1022 exp. 550/2016 

Sr. M.O.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

1-6-16 ALTRES Resolució relativa a la peça 
incidental 46/2016 finca 3 exp. CM-
77 

ARAOS BALEAR, SL   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

1-6-16 ALTRES Resolució relativa a la peça 
incidental 45/2016 finca 2 exp. CM- 
77 

ARAOS BALEAR, SL   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

9-6-16 ALTRES Resolució a la sol·licitud d'RP 
relativa a finca 28 exp. CM-61-
MFII-CAIB 

.   
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DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

3-6-16 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

Inclusió en la nòmina despeses 
assistència a obres per part de la 
Sra. I.P.S. 

Sra. I.P.S. 107,76 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

6-6-16 COMPENSACIÓ HORES 
FORMACIÓ 

Compensació de 30 hores de 
formació a la Sra. M.C.T.A. 

Sra. M.C.T.A.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

30-5-16 COMPENSACIÓ HORES 
FORMACIÓ 

Compensació de 16 hores de 
formació al Sr. M.M.F. 

Sr. M.M.F.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

2-6-16 APROVAR PLA 
SEGURETAT I SALUT EN 
OBRES 

Aprovació Pla Seg. i Salut exp. 
21/2015 

VOPSA   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

9-6-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Aprovació preu just per mutu 
acord i ADO finca 24 exp. CM-57 

Sr. G.R.B. i altres 1207,25 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

10-6-16 AUTORITZACIÓ ESPECIAL 
DE CIRCULACIÓ 

Autorització especial circulació 
per la ctra. Ma-2210 exp. 547/2016 

Sr. J.V.T.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

13-6-16 AUTORITZACIÓ ESPECIAL 
DE CIRCULACIÓ 

Autorització especial de circulació 
per la Ma-1021 o Ma-1022 exp. 
595/2016 

AGLOMSA   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

19-5-16 DEVOLUCIÓ FIANÇA Devolució de fiança definitiva per 
obres exp. 16/14 

AGLOMSA 70339,11 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

20-5-16 APROVACIÓ INICI EXP. 
CONTRACTACIÓ 

Aprovació inicial exp. 
contractació ref. 15-26.0-ML 

. 1700830,91 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

20-5-16 ADJUDICACIÓ EXPEDIENT 
DE CONTRACTACIÓ 

Aprovació projecte obres 
d'instal·lació de xarxa d'hidrants 
contra incendis al Túnel de Sóller 

.   
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DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

19-5-16 ALTRES 2a prorroga exp. contractació ref. 
2/2015-M1 

VIAS Y CONSTRUCCIONES, SA 3023434,89 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

19-5-16 INADMISSIÓ SOL·LICITUD 
O RECURS 

Inadmissió a tràmit de la 
sol·licitud d'inici del procediment 
ref. RP 44/2015 

.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

19-5-16 CERTIFICACIÓ OBRA Aprovació certificació final obra 
exp. 24/2014-M1 

EMPRESA DE ESTABILIZACION 
GEOTALUD, SL 

1265225,1 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

9-5-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Abonament factura 57a 
certificació exp. 37/10 

VIABAL MANTENIMENT I 
CONSERVACIO, SA 

0 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

11-5-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Abonament factura 57a 
certificació exp. 36/10 

VIABAL MANTENIMENT I 
CONSERVACIO, SA 

0 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

11-5-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Abonament factura 58a 
certificació exp. 36/10 

VIABAL MANTENIMENT I 
CONSERVACIO, SA 

0 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

9-5-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Abonament factura 58a 
certificació exp. 37/10 

VIABAL MANTENIMENT I 
CONSERVACIO, SA 

0 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

5-5-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Reconeixement de l'obligació 2a 
factura contracte menor de servei 
exp. 16M01255 

LIMPIEZAS CANDOR, SL 2601,5 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

18-5-16 REQUERIMENT 
SUBSANACIÓ ERRADES 

Requeriment esmena recurs 
d'alçada en relació al procediment 
ref. ES 2/2014 

PERLAS ORQUIDEA, SA   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

17-5-16 DEVOLUCIÓ FIANÇA Devolució de fiança definitiva per 
obra exp. 6/14 

AMER E HIJOS, SA 32106 
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DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

16-5-16 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

Desestimació reclamació ref. RP 
6/2015 

Sra. K.P.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

17-5-16 CERTIFICACIÓ OBRA Aprovació certificació final obra 
exp. 29/2014 

ACSA 298840 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

29-3-16 ADJUDICACIÓ EXPEDIENT 
DE CONTRACTACIÓ 

Adjudicació contracte menor exp. 
16M01455 

EL CORTE INGLES, SA 10467,82 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

16-5-16 INICIAR EXPEDIENT Inici expedient contractació ref. 
10/2016 

.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

16-5-16 AUTORITZACIÓ 
ASSISTÈNCIA CURSOS 

Autorització per assistència a 
curs Sr. B.F.C. 

Sr. B.F.C.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

16-5-16 AUTORITZACIÓ 
ASSISTÈNCIA CURSOS 

Autorització assistència a curs del 
Sr. S.E.F. 

Sr. S.E.F.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

11-5-16 CATALOGACIÓ VEHICLE 
HISTÒRIC 

Catalogació de vehicle històric 
amb núm. bastidor Z25251 Sr. 
M.T.S. 

Sr. M.T.S.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

21-6-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Relació de factures amb 
referència núm. 
79/45300/20160430. 

? 1053,91 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

23-6-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Relació de factures amb 
referència núm. 
79/45300/2016050100. 

? 143,53 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

23-6-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Relació de factures amb 
referència núm. 
79/45300/2016050500. 

? 566,37 
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DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

21-6-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Relació de factures amb 
referència núm. 
79/45300/2016042900. 

? 860 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

28-6-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Relació de factures amb 
referència núm. 
79/45300/20160503. 

? 587,88 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

28-6-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Relació de factures amb 
referència núm. 
79/45300/20160502. 

? 1880,68 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

30-5-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Reconeixement obligació 
contractació menor servei exp. 
16M03255 

PILOTAJES Y OBRAS 
MARITIMAS BALEARES, SL 

1348,06 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

13-6-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Reconèixer obligació 3a factura 
contracte menor exp. 16M01255 

LIMPIEZAS CANDOR, SL 2601,5 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

13-6-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Reconeixement obligació 3a i 
darrera factura exp. 14M01655 

GRUSAMAR,  9680 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

31-5-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Proposta de resolució de 
reconeixement de l'obligació 
contracte menor exp. 16M02255 

CANON ESPAÑA, SA 1376,98 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

16-6-16 INICIAR EXPEDIENT Inici expedient contractació ref. 
12/2016 

.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

3-6-16 ADJUDICACIÓ EXPEDIENT 
DE CONTRACTACIÓ 

Adjudicació exp. contractació ref. 
16M03455 

EMPRESA DE ESTABILIZACION 
GEOTALUD, SL 

3316,61 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

31-5-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Reconèixer obligació exp. 
contrac. 16M00155 LOT 1 

BUSQUETS UNIFORMITA, SLU 15036,27 
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DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

3-6-16 ADJUDICACIÓ EXPEDIENT 
DE CONTRACTACIÓ 

Adjudicació de contracte menor 
exp. 16M03355 

CENTRO DE ESTUDIO Y 
CONTROL DEL RUIDO, SL 

6655 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

26-5-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Abonament factura 2a certificació 
exp. 15/15  

INFRAESTRUCTURAS 
CONELSAN, SA 

43826,33 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

4-5-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Abonament factura 1a certificació 
exp. 15/15 

ELSAMEX, SA 39188,51 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

18-5-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Abonament factura 2a certificació 
exp. 15/15 

MELCHOR MASCARO, SAU 2036009,84 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

23-5-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Abonament factura 9a Certificació 
exp. 02/15-M1 

VIAS Y CONSTRUCCIONES, SA 83150,95 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

23-5-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Abonament factura 2a certificació 
exp. 15/15 zones 1 a 8 Lot 6 

AGLOMSA 90977,75 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

19-5-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ  Abonament factura  2a 
certificació exp. 15/15 zones 1 a 8 
Lot 4 

MATIAS ARROM BIBILONI, SL 77678,55 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

23-5-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Abonament factura 2a certificació 
exp. 15/15 zones 1 a 8 Lot 3 

ACEINSA MOVILIDAD, SA 45664,65 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

31-5-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Abonament factura 59a 
certificació exp. 33/10 

UTE CONSERVACIO INTEGRAL 
Ma-13 

752781,92 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

19-5-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Abonament factura 59a 
certificació exp. 33/10 

UTE CONSERVACIO INTEGRAL 
Ma-13 

136797,73 
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DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

27-4-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Abonament factura 16a 
certificació exp. 15/14 

OHL 187228,06 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

27-5-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Abonament factura certificació 
final exp. contrac 01/15 

AMER E HIJOS, SA 3235,69 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

12-5-16 ADJUDICACIÓ EXPEDIENT 
DE CONTRACTACIÓ 

Adjudicació contracte menor obra 
exp. 16M01955 

GEOBURG IBERICA, SAU 44045,94 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

5-5-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Reconeixement obligació 5a 
factura contracte menor de servei 
exp. 15M02955 

GRUSAMAR INGENIERIA Y 
CONSULTING, SL 

21114,5 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

25-4-16 INICIAR EXPEDIENT Inici expedient de contrac. ref. 
1/2016-C 

. 43561,77 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

22-4-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Abonament factura 9a certificació 
exp. contrac. 33/14 

UTE ROTONDA SON REUS 201917,41 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

12-5-16 DEVOLUCIÓ FIANÇA Devolució de fiances definitives 
exp. 3/13 

DIVERSOS   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

13-5-16 DEVOLUCIÓ FIANÇA Devolució de fiança definitiva 
obra exp. 4/14 

SEÑALIZACION Y 
CONSERVACION CASTILLA, SL 

13971,63 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

16-5-16 INICIAR EXPEDIENT Inici expedient contractació exp. 
9/2016 Lot 1 Zona Nord i Zona Sud 
Lot 2 

.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

16-5-16 APROVAR PLA DE 
SEGURETAT I SALUT 

Aprovació Pla de Seguretat i Salut 
obres exp. 18/2015 

VOPSA 478591,25 
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DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

6-4-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Reconeixement obligació 
contracte exp. 15M00755 

GRUSAMAR 3511,48 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

12-5-16 IMPOSAR SANCIÓ PER 
INFRACCIÓ 

Resolució expedient sancionador 
en matèria de carreteres exp. ES 
17/2013 

Sr. F.J.C.N. 3000 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

31-5-16 ADJUDICACIÓ EXPEDIENT 
DE CONTRACTACIÓ 

Adjudicació contracte menor exp. 
16M03155 

ATP ASESORIA Y PROYECTES, 
SL 

6957,5 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

9-6-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Abonament factura exp. contrac. 
37/10 

VIABAL MANTENIMENT I 
CONSERVACIO, SA 

0 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

9-6-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Abonament factura 59a 
certificació exp. 36/10 

VIABAL MANTENIMENT I 
CONSERVACIO, SA 

0 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

12-5-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Abonament factura 60a 
certificació exp. 35/10 

ELECTROHIDRAULICA 
MANACOR, SA 

39395,39 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

26-4-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Abonament factura 1a certificació 
exp. 15/15 

INVESIA CONSTRUCCION Y 
SERVICIOS, SL 

29662,56 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

4-5-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Abonament factura 1a certificació 
exp. 15/15 Lot núm. 3 

ACEINSA MOVILIDAD, SA 62299,39 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

18-5-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Abonament factura 19a 
certificació exp. 3/13 

UTE MAN, SA - 
TORRESCAMARA, SA 

21555,33 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

12-5-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Abonament factura 2a certificació 
exp. 15/15 

INVESIA CONSTRUCCION Y 
SERVICIOS, SL 

68075,85 
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DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

19-5-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Abonament factura 59a 
certificació exp. 32/10 

UTE EIX PONENT-LLEVANT 212475,2 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

17-5-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Abonament factura 1a certificació 
exp. 26/15 

MATIAS ARROM BIBILONIM, SL 431180 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

6-6-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per xarxa BT a la Ma-14 
exp. 873/2014b 

Sra. B.I.K.J.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

3-6-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per construcció 
d'habitatge a la Ma-3411 exp. 
421/2016 

Sr. M.K.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

6-6-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per escomesa d'aigües 
fecals a la Ma-2022 exp. 503/2016 

HIDROBAL   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

6-6-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per línia aèria MT a la Ma-
2121 exp. 527/2016 

VALL DE SOLLER ENERGIA, 
SLU 

  

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

6-6-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per instal·lació de cartell a 
la Ma-5100 exp. 520/2016 

SON ARTIGUES GRAN PGM, 
SAU 

  

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

1-6-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per ampliació habitatge a 
la Ma-3440 exp. 530/2016 

Sr. P.E.P.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

8-6-16 CATALOGACIÓ VEHICLE 
HISTÒRIC 

Catalogació de vehicle històric 
amb núm. bastidor 
WP0ZZZ91ZJS00566 

SOLAR FONDS ESPAÑA, SL   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

8-6-16 CATALOGACIÓ VEHICLE 
HISTÒRIC 

Catalogació de vehicle històric 
amb. núm. de bastidor ref. 
ZFFKA35B000084775 

SOLAR FONDS ESPAÑA, SL   
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DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

8-6-16 CATALOGACIÓ VEHICLE 
HISTÒRIC 

Catalogació de vehicle històric 
amb. núm. de bastidor ref. 
ZAR11538002481288 

Sr. K.H.H.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

8-6-16 CATALOGACIÓ VEHICLE 
HISTÒRIC 

Catalogació de vehicle històric 
amb. núm. de bastidor ref. 
NC301051917 

Sr. F.R.M.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

8-6-16 CATALOGACIÓ VEHICLE 
HISTÒRIC 

Catalogació de vehicle històric 
amb. núm. de bastidor ref. 
wdb1290611f021490 

Sr. S.D.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

8-6-16 CATALOGACIÓ VEHICLE 
HISTÒRIC 

Catalogació de vehicle històric 
amb. núm. de bastidor ref. 

EUROPALMA PROPERTY 
MANAGEMENT 

  

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

8-6-16 CATALOGACIÓ VEHICLE 
HISTÒRIC 

Catalogació de vehicle històric 
amb. núm. de bastidor ref. 
HA015269 

Sr. B.V.R.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

8-6-16 CATALOGACIÓ VEHICLE 
HISTÒRIC 

Catalogació de vehicle històric 
amb. núm. de bastidor ref. 
9117301402 

Sr. J.M.O.M.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

8-6-16 CATALOGACIÓ VEHICLE 
HISTÒRIC 

Catalogació de vehicle històric 
amb. núm. de bastidor ref. 
2242090843 

Sr. A.G.A.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

8-6-16 CATALOGACIÓ VEHICLE 
HISTÒRIC 

Catalogació de vehicle històric 
amb. núm. de bastidor ref. pm303 

Sr. B.B.B.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

17-6-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Reconèixer obligació contracte 
menor exp. 16M03455 

GEOTALUD, SL 3316,61 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

6-6-16 ALTRES Reintegrament de pagament 
indegut a RED ELECTRICA, SA 
per línia d'alta tensió  

RED ELECTRICA, SA 4947,75 
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DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

4-7-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Relació de factures amb 
referència núm. 
79/45300/20160510. 

? 385,08 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

30-6-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Justificació de la bestreta de caixa 
fixa amb número de compte 
justificatiu J/2016/126. 

? 3540,12 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

14-6-16 RECTIFICAR RESOLUCIÓ Rectificació resolució exp. 
24/2014-M1 

EMPRESA DE ESTABILIZACION 
GEOTALUD, SL 

126460,91 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

3-6-16 INICIAR EXPEDIENT Inici expedient contractació ref. 
11/2016 

.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

15-6-16 CERTIFICACIÓ OBRA Aprovació de la certificació final 
obra exp. 32/2014 

ACSA   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

15-6-16 APROVAR PROJECTE Aprovació projecte instal·lació de 
grups electrògens l'emergència al 
Túnel de Sóller 

. 257592,02 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

15-6-16 ARXIU EXPEDIENT Arxiu reclamació RP Ref. 9/2016 .   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

14-6-16 REQUERIMENT 
SUBSANACIÓ ERRADES 

Requeriment d'esmena sol·licitud 
d'iniciació procediment ref. RP 
24/2016 

Sra. S.F.G.H.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

13-6-16 ALTRES Incoació expedient de resolució 
contractual del contracte de 
servei assistència tècnica a la 
direcció d'obres exp. 
5/2013/F/01/04 

IDOM INGERNIERIA Y 
CONSUTORIA, SA 

373385,76 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

6-6-16 INICIAR EXPEDIENT Inici expedient ref. DA 04/2016 Sr. G.LL.S. 1578,94 
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DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

8-6-16 INICIAR EXPEDIENT Inici expedient ref. DA 05/2016 Sr. A.A.A.M. 488,99 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

9-6-16 INICIAR EXPEDIENT Inici expedient per a la 
contractació de subministrament 
ref. 2/2016-C 

. 46760,28 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

14-6-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Abonament factura 3a certificació 
exp. contractació 15/15 zones 1 a 
8 lot núm. 5 

INVESIA CONSTRUCCION Y 
SERVICIOS, SL 

118762,49 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

9-6-16 ALTRES  Resolució a la peça incidental 
relativa a la finca 37 exp. CM-58-
MF 

.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

10-6-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Aprovació ADO despesa 
liquidació interessos finca 14 exp. 
CM-45 Add. 16 

Sr. F.B.V. 1514,38 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

13-6-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Aprovació preu fixat per resolució 
del Jurat i ADO despesa finca 93 
exp. 91 Add. 8 

Sra. C.P.P. i altres 14226 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

13-6-16 ALTRES Cancel·lació de dipòsits previs 
Exprop finca 141 exp. CM-40 Add. 
19 

Sra. M.G.R. 3187,31 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

13-6-16 ALTRES Resolució de la peça incidental 
44/2015 relativa a finca 12 exp. 
CM-80 

Sra. M.P.G. i C.B.P. 50000 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

30-6-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per instal·lació de cartell 
anunciant venda de les finques a 
la Ma-3320 i Ma-3500 exp. 
414/2016 

RC GESTIONS   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

29-6-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per tancament a la Ma-
3230 exp. 591/2016 

Sr. G.N.F.   
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DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

29-6-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per tancament amb reixeta 
a la Ma-10 exp. 569/2016 

Sr. F.J.G.M.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

29-6-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per instal·lació cartell 
indicador a la Ma-6014 exp. 
480/2016 

Sra. C.B.M.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

21-6-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per moviment de terres a 
la Ma-13 exp. 544/2016 

Sr. S.N.C.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

27-6-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per instal·lar un mirall a la 
Ma-3511 exp. 633/2016 

Sr. F.G.C.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

1-7-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per reparació d'habitatge a 
la Ma-3521 exp. 610/2016q 

Sra. C.M.E.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

1-7-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per col·locació de 
senyalització de rutes senderisme 
a la Ma-4042 exp. 433/2016 

AJ. CAPDEPERA   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

13-6-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Abonament factura certificació 
final exp. 24/2014-M1 

EMPRESA DE ESTABILIZACION 
GEOTALUD, SL 

126460,91 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

30-5-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Abonament factura 2a certificació 
contracte serveis exp. 15/15 zones 
1 a 8 lot 1 

ELSAMEX, SA 56857,32 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

14-6-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Abonament factura 1a certificació 
contracte exp. 18/15 

VOPSA 79336,14 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

20-6-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Abonament factura 41a 
certificació exp. 38/11 

UTE ROIG, SA - ELECTRONIC 
TRAFIC, SA 

40388,21 
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DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

14-6-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Abonament factura 20a 
certificació exp. 3/13 

UTE MAN, SA - 
TORRESCAMARA - ESTEL - 
SIQUIER 

256890,08 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

5-7-16 AUTORITZACIÓ 
ASSISTÈNCIA CURSOS 

Autorització al Sr. J.A.A. per tal 
d'assistir a curs cooperatives 
agràries  

Sr. J.A.A.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

1-7-16 DEVOLUCIÓ FIANÇA Devolució de fiança definitiva exp. 
3/14 

VIAS Y OBRAS PUBLICAS, SA 22280,71 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

12-5-16 ADMISSIÓ SOL·LICITUDS Admissió a tràmit la reclamació de 
responsabilitat patrimonial ref. RP 
30/2014 

Sr. J.M.R.M.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

16-6-16 CATALOGACIÓ VEHICLE 
HISTÒRIC 

Catalogació de vehicle històric 
amb núm. bastidor 
60206710683612 Sr. A.J. 

Sr. A.J.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

16-6-16 CATALOGACIÓ VEHICLE 
HISTÒRIC 

Catalogació de vehicle històric 
amb núm. bastidor KA2S4552823 
Sr. C.J.B. 

Sr. C.J.B.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

16-6-16 CATALOGACIÓ VEHICLE 
HISTÒRIC 

Catalogació de vehicle històric 
amb núm. bastidor 
SALLDVAB7FA380349 Sr. J.T.A. 

Sr. J.T.A.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

16-6-16 CATALOGACIÓ VEHICLE 
HISTÒRIC 

Catalogació de vehicle històric 
amb núm. bastidor 
2BCCV8149HB532776  

Sr. J.D.P.LL.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

16-6-16 CATALOGACIÓ VEHICLE 
HISTÒRIC 

Catalogació de vehicle històric 
amb núm. bastidor 2262091503 

Sr. A.F.A.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

16-6-16 CATALOGACIÓ VEHICLE 
HISTÒRIC 

Catalogació de vehicle històric 
amb núm. bastidor 
WAUZZZ8AZLA269404 

Sr. A.C.M.   
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DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

4-7-16 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

Reconeixement de 30 hores de 
formació a la Sr. M.P.R. 

Sra. M.P.R.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

5-7-16 APROVACIÓ INICI EXP. 
CONTRACTACIÓ 

Aprovació exp. contractació exp. 
2/2016-C 

. 46760,28 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

4-7-16 AUTORITZACIÓ ESPECIAL 
DE CIRCULACIÓ 

Autorització especial per circular 
per la ctra. Ma-2210 exp. 666/2016 

OBRAS Y PAVIMENTACIONES 
MAN 

  

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

4-7-16 REQUERIMENT 
SUBSANACIÓ ERRADES 

Requeriment d'esmena del recurs 
potestatiu de reposició exp. SJA 
Ctres. ES 26/2015 

SERFOAG, SL   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

13-6-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Reconeixement obligació 
contracte menor assistència 
tècnica exp. 16M00455 

GRUSAMAR INGENIERIA Y 
CONSULTING, SL 

9619,5 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

28-6-16 ALTRES Suspensió procediment exp. 
contractació ref. 5/2016 

.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

30-5-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Abonament factura 2a certificació 
exp. ref. 15/15 

CONSTRUCCIONES LLULL 
SASTRE, SA 

110019,96 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

23-6-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per reparació d'esboldrec 
a la Ma-3140 exp. 626/2016 

Sr. G.T.A.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

23-6-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per reparació d'esbaldrecs 
a la Ma-3410 exp. 561/2016 

Sra. I.LL.B.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

23-6-16 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

Permís per tancament amb pals i 
reixeta a la Ma-1032 exp. 144/2016 

Sra. M.M.E.   
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DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

16-6-16 CATALOGACIÓ VEHICLE 
HISTÒRIC 

Catalogació de vehicle històric 
amb núm. bastidor 
JT1LBMA7000136647 

Sra. A.I.C.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

16-6-16 CATALOGACIÓ VEHICLE 
HISTÒRIC 

Catalogació de vehicle històric 
amb núm. bastidor 110F1569966 

Sr. H.E.L.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

16-6-16 CATALOGACIÓ VEHICLE 
HISTÒRIC 

Catalogació de vehicle històric 
amb núm. bastidor 
VS5C40505H0009521 

Sr. G.S.G.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

16-6-16 CATALOGACIÓ VEHICLE 
HISTÒRIC 

Catalogació de vehicle històric 
amb núm. bastidor 
WV2ZZZ70ZMH031857 

Sra. A.S.M.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

16-6-16 CATALOGACIÓ VEHICLE 
HISTÒRIC 

Catalogació de vehicle històric 
amb núm. bastidor 
VF7AVKA00KA261302 

Sr. J.R.G.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

16-6-16 CATALOGACIÓ VEHICLE 
HISTÒRIC 

Catalogació de vehicle històric 
amb núm. bastidor 1582044466 

Sra. S.E.S.D.C.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

16-6-16 CATALOGACIÓ VEHICLE 
HISTÒRIC 

Catalogació de vehicle històric 
amb núm. bastidor CRX6012 

Sr. J.C.S.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

16-6-16 CATALOGACIÓ VEHICLE 
HISTÒRIC 

Catalogació de vehicle històric 
amb núm. bastidor 
WBAHD110403176721  

Sr. F.M.H.E.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

16-6-16 CATALOGACIÓ VEHICLE 
HISTÒRIC 

Catalogació de vehicle històric 
amb núm. bastidor 
SAXXL2S1021496962 

Sr. F.T.P.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

16-6-16 CATALOGACIÓ VEHICLE 
HISTÒRIC 

Catalogació de vehicle històric 
amb núm. bastidor 
WVWZZZ11ZCM000276 

Sr. M.M.   
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DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

13-6-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Reconèixer obligació factura 
certificació final exp. 9/2013 

INGENIERIA DE SONDEOS DE 
BALEARES, SL 

4162,85 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

27-6-16 DEVOLUCIÓ FIANÇA Devolució de fiança per exp. ref. 
19/09 

ELSAMEX, SA 292010,2 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

27-6-16 DEVOLUCIÓ FIANÇA Devolució de fiança definitiva per 
obra exp. 18/14 

OBRAS Y PAVIMENTACIONES 
MAN, SA 

13120 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

14-6-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Abonament factura 2a certificació 
obra exp. 26/15 

MATIAS ARROM BIBILONI, SL 340306,85 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

28-6-16 INICIAR EXPEDIENT Inici expedient contractació 
assistència tècnica exp. 14/2016 

.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

9-6-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Abonament factura 61a 
certificació servei manteniment 
ref. 34/10 

ROIG OBRES Y MEDI AMBIENT, 
SA 

5300,16 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

27-6-16 DEVOLUCIÓ FIANÇA Devolució de fiança definitiva per 
contracte exp. 26/14 

SIQUIER, SA 19457,5 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

7-6-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Abonament factura 61a 
certificació exp. 35/10 

ELECTROHIDRAULICA 
MANACOR, SA  

18011,58 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

21-6-16 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

Desestimar reclamació de 
responsabilitat patrimonial exp. 
RP 27/2015 

Sr. P.C.G.   

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

21-6-16 ALTRES Resolució relativa a peça 
incidental finca 13 exp. CM-72 

.   
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DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

13-6-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Relació de factures amb 
referència 
núm.79/45300/2016042500 

? 447,76 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

20-6-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Relació de factures amb 
referència 
núm.79/45300/2016042800 

? 1572,79 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

23-6-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Relació de factures amb 
referència 
núm.79/45300/2016042500 

? 451,68 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

29-6-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Relació de factures amb 
referència 
núm.79/45300/2016050700 

? 872,14 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

1-7-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Relació de factures amb 
referència 
núm.79/45300/2016050800 

? 608,63 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

4-7-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Relació de factures amb 
referència 
núm.79/45300/2016051200 

? 616,44 

DIRECCIÓ INSULAR 
INFRAESTRUCTURES 
I MOBILITAT 

4-7-16 RECONEIXER OBLIGACIÓ Relació de factures amb 
referència 
núm.79/45300/2016051100 

? 165,14 

 


