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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL DE 
MALLORCA 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 15/2016 
Caràcter: ordinària  
Data: 13 d’octubre de 2016 
Hora: de 9.15 h a 16.05 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, Esperança Català Ribó, Catalina 
Cirer Adrover, Miquel Àngel Coll Canyelles, Onofre Ferrer Riera, Joan Font Massot, 
Lucas Gálvez Garrido, Maria Roser Garcia Borràs, Javier de Juan Martín, Jesús Juan 
Jurado Seguí, Francesc Miralles Mascaró, Apol·lònia Miralles Xamena, Francesca Mora 
Veny, Lorena Oliver Far, María del Carmen Palomino Sánchez, Antoni Pastor Cabrer, 
Estanislao Pons Cuart, Margalida Puigserver Servera, Aurora Ribot Lacosta, Margalida 
Isabel Roig Catany, Joan Rotger Seguí, Mauricio Rovira de Alós, Maria Salom Coll, 
Jeroni Salom Munar, Antoni Serra Comas, Catalina Serra Garcias, Maria Francesca 
Servera Pascual, Iván Sevillano Miguel i Catalina Soler Torres. 

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

Secretari general: Sr. Jeroni M. Mas Rigo. 
Interventora general, per substitució: Sra. Brígida Llinàs Ferrer. 
 
ORDRE DEL DIA: 
 
I) PART RESOLUTIVA 
 
PRESIDÈNCIA 
 
1. Aprovació actes anteriors (5-9-2016  i  8-9-2016) 
 
2. Declararacions Institucionals. 
 
3. Decrets a ratificar 
 
a) Decret del president del Consell Insular de Mallorca pel qual es nomena la 
respresentant del Consell Insular en la Comissió tècnica de desapareguts i fosses. 
 

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

a) Decret del president del Consell de Mallorca pel qual es designa la Secretaria de la 
Comissió Insular d’Artesania i de la Ponència Tècnica d’Artesania. 
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b) Decret del president del Consell de Mallorca pel qual es determina el règim de 
dedicació de la consellera Apol·lonia Miralles Xamena 

c) Decret del president del Consell de Mallorca pel qual es deleguen les funcions de 
Secretaria de l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca 

d) Decret del president del Consell de Mallorca pel qual es nomena la vicepresidència 
segona de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials. 

e) Decret del president del Consell de Mallorca pel qual es disposa el cessament d’un alt 
càrrec (directora insular Inclusió Social). 

f) Decret del president del Consell de Mallorca pel qual es nomenen alts càrrecs 
(directora insular Inclusió Social) 

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

h) Decret del president del Consell de Mallorca pel qual es disposa la suplència de la 
Presidència del dia 5 al 7 d’octubre, ambdós inclosos. 

 
5. Proposta de modificació d’un membre del patronat de la Fundació Casa Museu 
Llorenç Villalonga, Pare Ginard i Blai Bonet. 
 
6. Proposta de canvi de representant del Consell Insular de Mallorca en la Fundació 
Castell d’Alaró. 
 
7. Proposta de canvi de representant del Consell Insular de Mallorca en el Patronat de la 
Fundació Es Baluard, Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma. 
 
8. Proposta de canvi de representant de Consell Insular de Mallorca en el Patronat del 
Consorci Universitari del Centre de la UNED a les Illes Balears. 
 
9. Proposta de nomenament de representants del Consell Insular de Mallorca en la 
Comissió Mixta Paritària creada per l’acord Marc de col·laboració entre el Consell de 
Mallorca i la Universitat de les Illes Balears. 
 
10. Proposta de nomenament de representant del Consell Insular de Mallorca en 
diversos organismes. 
 
11. Proposta d’aprovació inicial de modificació del Reglament Orgànic del Consell 
Insular de Mallorca. 
 
DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 
 
12. Proposta d'aprovació del conveni entre el Consell Insular de Mallorca i el Bisbat de 
Mallorca per a la rehabilitació de cobertes a la basílica de Sant Francesc de Palma de 
Mallorca, fase II. 
 
DEPARTAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PRESIDÈNCIA 
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13. Proposta d’acord d’aprovació, autorització i disposición d’una subvención del 
Consell de Mallorca a la Fundació Universitat Empresa de les Illes Balears per l’any 
2016. 
 
DEPARTAMENT D’ECONOMIA I HISENDA 
 
14. Proposta d’aprovació de l’expedient núm.24 de modificació de crèdits en el 
pressupost propi de la corporació de l’exercici de 2016 per a suplement de crèdits 
(SUP04/2016). 
 
 
DEPARTAMENT DE TERRITORI I INFRAESTRUCTURES 
 
15. Proposta d’acord de Modificació dels Estatuts de l’Agència de Protecció de la 
Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca. 
 
16. Proposta d’acord de ple relatiu a l’expedient sancionador en matèria de carreteres 
amb referència es núm. 9/2015 (“Perlas Orquídea, S.A.”) 
 
17. Proposta d’acord per a l’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits del 
departament de Territori i Infraestructures (Direcció Insular de Infraestructures i 
Mobilitat ) Exp: 2016REC55.05, import: 57.495,41 euros. 
 
18. Proposta d’acord per a l’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits del 
departament de Territori i Infraestructures (Servei Inspecció tècnica de Vehicles) Exp: 
2016REC55.06, import: 2.196,12 euros. 
 
19. Proposta d’aprovació inicial del Reglament de cooperació local en matèria 
d’activitats en l’àmbit de l’illa de Mallorca. 
 
20. Proposta d’aprovació de les tarifes aplicables l’any 2017 als servei d’inspecció 
tècnica de vehicles realitzats per l’entitat concessionària del servei. 
  
 
DEPARTAMENT DE BENESTAR I DRETS SOCIALS 
 
21. Proposta d’aprovació del text consolidat dels Estatuts de l’Institut Mallorquí d’Afers 
Socials. 
 
22. Proposta d’acord d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits de l’Institut 
Mallorquí d’Afers Socials (Exp. REC 18/2016) 
 
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT 
 
23. Proposta d'acord d’aprovació de l’adhesió del consell de Mallorca a l’Associació 
Aliança Mar Blava i acceptació inicial dels seus estatuts. 
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24. Nomenament representants del Consell de Mallorca a la comissió “Tot(s) per Sa 
Serra”. 
 
25. Proposta d'acord d’aprovació inicial de la modificació de l’ordenança reguladora 
dels preus públics per als refugis del Consell de Mallorca. 
 
26. Proposta d’aprovació per deduir l’IVA dels lloguers dels anys 2012 a 2014, dels 
import relatius al lloguer dels terrenys i instal·lacions de Son Reus cedits en ús pel Pla 
per a la gestió de residus, segons Conveni de 12.04.91 i ampliació de 8.980 m2 per 
Conveni de data 07.04.94 per part de l’Ajuntament de Palma 
 
DEPARTAMENT DE MODERNITZACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA 
 
27. Proposta d’acord per a l’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits 
corresponent a l’exercici 2016 del Departament de Modernització i Funció Pública, 
import: 107.452,00 euros. 
 
 

II) PART DE CONTROL 

28. Decrets i resolucions per donar-ne compte 

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

b) Relació de resolucions de modificacions de crèdits adoptats des de la darrera 
sessió plenària. 

 
MOCIONS IMPULSORES O DE TRÀMIT I DE CARÀCTER IDEOLÒGIC  
 
29. Moció que presenta els Grups Polítics PODEM Mallorca, MÉS per Mallorca i 
PSIB-PSOE per la derogación de l’índex de referència de préstecs hipotecaris (IRPH) 
 
30. Moció que presenta els Grups Polítics PODEM Mallorca, MÉS per Mallorca i 
PSIB-PSOE per la qual el Consell de Mallorca solicita la derogación del REial Decret 
310/2016, pel qual es regulen les avaluacions finals d’Educació Secundària Obligatòria i 
de Batxillerat. 
 
31. Moció que presenta els Grups Polítics PODEM Mallorca, MÉS per Mallorca i 
PSIB-PSOE de rebuig al projecte de remodelación i ampliación del Club Marítim 
Molinar de Llevant. 
 
32. Moción que presenta Ciudadanos del Consell Insular de Mallorca sobre la retirada 
de libros de texto que hacen apologia del pancatalanismo. 
 
33. Moción que presenta Ciudadanos  (Partido para la ciudadanía) del Consell Insular 
de Mallorca, instando al Consell de Mallorca a que se tomen medidas para facilitar la 
circulación de vehículos a motor i ciclistas. 
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34. Moció que presenta El PI-Proposta per les Illes Balears del Consell de Mallorca 
sobre traspàs de competències. 
 
35. Moció que presenta El PI-Proposta per les Illes Balears del Consell Insular de 
Mallorca en vers al rebuig de la Política Partidista. 
 
36. Moció del Grup de consellers del Partiti Popular sobre centre acollida menors 
adolescents amb mesura de protecció. 
 
37. Moció del Grup de consellers del Partiti Popular sobre Belem Solidari. 
 
38. Moció del Grup de consellers del Partit Popular sobre Biblioteques. 
 
 
INTERPEL·LACIONS 
 
39. Interpel·lació que presenta el Sr. Antoni Pastor Cabrer al Sr. Francesc Miralles  
sobre “Valoració del Conseller dels actes culturals de la Diada de Mallorca”. 
 
40. Interpel·lació que presenta el Sr. Jeroni Salom Munar a la Sra. Carmen Palomino 
Sánchez sobre “Política d´implantació de l’administració electrònica al Consell de 
Mallorca i als Ajuntaments”. 
 
 
PREGUNTES 
 
41. Pregunta que formula el Sr. Estanislado Pons al Sr. Miquel Ensenyat (participación 
Diada Cataluña) 
 
42. Pregunta que formula la Sra. Catalina Serra al Sr. Francesc Miralles (patrimoni 
cultural de la Caixa de Balears “Sa Nostra”) 
 
43. Pregunta que formula el Sr. Antoni Amengual Perelló al Sr. Joan Font Massot 
(assessorament ajuntaments sobre plans bàsics d’emergències) 
 
44. Pregunta que formula la Sra. Francisca Mora Veny a la Sra. Margalida Puigserver 
(fuites menors centres tutelats). 
 
45. Pregunta que formula la Sra. Catalina Cirer Adrover a la Sra. Margalida Puigserver 
Servera (places desocupades a les residències) 
 
46. Pregunta que formula la Sra. Catalina Cirer Adrover a la Sra. Margalida Puigserver 
Servera (nombre places desocupades per atenció majors dependents) 
 
47. Pregunta que formula la Sra. Catalina Cirer Adrover a la Sra. Margalida Puigserver 
Servera (import no disposat Renda Bàsica) 
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48. Pregunta que formula la Sra. Esperanza Català Ribo al Sr. Miquel Ensenyat Riutort 
(expediente administratiu del conveni amb el Centre Pau Casals-Canigó) 
 
49. Pregunta que presenta el Sr. Mauricio Rovira de Alós a la Sra. Mercedes Garrido 
(situació revisió Pla Sectorial de Comerç) 
 
50. Pregunta que presenta el Sr. Mauricio Rovira de Alós a la Sra. Mercedes Garrido 
(situració revisió Pla Territorial de Mallorca) 
 
51. Pregunta que formula la Sra. Catalina Soler Torres al Sr. Miquel Ensenyat Riutort 
(situació Museu Marítim) 
 

PRECS 

III)DESPATX EXTRAORDINARI 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
I) PART RESOLUTIVA 
 
PRESIDÈNCIA 
 
1. APROVACIÓ ACTES ANTERIORS (5-9-2016  I  8-9-2016) 

Sotmeses les actes a votació, s’aproven per unanimitat. 
 
2. DECLARARACIONS INSTITUCIONALS. 
 
No n’hi ha. 
 
3. DECRETS A RATIFICAR 
 
a) DECRET DEL PRESIDENT DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA PEL 
QUAL ES NOMENA LA RESPRESENTANT DEL CONSELL INSULAR EN LA 
COMISSIÓ TÈCNICA DE DESAPAREGUTS I FOSSES. 
 

Fets 

1. La consellera de Transparència, Cultura i Esports ha demanat que el Consell Insular 
de Mallorca nomeni un representant a la Comissió tècnica de desapareguts i fosses. 

2. El president, el dia 28 de juliol de 2016, per via d’urgència, va dictar el decret pel 
qual es nomenava el representant del Consell Insular de Mallorca en la Comissió tècnica 
de desapareguts i fosses. 

3. El Servei de Patrimoni Històric ha comunicat que, atesa la composició d’aquesta 
Comissió tècnica es considera convenient que la representant sigui la directora insular 
de Patrimoni. 

Fonaments jurídics 
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1. L’article 8 de la Llei 10/2016, de 13 de juny, per a la recuperació de persones 
desaparegudes durant la Guerra Civil i el franquisme crea la Comissió tècnica de 
desapareguts i fosses. 

2. L’article 8.3 b) de la Llei 10/2016, de 13 de juny estableix que la Comissió tècnica de 
desapareguts i fosses està integrada, entre d’altres, per una persona en representació de 
cada consell insular. 

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

Per tot això, resolc: 

1. Revocar el decret de dia 28 de juliol de 2016 pel qual es va nomenar el senyor Jaume 
Cardell Perelló, cap de Secció d’Arqueologia i Etnologia del Servei de Patrimoni 
Històric, representant del Consell Insular de Mallorca en la Comissió tècnica de 
desapareguts i fosses. 

2. Nomenar la senyora Francisca Coll Borràs, directora insular de Patrimoni 
representant del Consell Insular de Mallorca en la Comissió tècnica de desapareguts i 
fosses. 

3. Comunicar-ho a les persones interessades, a la Conselleria de Transparència, Cultura 
i Esports i a la Secretaria Tècnica de Cultura, Patrimoni i Esports. 

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

 

Sotmès el decret a votació, es ratifica per unanimitat. 
 

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

 

a) DECRET DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE MALLORCA PEL QUAL ES 
DESIGNA LA SECRETARIA DE LA COMISSIÓ INSULAR D’ARTESANIA I DE 
LA PONÈNCIA TÈCNICA D’ARTESANIA. 

L’article 42 ter, punt 3, del Reglament Orgànic del Consell Insular de Mallorca 
estableix que forma part de la Comissió Insular d’Artesania, la persona que ha de fer les 
funcions de secretaria, que ha de gaudir de la condició de personal funcionari del 
Consell Insular de Mallorca, ha de pertànyer al grup A1 i ha de tenir la llicenciatura en 
Dret. La Presidència l’ha de designar, a més de la persona que l’ha de suplir, a proposta 
de la persona titular de la Secretaria General. 

L’article 42 quinquies, punt 2.a), del Reglament Orgànic del Consell Insular de 
Mallorca estableix que forma igualment part de la Ponència Tècnica d’Artesania, amb 



 8 

veu i sense vot, el secretari o la secretària, que ha de ser la persona designada com a 
secretària de la Comissió Insular. 

Atès l’informe-proposta de la Secretaria d’Economia i Hisenda relativa a la necessitat 
de modificar, amb caràcter temporal, la designació actual per necessitats del servei. 

Propòs al president que dicti el Decret següent: 

1. Deixar sense efecte el Decret de 6 d’octubre de 2015 (BOIB núm. 154, de 22 
d’octubre) de nomenament de la Secretaria de la Comissió Insular d’Artesania i de la 
Ponència Tècnica d’Artesania. 

2. Encomanar l’exercici de les funcions de Secretaria de la Comissió Insular d’Artesania 
i de la Ponència Tècnica d’Artesania a la Sra. Francisca Mir Guasp, que actuarà per 
delegació del secretari general del Consell Insular de Mallorca. 

3. Nomenar suplent de la funcionària abans esmentada en les funcions de Secretaria de 
la Comissió Insular d’Artesania i de la Ponència Tècnica d’Artesania, a la Sra. 
Margarita Palmer Simó. 

4. Publicar aquest decret en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, el qual començarà a 
vigir el mateix dia de la publicació. 
 
5. Publicar aquesta resolució en la Seu electrònica del Consell de Mallorca. 

6. Donar compte al Ple en la primera sessió que tengui lloc. 

Es donen per assabentats. 

b) DECRET DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE MALLORCA PEL QUAL ES 
DETERMINA EL RÈGIM DE DEDICACIÓ DE LA CONSELLERA APOL·LONIA 
MIRALLES XAMENA 

Fets 
1. El Ple de la corporació en sessió de dia 17 de juliol de 2015 va establir el règim de 
dedicació, les retribucions i les indemnitzacions dels membres de la corporació. 

2. De conformitat amb l’anterior, es va delegar en la Presidència del Consell Insular 
l’execució d’aquest acord per determinar els membres de la corporació que fan funcions 
en règim de dedicació exclusiva o parcial, amb la finalitat de complir el que es disposa 
en els apartats 3 i 5 de l’article 75 de la Llei reguladora de les bases de règim local. 

3. En el mateix acord es varen aprovar 2 dedicacions exclusives per al Grup Més per 
Mallorca. 

4. En el decret de dia 20 de juliol de 2015 es va determinar que la consellera Apol·lònia 
Miralles Xamena, del Grup Més per Mallorca, havia d’exercir les seves funcions en 
règim de dedicació exclusiva. 

5. El dia 10 de desembre de 2015 la portaveu del Grup Més per Mallorca va comunicar 
que la Sra. Miralles havia estat nomenada vicepresidenta segona de l’IMAS per decret 
del president de dia 19 de novembre de 2015, publicat en el BOIB núm. 174, de 26 de 
novembre de 2015 i, per tant, deixava de percebre les retribucions que s’havien 
determinat en el decret de dia 20 de juliol de 2015. 
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6. El dia 1 de setembre de 2016 la portaveu del Grup Més per Mallorca ha comunicat 
que la Sra. Apol·lònia Miralles Xamena, amb efectes de dia 1 d’agost de 2016, va 
renunciar al càrrec de vicepresidenta segona de l’IMAS, i que exercirà les funcions de 
consellera electa en règim de dietes per assistència a les sessions del Ple. 

Per tant, resolc: 
1. Determinar que la Sra. Apol·lònia Miralles Xamena, consellera electa del Grup Més 
per Mallorca exerceix les funcions de consellera electa en règim de dietes per 
assistència a les sessions del Ple. 

2. Comunicar-ho a les persones interessades i publicar el contingut d’aquesta resolució 
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en la Seu electrònica del Consell de Mallorca. 

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

Es donen per assabentats. 

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

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

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

3. El Sr. José Manuel Barrero García, a qui, el dia 14 de març de 2016, es va delegar la 
Secretaria de l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca, ha presentat la renúncia.  

4. El secretari general ha fet la proposta de delegació de funcions. 

Per tot això, resolc: 

1. Encomanar l’exercici de les funcions de la Secretaria de la Junta Rectora de 
l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca al Sr. Antoni Benlloch Ramada, secretari 
general adjunt. 
2. Els actes administratius que s’adoptin per delegació han d’indicar expressament 
aquesta circumstància. 
3. Donar-ne compte al Ple en la primera sessió que tengui lloc. 
4. Notificar-ho a les persones interessades i publicar-ho en el Butlletí Oficial de les 
Illes Balears. 

Es donen per assabentats. 

d) DECRET DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE MALLORCA PEL QUAL ES 
NOMENA LA VICEPRESIDÈNCIA SEGONA DE L’INSTITUT MALLORQUÍ 
D’AFERS SOCIALS. 

L’article 8.2 dels Estatuts de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) estableix que 
els vicepresidents o vicepresidentes de l’IMAS seran nomenats per la Presidència del 
Consell de Mallorca, a proposta de la Presidència de l’IMAS. 
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La presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials ha fet la proposta de nomenament 
de la vicepresidenta segona d'aquest organisme autònom.  

Per tant, resolc: 

1. Nomenar la Sra. Caterina Mas Bennàsar vicepresidenta segona de l’Institut Mallorquí 
d’Afers Socials. 

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

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

Es donen per assabentats. 

e) DECRET DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE MALLORCA PEL QUAL ES 
DISPOSA EL CESSAMENT D’UN ALT CÀRREC (DIRECTORA INSULAR 
INCLUSIÓ SOCIAL). 

Fets 

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

Així mateix, mitjançant decret de dia 6 de juliol de 2015, va establir l’estructura interna 
dels departaments que integren el govern del Consell de Mallorca. 

Fonaments 

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

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

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

La consellera executiva de Benestar i Drets Socials ha fet la proposta corresponent. 

Per tant, resolc: 
1. Disposar el cessament de la senyora Caterina Mas Bennàsar com a directora insular 
d’Inclusió Social, i agrair-li els serveis prestats. 
2. Comunicar que, d'acord amb el que es preveu en l'art. 6 d) del Reglament orgànic del 
Consell de Mallorca, ha de presentar les declaracions de béns i d'activitats que li 
correspon fer amb motiu del cessament. 
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3. Notificar aquesta resolució a la persona interessada i publicar-ne el contingut en el 
Butlletí Oficial de les Illes Balears i en la Seu electrònica del Consell Insular de 
Mallorca.  

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

Es donen per assabentats. 

f) DECRET DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE MALLORCA PEL QUAL ES 
NOMENEN ALTS CÀRRECS (DIRECTORA INSULAR INCLUSIÓ SOCIAL) 

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 Benestar i Drets Socials 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 BENESTAR I DRETS SOCIALS 

- Teresa Bàrbara Vallespir Acosta, directora insular d’Inclusió Social  

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. 

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

El dia 21 de setembre de 2016, la senyora Beatriz Morales Granados, directora insular 
de Menors i Família, ha presentat la renúncia al càrrec, amb efectes de dia 21 de 
setembre de 2016. 

Fonaments de dret 

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

Resolució 

Per tant, resolc: 
 
1. Acceptar la renúncia de la directora insular de Menors i Família, Sra. Beatriz Morales 
Granados, amb efectes de dia 21 de setembre de 2016, i agrair-li els serveis prestats. 
2. Comunicar que, d'acord amb el que es preveu en l'art. 6 d) del Reglament orgànic del 
Consell de Mallorca, ha de presentar les declaracions de béns i d'activitats que li 
correspon fer amb motiu del cessament 
3. Notificar aquesta resolució a la persona interessada i publicar-ne el contingut en el 
Butlletí Oficial de les Illes Balears i en la Seu electrònica del Consell Insular de 
Mallorca. 
4. Donar-ne compte al Ple en la primera sessió que tengui lloc. 

Es donen per assabentats. 

h) DECRET DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE MALLORCA PEL QUAL ES 
DISPOSA LA SUPLÈNCIA DE LA PRESIDÈNCIA DEL DIA 5 AL 7 D’OCTUBRE, 
AMBDÓS INCLOSOS. 

Fets 

Està previst que del dia 5 al dia 7 d’octubre de 2016, ambdós inclosos el president 
estigui absent. 

Fonaments 

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

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

Per tant,  

Resolc: 

1. Disposar que del 5 al dia 7 d’octubre de 2016, ambdós inclosos, el vicepresident 
primer senyor Francesc Miralles Mascaró assumirà la Presidència del Consell de 
Mallorca, en la totalitat de les atribucions, si bé no pot revocar les delegacions que ha 
atorgat aquesta Presidència. 
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2. Notificar aquesta resolució al senyor Francesc Miralles Mascaró i publicar-la en el 
Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el tauler d’anuncis del Consell de Mallorca. 

Es donen per assabentats. 
 
PUNT 5. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ D’UN MEMBRE DEL PATRONAT 
DE LA FUNDACIÓ CASA MUSEU LLORENÇ VILLALONGA, PARE GINARD 
I BLAI BONET. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del president: 

L’article 11 dels estatuts de la Fundació Casa Museu Llorenç Villalonga, Pare Ginard i 
Blai Bonet estableix que hi ha un vocal en representació de cada un dels grups polítics 
que integren la institució fundadora. 

La portaveu del Grup Més per Mallorca ha comunicat el canvi de la representant titular. 

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

1. Disposar el cessament de la Sra. Mercè Bujosa Estarellas com a vocal titular, en 
representació del Grup Més per Mallorca, del Patronat de la Fundació Casa Museu 
Llorenç Villalonga, Pare Ginard i Blai Bonet, i agrair-li els serveis prestats. 

2. Designar la Sra. Apol· lònia Miralles Xamena vocal titular, en representació del Grup 
Més per Mallorca, del Patronat de la Fundació Casa Museu Llorença Villalonga, Pare 
Ginard i Blai Bonet. 

3. Comunicar-ho a les persones interessades, al Grup Més per Mallorca i a la Fundació 
Casa Museu Llorenç Villalonga, Pare Ginard i Blai Bonet. 

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

 

PUNT 6. PROPOSTA DE CANVI DE REPRESENTANT DEL CONSELL 
INSULAR DE MALLORCA EN LA FUNDACIÓ CASTELL D’ALARÓ. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del president: 
 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu de Cultura, Patrimoni i 
Esports: 

L’article 10 dels Estatuts de la Fundació Castell d’Alaró estableix que en el Patronat hi 
haurà tres membres en representació del Consell Insular de Mallorca. 

El Ple del Consell Insular de Mallorca, en les sessions de dia 10 de setembre, 10 de 
desembre de 2015 i 14 d’abril de 2016, en va fer els nomenaments. 

En aquest moment es considera adient canviar algun dels representants. 

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

1. Disposar el cessament de la Sra. Mercè Bujosa Estarellas com a representant titular 
del Consell Insular de Mallorca en el Patronat de la Fundació Castell d’Alaró, i agrair-li 
els serveis prestats. 
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2. Nomenar la Sra. Apol·lònia Miralles Xamena, consellera electa, representant titular 
del Consell Insular de Mallorca en el Patronat de la Fundació Castell d’Alaró. 

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

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per devuit vots a favor (PSOE, MÉS per 
Mallorca i Podem Mallorca), cap vot en contra i quinze abstencions (PP, El Pi-Proposta 
per les Illes i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía). 
 
PUNT 7. PROPOSTA DE CANVI DE REPRESENTANT DEL CONSELL 
INSULAR DE MALLORCA EN EL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ ES 
BALUARD, MUSEU D’ART MODERN I CONTEMPORANI DE PALMA. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del president: 

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

El Ple de Consell Insular de Mallorca, en les sessions de dia 10 de setembre de 2015 i 
14 d’abril de 2016, en va designar els representants. 

En aquest moment es considera adient canviar algun dels representants. 

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

1. Disposar el cessament de la Sra. Mercè Bujosa Estarellas com a representant titular 
del Consell Insular de Mallorca en el Patronat de la Fundació Es Baluard, Museu d'Art 
Modern i Contemporani de Palma, i agrair-li els serveis prestats. 

2. Nomenar la Sra. Apol·lònia Miralles Xamena, consellera electa, representant titular 
del Consell Insular de Mallorca en el Patronat de la Fundació Es Baluard, Museu d’Art 
Modern i Contemporani de Palma. 

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

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per devuit vots a favor (PSOE, MÉS per 
Mallorca i Podem Mallorca), cap vot en contra i quinze abstencions (PP, El Pi-Proposta 
per les Illes i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía). 
 
PUNT 8. PROPOSTA DE CANVI DE REPRESENTANT DE CONSELL 
INSULAR DE MALLORCA EN EL PATRONAT DEL CONSORCI 
UNIVERSITARI DEL CENTRE DE LA UNED A LES ILLES BALEARS. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del president: 
 

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

El Ple del Consell Insular de Mallorca, en la sessió de dia 10 de setembre de 2015 i de 
14 d’abril de 2016, en va nomenar els representants. 

En aquest moment es considera adient canviar algun dels representants. 
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Per això, propòs que el Ple adopti l’acord següent: 

 

Disposar el cessament de la senyora Mercè Bujosa Estarellas com a representant del 
Consell Insular de Mallorca en el Consorci Universitari del Centre de la UNED a les 
Illes Balears, i agrair-li els serveis prestats. 

Nomenar la senyora Apol·lònia Miralles Xamena, consellera electa, representant del 
Consell Insular de Mallorca en el Patronat del Consorci Universitari del Centre de la 
UNED a les Illes Balears. 

Notificar-ho a les persones interessades i al Consorci Universitari del Centre de la 
UNED a les Illes Balears. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per devuit vots a favor (PSOE, MÉS per 
Mallorca i Podem Mallorca), cap vot en contra i quinze abstencions (PP, El Pi-Proposta 
per les Illes i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía). 
 
PUNT 9. PROPOSTA DE NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DEL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA EN LA COMISSIÓ MIXTA 
PARITÀRIA CREADA PER L’ACORD MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
EL CONSELL DE MALLORCA I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES 
BALEARS. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del president: 
 

El Consell Executiu en la sessió de dia 10 d’agost de 2016 va aprovar la signatura de 
l’Acord marc de col·laboració entre el Consell de Mallorca i la Universitat de les Illes 
Balears, el qual s’ha signat el dia 23 de setembre de 2016. A la clàusula desena 
s’estableix que en el termini de trenta dies a partir de la firma es constituirà una 
comissió mixta paritària, d’un mínim de dues persones, elegides per cadascuna de les 
parts. 

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

 

1. Designar representants del Consell Insular de Mallorca en la Comissió mixta paritària 
creada per l’Acord Marc de col·laboració entre el Consell de Mallorca i la Universitat 
de les Illes Balears les persones següents: 

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

- Sra. Maria del Carmen Palomino Sánchez, consellera executiva de Modernització i 
Funció Pública. 

2. Comunicar-ho a les persones interessades i a la Universitat de les Illes Balears. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per devuit vots a favor (PSOE, MÉS per 
Mallorca i Podem Mallorca), cap vot en contra i quinze abstencions (PP, El Pi-Proposta 
per les Illes i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía). 
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PUNT 10. PROPOSTA DE NOMENAMENT DE REPRESENTANT DEL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA EN DIVERSOS ORGANISMES. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del president: 
 

El Decret de Presidència de dia 16 d’agost de 2016 va disposar el cessament del senyor 
Ignacio Miranda Larrucea com a director insular d’Infraestructures i Mobilitat. 

Així mateix el dia 16 d’agost de 2016 es va dictar el Decret pel qual es va nomenar el 
senyor Juan Cifre Martínez director insular d’Infraestructures i Mobilitat. 

És necessari, per tant, modificar la persona representant del Consell Insular de Mallorca 
en diversos organismes. 

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

1. Disposar el cessament del Sr. Ignacio Miranda Larrucea com a representant dels 
organismes que es diran, i agrair-li els serveis: 

 

Comisión de Seguimiento Ambiental del Plan de 
Aislamiento Acústico del Aeropuerto de Palma 

Suplent 

Comissió Bilateral Mixta de Programació, Seguiment i 
Control del Conveni de Carreteres 

 Titular 

Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears Suplent 
Comissió de Seguiment del conveni de col·laboració entre 
l’Administració de la CAIB i el CIM en matèria de 
carreteres 

Titular 

Comissió de Trànsit i Seguretat de la Circulació Vial Suplent 
Consell Balear de Transports Terrestres Suplent 
Mesa de Transport Marítim Suplent 
Carretera Palma-Manacor concessionària del Consell de 
Mallorca SA”, societat concessionària de la carretera Ma-15 
Palma Manacor. 

Delegat del Consell 
Insular de Mallorca 

Societat concessionària de l’explotació com a carretera de 
peatge, de la variant de la carretera Ma-11, amb túnel que 
creua la serra d’Alfàbia 

Delegat del Consell 
Insular de Mallorca 

2. Nomenar el senyor Juan Cifre Martínez, director insular d’Infraestructures i 
Mobilitat, representant del Consell Insular de Mallorca en els organismes que es diran: 
 
Comisión de Seguimiento Ambiental del Plan de 
Aislamiento Acústico del Aeropuerto de Palma 

Suplent 

Comissió Bilateral Mixta de Programació, Seguiment i 
Control del Conveni de Carreteres 

 Titular 

Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears Suplent 
Comissió de Seguiment del conveni de col·laboració entre 
l’Administració de la CAIB i el CIM en matèria de 
carreteres 

Titular 

Comissió de Trànsit i Seguretat de la Circulació Vial Suplent 
Consell Balear de Transports Terrestres Suplent 
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Mesa de Transport Marítim Suplent 
Carretera Palma-Manacor concessionària del Consell de 
Mallorca SA”, societat concessionària de la carretera Ma-15 
Palma Manacor. 

Delegat del Consell 
Insular de Mallorca 

Societat concessionària de l’explotació com a carretera de 
peatge, de la variant de la carretera Ma-11, amb túnel que 
creua la serra d’Alfàbia 

Delegat del Consell 
Insular de Mallorca 

 
3. Comunicar-ho a les persones interessades i als organismes afectats. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per devuit vots a favor (PSOE, MÉS per 
Mallorca i Podem Mallorca), cap vot en contra i quinze abstencions (PP, El Pi-Proposta 
per les Illes i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía). 
 
PUNT 11. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE MODIFICACIÓ DEL 
REGLAMENT ORGÀNIC DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del president: 
 

Atesa la conformitat de la Comissió especial per a la redacció del Reglament orgànic del 
Consell, i l’informe favorable del secretari general de la corporació, propòs que el Ple 
del Consell adopti, previ dictamen de la Comissió Informativa General i de Comptes, 
els següents 

 

ACORDS 

 

Primer. Aprovar inicialment el Reglament orgànic de modificació del Reglament 
orgànic del Consell de Mallorca, aprovat el dia 11 de juliol de 2013, que es transcriu a 
continuació: 

 

PREÀMBUL 

 

El Ple del Consell, en la sessió de dia 11 de juliol de 2013, va aprovar el Codi ètic de 
bon govern i transparència del Consell de Mallorca. El punt 7 d’aquest Codi disposa 
que: «Es modificarà, al més aviat possible, el Reglament orgànic del Consell de 
Mallorca per incorporar-hi els drets i les obligacions establerts en aquest Codi ètic que 
requereixin, per a la seva efectivitat, que s’hi regulin.» 

Per altra banda, la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, que 
entrarà en vigor el dia 2 d’octubre de 2016, en el seu article 17.3, segon paràgraf, 
disposa: «Llevat que no sigui possible, les convocatòries s’han de remetre als membres 
de l’òrgan col·legiat per mitjans electrònics, i s’hi ha de fer constar l’ordre del dia 
juntament amb la documentació necessària per a la seva deliberació quan sigui possible, 
les condicions en què es va a celebrar la sessió, el sistema de connexió i, si s’escau, els 
llocs en que estiguin disponibles els mitjans tècnics necessaris per assistir i participar en 
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la reunió.»  La mateixa Llei, a l’article 18.1, segon paràgraf, afegeix: «Les sessions que 
celebri l’òrgan es poden gravar. El fitxer resultant de la gravació, juntament amb la 
certificació expedida pel secretari de l’autenticitat i la integritat d’aquest, i tots els 
documents en suport electrònic que s’utilitzin com a documents de la sessió, poden 
acompanyar l’acta de les sessions, sense necessitat de fer-hi constar  els punts principals 
de les deliberacions.»  

Encara que, d’acord amb la disposició addicional vint-i-unena de la mateixa llei, es pot 
considerar que als òrgans de govern del Consell no els hi és d’aplicació el transcrit 
article 17.3, es considera del tot convenient establir una mateix règim per tots els òrgans 
col·legiats. Pel que fa a la gravació de les sessions en actes digitals (vídeo actes), cal 
assenyalar que implicarà un import estalvi en paper i recursos humans. 

Per tant, les modificacions del Reglament orgànic tenen una triple finalitat: a) complir el 
mandat del Codi ètic, de bon govern i transparència; b)  regular un sistema de 
comunicacions electròniques dels membres corporatius, i c) gravar les sessions 
plenàries mitjançant un sistema d’actes digitals (vídeo actes). També s’aprofita 
l’avinentesa per regular d’una manera més completa i sistemàtica les competències del 
Consell Executiu. 

 

Article primer. Modificació de l’articulat del Reglament Orgànic del Consell de 
Mallorca. 

Els articles del Reglament orgànic del Consell de Mallorca, aprovat pel Ple per acord de 
2 de juliol de 2001, que a continuació es relacionen, resten redactats en aquests termes: 

U. L’article 5 queda redactat de la manera següent: 

Article5. Drets dels consellers  

1. Tots els consellers tenen dret: 

a) Als honors, les prerrogatives i les distincions pròpies del càrrec establertes per llei de 
l’Estat o de la Comunitat Autònoma. 

b) A assistir amb veu i vot, en els termes d’aquest Reglament, a les sessions i les 
reunions dels òrgans col·legiats dels quals formen part. El dret de vot al Ple, a la 
Comissió de Govern i a les comissions informatives es reserva només per als consellers 
electes. 

c) A percebre la retribució i les indemnitzacions que corresponguin d’acord amb 
l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i amb 
els límits i les limitacions establertes en els articles 75 bis i 75 ter del mateix text legal. 

2. Els consellers electes, a més, tenen dret a obtenir tots els antecedents, les dades o les 
informacions que estiguin en poder dels serveis de la corporació i resultin necessaris per 
al desenvolupament de la seva funció. Amb aquesta finalitat, cada grup polític pot 
formular peticions, que ha d’atendre el conseller executiu competent en el termini d’un 
mes. 

Les sol·licituds derivades de l'exercici d'aquest dret es resolen en les condicions i els 
terminis establerts en la legislació bàsica de règim local. 

Dos. L’article 6 queda redactat de la manera següent: 
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 Article 6. Deures dels consellers 

Tots els consellers tenen el deure de: 

a) Assistir a les sessions del òrgans col·legiats del quals formin part. 

b) Comunicar a la Presidència les absències fora de Mallorca que excedeixin de vuit 
dies, i concretar-ne la previsible durada. 

c) Guardar silenci sobre les informacions que se’ls facilitin per fer possible el 
desenvolupament de la seva funció, singularment sobre les que han de servir 
d'antecedent per a decisions que encara es trobin pendents d'adopció. 

d) Declarar qualsevol activitat que els proporcioni o pugui proporcionar ingressos 
econòmics i sobre les possibles causes d'incompatibilitat. També han de formular també 
declaració dels seus béns patrimonials i de la participació en societats de tot tipus, amb 
informació de les societats en què participen i de les liquidacions dels imposts sobre la 
renda, el patrimoni i, si escau, societats. 

Aquestes declaracions s’efectuen abans de la presa de possessió, en ocasió del 
cessament i en acabar el mandat, així com quan es modifiquen les circumstàncies de fet 
i en el termini màxim d’un mes des de la variació. 

e) Independentment de la declaració anterior, assabentar la corporació de qualsevol fet 
que pugui constituir causa d'incompatibilitat. 

2. La Presidència de la corporació podrà sancionar els incompliments dels deures a què 
es refereix l'apartat anterior en els termes establerts per la legislació vigent. 

3. El Consell de Mallorca obrirà un Registre d'invitacions en què els membres de la 
corporació i els consellers executius faran constar les invitacions en estades fora del seu 
domicili de què hagin estat objecte per raons del seu càrrec 

4. Així mateix, tots els consellers queden obligats a: 

a) Registrar i lliurar a la institució els obsequis, d’un valor superior a dos-cents euros, 
rebuts en funció del càrrec, tant provinents d'institucions públiques com de persones 
físiques i empreses privades. No s'admetran obsequis d'aquelles empreses que 
mantinguin una relació contractual amb el Consell de Mallorca. 

b) Comunicar els viatges i les despeses que abona la institució, per registrar-les. 

      Tres. L’article 13 resta redactat de la manera següent: 

Article 13. Representació en òrgans col·legiats i entitats dependents 

1. Tots els grups polítics tenen dret a ser representats en els òrgans rectors col·legiats 
dels organismes i de les entitats dependents del Consell, en la forma que es determina 
en els estatuts respectius. 

2. Correspon als grups polítics designar i remoure, mitjançant escrit del conseller 
portaveu dirigit a la Presidència, els components que han de representar-los en tots els 
òrgans col·legiats propis del Consell de Mallorca integrats per consellers que pertanyen 
als diversos grups. La mateixa regla regeix per a les designacions de consellers que 
formen part d'institucions alienes a aquest Consell. 

     Quatre.  Introduir en el Títol I un nou capítol amb la redacció següent: 
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Capítol IV 

Comunicacions electròniques dels membres corporatius 

Article 14. Comunicació electrònica 

Els membres corporatius tenen el dret i el deure de comunicar-se amb el Consell de 
Mallorca per mitjans electrònics. Els grups polítics, a través de les seves secretaries i 
amb el suport del personal del Consell, han de facilitar l’exercici correcte de les 
comunicacions electròniques. No es permeten comunicacions d’altre tipus, tret que 
concorrin circumstàncies que ho justifiquin. 

Article 14 bis. Sistema intern de comunicacions i publicacions electròniques 

1. Sens perjudici de les publicacions que sobre la base dels principis de transparència i 
publicitat es facin en el web institucional, hi ha un sistema intern de comunicacions i 
publicacions electròniques a fi de facilitar l’accés a les actes dels òrgans col·legiats, a 
l’ordre del dia corresponent de cada sessió i els seus expedients, i a qualsevol altra 
informació que es decideixi compartir o bé que un conseller o grup polític sol·liciti. 

2. L’accés al sistema es fa a través d’una contrasenya que es facilita al secretari de 
cadascun dels grups polítics i que permet entrar al servidor on es troben totes les 
carpetes creades a aquest efecte. Aquest accés queda restringit a la mera lectura dels 
documents indicats i la seva impressió, sense que, de cap manera, hi hagi la possibilitat 
d’alterar el contingut del text dels documents. 

Article 14 ter. Carpeta genèrica expedients 

Hi ha una carpeta genèrica d’expedients a la qual tots els grups polítics tenen accés 
directe, i on poden veure, indistintament i sense cap restricció, la informació 
d’expedients que s’hi insereixen, particularment la referida en l’article anterior. 

Article 14 quarter. Carpeta particular expedients 

Hi ha una carpeta d’expedients mitjançant la qual es facilita la informació a cadascun 
dels grups polítics que ha estat prèviament sol·licitada en la forma que es determini. 
Aquesta informació té caràcter particular i secret, i només hi pot accedir el grup polític 
titular de l’esmentada carpeta. 

Article 14 quinquies. Tauler intern dels grups polítics 

Hi ha un tauler intern dels grups polítics en el qual es dóna publicitat a totes les 
circulars, els avisos o els anuncis que són del seu interès, i hi poden accedir els 
membres corporatius o les secretaries de grup amb la clau que els ha estat assignada. 

      Cinc. L’actual capítol IV del Titol I, «Registre d’interessos», passa a capítol V, amb 
la redacció següent: 

Capítol V 

Registre d’interessos 

Article 15. Registre d’interessos 

1. En el Registre d’interessos de la corporació s’inscriuen les declaracions següents: 

a) La declaració sobre causes de possible incompatibilitat i activitats que proporcionen o 
poden proporcionar ingressos econòmics s’inscriu en el Registre d’activitats. 
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b) La declaració sobre béns i drets patrimonials s’inscriu en el Registre de béns 
patrimonials. 

La custòdia i la direcció del Registre d’interessos corresponen a la Secretaria General. 

Article 16. Declaració d’interessos 

1. La declaració d’interessos s’ha de fer en el format normalitzat aprovat pel Ple 
corporatiu, i, en tot cas, hi han de constar les dades següents: 

a) Identificació dels béns mobles i immobles integrants del patrimoni personal, amb 
designació, si escau, de la inscripció registral i de la data d’adquisició de cada un. 

b) Causes de possible incompatibilitat i relació d’activitats i ocupacions professionals, 
mercantils o industrials, treballs per compte d’altri i altres fonts d’ingressos privats, amb 
especificació del seu àmbit i caràcter i de les ocupacions o càrrecs que es tenen en 
entitats privades, i també el nom o la raó social d’aquestes. 

c) La participació en societats de tot tipus 

2. La declaració, l’ha de signar el conseller interessat i el secretari general, que, com a 
fedatari públic local, dóna fe de la identitat de la persona declarant i de la data. 

Article 17. Publicitat del Registre d’interessos 

El Registre d’interessos té caràcter públic i el seu contingut es publica en el web del 
Consell de Mallorca, de conformitat amb el model que s’utilitza a les Corts espanyoles. 

     Sis. L’article 28 queda redactat de la manera següent: 

Article 28Atribucions del Consell Executiu 

A més de les funcions que li assigna la Llei de consells insulars, i sens perjudici de les 
que li puguin ser delegades per altres òrgans de govern, el Consell Executiu exercirà, en 
tot cas, les atribucions següents: 

La funció executiva de les competències del Consell de Mallorca, sens perjudici de les 
atribucions conferides a altres òrgans. 

Aprovar el projecte de pressupost, i també el projecte de plantilla de personal. 

Aprovar els plans d’actuació que proposin els departaments. 

Aprovar els convenis amb altres entitats públiques o privades. 

Contractar i atorgar concessions, incloses les pluriennals fins a quatre anys, en la 
quantia que es determini en les bases d’execució del pressupost, i sempre que la 
competència no correspongui al Ple del Consell de Mallorca. 

Aprovar i resoldre les convocatòries d’ajudes o subvencions a particulars o entitats 
públiques i privades, en la quantia que es determini en les bases d’execució del 
pressupost, i sempre que la competència no correspongui al Ple. 

Resoldre els expedients individuals sobre ajudes o subvencions a particulars o entitats 
públiques i privades, en la quantia que es determini en les bases d’execució del 
pressupost. 

Aprovar el Pla estratègic de subvencions dels diferents departaments del Consell. 
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Declarar la urgència i/o l’emergència de les ajudes o subvencions referides en les lletres 
f) i g) anteriors, quan no estan atribuïdes a altres òrgans. 

Autoritzar i disposar altres despeses, quan no estiguin atribuïdes a altres òrgans, en la 
quantia que es determini en les bases d’execució del pressupost. 

Sancionar les infraccions molt greus, llevat de les que estan atribuïdes a un altre òrgan. 

Aprovar l’oferta anual d’ocupació pública i les bases de les proves de l’oferta per a la 
selecció de personal i per al proveïment definitiu de llocs de treball. 

Resoldre les sol·licituds de reconeixement de compatibilitat d'alts càrrecs. 

Aprovar el Pla de formació de personal. 

Emetre informes o les consultes que sol·licitin altres administracions públiques, llevat 
que els esmentats tràmits estiguin atribuïts a un altre òrgan. 

Adquirir i alienar béns, sempre que la competència no correspongui al Ple del Consell 
de Mallorca. 

Resoldre els expedients de responsabilitat patrimonial, sempre que la competència no 
correspongui al Ple. 

      Set. Introduir una nova secció en el capítol I del Títol III, amb la redacció següent: 

Secció 4a. Les actes digitals 

Article 68 bis. Actes del Ple 

Al Consell de Mallorca les actes del Ple adopten el sistema d’actes digitals. En els altres 
òrgans col·legiats, aquest sistema s’utilitza de manera preferent, i sempre que és 
possible. 

Article 68 ter. Acta digital 

L’acta digital es defineix com un document electrònic i multimèdia, compost almenys 
pels elements següents: 

a) Acta succinta: Document electrònic que conté els punts de l’ordre del dia d'una sessió 
o reunió d’un òrgan col·legiat insular i els acords presos en cadascun dels punts 
d’aquest ordre del dia. Dependent del tipus de sessió de la qual s’ha d’estendre acta, pot 
tenir un format específic, fins i tot determinat per la legislació vigent, com és el cas de 
les actes dels Plens corporatius. 

b) Document audiovisual o vídeo: Enregistrament en vídeo de tot l’ocorregut en la 
sessió o reunió, que conté àudio i imatges. Aquest document recull la literalitat de les 
intervencions de cadascun dels oradores, i s’integra en el document electrònic de forma 
enllaçada. 

c) Signatura electrònica: la signatura electrònica de curs legal de la persona que ocupa la 
Secretaria de la sessió dóna fe i efectes de dret al document. Aquesta signatura es fa 
amb el certificat de signatura d’aquesta persona. En el cas dels plens, l’acta digital, la 
signa el secretari general del Consell. 

Article 68 quater. Clàusula de responsabilitat 

D’acord amb l’article anterior, l’acta digital és un document públic i oficial, rubricat i 
validat per la persona titular de la Secretària General, en la seva funció de fe pública. En 
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conseqüència s’han de guardar totes les cauteles respecte del seu maneig i tractament En 
aquest sentit, s’ha de procurar evitar la descàrrega total o parcial i la republicació, tenint 
en compte que els principis de transparència i publicitat se salvaguarden igualment amb 
el mer visionament de la part audiovisual, la qual es troba a la disposició de totes les 
persones en el seu lloc oficial sense límit de reproduccions. L’incompliment del deure 
de cautela previst en aquest article dóna lloc a responsabilitat en els casos en els quals el 
tràfic o la redifusió de l’acta digital perjudiqui la imatge o els interessos corporatius. 

Article 68 quinquies. Règim supletori 

En el que no es preveu en aquesta secció, és aplicable a les actes digitals el règim jurídic 
vigent de les actes. 

      Vuit. Introduir un nou article 75 bis amb la redacció següent: 

Article75 bis. Compareixença personal directiu 

Les comissions informatives, a través de la Presidència del Consell, poden sol·licitar la 
presència del personal directiu del Consell i dels organismes i les entitats que en 
depenen a l’objecte de donar explicacions sobre la seva actuació. 

      Nou. Introduir un nou article 76 bis amb la redacció següent: 

Article 76 bis. Comissió de Transparència 

1. La Comissió de Transparència està integrada pels membres següents: 

Presidència: el conseller o la consellera executiva que designa la Presidència del 
Consell. 

Vocalies: les persones portaveus dels grups polítics que integren el Ple. 

També en fan part, amb veu però sense vot, les persones titulars de la Intervenció 
General i de la Secretaria General, la qual assumeix la Secretaria de la Comissió. 

Les persones que ocupen les vocalies poden delegar la representació en un altre 
conseller del seu grup polític; les titulars de la Intervenció General i de la Secretaria 
General poden delegar en una persona funcionària adscrita al departament corresponent. 

2. La Comissió té les funcions següents: 

a) Fer el seguiment del compliment del Codi de Bon Govern per part de la institució. 
Amb aquesta finalitat, semestralment eleva un informe al Ple. 

b) Tenir cura que els principis i les especificacions del Codi s’incorporen en la 
normativa aplicable al Consell de Mallorca. 

c) Quan un conseller executiu o electe, o un alt càrrec, incompleix aquest Codi ètic, se’l 
requerirà perquè comparegui davant aquesta Comissió, per donar les explicacions 
oportunes sobre el dit incompliment. Si aquestes explicacions no són satisfactòries, a 
judici de la Comissió, aquesta requerirà la persona responsable perquè, en el termini 
d’un mes, compleixi les obligacions que dimanen d’aquest Codi. Un cop acabat aquest 
darrer termini, sense haver atès el requeriment, la Comissió formula la proposta: 

 -A la Presidència de la corporació, si la persona que ha incomplert el codi és conseller 
executiu o alt càrrec, perquè el destitueixi. 
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- Al Ple del Consell, en cas dels consellers electes, perquè, si escau, adopti les mesures 
pertinents per obligar a complir el Codi a la persona que l’ha incomplert. 

   Deu. Es modifica l’article 78, que queda amb aquesta redacció: 

 Article 78. Drets de les associacions 

 1. Les associacions de l’article anterior tenen dret a: 

 a) Rebre informació directa dels assumptes que són de llur interès. 

b) Rebre les publicacions, periòdiques o no, que editi el Consell, sempre que resultin 
d’interès per a l’entitat, atès el seu objecte social. 

c) Presentar propostes d’actuació en l’àmbit de les matèries de competència del Consell. 

d) Formar part dels òrgans de participació. 

e) Accedir a l’ús de mitjans públics del Consell, especialment locals i mitjans de 
comunicació, amb les limitacions que imposi la coincidència de l’ús per part de diverses 
associacions o pel Consell mateix, i seran responsables del tracte donat a les 
instal·lacions. 

 2. Les entitats de participació ciutadana poden sol·licitar expressar la seva opinió 
davant de la corporació sobre qualsevol qüestió que figuri en l’ordre del dia del Ple, tret 
de les interpel·lacions i les preguntes i sempre que aquella estigui relacionada amb el 
seu objecte social o àmbit d’actuació. Amb aquesta finalitat han de sol· licitar-ho a la 
Presidència, abans de començar la sessió. Amb autorització d’aquesta i a través d’un 
únic representant, poden exposar la seva opinió durant el temps que assenyali la 
Presidència, amb anterioritat a la lectura, el debat i la votació de la proposta inclosa en 
l’ordre del dia. 

   Onze. Es modifica l’article 79, que resta amb la redacció següent: 

 Article 79. Registre d’Entitats de Participació ciutadana 

Els drets reconeguts en l’apartat 2 de l’article anterior a favor de les associacions per a 
la defensa dels interessos generals o sectorials dels ciutadans, només els poden exercir 
les entitats inscrites en el Registre Insular d’Entitats de Participació Ciutadana. No 
obstant això, ateses les circumstàncies singulars que es puguin donar, la Presidència del 
Consell, un cop escoltat el parer dels portaveus dels grups polítics, podrà autoritzar la 
intervenció d’associacions no inscrites en l’esmentat registre. 

3. Les qüestions tractades en l’esmentat torn s’incorporen com a annex a l’acta de la 
sessió. 

Article segon.  Modificacions de les disposicions de la part final del Reglament orgànic 
del Consell de Mallorca. 

Les modificacions de la part final del Reglament orgànic del Consell de Mallorca, que 
redactades en els termes següents: 

U. S’inclou una disposició addicional primera amb aquesta redacció: 

Disposició addicional primera. Assemblea de Batles i Batlesses de Mallorca 

L’Assemblea de Batles i Batlesses de Mallorca es regula pel Reglament corresponent 
d’organització i funcionament aprovat pel Ple del Consell dia 14 de gener de 2008. 
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Dos. Se suprimeix la disposició transitòria única. 

Disposició addicional única. Referències de gènere. 

Les referències en gènere masculí referides a persones que conté aquest Reglament 
s'han d'entendre referides al gènere masculí i al gènere femení 

Disposició transitòria única. Organismes i entitats del sector públic insular. 

Dins dels tres mesos següents a l’entrada d’aquest Reglament, el Ple del Consell ha 
d’aprovar inicialment la modificació dels estatuts dels organismes i de les entitats del 
sector públic insular, a fi de complir el que disposa l’article 13.1. 

Disposició final. Entrada en vigor. 

1. El present Reglament entra en vigor l’endemà de publicar-se en el Butlletí Oficial de 
les Illes Balears. No obstant això, l’establert en el capítol IV del Títol I és aplicable a 
mesura que es posin en marxa els sistemes i les tecnologies corresponents. Mentrestant, 
totes les comunicacions, les citacions i les convocatòries dirigides als membres 
corporatius es fan al personal que cada grup polític tengui al seu servei.  

2. El sistema de les actes digitals serà aplicable a partir de dia 1 de gener de 2017. 

Segon. Sotmetre aquests acords a informació pública mitjançant la inserció dels anuncis 
corresponents en el tauler d’edictes d’aquest Consell i en el Butlletí Oficial de les Illes 
Balears perquè totes les persones que hi estiguin interessades puguin examinar 
l’expedient i presentar les reclamacions i els suggeriments que considerin pertinents, 
dins del termini de trenta dies hàbils, comptadors des de la inserció de l’anunci 
corresponent en el Butlletí. 

Així mateix, s’ha de donar audiència prèvia a les associacions inscrites en el Registre 
d’Entitats de Participació Ciutadana, i els acords s’han de trametre a l’Institut Balear de 
la Dóna de conformitat amb l’article 7.g de la Llei 12/2006, de 20 de setembre. 

 
Tercer. En el supòsit que no es presentin reclamacions ni observacions durant el període 
d’informació pública ni per part de l’Institut Balear de la Dona, l’acord inicial passarà 
automàticament a definitiu. 
 
Esmena d’addició que formula el Sr. Coll Canyelles a l’apartat primer de la 
proposta d’acord del President del Consell Insular de 26 de setembre de 2016, de 
modificació del Reglament Orgànic. 
 
 Es proposa l’addició d’un apartat dotzè en l’article primer, inclòs en l’apartat primer de 
la proposta de modificació del Reglament orgànic, dictaminada per la Comissió 
Informativa en sessió de data 6 d’octubre de 2016 , amb el contingut següent: 
 
  
«Dotze.- Es modifiquen les lletres a) a c) de l’apartat 1 de l’article 38, el contingut de 
les quals queda redactat de la manera següent: 
 
  
«a) El director o la directora, que la presideix i que ha de nomenar la Presidència de la 
comissió i que pot ser tant un director o una directora insular del departament amb 
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competències en la matèria, el secretari o la secretària tècnica del departament, o un 
funcionari o funcionària del Consell Insular pertanyent al grup A1. 
 
b) El vicedirector o la vicedirectora, que ha de designar la Presidència de la comissió 
entre les persones indicades a l’apartat anterior i que substitueix la persona que ocupa el 
càrrec de director o de directora en cas d'absència, malaltia o impossibilitat. 
 
c) Cinc tècnics o tècniques del Consell Insular de Mallorca, que ha de nomenar la 
Presidència de la comissió.» 
 

El Sr. COLL (PSOE) fa constar que s’ha registrat una esmena d’addicció, que ha estat comentada amb els 
portaveus dels grups polítics, referida a la Ponència Tècnica de Territori.  

El sentit de l’esmena és un canvi per tal d’habilitar que el director de la Ponència Tècnica de Territori 
sigui el director insular de Territori i Paisatge i, així mateix, per compensar aquest moviment, es proposa 
la incorporació d’un nou tècnic, passant el nombre de tècnics de 4 a 5. 

La redacció concreta de l’esmena d’addicció és la següent: 

“Dotze.- Es modifiquen les lletres a) a c) de l’apartat 1 de l’article 38, el contingut dels quals queda 

redactat de la manera següent: 

a) El director o la directora, que la presideix i que ha de nomenar la Presidència de la comissió i que 

pot ser tant un director o una directora insular del departament amb competències en la matèria, el 

secretari o la secretària tècnica del departament, o un funcionari o funcionària del Consell Insular 

pertanyent al grup A1. 

b) El vicedirector o la vicedirectora, que ha de designar la Presidència de la comissió entre les 

persones indicades a l’apartat anterior i que substitueix la persona que ocupa el càrrec de director o 

de directora en cas d’absència, malaltia o impossibilitat. 

c) Cinc tècnics o tècniques del Consell Insular de Mallorca, que ha de nomenar la Presidència de la 

comissió.” 

Sotmesa la proposta a votació, amb l’esmena d’addicció incorporada, s’aprova per 
unanimitat. 
 
DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 
 
PUNT 12. PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE EL CONSELL 
INSULAR DE MALLORCA I EL BISBAT DE MALLORCA PER A LA 
REHABILITACIÓ DE COBERTES A LA BASÍLICA DE SANT FRANCESC DE 
PALMA DE MALLORCA, FASE II. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu de Cultura, Patrimoni i 
Esports: 
 
ANTECEDENTS 
 

Vist que l’ Església Catòlica és la institució insular que compta amb la part més 
nombrosa i de major qualitat del patrimoni històric i cultural de Mallorca, la qual cosa 
justifica amb escreix l’aportació econòmica institucional.  
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Atès que per fer front a les despeses derivades de la signatura d’aquest conveni, consta a 
l’expedient l’existència de crèdit amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
20.33620.78901 i reserva de crèdit núm. 220160000098. 

Vist que l’aplicació pressupostària és per import de 270.000,00 € dels quals 150.000,00 
€ es destinaran a la rehabilitació de cobertes de la basílica de Sant Francesc de Palma, 
fase II. 

Atesa la memòria del cap del Servei de Patrimoni Històric i l’informe jurídic de la 
tècnica d’administració general del Servei de Patrimoni Històric, ambdós amb data 17 
d’agost de 2016, mitjançant els quals es justifica la signatura del conveni de 
col·laboració. 

Atès l’informe favorable emès, el 14 de setembre de 2016, des de la Intervenció General 
del Consell Insular de Mallorca. 

L’article 65.3 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el reglament 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions regula que l’acte de 
concessió o el conveni té el caràcter de bases reguladores de la concessió als efectes del 
que disposa la Llei general de subvencions. 

 
Vist que l’òrgan competent per aprovar el text del conveni, concedir la subvenció 
autoritzar i disposar la despesa és el Ple del Consell Insular de Mallorca d’acord amb 
l’article 65 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el reglament de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; l’article 17.2 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; l’article 8.1 i) de la Llei 8/2000, 
de 27 d’octubre, de consells insulars, i l’article 22.d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de 
bases del règim local.  
 
Per tot l’exposat, en ús de les atribucions conferides, el vicepresident primer i conseller 
executiu de Cultura, Patrimoni i Esports eleva a la consideració del Ple la següent 
proposta d’ 
 
 
ACORD 
 

I.- Concedir una subvenció al Bisbat de Mallorca, amb CIF R-0700002-I, per import de 
CENT CINQUANTA MIL EUROS (150.000,00 €) per dur a terme la rehabilitació de 
cobertes de la basílica de Sant Francesc de Palma de Mallorca, fase II. 

II.- Autoritzar i disposar la despesa de CENT CINQUANTA MIL EUROS (150.000,00 
€) a favor del Bisbat de Mallorca, amb CIF R-0700002-I, a càrrec de l’aplicació 
pressupostària 20.33620.78901 i reserva de crèdit núm. 220160000098, per dur a terme 
la el projecte de rehabilitació de cobertes de la basílica de Sant Francesc de Palma de 
Mallorca, fase II, que serà abonada prèvia presentació del compte justificatiu de la 
despesa al Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell Insular de Mallorca.  

S’hi inclouran els justificants de despesa o qualsevol altre document amb validesa 
jurídica que permeti acreditar el compliment de l’objecte de la subvenció. El compte 
justificatiu haurà d’incloure la declaració de les activitats realitzades que han estat 
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finançades amb la subvenció i el seu cost amb el desglossament de cadascuna de les 
actuacions d’acord amb l’establert al conveni. 

III.- Aprovar el text del Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Mallorca i 
el Bisbat de Mallorca per dur a terme el projecte de rehabilitació de cobertes de la 
basílica de Sant Francesc de Palma de Mallorca (fase II) que s’adjunta com a part 
integrant del present acord. 

IV.- Notificar aquest acord al Bisbat de Mallorca i a la Intervenció General. 

 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL INSULAR DE 
MALLORCA I EL BISBAT DE MALLORCA PER A LA CONSERVACIÓ DEL 
PATRIMONI ECLESIÀSTIC DE MALLORCA, ANY 2016: REHABILITACIÓ DE 
COBERTES A LA BASÍLICA DE SANT FRANCESC DE PALMA DE MALLORCA, 
FASE II 
 
REUNITS  
 
D’una part, el Sr. Francesc Miralles Mascaró com a vicepresident primer i conseller 
executiu de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell Insular de Mallorca, amb CIF S-
0711002-F, i amb domicili a la plaça de l’Hospital, 4 de Palma de Mallorca, actuant en 
nom i representació d’aquesta corporació.  
I de l’altra, l’Excm i Rvdm. Sr. Javier Salinas Viñals, Bisbe de Mallorca, que actua en 
nom i representació del Bisbat de Mallorca, amb CIF R-0700002-I, i domicili al carrer 
Seminari, núm. 4, de Palma de Mallorca. 
Ambdues parts es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica per aquest acte, i 
 
MANIFESTEN 
 
Que el Consell Insular de Mallorca exerceix les competències en matèria de Patrimoni 
Històric des de l’entrada en vigor de la Llei 6/1994, de 13 de desembre, de traspàs de les 
competències de Cultura, Patrimoni, Promoció Sòciocultural, Dipòsit de llibres i 
Esports de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Entre aquestes competències es 
troba la de vetllar per la conservació del patrimoni cultural.  
Que l’Església catòlica és la institució insular que compta amb la part més nombrosa i 
de major qualitat del patrimoni cultural mallorquí, alhora que sent la ineludible 
obligació de vetllar per la transmissió d’aquest llegat en el millor estat de conservació 
possible. 
Que la gestió d’aquest ingent patrimoni implica, a més de les tasques de sistematització 
del coneixement dels elements que configuren el patrimoni, la restauració d’aquells 
béns que han sofert deteriorament pel pas del temps, per ús o per accident. Ambdues 
tasques poden ser objecte de conveni entre les dues institucions.  
Per tot l’exposat i per ajudar al Bisbat a atendre les necessitats de restauració dels béns 
culturals eclesiàstics, acorden formalitzar el present Conveni de col·laboració entre el 
Consell Insular de Mallorca i el Bisbat de Mallorca per a la conservació del patrimoni 
eclesiàstic de Mallorca, any 2016, conforme als següents  
 
PACTES 
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PRIMER.- El Consell Insular de Mallorca subvencionarà amb cent cinquanta mil euros 
(150.000,00 €) el cost del Projecte de rehabilitació de cobertes a la basílica de Sant 
Francesc de Palma de Mallorca, fase II. 
La Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni i Històric a la 
sessió de dia 25/02/2011 va autoritzar, tal com estableix la Llei 12/1998, de 21 de 
desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears, el Projecte de rehabilitació de 
cobertes de la basílica de Sant Francesc de Palma de Mallorca redactat pels arquitectes 
Sebastià Gamundí Boscana i Melchor Miralles Mut. El projecte, objecte del present 
conveni, forma part d’aquest projecte global. 
 
SEGON.- El pressupost total de les obres de restauració de la fase II puja a cent setanta-
dos mil sis cents quaranta euros amb trenta cèntims (172.640,30 €), i per dur-les a terme 
el Consell Insular de Mallorca aporta la quantitat total de cent cinquanta mil euros 
(150.000,00 €) a càrrec de l’aplicació pressupostària 20 33620 78901 (reserva de crèdit 
núm. 220160000098).  
L’IRPF no es considera despesa subvencionable. 
 
TERCER.- El Bisbat de Mallorca està obligat a: 
 
- Presentar les certificacions d’obra i certificat de final d’obra 
 
- Comunicar immediatament al Consell Insular de Mallorca qualsevol eventualitat que 
alteri o que dificulti greument el desenvolupament del projecte subvencionat, en 
particular si se’n poden derivar retards en l’execució o si poden afectar el cost total, i 
sol·licitar l’autorització prèvia i expressa del Consell Insular de Mallorca per fer 
qualsevol modificació substancial del projecte objecte d’ajuda. Les sol·licituds de 
modificació han de ser motivades, s’han de formular immediatament a l’aparició de les 
circumstàncies que la justifiquin i s’hi han d’especificar les repercussions 
pressupostàries que impliquin 
 

QUART.- Per abonar la subvenció, el beneficiari ha de justificar la realització de les 
obres de rehabilitació dutes a terme dins l’exercici 2016 fins al 15 d’octubre de 2016. 

Es considera despesa subvencionable aquella que de manera indubtable respongui a la 
naturalesa de l’activitat subvencionada, resulti estrictament necessària, s’executi i es 
pagui dins el termini establert en aquest conveni. 

En aquest sentit, la justificació de la realització del projecte s’ha de fer mitjançant un 
compte justificatiu que ha d’estar integrat per la documentació següent: 

1.-Memòria història y memòria tècnica sobre els resultats de l’execució del projecte, 
detallant el tractament, i que inclourà fotografies de l’estat del bé abans i després de la 
restauració. 

2.-Per a les intervencions dutes a terme per professionals liberals: factura/es girada/es al 
Bisbat i degudament pagada/es d’acord amb el pressupost presentat. Les factures han 
d’expressar clarament:  

Nom complet i NIF/CIF de la persona o entitat expedidora 

Número i data 
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Concepte 

IVA i retenció fiscal (si correspon) 

Dades fiscals del client de la factura 

Les factures han d’estar emeses i pagades entre l’1 de gener de 2016 i el 15 d’octubre de 
2016. La justificació de l’abonament de la despesa s’ha de fer, segons els mitjans de 
pagament que s’utilitzin, mitjançant la següent documentació: 

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. 

No obstant això, si en el detall del càrrec bancari del pagament en qüestió es recullen les 
dades que s'esmenten per a la còpia de l'ordre de transferència o per al document 
d'ingrés, bastarà presentar aquest detall del càrrec / bancari. 

 
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).  
No obstant això, si en el detall del càrrec bancari del pagament en qüestió es recullen les 
dades que s'esmenten per al certificat o per al document de l'entitat bancària bastarà 
presentar aquest detall del càrrec bancari i la còpia del xec o pagaré corresponent.  
 
C) Pagament mitjançant domiciliació bancària:  
 
Notificació bancària del càrrec Certificat o document 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. 
No obstant això, si en el detall del càrrec bancari del pagament en qüestió es recullen les 
dades que s'esmenten per al certificat o per al document de l'entitat bancària bastarà 
presentar aquest detall del càrrec bancari i la notificació bancària del càrrec.  
Cas que en el document acreditatiu del pagament figuri un import que no coincideix 
amb l’import del justificant en qüestió, el beneficiari haurà de presentar un certificat o 
documentació justificativa de l’entitat bancària o qualsevol altre document que justifiqui 
que dins aquell pagament es troba inclòs l’abonament del justificant en qüestió. 
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En cap cas s’admetran pagaments amb efectiu. 
3.- Les certificacions d’obra i la certificació de final d’obra. 
4.-Relació classificada de despeses i inversions de l’activitat signada pel beneficiari (art. 
72.2.a RGLS) que ha d’incloure: 
La factura ha estat emesa a nom del beneficiari  
Identificació del creditor (CIF, nom del creditor, domicili fiscal) 
Número de factura 
Import de la factura 
Data d’emissió de la factura 
Desviacions esdevingudes cas que la subvenció s’atorgui d’acord amb un pressupost 
 
5.-Si s’escau, una relació detallada d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat 
l’activitat subvencionada amb indicació de l’import i la seva procedència (art.72.2.e) 
RLGS), si escau. 
 
6.-Declaració responsable del beneficiari que acrediti que les despeses justificades 
responen sense cap dubte a l’activitat subvencionada (art. 31.1 LGS). 
 
7.-Declaració responsable del beneficiari que acrediti que el cost d’adquisició justificat 
no supera el valor de mercat (art. 31.1 i 33 de la LGS). 
 
8.-Declaració responsable del beneficiari que acrediti que no recupera ni compensa 
l’IVA (art. 31.8 LGS). 
 
9.-Informe del centre gestor, relacionant totes les factures i/o documents justificatius, 
que acreditin el compliment dels objectius i la finalitat per la qual es va concedir la 
subvenció així com les condicions establertes en l’acord de concessió, incloent les de 
publicitat del finançament rebut, signat pel secretari tècnic del Departament de Cultura, 
Patrimoni i Esports i responsable administratiu del centre gestor (Base execució 36.3.d). 
 
Cas què, a petició del beneficiari, s’hagin de retornar les factures o justificants originals 
s’hi ha de reflectir, mitjançant un segell, la data de concessió de la subvenció així com 
l’import del justificant que s’imputa a la subvenció. 
 
Qualsevol modificació que es produeixi en la realització de l’activitat esmentada, haurà 
d’ésser notificada al Servei de Patrimoni Històric. 
 
No s’efectuarà el pagament si aquesta documentació resulta desaprovada per l’òrgan 
competent del Consell Insular de Mallorca. I cas que es requereixi altra documentació 
complementària tenen l’obligació d’aportar-la tal i com s’estableix a la base setena c). 
Si la despesa justificada excedeix de l’import concedit, la possible desviació 
pressupostària anirà a càrrec de l’entitat subvencionada. Si pel contrari la despesa 
justificada és inferior a l’import del projecte es procedirà a la reducció proporcional de 
la subvenció concedida. 
 
CINQUÈ.- El termini màxim per dur a terme l’objecte de la subvenció consistent en dur 
a terme el projecte de rehabilitació de cobertes a la basílica de Sant Francesc de Palma 
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de Mallorca, fase II, és coincident amb el termini per presentar el compte justificatiu, 
ambdós finalitzaran el 15 d’octubre de 2016. 
Per fer efectiu el pagament de la subvenció, el Bisbat de Mallorca s’ha de trobar al 
corrent de les obligacions tributàries amb el Consell Insular de Mallorca, l’Agència 
Tributària i la Seguretat Social presentant, a tal efecte, els certificats en vigor. El 
beneficiari també ha d’acreditar que no és deutor per resolució de procedència de 
reintegrament per a cap altra subvenció. 
SISÈ.- Una vegada finalitzada la activitat, objecte de subvenció, i presentat el compte 
justificatiu, el Servei de Patrimoni Històric emetrà informe d’avaluació i de 
comprovació de la subvenció i de la seva adequació amb la finalitat del present conveni. 
 
SETÈ.- El beneficiari ha de complir amb les obligacions del capítol II del títol 
preliminar de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvenciones (BOE núm. 
276 de 18/11/03), les obligacions de l’article 10 del Reglament de subvencions del 
Consell de Mallorca (BOIB núm. 132, de 03/11/01) i les establertes en la resta de 
normativa que hi sigui d'aplicació així com, en especial, les recollides en les clàusules 
del present conveni: 
 
Acreditar la realització de l’activitat, el compliment de les condicions i les 
modificacions que s’hagin produït 
Comunicar al Consell Insular de Mallorca, en qualsevol moment, l’obtenció de 
subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat i no consignades en la sol·licitud 
Facilitar tota la informació que li sigui requerida pel Consell Insular de Mallorca 
Constituir les garanties que siguin exigibles, en el seu cas 
Fer constar que l’activitat està subvencionada o patrocinada pel Consell Insular de 
Mallorca, en els termes següents: 
 

- Es convidarà als representats del Consell de Mallorca a qualsevol acte públic 
de presentació, de celebració o d’altres. 

 
Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública ha d’incloure els anagrames del 
Consell de Mallorca com a entitat patrocinadora 
 
El Consell Insular de Mallorca podrà, en qualsevol moment, auditar, tant econòmica 
com tècnicament, el programa objecte de la subvenció 
 
Sotmetre’s a les actuacions de fiscalització i control de la Intervenció del Consell 
Insular de Mallorca i de la Sindicatura de Comptes 
 
Fer constar la percepció i l’aplicació de la subvenció en la seva comptabilitat o en els 
llibres de registre. En cas de no tenir obligació de dur la comptabilitat, deixar-ne 
constància en la documentació que la substitueixi 
 
Una vegada rehabilitada la part de la coberta objecte d’aquest conveni, garantir-ne el 
seu manteniment i conservació en l’estat final obtingut 
 
VUITÈ.- SUBCONTRACTACIÓ 
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L’entitat beneficiària pot subcontractar la totalitat de la realització del projecte 
subvencionat, d’acord amb els requisits i tenint en compte les prohibicions establertes en 
els articles 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS)  i 
68 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament  de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (RGS). 
 
L’entitat beneficiària pot subcontractar el projecte, objecte de la sol·licitud, fins al 
100% de l’activitat subvencionada (art. 29.2 de la LGS; art. 68.1 del RGS). 
 
Requisits que s’hauran d’acreditar per dur a terme la subcontractació de l’objecte de la 
subvenció: 
 
- 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. 
 
- Declaració responsable de què la persona o l’entitat amb la qual vol subcontractar 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: 
 

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

- 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. 

- El subcontratista no és 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 
compleix els requisits o no assoleix la valoració suficient.  

- Acreditar 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. 

- 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: 

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

- Contracte subscrit per escrit 

- Documentació que acrediti la personalitat del subcontractista. 

 

Termes de la subcontractació vinculada 
 
Per a la subcontractació vinculada caldrà seguir les següents passes (art. 68.2 RGS): 
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1.- Autorització prèvia de l’òrgan que concedeix la subvenció. Perquè el dit òrgan pugui 
atorgar aquesta autorització, el beneficiari ha d’aportar la documentació següent: 
 

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

- 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. 

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

 

 - 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.  

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

- El subcontratista no és 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 
compleix els requisits o no assoleix la valoració suficient.  

- 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. 

 

- 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. 

- Acreditar 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. 

- 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: 

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

- Contracte subscrit per escrit 

- Documentació que acrediti la personalitat del subcontractista. 

 
2.- 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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NOVÈ .- La present subvenció, d’acord amb l’article 13.1 del Reglament de 
subvencions del Consell Insular de Mallorca (BOIB núm. 132 de 03/11/2001) és 
revocable i reductible per les causes previstes a la normativa d’aplicació i al present 
reglament, i no seran invocables com a precedents.  
 
En aquest sentit els òrgans competents del Consell Insular de Mallorca podran 
modificar, anul·lar o revocar i, si n’és el cas, procedir al reintegrament total o parcial de  
la present subvenció d’acord amb allò que estableix el Títol II de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276 de 18/11/03); el capítol I del títol 
III del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol de 2006 ( BOE núm. 176, de 25/07/06), pel 
qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions; l’article 13.2 del Reglament de subvencions del Consell de Mallorca i la 
resta de normativa que li sigui d'aplicació. 
 
Si la rehabilitació de l’immoble no se dugués a terme, el Consell Insular de Mallorca 
donarà per resolt l’expedient de subvenció, se cancel·larà l’import pendent de percebre, 
es liquidarà i el Bisbat de Mallorca haurà de tornar les quantitats percebudes en 
concepte de subvenció, tot allò d’acord amb el que s’estableix a l’art. 13 del Reglament 
de subvencions del Consell de Mallorca i supletòriament als articles 81.9 i 81.10 del 
Reial decret legislatiu 1091/1988 que recull el Text refós de la Llei General 
Pressupostària. 
 
DESÈ.- Ampliació del termini de justificació 
L’article 70 Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions estableix que: 
 
“L’òrgan concedent de la subvenció pot atorgar, llevat de precepte en contra contingut a 
les bases reguladores, una ampliació del termini establert per a la presentació de la 
justificació, que no excedeixi la meitat d’aquest i sempre que amb això no es 
perjudiquin drets de tercer. 
 
2.- Les condicions i el procediment per a la concessió de l’ampliació son els establerts a 
l’article 49 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú.” 
L’article 49 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificat d’acord amb 
la Llei 4/1999, de 13 de gener, estableix el següent respecte a l’ampliació de terminis. 
“1. L’Administració, llevat que hi hagi un precepte en contra, pot concedir d’ofici o a 
petició dels interessats una ampliació dels terminis establerts, que no excedeixi de la 
meitat d’aquests, si les circumstàncies ho aconsellen, i amb això no es perjudiquen drets 
de tercers. L’acord d’ampliació s’ha de notificar als interessats.   
... 
3. Tant la petició dels interessats com la decisió sobre l’ampliació s’han de produir, en 
tot cas, abans del venciment del termini de què es tracti. En cap cas pot ser objecte 
d’ampliació un termini ja vençut. Els acords sobre l’ampliació de terminis o sobre la 
denegació no són susceptibles de recursos.”  
ONZÈ.- El fet d’alterar les condicions determinades en el conveni podrà comportar una 
modificació de l’acord de concessió de la subvenció tot d’acord amb els articles 61 i 64 
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del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions. La sol·licitud s’haurà de presentar abans 
que s’acabi el termini per a la realització de l’activitat. 
 
DOTZÈ.- Aquest conveni restarà vigent fins al 31 de desembre de 2016. 
 
 
Palma de Mallorca,  
 
El vicepresident primer i conseller executiu L’Excm. i Rvdm. 
de Cultura, Patrimoni i Esports Sr. Bisbe de Mallorca 
del Consell Insular de Mallorca     
 
 
 
 
Francesc Miralles Mascaró      Javier Salinas Viñals 
 
 
ANNEX I 
 
 
El/La Sr./a _____________________________________________ amb DNI 
_________________________ actuant en representació de l’Entitat 
__________________________________________ en càrrec de 
____________________________________, en relació amb el projecte 
______________________________________________ de l’exercici 2016 
 
 
DECLAR, sota la meva responsabilitat ,que amb relació a l’IVA: 
 
Sí és recuperarà i compensarà 
 
No és recuperarà ni compensarà 
 
 
 
Palma de Mallorca,______ de ___________ de 20_____ 
 
 
 
(Signatura) 
 
 
ANNEX II 
 
 
COMPTE JUSTIFICATIU EN RELACIÓ A L’ACTIVITAT REALITZADA  
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El/La Sr./a _____________________________________________ amb DNI 
______________ actuant en representació de l’Entitat___________________________ 
en càrrec de _____________________________, en relació amb el projecte 
______________________________________________ de l’exercici 2016 
 
DECLAR sota la meva responsabilitat: 
 
1.- Que el projecte s’ha realitzat i que el cost ha estat el següent: 
 
Ingressos: 
 
� Subvenció Consell de Mallorca                              ____________euros 
Altres: 
� ________________________________               ____________euros 
� ________________________________                  ___________euros 
         TOTAL  INGRESSOS                                         ____________euros 
 
  Despeses: 
 
Núm. Factura Concepte Data Import Data 

pagament 
     
     
     
     
     
     
     
     
Proveïdor CIF Domicili   
   
   
   
   
   
   

 
 
 
TOTAL  DESPESES                                            ____________euros 
 
Indiqueu les desviacions esdevingudes, increments o disminucions respecte del 
pressupost presentat, i expliqueu el motiu: 
 
�________________________________________________________________    
 
�________________________________________________________________    
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2.- Que la subvenció atorgada pel Consell Insular de Mallorca s’ha aplicat a la finalitat per 
a la qual es va concedir. 
 
3.-Que les despeses justificades responen sense cap dubte a l’activitat subvencionada 
 
4.-Que el cost d’adquisició justificat no supera el valor de mercat. 
 
 
 
___________________, ________ d _________________________ de 2016 
Signatura del representant de l’entitat beneficiària 
 

El Sr. PASTOR (El Pi-Proposta per les Illes) anuncia que el seu Grup hi votarà a favor però fa notar que 
els crida l’atenció que amb el Bisbat de Mallorca se puguin fer aquestes actuacions mitjançant un conveni 
mentre que, de vegades, hi hagi tants d’emperons a l’hora de fer actuacions amb altre tipus d’entitats que 
tal volta serien, com a mínim, tan importants com aquesta actuació. 

Aleshores demana a l’equip de govern que intenti que aquesta manera de conveniar o de tirar endavant 
iniciatives es pogués ampliar a altres sectors als quals també els aniria molt bé i que, segurament, les 
seves activitats també són convenients. 

El Sr. MIRALLES (conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports) recorda que, així com ja se va 
comentar en Comissió Informativa, es tracta d’un conveni que compta amb el suport jurídic que li 
confereixen la Comissió Mixta i la Comissió de Patrimoni, el qual preveu la subscripció de convenis 
bilaterals amb el Bisbat de Mallorca com a gran propietari de patrimoni a protegir. 

Pensa que tots els presents són coneixedors de les dificultats que se presenten a l’hora de tramitar les 
convocatòries de subvencions i, per tant, resulta que és cert que mantenir convenis directes amb entitats 
beneficiàries ajudaria a agilitar els tràmits però, això no obstant, s’ha d’atendre el que estableix la Llei de 
subvenció que requereix que siguin entitats singulars, úniques i que se justifiqui la no concurrència 
competitiva a l’hora d’atorgar subvencions. 

En els casos que sigui possible subscriure convenis directes, amb la consegüent major agilitat en la 
tramitació de les ajudes, l’equip de govern hi estarà d’acord però sempre dins els marges que determina la 
llei. 

El Sr. ROTGER (PP) intervé per mostrar el suport del seu Grup a la proposta, la qual ja se va posar en 
marxa durant la legislatura passada, atès que consideren que gairebé el 85% del patrimoni cultural i 
arquitectònic de Mallorca és de titularitat de l’Església Catòlica i el Consell de Mallorca ha de vetllar per 
la restauració d’aquest patrimoni per mantenir les seves característiques i valors arquitectònics. 

Destaca que, a més a més, aquest fet resulta més rellevant enguany que se celebra l’any Ramon Llull 
perquè les institucions organitzen actes commemoratius i és del tot convenient que l’immoble on és 
present la figura de Ramon Llull compti amb unes teulades adequades. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
DEPARTAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PRESIDÈNCIA 
 
PUNT 13. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ, AUTORITZACIÓ I 
DISPOSICIÓN D’UNA SUBVENCIÓN DEL CONSELL DE MALLORCA A LA 
FUNDACIÓ UNIVERSITAT EMPRESA DE LES ILLES BALEARS PER L’ANY 
2016. 
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Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu de Participació Ciutadana 
i Presidència: 
 
Antecedents: 
 
El director de la Fundació Universitat Empresa de les Illes Balears (FUEIB), el Sr. Lluís 
Vegas Alonso, sol·licita en escrit de data 11 de juliol de 2016, una subvenció per a la 
realització d’un programa de seguiment de les pràctiques en empreses i entitats dels 
estudiants de la Universitat de les Illes Balears. 
 
Una de les atribucions del Departament de Participació Ciutadana i Presidència és la de 
coordinar les relacions entre el Consell de Mallorca i la resta de institucions públiques 
de les Illes Balears. 
 
Consta a l’expedient: 
 
Informe justificatiu de la directora insular de Presidència i Relacions Institucionals de 
19 de juliol de 2016. 
Informe jurídic del cap de servei de la Secretària Tècnica del Departament de 
Participació Ciutadana i Presidència de 19 de juliol de 2016. 
Certificat de reserva de crèdit, número d’operació 220160014987. 
Informe de fiscalització prèvia d’Intervenció General número FS-100/16, de data 22 de 
setembre de 2016 
 
De conformitat amb els antecedents l’Hble. Sr. Vicepresident segon i conseller executiu 
del Departament de Participació Ciutadana i Presidència, eleva la següent proposta 
d’acord, condicionada a la fiscalització prèvia de la Intervenció General, per tal de 
presentar-la al Ple 

 

A C O R D 
 
1.- Aprovar la subvenció per un import de TRENTA MIL EUROS (30.000,00€,-) a 
favor de la Fundació Universitat Empresa de les Illes Balears per a la realització d’un 
programa de seguiment de les pràctiques en empreses i entitats dels estudiants de la 
Universitat de les Illes Balears. 

 

2.- Autoritzar i disposar una despesa per un import de TRENTA MIL EUROS 
(30.000,00€,-) a favor de la Fundació Universitat Empresa de les Illes Balears, G-
07779895, camí de Passatemps, 241, 07120 Palma, amb càrrec a la partida núm. 
00.92430.48904 del pressupost 2016 del Consell de Mallorca i reserva de crèdit número 
220160014987, pel motiu abans esmentat, quantitat que s’abonarà prèvia presentació 
dels corresponents justificants, dintre de l’exercici econòmic en el qual s’hagi concedit. 

 
3.- La FUEIB, com a entitat beneficiària de la subvenció es sotmetrà a les següents 
obligacions: 
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PRIMERA.  
 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció d’acord amb les condicions establertes. 
 
b) Acreditar davant el Consell de Mallorca la realització de l’activitat amb les 
corresponents factures girades per tercers al beneficiari de la subvenció en la qual es farà 
constar el concepte de la despesa i també el compliment dels requisits i condicions que 
determini la concessió de la subvenció, i la liquidació de nòmines o fulles de salari, i els 
TC2, TC1 d’abonament de la Seguretat Social.  
 
c) Comunicar al Consell de Mallorca les modificacions que s’hagin produït i que siguin 
causa de la concessió o compliment de la subvenció.  
 
d) Comunicar al Consell de Mallorca, en qualsevol moment, l’obtenció de subvencions o 
ajudes per a la mateixa finalitat i no consignades en la sol·licitud.  
 
e) Constituir les garanties que siguin exigibles, en el seu cas.  
 
f) Quan es faci publicitat de les activitats subvencionades pel Consell de Mallorca, a 
Mallorca o a qualsevol territori de parla catalana, es farà ús com a mínim de la llegua 
catalana. En cas d’utilitzar-se diverses llengües, el català tindrà el tractament de 
preferència.  
 
g) Es farà constar que l’activitat està subvencionada o patrocinada pel Consell de Mallorca.  
 
h) El Consell de Mallorca podrà, en qualsevol moment, auditar tan econòmica com 
tècnicament, el programa objecte de la subvenció.  
 
i) Sotmetre`s a les actuacions de fiscalització i control de la Intervenció del Consell de 
Mallorca i de la Sindicatura i/o Tribunal de Comptes.  
 
SEGONA. Modificació de l’objecte de la subvenció: 
 
Atès l’article 64 del RD 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, quan una persona o entitat tengui 
concedida una subvenció per a una activitat o objecte determinat, el beneficiari podrà 
sol·licitar la modificació del seu contingut, sempre que aquest estigui contemplat a les 
bases reguladores de la subvenció. La sol·licitud s’haurà de presentar abans de finalitzar el 
termini per a la realització de l’activitat, la qual haurà de comptar amb la corresponent 
autorització de l’òrgan concedent. 
 
Atès l’art. 86 del RD 887/2006, de 21 de juliol , si el beneficiari de la subvenció, en el 
moment de la justificació, manifesta que s’han produït alteracions en les condicions que es 
varen tenir en compte per a la seva concessió, havent-se omès el tràmit d’autorització 
administrativa prèvia, l’òrgan competent podrà acceptar la justificació presentada, sempre 
què no es vulneri els drets dels tercers. 
 
TERCERA. Revocació i reintegrament. 
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La subvenció i ajudes seran de concessió voluntària, revocables i reductibles per les 
causes previstes a les lleis i al present reglament, i no seran invocables com a 
precedents.  
 
Els òrgans competents del Consell de Mallorca podran anul·lar total o parcialment les 
subvencions i ajudes concedides en el cas d’incompliment per part del beneficiari 
d’alguna de les obligacions previstes en aquest reglament, el qual vendrà obligat al 
reintegrament de les quantitats rebudes i dels interessos de demora que corresponguin, 
prèvia la tramitació del corresponent procediment previst a les lleis. El procediment 
utilitzat serà el contradictori, garantint sempre el dret de l’interessat a l’audiència.  
 
Si el procediment de reintegrament s’hagués iniciat com a conseqüència de fets que 
poguessin ser constitutius d’infracció administrativa, aquesta es posarà en coneixement 
de l’òrgan competent per la iniciació del corresponent procediment sancionador.  
 
QUARTA. 
 
L’import de la subvenció s'ha de fer efectiva quan s'hagi justificat la totalitat de l’import 
del projecte, sempre abans del dia 31 d’octubre de 2016, si bé els justificats dels TC1 i 
TC2 corresponents al mes d’agost de 2016, el termini s’amplia fins dia 1 de novembre 
de 2016. Les factures justificatives han de tenir data d’emissió de dia 1 de gener a 30 de 
setembre de 2016, ambdós inclosos. En aquest sentit, la justificació de la realització del 
projecte s’ha de fer mitjançant un compte justificatiu, d’acord amb el que estableix 
l’article 72 del Reglament de la Llei general de subvencions, que ha d'estar integrat per 
la documentació  següent:  
 
Una memòria tècnica sobre els resultats de l'execució del projecte cultural subvencionat 
on es faci constar l'avaluació dels objectius i finalitats aconseguits, els mitjans de 
difusió utilitzats, nombre d'assistents i qualsevol altre aspecte que sigui rellevant. 
 
Una memòria econòmica justificativa de les despeses derivades de l'execució del 
pressupost del projecte que ha d'estar integrada per la següent documentació: 
 
Declaració responsable del beneficiari de la subvenció, mitjançant el qual s’acrediti que 
les despeses relacionades corresponen sense cap dubte a l’activitat subvencionada. 
 
Declaració responsable del beneficiari que acrediti que el cost d’adquisició justificat no 
supera el valor de mercat. 
 
Declaració responsable del beneficiari que acrediti que no recupera ni compensa l’IVA. 
 
Relació classificada de les despeses i ingressos amb indicació del creditor, de l’import, de 
la data d’emissió i signada pel beneficiari. En cas de que la subvenció s’atorgui d’acord 
amb un pressupost, s’han d’indicar les desviacions esdevingudes de l'activitat . 
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Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat subvencionada amb 
indicació de l’import i la seva procedència. En cas de no tenir ingressos s’haurà d’adjuntar 
una declaració responsable de la inexistència d’ingressos. 
 
Una mostra, si n'és el cas, del material de difusió de l'activitat subvencionada: cartells, 
fullets de mà i qualsevol altre element publicitari. 
 
Les factures originals o qualsevol altre document de valor probatori equivalent en el 
tràfic jurídic mercantil fins a l'import del projecte, que expressin clarament: 
 
Nom complet  i NIF/CIF de la persona o entitat expedidora 
Número i data 
Concepte 
IVA i retenció fiscal (si correspon) 
Dades fiscals del client de la factura 
 
(En el cas de què s'hagin de retornar les factures o justificants originals, a petició del 
beneficiari, s'hi ha de reflectir, mitjançant un segell, la data de concessió de la subvenció 
així com l'import del justificant que s'imputa a la subvenció). 
 
La documentació acreditativa del pagament de les factures esmentades, segons la forma 
que hagi utilitzat el beneficiari ha de ser la següent: 
 
a) Pagament mitjançant transferència bancària o ingressos en compte bancari:  

a) 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   

b) Extracte del compte bancari del beneficiari de l’ajuda en el qual figuri el càrrec 
d’aquesta transferència. 

b) Pagament mitjançant xec nominatiu:  

a) Còpia del xec nominatiu o pagaré nominatiu emès a nom del proveïdor que emet 
la factura o document equivalent, sempre que estigui vençut;  

b) Extracte del compte corrent del beneficiari de l’ajuda en el qual figuri el càrrec 
d’aquest xec o pagaré, i  

c) 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:  

a) Document acreditatiu del càrrec en compte de l’efecte mercantil i  
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b) 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:  

a) Resguard del pagament amb targeta, i  

b) 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:  

a) 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) No estan permesos els pagaments en efectiu. 

Es perd el dret a cobrar totalment o parcialment la subvenció en cas que falti la 
justificació o que s’esdevengui alguna de las causes de reintegrament previstes en la 
legislació vigent i en l’article 54 d’aquesta Ordenança. 

 
Es considerarà despesa subvencionable, les despeses de gestió i d’administració 
específiques que estiguin directament relacionades amb l’activitat subvencionada i siguin 
indispensables per l’execució de la mateixa, i hagin estat realitzades de dia 1 de gener a dia 
30 de setembre de 2016, ambdós inclosos. 
 
QUINTA.  
 
El beneficiari ha de complir amb les obligacions del capítol II de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvenciones (BOE núm. 276 de 18 de novembre de 2003), les 
recollides a l’article 10 del Reglament de subvencions del Consell de Mallorca 
(publicada la seva aprovació definitiva en el BOIB núm. 132, de 03/11/01) i les 
establertes en la resta de normativa que hi sigui d'aplicació així com, en especial, les 
recollides en aquestes prescripcions.  
 
L’entitat beneficiària, abans de rebre el pagament de la subvenció, ha d’acreditar que 
està al corrent en el complilment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social davant de l’Administració de l’Estat, i amb les obligacions del Consell de 
Mallorca, així com que no és deutora per una resolució de procedència de 
reintegrament. 
 
SEXTA. 
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La present subvenció, d’acord amb l’article 13.1 del reglament de subvencions del 
Consell de Mallorca (BOIB núm. 132 de 03/11/2001), és revocable i reductible per les 
causes previstes a les lleis, i al present reglament, i no seran invocables com a 
precedents. En aquest sentit, el Consell de Mallorca procedirà a modificar, anul·lar o 
revocar i, si n'és el cas, al reintegrament total o parcial, de la present subvenció d’acord 
amb allò que estableix el títol II de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvenciones (BOE núm. 276 de 18 de novembre de 2003), el capítol I del Reial Decret 
887/2006, de 21 de juliol de 2006 (BOE núm. 176, de 25 de juliol de 2006), pel qual 
s'aprova el reglament de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 
així com d’acord amb el que disposa l’apartat 2n de l’article 13 del reglament de 
subvencions del Consell de Mallorca i la resta de normativa que li sigui d'aplicació. 
 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
DEPARTAMENT D’ECONOMIA I HISENDA 
 
PUNT 14. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚM.24 DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE LA 
CORPORACIÓ DE L’EXERCICI DE 2016 PER A SUPLEMENT DE CRÈDITS 
(SUP04/2016). 
 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu d’Economia i Hisenda: 

Atès que, en data 25 d’abril de 2016, es va aprovar la liquidació del pressupost de 
l’exercici 2015 del Consell de Mallorca, els seus Organismes autònoms i els Consorcis 
depenents, amb un superàvit consolidat de 33.645.483,22 euros.  

Atesa la destinació del superàvit pressupostari de la liquidació de 2015, aprovada pel 
Ple de la institució en sessió celebrada en data 26 de maig de 2016, d’acord amb el 
següent detall:  

Menor entre RTDG i Superàvit 33.645.483,22 A repartir

1) Aplicació compte 413 0,00

2) Inversions Financerament Sostenibles 20.000.000,00

3) Amortització Deute 13.645.483,22

APLICACIÓ REGLA ESPECIAL: PROPOSTA DESTINACIÓ

 

Atès l’informe de tresoreria, d’1 de juny de 2016, en relació a l’amortització anticipada 
de préstecs en aplicació de la regla especial per a la destinació del superàvit definida a la 
disposició addicional sisena de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 

Vista la provisió del conseller executiu d’Economia i Hisenda que subscriu, de 22 de 
setembre de 2016, d’incoació d’un expedient de modificació de crèdits en el Pressupost 
propi del Consell de Mallorca corresponent a l’exercici de 2016, a l’objecte de poder 
atendre les despeses esmentades, les aplicacions a les quals s’havien d’imputar no 
tenien consignació pressupostària suficient d’acord amb els antecedents de l’expedient. 

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

A C O R D: 

PRIMER.-  Aprovar l’expedient núm. 24 de modificació de crèdits en el pressupost 
propi de 2016, d’acord amb el següent detall: 

* SUPLEMENTS DE CRÈDITS (SUP04/2016)

Aplicació Descripció Import
70.01100.91360 AMORTITZACIÓ PRESTEC 2014 BSCH Nº 1030041833 7.882.638,42

70.01100.91367 AMORT PRESTEC 2015 BSCH 1030042142 PTMS ICO RDL4/2012 23.468,10

70.01100.91369 AMORT. PRESTEC 2015 BBVA REFINANÇAMENT ICO RDL4/2012 5.739.376,70

TOTAL SUPLEMENT 13.645.483,22

FONTS DE FINANÇAMENT DEL SUPLEMENT DE CRÈDIT

· Romanent de tresoreria general

Aplicació Descripció Import
99.87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals 13.645.483,22

TOTAL FONS ROMANENT DE TRESORERIA GENERAL 13.645.483,22

TOTAL FONS FINANÇAMENT P/SUPLEMENT DE CRÈDIT 13.645.483,22

(EXP.SUP04/2016)
EXPEDIENT NÚM. 24 MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE 2016

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

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint vots a favor (PSOE, MÉS per Mallorca, 
Podem Mallorca i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía), cap vot en contra i tretze 
abstencions (PP i El Pi-Proposta per les Illes). 
 
DEPARTAMENT DE TERRITORI I INFRAESTRUCTURES 
 
PUNT 15. PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE 
L’AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA I 
TERRITORIAL DE MALLORCA. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Territori i 
Infraestructures: 
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ANTECEDENTS 
 
El Ple del Consell Insular de Mallorca, en la sessió de 10 de novembre de 2008, va 
aprovar definitivament la creació i els Estatuts de l’Agència de protecció de la legalitat 
urbanística i territorial de Mallorca. Posteriorment, aquests foren modificats mitjançant 
l’acord del Ple de 5 de febrer de 2009 i per l’acord del Ple de 12 de gener de 2012. 
 
Un cop transcorreguts ja més de set anys des de la creació de l’Agència i més de quatre 
anys des de la darrera modificación dels Estatuts, diverses circumstàncies aconsellen 
dur a terme una sèrie de modificacions dels Estatuts. 
 
Per tot  això, la Consellera Executiva de Territori i Infraestructures eleva al Plenari del 
Consell Insular de Mallorca, la següent 
 
PROPOSTA D’ACORD 
 
Aprovar inicialment la modificació dels següents articles dels Estatuts de l’Agència de 
protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca: 
  
Articles 1, 2, 3, 4.1, 5 i 7: 
Allà on diu “Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca”, 
ha de dir “Agència de Defensa del Territori de Mallorca”. 
 
Article 1: 
“L’Agència de Defensa del Territori de Mallorca és un organisme autònom, de caràcter 
administratiu, dotat de personalitat jurídica, patrimoni i pressuposts propis, amb 
capacitat d’actuació en el compliment de les seves funcions, per al desenvolupament, 
per part de l’administració del Consell de Mallorca, de les tasques d’inspecció, 
restauració  de la legalitat i sanció en matèria d’Urbanisme, així com de totes les altres 
competències que li assignen els presents Estatuts” 
 
Article 2: 
“L’Agència de Defensa del Territori de Mallorca té com a finalitat essencial vetllar, dins 
l’àmbit de l’illa de Mallorca, pel correcte exercici de les distintes competències que la 
legislació vigent, i en particular la Llei 2/2014, de 26 de març, d’ordenació i ús del sòl 
de les Illes Balears (LOUS), i el seu Reglament general per a l’illa de Mallorca (BOIB 
núm. 66, de 30 d’abril de 2015) (RLOUSM) atribueixen al Consell de Mallorca, i de les 
que els municipis li puguin delegar en matèria de protecció de la legalitat urbanística, 
especialment en sòl rústic”. 
 

Article 3: 

“Són funcions de l’Agència de Defensa del Territori de Mallorca: 

1. L’exercici de les competències en matèria de disciplina urbanística que l’ordenament 
jurídic atribueix, en cada cas i per les diferents vies previstes, al Consell de Mallorca, i 
concretament: 
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La inspecció i vigilància urbanística dels actes de transformació o ús del sòl, del vol o 
del subsòl. 

L’adopció de les mesures cautelars previstes en la normativa urbanística, en especial les 
de suspensió dels actes de transformació o ús del sòl, del vol o del subsòl que es 
realitzin sense els preceptius títols habilitants o incomplint-ne les condicions. 

La instrucció dels expedients de restabliment de l’ordre jurídic pertorbat i dels 
expedients sancionadors per infracció urbanística. 

La formulació a les diferents administracions de tota classe de sol·licituds que consideri 
pertinents per assegurar el millor compliment de la legalitat urbanística. 

La denúncia davant el Ministeri Fiscal i els òrgans de l’ordre jurisdiccional penal dels 
fets que, com a conseqüència de les actuacions practicades, es considerin constitutius de 
delicte. 

Imposar sancions a les persones responsables de les infraccions urbanístiques, ordenar 
la demolició o restitució dels actes de transformació il·legalment executats i impedir 
definitivament els usos del sòl, del vol o del subsòl, i executar subsidiàriament aquestes 
ordres. 

Impugnar davant la jurisdicció contenciosa administrativa o instar la revisió d’ofici de 
les llicències d’obres o altres autoritzacions contràries a la normativa urbanística. 

L’assessorament jurídic i tècnic als municipis que hagin delegat competències en 
l’Agència respecte a les sol·licituds de llicències de legalització formulades com a 
conseqüència dels expedients tramitats per ella. 

Aplicar la taxa regulada a l’article 410.7 RLOUSM. 

L’exercici de qualsevol altra competència en matèria de disciplina urbanística que, 
d’acord amb l’ordenament jurídic, correspongui al Consell de Mallorca. 

La imposició de multes coercitives en els casos legalment prevists. 

La formació especialitzada en matèria de disciplina urbanística del personal propi, dels 
ajuntaments o d’altres col·lectius, així com la difusió de les seves tasques per qualsevol 
mitjà 

Les competències d’inspecció, supervisió, sanció i restabliment de la legalitat 
urbanística que els municipis voluntàriament li deleguin, en les condicions que es 
determinin en els corresponents convenis de delegació”. 

 
Article 4.2: 
“El Consell de Direcció, la Presidència i el director o directora gerent són òrgans de 
l’Agència que no tenen superior jeràrquic, sense perjudici de les facultats de tutela que 
es reserva el Consell de Mallorca d’acord amb l’article 26, i es relacionen entre sí 
d’acord amb el principi de competència i no de jerarquia. En conseqüència, els actes i 
acords resolutoris d’aquests òrgans no posen fi a la via administrativa, a excepció d’allò 
establert en l’apartat 3 d’aquest article”. 
 
Article 8.2: 
“La delegació produirà necessàriament l’atribució a l’Agència de les competències  
d’inspecció, sanció i restabliment de la legalitat urbanística que corresponguin al 
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municipi, en els supòsits d’obres executades sense llicència o ordre d’execució o sense 
ajustar-se a les seves condicions, segons s’estableixi en el corresponent conveni. No 
obstant això, la mesura cautelar de suspensió d’obres amb caràcter previ a l’inici dels 
procediments pot ser ordenada tant per l’Ajuntament com per l’Agència, sense perjudici 
que després competin a aquesta la resta d’actuacions”. 
 
Article 9.1: 
“Els convenis de delegació s’ajustaran al que estableixen els presents Estatuts, i hauran 
de contenir com a mínim els següents extrems: 
Els òrgans que celebren el conveni i la capacitat jurídica amb què actuen cadascuna de 
les parts. 
Les competències atribuïdes a l’Agència, amb expressió de les disposicions legals 
aplicables. 
Mitjans materials que, en el seu cas, es transfereixen. 
Condicions financeres de la delegació. 
Termini de vigència del conveni, que podrà ser indefinit, i causes de resolució”. 
 
Article 10 d): 
“d) Amb caràcter potestatiu, els municipis podran assumir l’obligació de sol·licitar 
informe a l’Agència durant la tramitació de les sol·licituds de llicències de legalització o 
de demolició o restitució relatives als expedients de disciplina urbanística que tramita 
l’Agència. L’informe, que ha de tenir com a únic objecte constatar si les llicències 
sol·licitades abasten la totalitat d’obres o usos que són objecte de l’expedient de 
disciplina, ha de ser emès dins el termini d’un mes des que la petició tengui entrada a 
l’Agència, transcorregut el qual, si no s’ha emès, l’Ajuntament podrà prosseguir amb la 
tramitació. En cas que l’Ajuntament disposi d’un exemplar del projecte en format 
digital, la sol·licitud i la contestació s’han de fer per via telemàtica. No serà necessària 
la petició d’informe si els serveis tècnics o jurídics municipals constaten que és evident 
que la llicència sol·licitada no abasta totes les obres o usos objecte de l’expedient de 
disciplina”. 
 
S’elimina la secció primera del capítol III, titulada “Òrgans directius”. 
La secció segona del capítol III “El Consell de Direcció”, passa a ser la secció primera, 
amb el mateix títol i la mateixa ubicació. 
La secció tercera del capítol III “El president o presidenta”, passa a ser la secció segona, 
amb el mateix títol i la mateixa ubicació. 
La secció quarta del capítol III “El director o directora gerent”, passa a ser la secció 
tercera, amb el mateix títol i la mateixa ubicació. 
 
Article 13: 
“1. El Consell de Direcció està format per: 
El president o presidenta, que ha de ser el conseller executiu o la consellera executiva 
competent en matèria d’urbanisme del Consell de Mallorca. 
Els o les vocals, que han de ser: 
Vuit vocals en representació dels grups polítics del Consell de Mallorca. 
Vuit vocals en representació dels ajuntaments de Mallorca. 
Un o una representant de la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears, que ha de 
participar amb veu però sense vot. 
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El director o directora insular competent en matèria d’Urbanisme, amb veu però sense 
vot. 
El director o directora gerent de l’Agència, amb veu però sense vot. 
2. Els o les representants municipals han de ser elegits per la Federació d’Entitats 
Locals de les Illes Balears.  
La designació s’ha de realitzar inicialment després de la celebració de les eleccions 
municipals, però pot ser modificada en qualsevol moment. Ha de recaure 
necessàriament en representants de municipis de l’Illa de Mallorca que estiguin adherits 
a l’Agència. Ha de ser suplent de cada representant el o la regidora que ostenti la 
delegació en matèria d’Urbanisme en el municipi. En la mateixa proposta, s’ha de 
designar el o la vocal que ha d’actuar com a vicepresident o vicepresidenta de 
l’Agència. 
3. Cada grup polític del Consell de Mallorca ha d’ostentar com a mínim un o una vocal 
en el Consell de Direcció. La resta de vocals, fins arribar als vuit, s’han d’assignar als 
grups polítics en proporció a la representació que ostenten en el Ple del Consell de 
Mallorca. La designació dels o les representats dels grups polítics s’ha de realitzar 
mitjançant escrit de la persona portaveu de cada grup dirigit a la Presidència del Consell 
de Mallorca, i del qual s’ha de donar compte al Ple. S’ha de designar, igualment, una 
persona suplent per a cada titular. 
4. També han d’assistir a les sessions del Consell de Direcció: 
Per exercir les funcions de Secretaria d’aquest òrgan, la persona que designi la 
Secretaria General del Consell de Mallorca . 
La persona que ocupi la plaça de cap de Servei de l’Agència ha d’acudir com a ponent 
dels expedients ordinaris que se sotmetin al Consell de Direcció. Actuarà com a suplent 
la persona que ocupi la plaça de cap de la Secció Jurídica de l’Agència. 
Qualsevol persona d’entre el personal de l’Agència o dels departaments del Consell de 
Mallorca competents en matèria d’Urbanisme i d’Ordenació del Territori, en cas que 
sigui requerida la seva presència. 
5. Correspon al vicepresident o vicepresidenta substituir el president o presidenta en 
casos de vacant, absència o impossibilitat física. 
6. El Consell de Direcció s’ha de constituir en el termini de tres mesos comptats a partir 
de la data de constitució del Ple del Consell de Mallorca després de la celebració de les 
eleccions. 
7. Els membres del Consell de Direcció cessen en l’exercici del càrrec des del moment 
de la celebració de les eleccions municipals. Mentre el Consell de Direcció no es 
constitueixi tal com preveuen els apartats anteriors, les seves funcions seran 
provisionalment exercides per la Presidència de l’Agència”. 
 
Article 14: 
“1. El Consell de Direcció és l’òrgan col·legiat de direcció i control de l’Agència, i té 
les següents funcions: 
Proposar la modificació dels presents Estatuts. 
Resoldre els procediments d’atorgament de subvencions. 
Elaborar el projecte de pressuposts de despeses i ingressos. 
Autoritzar i disposar les despeses per import igual o superior a 30.000 euros. 
Contractar d’obres, serveis, concessions, subministraments i assistències tècniques per 
quantia igual o superior a 30.000 euros. 
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Establir les directrius d’actuació de l’Agència, fiscalitzar la seva activitat i la gestió del 
director o directora gerent. 
Informar preceptivament el nomenament i el cessament del director o directora gerent 
de l’Agència. 
Aprovar el pla anual d’inspecció urbanística. 
Informar preceptivament l’aprovació dels convenis de delegació. 
Elaborar la proposta d’estructura orgànica i de la relació de llocs de treball de 
l’Agència. 
Informar la revocació dels convenis de delegació. 
Resoldre els expedients sancionadors per infracció urbanística tramitats per l’Agència 
quan l’instructor o instructora del procediment proposi una sanció superior a 60.000 
euros. 
Dictar, dins els procediments per infracció urbanística, les ordres de demolició o 
restitució de les obres il·legalment executades. 
Impugnar davant la jurisdicció contenciosoadministrativa o instar la revisió d’ofici de 
les llicències d’obres o altres autoritzacions contràries a la normativa urbanística. 
Aprovar la memòria anual de la gestió de l’Agència, que s’haurà de trametre al Consell 
de Mallorca i a tots els ajuntaments amb competències delegades. 
 
2. El Consell de Direcció pot delegar les seves atribucions en la Presidència de 
l’Agència, tret de les enunciades en les lletres k), l), m) i n) de l’apartat anterior. També 
pot delegar en el director o directora gerent l’exercici de les atribucions previstes en les 
lletres d) i e)”. 
 
Article 15: 
“1. El Consell de Direcció s’ha de reunir com a mínim una vegada cada mes, a excepció 
del mes d’agost, per convocatòria del seu president o presidenta, bé per pròpia 
iniciativa, o bé a sol·licitud de la meitat dels vocals. Les seves sessions han de ser 
públiques, sense perjudici del preceptiu compliment de la normativa en matèria de 
protecció de dades. 
2. Per a la vàlida constitució del Consell és necessària la presència del president o 
presidenta, del secretari o secretària o de qui els substitueixi, així com de la meitat dels 
vocals. En tot cas, el Consell ha de quedar constituït automàticament en segona 
convocatòria trenta minuts després de l’hora assenyalada per a la celebració de la 
primera, sempre que sigui amb presència d’almenys tres vocals. 
3. Els acords del Consell han de ser adoptats per majoria simple de vots favorables 
emesos pels membres assistents. En cas d’empat, el vot del president o presidenta és 
diriment. 
4. El director o directora gerent de l’Agència ha de participar en totes les reunions del 
Consell, amb veu però sense vot. 
5. El règim de funcionament del Consell de Direcció, en tot allò no previst en aquests 
Estatuts, es regeix pel que disposen els articles 15 a 18 de la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic, o normativa que els substitueixi”. 
 
Article 16: 
“1. La Presidència de l’Agència correspon al conseller executiu o a la consellera 
executiva competent en matèria d’Urbanisme del Consell de Mallorca. 
2. Corresponen a la Presidència les següents funcions: 
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La representació ordinària de l’Agència. 
Convocar i presidir el Consell de Direcció. 
Dirimir amb el seu vot de qualitat els empats de les votacions del Consell de Direcció. 
Donar compte de l’actuació de l’Agència davant el Ple del Consell de Mallorca, en els 
termes de l’article 26 d’aquests Estatuts. 
Resoldre els expedients sancionadors per infracció urbanística tramitats per l’Agència 
quan l’instructor o instructora del procediment proposi una sanció igual o inferior a 
60.000 euros. 
En general, corresponen al president o presidenta totes les restants atribucions 
resolutòries que no estiguin expressament conferides per aquests Estatuts a altres òrgans 
de l’Agència, i en concret en relació amb: 
Els procediments de responsabilitat patrimonial per actes de l’Agència. 
La reducció parcial de sancions recollida en l’article 152.2 de la Llei 2/2014, de 25 de 
març, d’ordenació i ús del sòl. 
L’execució de resolucions judicials. 
3. La Presidència pot delegar en el director o directora gerent l’exercici de les 
atribucions previstes en la lletra e) de l’apartat anterior”. 
 
Article 17: 
“El director o directora gerent de l’Agència ha de ser nomenat pel Ple del Consell de 
Mallorca per majoria de tres cinquenes parts, per un termini de cinc anys, a proposta del 
conseller executiu o consellera executiva competent en matèria d’Urbanisme, oït 
prèviament el Consell de Direcció, i amb la participació en el procés de designació de 
tots els grups polítics del Consell de Mallorca. Quan hagi finalitzat el termini de cinc 
anys, s’ha de mantenir en el càrrec fins que es produeixi un nou nomenament mitjançant 
el mateix procediment i requisits contemplats en aquest article. 
El director o directora gerent ha de ser un funcionari o funcionària de carrera, o un o una 
professional del sector privat, en ambdós casos amb més de cinc anys d’exercici en 
matèria d’urbanisme i amb titulació superior universitària. En cas que sigui un 
funcionari o funcionària, ha de passar a la situació administrativa de serveis especials en 
relació a la seva Administració d’origen. En cas que la persona designada no ocupi 
plaça de funcionari en la relació de llocs de treball de l’Agència, les seves retribucions 
han de ser superiors a les corresponents a la plaça de cap de Servei de l’Agència”. 
 
Article 19.1: 
“El director o directora gerent és l’òrgan directiu i executiu de l’Agència, i té les 
següents funcions: 
La representació tècnica i administrativa de l’Agència quan el president o presidenta, o 
el vicepresident o vicepresidenta, no assumeixin aquesta representació. 
L’exercici de les competències atribuïdes a l’Agència en l’article 3, tret de les 
expressament conferides a altres òrgans d’aquesta, i sense perjudici de les possibles 
delegacions que es preveuen en aquests Estatuts. 
La direcció i impuls de l’activitat de l’Agència. 
La direcció directa sobre el personal de l’Agència. 
Aprovar l’expedient i contractar obres, serveis i subministraments de quantia inferior a 
30.000 euros. 
Presidir les meses de contractació. 
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L’execució dels acords adoptats pel Consell de Direcció i, en concret, dictar la resolució 
d’inici de l’execució subsidiària regulada a l’article 426.1 del Reglament de la Llei 
2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl. 
La celebració de convenis amb altres entitats, públiques o privades, prèvia autorització 
del Consell de Direcció. 
La gestió econòmica de l’Agència, i autoritzar i disposar despeses de quantia inferior a 
30.000 euros. Com a excepció, podrà autoritzar-ne i disposar-ne per superior quantia 
quan es tracti de l’abonament de despeses del personal al servei de l’Agència. 
Reconèixer obligacions i ordenar els pagaments. 
Instruir els procediments d’atorgament de subvencions. 
En general, corresponen al director o directora gerent totes les restants funcions 
executives i de gestió que no estiguin expressament conferides per aquests Estatuts a 
altres òrgans de l’Agència”. 
 
Article 25.3: 
“El tractament dels ingressos de l’Agència ha de ser el següent: 
Tots els ingressos han de ser considerats en el règim pressupostari i han de quedar 
vinculats a la satisfacció de la corresponent anualitat. 
Els excedents dels ingressos respecte de les necessitats de manteniment han de ser 
distribuïts entre els municipis adherits a l’Agència perquè aquests els destinin a 
qualsevol de les següents finalitats, sense que cap d’elles hagi de ser preferent: 
L’adquisició de sòl destinat a habitatges de protecció oficial o altres règims de protecció 
pública. 
La conservació, millora, ampliació, urbanització i, en general, gestió urbanística dels 
propis béns del patrimoni públic de sòl corresponent. 
La promoció d’habitatges de protecció oficial o altres règims de protecció pública. 
Altres usos d’interès social. S’entenen per usos d’interès social els definits a l’article 
313.3 RLOUSM (els relatius a l’execució d’actuacions que tenguin per finalitat la 
millora, la conservació, el manteniment i la rehabilitació de la ciutat existent, 
preferentment de zones degradades, així com la implantació de dotacions o les millores 
d’espais naturals, el paisatge o els béns immobles del patrimoni cultural) o els que 
siguin definits per la normativa urbanística d’aplicació en cada moment. 
Excepcionalment, la reducció del deute comercial i financer de l’Ajuntament, sempre 
que es compleixin tots els requisits de l’article 313.4 RLOUSM. 
Les necessitats de manteniment de l’Agència són, en tot cas, el cost de l’activitat 
administrativa tal com ve definit a l’article 443.3 RLOUSM. Aquest cost s’ha de 
determinar mitjançant l’informe tècnicoeconòmic que s’hi esmenta. 
Els excedents s’han de distribuir entre els municipis adherits en proporció a la quantia 
de les sancions imposades per l’Agència dins el terme municipal de cada ajuntament 
adherit, a comptar des del darrer exercici en què s’hagin repartit excedents. No obstant, 
en la primera distribució que l’Agència realitzi d’acord amb aquest criteri, s’han de 
computar totes les sancions imposades en els municipis adherits des de la data de 
creació d’aquest organisme”. 
 
Disposició transitòria cinquena: 
“El nou règim jurídic de l’article 4.2 serà d’aplicació als procediments administratius 
que s’iniciïn a partir de l’entrada en vigor de la modificació d’aquest precepte i, per tant, 
no serà d’aplicació als procediments ja iniciats”. 
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Disposició transitòria sisena: 
“L’obligació municipal de l’article 10 d) serà d’aplicació als procediments de sol·licitud 
de llicència que no s’hagin resolt expressament a la data d’entrada en vigor de la 
modificació del Conveni de delegació que la introdueixi”. 
 
Disposició transitòria setena: 
“Dins els 2 mesos posteriors a l’entrada en vigor dels Estatuts, l’Agència traslladarà als 
municipis adherits una proposta d’adaptació a les seves determinacions dels convenis 
vigents”. 
 
Sotmetre l’expedient a informació pública mitjançant la inserció dels corresponents 
anuncis en el tauler d’edictes del Consell de Mallorca 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. En el 
supòsit que no se’n presentin, l’acord s’entendrà definitivament aprovat. Durant el 
termini d’informació pública, el text de les modificacions estarà disponible a la pàgina 
web de l’Agència. 
 
Un cop produïda l’aprovació definitiva, les modificacions entraran en vigor quan s’hagi 
publicat el seu text en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i hagi transcorregut el 
termini assenyalat a l’article 113 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de 
règim local de les Illes Balears. 
 
Atès el nombre d’alteracions introduïdes, la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes 
Balears de les modificacions definitivament aprovades inclourà el text complet dels 
Estatuts. 
 

La Sra. GARRIDO (consellera executiva de Territori i Infraestructures) explica que la modificació dels 
estatuts de l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca que avui duen a 
aprovació ja va passar pel seu Consell de Direcció, allà on estan representats –amb veu o sense– tots els 
grups polítics que integren el Ple del Consell de Mallorca i ara la presenten al Ple. 

La modificació dels estatuts té una sèrie d’aspectes essencials. El primer és que se modifica el nom de 
l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca que passarà a dir-se Agència 
de Defensa del Territori de Mallorca. Aquest canvi té dos objectius clars que són, per una banda, donar-li 
major visibilitat i, per una altra, reflectir allò que fa l’Agència i que és defensar i protegir el territori en 
lloc de la disciplina que, al cap i a la fi, és el mitjà que utilitza precisament per fer aquesta defensa del 
territori. 

Els estatuts també retornen al Consell de Mallorca, concretament al Servei d’Autoritzacions, la 
competència sancionadora i la restitució de la zona de litoral rústic per dos motius: donar més efectivitat i 
agilitat a aquestes tramitacions i preparar el Consell de Mallorca per a les competències, que en breu ha 
de rebre del Govern de les Illes Balears, de litoral urbà. 

També s’hi fa una adaptació de l’articulat tant a la LOU (Llei 2/2014, d’ordenació i ús del sòl) com al 
reglament per tal que estigui en consonància amb la nova legislació. Igualment s’hi substitueix –cosa que 
pensa que és una passa important– el recurs d’alçada (que els estatuts el feien obligatori davant els òrgans 
del Consell de Mallorca pel que fa als actes administratius ferms de l’Agència de Protecció de la Legalitat 
Urbanística i Territorial de Mallorca) pel recurs potestatiu de reposició i, per tant, per un acte que 
exhaureix la via administrativa dotant així l’Agència d’una major agilitat. 
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Al mateix temps s’hi estableix un règim transitori per a tots aquells expedients iniciats abans de l’entrada 
en vigor de la modificació dels estatuts, als quals els serà d’aplicació el règim anterior. 

També es preveuen mesures de major coordinació amb els ajuntaments, sobretot quan l’Agència posa 
sancions i ha de fer l’expedient de reposició i els ajuntaments es veuen obligats a donar les llicències tant 
de demolició com de legalització de segons quins tipus d’edificacions. És a dir, s’intenta que hi hagi més 
coordinació i més simplificació administrativa en els tràmits que se facin amb els ajuntaments que 
estiguin adherits a l’Agència, encara que també amb els que no hi estan però, en aquest cas, no se’ls 
imposa una obligació. 

Una part important d’aquesta modificació d’estatuts –que va provocar que se’n plantejàs la modificació– 
és donar representació, amb veu i vot, a tots els grups polítics del Ple del Consell de Mallorca. En 
conseqüència, el nombre de representants del Ple en l’Agència passa de 5 a 8 i així hi podran estar 
representats tots el grups polítics.  

Així mateix, el nombre de representants dels ajuntaments també passa de 5 a 8 amb la diferència que els 
ajuntaments que participin en el Consell de Direcció de l’Agència hauran de ser ajuntaments que hi 
estiguin adherits, restricció que fins ara no existia ja que els que hi participaven podien estar-hi o no 
adherits atès que els nomenava directament la FELIB sense haver d’acomplir el requisit d’estar-hi adherit.  

També s’hi introdueix un aspecte important que redundarà en benefici d’una major transparència i 
participació ciutadana i que és la publicitat de les sessions. A partir de l’entrada en vigor de la 
modificació dels estatuts, les sessions seran públiques i hi podran assistir tant premsa com públic en 
general. 

Una passa destacable en aquesta direcció és dotar l’Agència de major independència i, per això, a part del 
fet que el seu director el nomenin les 3/5 parts del Ple del Consell de Mallorca, creuen que aquest 
nomenament no ha de coincidir amb un mandat del Consell de Mallorca i, per tant, s’amplia de 4 a 5 els 
anys que el director gerent estarà nomenat i s’estableix un règim, en cas que no hi hagi acord entre els 
grups polítics, per tal que el director gerent pugui prorrogar el seu mandat fins que se’n faci un nou 
nomenament amb les majories previstes. 

Ressalta també que es replanteja el repartiment dels excedents de l’Agència. Fins ara, amb els estatuts 
vigents, els excedents de l’Agència es preveuen com a fons propis de l’Agència que s’han de destinar a 
inversions de l’Agència. 

Pensen que s’ha de retornar als ajuntaments adherits la confiança dipositada en l’Agència i, per tant, 
inclouen el repartiment d’excedents entre els ajuntaments adherits amb independència d’on s’hagin 
recaptat les multes, és a dir, que baldament les sancions s’hagin recaptat a un municipi no adherit, tota la 
quantia es repartirà entre els municipis adherits en proporció al nombre de sancions que hagin estat 
recaptades a cada municipi. 

Per concloure, indica que aquests són els aspectes fonamentals de la modificació dels estatuts ja que, si bé 
en té d’altres, són de menor calat i es posa disposició dels membres del Ple per respondre qualsevol dubte, 
aclariment o explicació que se li sol· liciti. 

El Sr. AMENGUAL (El Pi-Proposta per les Illes) observa que era una petició del seu Grup que se dugués 
a Ple l’aprovació d’aquesta modificació dels estatuts i, de fet, ja fa prop d’un any que hi estaven fent feina 
i anuncia que hi votaran a favor. 

Fa notar que tots els grups polítics que integren el Ple del Consell de Mallorca han participat en la 
redacció d’aquests estatuts i destaca que és una modificació ambiciosa, com també ho era el programa 
d’actuació del seu director gerent. 

Recalca que El Pi-Proposta per les Illes està d’acord amb tots els canvis introduïts en els estatuts, canvis 
que consideren adients excepte un i, per això, segurament hi presentaran al· legacions. 

En aquest sentit aclareix que el seu Grup no està conforme l’article 13.2 que diu que els representants 
municipals siguin elegits entre els municipis adherits a l’Agència perquè al seu Grup li agradaria que la 
FELIB pogués nomenar representats de municipis adherits i de municipis no adherits perquè l’Agència és 
de tots i no només dels que hi estan adherits. 
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Reitera que, així doncs, segurament faran una al· legació al respecte com ja varen anunciar en les reunions 
que s’han celebrat però, tot i això, votaran a favor de l’aprovació inicial d’aquesta modificació dels 
estatuts. 

El Sr. ROVIRA (PP) anuncia que el Grup Popular també votarà a favor d’aquesta aprovació inicial 
perquè, en línies generals, estan d’acord amb el seu articulat i els canvis que s’hi proposen ja que, entre 
d’altres motius, garanteixen la representació de tots els grups polítics que conformen el Ple del Consell de 
Mallorca, la qual cosa és prou important. 

Tot seguit recorda que la creació de l’Agència responia a uns motius molt especials d’aquella legislatura i 
aleshores no es va preveure que el Ple del Consell de Mallorca pogués està conformat per tants grups. Els 
estatuts actuals limiten la representació a 3 o 4 grups i, per això, és evident que s’han d’adaptar a una 
situació normal que és que hi hagi molta més representació. 

Amb relació a la participació dels ajuntaments, diu que el seu Grup també hi té molts dubtes després 
d’haver dirigit l’Agència durant 4 anys. No saben exactament si és millor fer-ho com preveu la 
modificació dels estatuts o fer-ho així com proposa El Pi-Proposta per les Illes. 

Fins ara hi ha hagut la possibilitat de participació de qualsevol ajuntament en el Consell de Direcció i així 
es garanteix que totes les forces polítiques hi puguin estar representades a través dels ajuntaments però 
també resulta il· lògic que ajuntaments que no tenen les competències delegades puguin prendre decisions 
sobre assumptes que són competència d’ajuntaments que sí les hi tenen. 

Opina que qualsevol de les dues opcions podria ser bona i ambdues presenten inconvenients: durant la 
passada legislatura es va fer d’una determina manera i ara es proposar fer-ho d’una altra. En principi, el 
Partit Popular donarà un vot de confiança a la proposta que formula l’equip de govern. 

Quant al tema de l’elecció del director gerent, manifesta que aquesta legislatura hi ha hagut majoria 
suficient per elegir-lo però la passada legislatura no n’hi va haver i el seu Grup pensa que potser s’exigeix 
massa representació del Ple per elegir el director gerent ja que, al final, resulta més difícil elegir el 
director gerent de l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca que elegir el 
president del Consell de Mallorca, cosa que no és gaire lògica. 

En tot cas i donat que s’hi exigeix la mateixa majoria que s’exigia fins ara, doncs al Grup Popular no li 
sembla malament que se continuï exigint però fent notar que, de vegades, exigir tanta unanimitat per fer 
un nomenament pot fer que ocorri el que va passar durant la legislatura anterior quan un partit amb 19 
representats al Ple no va aconseguir nomenar-hi un director gerent. Aquest fet pot distorsionar el 
funcionament de l’Agència i la feina l’acaba fent una persona que no estigui “legitimada” pel Ple i això 
no hauria de ser així. 

Per acabar reitera que, en mantenir-se el criteri que hi ha hagut durant dues legislatures, doncs tampoc no 
resulta urgent canviar-lo i, exceptuant que el PP es replantegi algun tema per presentar-hi al· legacions, ara 
votaran a favor de la proposta. 

La Sra. GARRIDO agraeix, en primer lloc, a tots els grups polítics el suport que han manifestat a aquesta 
proposta tot ressaltant que és bo que un organisme d’aquest tipus pugui comptar amb un consens com el 
que pareix que hi ha ara. 

Pel que fa al tema dels ajuntaments, diu que poden tornar a estudiar el seu règim de representació perquè, 
de fet, estan oberts a absolutament tot i ara just s’inicia el termini d’exposició pública per llavors en el 
proper Consell de Direcció, si així ho consideren convenient, fer un apartat especial per parlar d’aquest 
tema una altra vegada i tornar a replantejar-lo. 

En referència a l’elecció del director gerent, observa que s’intenta cercar la independència i el consens. 
Reconeix que potser les majories del Ple necessàries per elegir el director gerent són massa elevades però 
l’objectiu és que l’elecció sigui totalment independent d’un equip de govern i que, alhora, reuneixi el 
consens necessari perquè aquesta independència se pugui donar. Tot i això, s’ofereix a continuar estudiant 
el tema atès que ara s’està en un moment de reflexió per fer-ho. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
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PUNT 16. PROPOSTA D’ACORD DE PLE RELATIU A L’EXPEDIENT 
SANCIONADOR EN MATÈRIA DE CARRETERES AMB REFERÈNCIA ES 
NÚM. 9/2015 (“PERLAS ORQUÍDEA, S.A.”) 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Territori i 
Infraestructures: 
 
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 3 de setembre de 2013 i 
amb núm. 3018- 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 
l’entitat “Perlas Orquídea, S.A.” (amb NIF núm. A-07054885), 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 augmentar 
l’alçada d’un cartell publicitari els elements de sustentació del qual es troben col·locats 
a una distància- respecte del costat exterior de la calçada (punt quilomètric 27,200 de la 
carretera Ma-15; terme municipal de Montuïri)- inferior a una vegada i mitja la seva 
alçada. 
 
 Atès l’informe jurídic i proposta de resolució de l’instructor de l’expedient de 
data 27 de juliol de 2016 (registre de sortida núm. 17497) i notificada en data 28 de 
juliol de 2016. 
 
Ateses les al·legacions (amb entrada en el registre del Departament de Territori i 
Infraestructures del Consell de Mallorca en data 12 d’agost de 2016, i amb núm. 5177) a 
dita proposta presentades per l’entitat “Perlas Orquídea, S.A.”. 
 
 
Atès l’informe jurídic de valoració de dites al·legacions emès pel tècnic 
d’Administració general en data 13 de setembre de 2016. 
 
I atesa la proposta de la consellera executiva de Territori i Infraestructures de data 14 de 
setembre 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 
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competències als Consells Insulars en matèria de carreteres i camins, i per majoria 
simple dels membres presents, ACORDA:    
 
DESESTIMAR les al·legacions a la proposta de resolució de l’instructor de l’expedient 
de 27 de juliol de 2016 presentades- en data 12 d’agost de 2016- per l’entitat “Perlas 
Orquídea, S.A.” (amb NIF núm. A-07054885), tot confirmant íntegrament el contingut 
de dita proposta. 
 
IMPOSAR a l’entitat “Perlas Orquídea, S.A.”, amb NIF núm. A-07054885, una sanció 
de TRETZE MIL EUROS (13.000,00 €), 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 executar - dins la zona de protecció de la 
carretera- una obra (tanca publicitària- “Majorca Pearls Orquídea”- de considerables 
dimensions) que pot posar en perill la seguretat del trànsit (per la qual cosa cal entendre 
que no és susceptible de legalització) en no trobar-se la tanca resultant- respecte de la 
calçada- a una distància de almenys una vegada i mitja la seva alçada; com ja hem dit, el 
cartell (sobre el qual es va col·locar un rètol lluminós i per tant perillós per la seguretat 
del trànsit atès que pot enlluernar als conductors)  denunciat es troba situat- respecte de 
l’aresta exterior de l’explanació del vial de servei de la carretera Ma-15- a una distància 
aproximada de 2 metres i la seva alçada total aproximada és de 9,50 metres. 
 
ORDENAR a l’entitat infractora la demolició, en el termini d’UN (1) MES comptador 
des del dia següent al de la notificació del present escrit, de la tanca publicitària en el 
paràgraf anterior 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’entitat esmentada. 
 
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 27 de juliol de 2016 
així com de l’informe jurídic del tècnic d’Administració general de dia 13 de setembre 
de 2016. 
 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
PUNT 17. PROPOSTA D’ACORD PER A L’APROVACIÓ DEL 
RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS DEL DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I INFRAESTRUCTURES (DIRECCIÓ INSULAR DE 
INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT ) EXP: 2016REC55.05, IMPORT: 
57.495,41 EUROS. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Territori i 
Infraestructures: 
 
Fets 
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1. Endesa Energia SA Unipersonal amb CIF A81948077   ha presentat factures   amb 
destí al departament Territori i Infraestructures  (Direcció Insular de Infraestructures i 
Mobilitat )  i no han pogut  seguir el procediment legalment establert. 

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

3. La disposició addicional dinou  del  TRLCSP estableix la responsabilitat patrimonial 
de les autoritats i personal al servei de les administracions públiques derivades de les 
seves actuacions afegint que, “la infracció o aplicació indeguda dels preceptes que conté 
el text refós de la llei de contractes del sector públic per part del personal al servei de les 
administracions públiques, quan hi hagi almenys negligència greu, constitueix falta molt 
greu de la que la seva responsabilitat disciplinària s’exigirà de conformitat amb la 
normativa específica en la matèria”. 

4. Es procedent el reconeixement de la despesa per tal d’evitar l’enriquiment injust que 
suposaria no pagar a tercers els drets adquirits davant la corporació. 

5. S’ha remès la documentació pertinent a Intervenció general per a la seva fiscalització. 

Per tot això i en virtut de les competències que em confereix la legislació vigent règim 
local i d’acord amb la base 26 de les d’execució del pressupost de 2016 en relació a la 
competència del reconeixement extrajudicial de crèdits, el Conseller executiu 
d’Urbanisme i Territori  proposa al Ple de la Corporació que adopti el següent : 

ACORD 

1.- Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit que se detallen a la relació adjunta 
per import de 57.495,41 .€ 

2. Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació de la indemnització  per import total de 
57.495,41 €, contreta pel departament Territori i Infraestructures  (Direcció Insular de 
Infraestructures i Mobilitat )  ,  a favor de les persones físiques o jurídiques i amb la 
distribució que consten a la relació adjunta. 

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

4. La infracció o aplicació indeguda dels preceptes que conté el text refòs de la llei de 
contractes del sector públic per part del personal al servei de les administracions 
públiques, quan hi hagi almenys negligència greu, constitueix falta molt greu de la que 
la seva responsabilitat disciplinària s’exigirà de conformitat amb la normativa específica 
en la matèria. 

4.. Notificar aquest Acord a Intervenció General. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per devuit vots a favor (PSOE, MÉS per 
Mallorca i Podem Mallorca), cap vot en contra i quinze abstencions (PP, El Pi-Proposta 
per les Illes i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía). 
 
PUNT 18. PROPOSTA D’ACORD PER A L’APROVACIÓ DEL 
RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS DEL DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I INFRAESTRUCTURES (SERVEI INSPECCIÓ TÈCNICA DE 
VEHICLES) EXP: 2016REC55.06, IMPORT: 2.196,12 EUROS. 
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Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Territori i 
Infraestructures: 
 
Fets 
 

1. L’empresa ENDESA ENERGIA ELECTRICA SA UNIPERSONAL amb CIF 
A81948077 ha presentat factures   amb destí al departament Territori i Infraestructures  
(Servei  Inspecció tècnica de Vehicles)  i no han pogut  seguir el procediment legalment 
establert. 

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

3. La disposició addicional dinou  del  TRLCSP estableix la responsabilitat patrimonial 
de les autoritats i personal al servei de les administracions públiques derivades de les 
seves actuacions afegint que, “la infracció o aplicació indeguda dels preceptes que conté 
el text refós de la llei de contractes del sector públic per part del personal al servei de les 
administracions públiques, quan hi hagi almenys negligència greu, constitueix falta molt 
greu de la que la seva responsabilitat disciplinària s’exigirà de conformitat amb la 
normativa específica en la matèria”. 

4. Es procedent el reconeixement de la despesa per tal d’evitar l’enriquiment injust que 
suposaria no pagar a tercers els drets adquirits davant la corporació. 

5. S’ha remès la documentació pertinent a Intervenció general per a la seva fiscalització. 

Per tot això i en virtut de les competències que em confereix la legislació vigent règim 
local i d’acord amb la base 26 de les d’execució del pressupost de 2016 en relació a la 
competència del reconeixement extrajudicial de crèdits, el Conseller executiu 
d’Urbanisme i Territori  proposa al Ple de la Corporació que adopti el següent : 

ACORD 

1.- Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit que se detallen a la relació adjunta 
per import de 2.196,12 .€ 

2. Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació de la indemnització  per import total de 
2.196,12  €, contreta pel departament Territori i Infraestructures  (Servei  Inspecció 
tècnica de Vehicles)  ,  a favor de les persones físiques o jurídiques i amb la distribució 
que consten a la relació adjunta. 

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

4. La infracció o aplicació indeguda dels preceptes que conté el text refòs de la llei de 
contractes del sector públic per part del personal al servei de les administracions 
públiques, quan hi hagi almenys negligència greu, constitueix falta molt greu de la que 
la seva responsabilitat disciplinària s’exigirà de conformitat amb la normativa específica 
en la matèria. 

4.. Notificar aquest Acord a Intervenció General. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per devuit vots a favor (PSOE, MÉS per 
Mallorca i Podem Mallorca), cap vot en contra i quinze abstencions (PP, El Pi-Proposta 
per les Illes i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía). 
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PUNT 19. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DE 
COOPERACIÓ LOCAL EN MATÈRIA D’ACTIVITATS EN L’ÀMBIT DE 
L’ILLA DE MALLORCA. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Territori i 
Infraestructures: 
 

La  Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic, d’instal·lació, accés i exercici 
d’activitats a les Illes Balears estableix una nova reordenació de competències i de les 
funcions de les administracions en matèria d’activitats, fixant-se així un nou marc 
competencial on queden definides les funcions de cadascuna d’una forma coordinada i 
integrada, amb la finalitat, tal i com ho posa expressament en relleu l’exposició de 
motius de la Llei, d’evitar la duplicitat de competències i de produir una sinèrgia a favor 
del ciutadà. 

Amb aquest nou marc competencial, i pel que fa a les competències d’intervenció sobre 
les activitats, l’ajuntament és l’únic competent de tot el que es faci dins el seu municipi, 
mentre que els consells insulars tenen les competències en activitats supramunicipals i 
la missió de col·laborar amb els consistoris que ho necessitin, i l’Administració de la 
comunitat autònoma de les Illes Balears té la competència de les activitats suprainsulars 
i la missió de coordinar, assessorar i analitzar la realitat i establir els mecanismes per 
millorar l’eficàcia real del sistema 

La conseqüència d’aquest nou marc competencial és que els municipis, principalment 
els que compten amb menys recursos, segueixen tenint la necessitat de que els consells 
insulars els hi donin suport i una assistència tècnica en la tramitació dels expedients 
d’activitats.  

Per la seva banda, el Títol III de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic 
d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears, regula la cooperació local 
en matèria d’activitats, establint en el seu article 28 els supòsits en els quals és 
procedent la cooperació entre les distintes administracions i acota les actuacions sobre 
les que es pot sol·licitar la cooperació. Aquesta previsió es fa sens perjudici de les 
normes reguladores dels mecanismes de cooperació entre les distintes administracions.  

En relació a la regulació d’aquests supòsits de cooperació local, l’apartat 2 del citat 
article 28, com a norma legal habilitant, atribueix als consells insulars el 
desenvolupament reglamentari dels supòsits de cooperació amb els ajuntaments.  

 

Per tal d’aconseguir aquests objectius, es proposa la redacció d’aquest Reglament de 
Cooperació Local en matèria d’activitats, que regula els mecanismes de cooperació 
local del Consell Insular de Mallorca amb els ajuntaments. El desplegament de les 
diverses modalitats de cooperació local, s’estructura mitjançant uns criteris sistemàtics 
articulats en concordança amb els supòsits de cooperació previstos a la norma legal 
habilitant.    

Per tot això, la consellera executiva de Territori i Infraestructures, previ dictamen de la 
Comissió Informativa, el Ple del Consell de Mallorca, adopta el següent 

ACORD 
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Primer.- Aprovar inicialment el Reglament de Cooperació Local en matèria d’activitats, 
en l’àmbit de l’illa de Mallorca, que figura com a Annex d’aquest acord.  

Segon.- Exposar l’expedient al públic per un termini de trenta dies hàbils mitjançant la 
inserció dels corresponents anuncis en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i al tauler 
d’edictes de la Corporació, així com donar audiència a les entitats i persones 
interessades per igual termini, per tal que es puguin presentar els suggeriments i les 
al·legacions que considerin oportunes. 

Tercer.- Un cop finalitzat el tràmit regulat en el punt anterior i amb caràcter previ a la 
seva aprovació definitiva, remetre el text del Reglament, juntament amb la resta de 
l’expedient a les corresponents entitats, a fi de sol·licitar els informes de caràcter 
preceptiu que corresponguin.  

Quart.- Una vegada finalitzat el tràmit regulat en el punt anterior, el text del Reglament 
no s’ha de remetre, juntament amb la resta de l’expedient, al Consell Consultiu de les 
Illes Balears atès que, mitjançant aquest Reglament,  el Consell de Mallorca no està 
exercint la potestat reglamentària normativa prevista a l’art. 72 de l’Estatut 
d’Autonomia de les Illes Balears.  

 

REGLAMENT DE COOPERACIÓ LOCAL EN MATÈRIA D’ACTIVITATS EN 
L’ÀMBIT DE L’ILLA DE MALLORCA  

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

I 

La  Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic, d’instal·lació, accés i exercici 
d’activitats a les Illes Balears estableix una nova reordenació de competències i de les 
funcions de les administracions en matèria d’activitats, fixant-se així un nou marc 
competencial on queden definides les funcions de cadascuna d’una forma coordinada i 
integrada, amb la finalitat, tal i com ho posa expressament en relleu l’exposició de 
motius de la Llei, d’evitar la duplicitat de competències i de produir una sinèrgia a favor 
del ciutadà. 

Amb aquest nou marc competencial, i pel que fa a les competències d’intervenció sobre 
les activitats, l’ajuntament és l’únic competent de tot el que es faci dins el seu municipi, 
mentre que els consells insulars tenen les competències en activitats supramunicipals i 
la missió de col·laborar amb els consistoris que ho necessitin, i l’Administració de la 
comunitat autònoma de les Illes Balears té la competència de les activitats suprainsulars 
i la missió de coordinar, assessorar i analitzar la realitat i establir els mecanismes per 
millorar l’eficàcia real del sistema 

Així doncs, els municipis, amb independència del seu número d’habitants, a diferència 
del que establia Llei 16/2006, de 17 d’octubre, de règim jurídic de les llicències 
integrades d’activitat de les Illes Balears, passen a tenir la competència exclusiva per 
tramitar i inspeccionar tot tipus d’activitat que es desenvolupi íntegrament en el seu 
municipi i, els consells insulars deixen d’intervenir obligatòriament en la tramitació de 
les activitats, excepte quan aquestes siguin de caire supramunicipal.  
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No obstant això, la conseqüència d’aquest nou marc competencial és que els municipis, 
principalment els que compten amb menys recursos, segueixen tenint la necessitat de 
que els consells insulars els hi donin suport i una assistència tècnica en la tramitació 
dels expedients d’activitats.  

II 

La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local (LBRL), atribueix 
als consells insulars la competència per prestar assistència i cooperació jurídica, 
econòmica i tècnica als municipis, especialment els de menor capacitat econòmica i de 
gestió. 

Per la seva banda, el Títol III de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic 
d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears, regula la cooperació local 
en matèria d’activitats, establint en el seu article 28 els supòsits en els quals és 
procedent la cooperació entre les distintes administracions i acota les actuacions sobre 
les que es pot sol·licitar la cooperació. Aquesta previsió es fa sens perjudici de les 
normes reguladores dels mecanismes de cooperació entre les distintes administracions.  

En relació a la regulació d’aquests supòsits de cooperació local, l’apartat 2 del citat 
article 28, com a norma legal habilitant, atribueix als consells insulars el 
desenvolupament reglamentari dels supòsits de cooperació amb els ajuntaments.  

Amb aquesta finalitat neix aquest Reglament de Cooperació Local en matèria 
d’activitats, que regula els mecanismes de cooperació local del Consell Insular de 
Mallorca amb els ajuntaments. El desplegament de les diverses modalitats de 
cooperació local, s’estructura mitjançant uns criteris sistemàtics articulats en 
concordança amb els supòsits de cooperació previstos a la norma legal habilitant.    

El Títol preliminar, seguint l’estructura del Reglament, es refereix a les disposicions 
generals, definint-se l’objecte, els requisits dels ajuntaments beneficiaris i les 
condicions generals per a la prestació de la cooperació, amb la finalitat de completar i 
sistematitzar les previsions contingudes a la Llei.  

El Títol I està dedicat al desplegament de les determinacions  i del contingut de les 
diferents modalitats de cooperació. En aquest sentit s’efectuen les precisions necessàries 
al què constitueix l’objecte de cada  supòsit de cooperació.   

Per la seva banda, el Títol II es refereix a la regulació de detall del procediment de 
cooperació i desplega el contingut formal de les diferents modalitats, per concretar-ne la 
documentació a presentar. 

Tanca la regulació del Reglament una disposició addicional i dues disposicions finals, 
no incloses formalment en cap dels títols amb que s’estructura, que deriven de la 
necessitat de facilitar models d’instància, en concordança amb les determinacions de 
l’articulat, i d’efectuar les declaracions de no derogació ni desplaçament del  vigent 
Reglament de cooperació municipal del Consell de Mallorca, aprovat pel Ple de 5 
d’octubre de 1998 (BOIB 149,  de 21 de novembre de 1998), modificat ulteriorment.  
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TÍTOL PRELIMINAR.- DISPOSICIONS GENERALS 

ARTICLE 1.- Objecte i àmbit d’aplicació del Reglament 

Aquest Reglament té per objecte, en l’àmbit de l’illa de Mallorca, desplegar els supòsits 
de cooperació local en matèria d’activitats previstos a l’art. 28 de la Llei 7/2013, de 26 
de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes 
Balears. 

ARTICLE 2.- Actuacions subjectes a cooperació local en matèria d’activitats 

El Consell Insular de Mallorca proporcionarà cooperació en matèria d’activitats als 
municipis per a dur a terme les actuacions següents:  

1) Informar sobre els procediments i les actuacions administratives dels permisos 
d’inici d’instal·lació de les activitats, de les mesures preventives, correctores i de 
control complementàries.  

2) Practicar visites de comprovació i d’inspecció obligatòries, així com també  
redactar plans d’inspecció municipal.  

3) Practicar les actuacions tècniques o jurídiques necessàries per tramitar els 
expedients.  

4) Informar sobre els expedients d’activitats no permanents. 

ARTICLE 3.- Matèries excloses de cooperació local 

No seran objecte de cooperació en matèria d’activitats i, en conseqüència, no seran 
ateses,  les sol·licituds referides a actuacions no previstes a l’art. 2 i, específicament,  les 
referides a les matèries següents: 

- Obres i altres actuacions o informes urbanístics.  

- Informe sobre l’ús, la idoneïtat de la ubicació i els paràmetres urbanístics. 

- Qualsevol inspecció no prevista a l’art. 92.1 a),b),c) i d) de la Llei 7/2013, de 26 
de novembre, o a campanyes establertes per la Conselleria del Govern Balear 
competent en matèria d’activitats classificades i espectacles públics. 

- Inspeccions en activitats itinerants i no permanents 

- Qualsevol altre actuació tècnica o jurídica que no tingui relació directa en 
matèria d’activitats. 

ARTICLE 4.- Requisits dels ajuntaments beneficiaris  

1.  Podran ser beneficiaris de cooperació en matèria d’activitats els ajuntaments de 
Mallorca que compleixin els dos requisits següents:  

a) Que tinguin una població de dret igual o inferior a 15.000 habitants, segons les 
dades del darrer padró oficial.  



 64 

b) Que no disposin de personal tècnic qualificat suficient, per a dur a terme 
l’actuació objecte de la cooperació sol·licitada. Aquest requisit s’acreditarà de 
forma motivada mitjançant Informe del Secretari/a municipal. 

2.  En cap cas, la cooperació i l’assistència en matèria d’activitats, en qualsevol de les 
seves modalitats, es prestarà a ciutadans particulars.  

ARTICLE 5.- Reconeixement de la condició de beneficiaris  

1. Els ajuntaments interessats en sol·licitar la cooperació en matèria d’activitats,  hauran 
de sol·licitar prèviament el reconeixement de la condició de beneficiaris, acreditant, 
a tal efecte, el compliment dels requisits que disposa l’art. 4.1. 

2. El reconeixement de la condició de beneficiari serà resolta per l’òrgan competent en 
matèria d’activitats. L’incompliment de qualsevol dels requisits previstos a l’art. 4.1  
motivarà la denegació d’ aquest reconeixement.  

3. La condició de beneficiari es mantindrà sempre que es compleixin els requisits 
establerts a l’art. 4.1.  En cas d’incompliment d’aquests requisits, l’Ajuntament 
haurà de comunicar-ho al Servei d’Activitats en el termini màxim de 10 dies, 
comptadors a partir del moment en què es produeixi aquest incompliment. 

4.  En qualsevol cas, si l’òrgan competent en matèria d’activitats té coneixement què 
s’ha produït l’incompliment dels requisits de la condició de beneficiaris establerts a 
l’art. 4.1, podrà, d’ofici, revocar el reconeixement de dita condició.  

ARTICLE 6.- Cost dels serveis 

1.   Tots els serveis de cooperació local establerts en aquest Reglament seran gratuïts. 

2.   El Consell de Mallorca prestarà la cooperació local en matèria d’activitats prevista 
en aquest reglament mitjançant el seus propis serveis interns competents en matèria 
d’activitats (Servei d’Activitats), i tenint en compte els recursos disponibles. 

ARTICLE 7.- Caràcter no vinculant de l’assistència prestada 

El contingut de l’assistència prestada, tant en allò referent a informes, consultes o les 
activitats derivades de les funcions inspectores, no serà vinculant per a l’entitat local 
sol·licitant.  

ARTICLE 8.- Dret supletori 

En tot allò no previst en el present Reglament serà d’aplicació:  

- La  Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i 
exercici d’activitats a les Illes Balears.   

- La Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.  

- El Real Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, de disposicions legals vigents 
en matèria de Règim Local.  

- La Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes 
Balears.  
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- La resta de normativa que sigui d’aplicació.  

TÍTOL  I.- MODALITATS DE COOPERACIÓ 

CAPÍTOL I 

Emissió d’informes sobre els procediments i les actuacions administratives dels 
permisos d’inici d’instal· lació de les activitats, de les mesures preventives, correctores i 
de control complementàries 

ARTICLE 9.- Objecte d’aquesta modalitat de cooperació 

1. El Servei d’Activitats prestarà cooperació al municipis per a emetre informes sobre 
els procediments i les actuacions administratives dels permisos d’inici d’instal·lació 
de les activitats, de les mesures preventives, correctores i de control 
complementàries. 

2. Les activitats que necessiten permís d’inici d’instal·lació (sense obres o amb obres) 
són les incloses en els articles 37.1 i 38.1 de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, les 
quals es detallen a continuació: 

a) Activitats i modificacions descrites en el títol I de l’annex I (Permanents Majors 
amb o sense obres)  

b) Activitats i modificacions descrites en el títol II i III de l’annex I amb obres que 
necessiten projecte, (Activitats Menors, Innòcues), d’acord amb l’article 2 de la 
Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació.  

c) Infraestructures comunes amb o sense obres. 

d) Qualsevol activitat, quan ho estableixi la normativa específica, les que es facin 
en domini públic, les que es facin en sòl rústic protegit i les que afectin béns 
protegits de conformitat amb la legislació en matèria de patrimoni.  

3. En el procediment de tramitació del permís d’inici d’instal·lació, el Servei 
d’Activitats  prestarà cooperació única i exclusivament per emetre informe sobre la 
documentació presentada per tal de comprovar si el tècnic redactor del projecte 
d’activitat ha justificat l’adequació i la valoració específica de les mesures 
preventives, correctores, de control i de seguretat per a les persones i per als béns 
que anul·lin o redueixin els efectes perniciosos o de risc, tal com estableix l’art. 42.2 
de la Llei 7/2013. Concretament, s’informarà sobre si el tècnic redactor ha justificat: 

a) La necessitat d’autoritzacions sectorials preceptives prèvies al permís 
d’instal·lació. 

b) La seguretat per al públic i per al personal. 

c) Les condicions de les instal·lacions tècniques. 

d) La prevenció i la protecció d’incendis i d’altres riscs inherents a l’activitat, tot 
verificant l’accessibilitat i la intervenció dels mitjans d’auxili externs. 

e) Les condicions de salubritat, higiene i acústica, tot comprovant expressament les 
condicions d’insonorització i d’aïllament acústic necessàries dels establiments 
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físics per evitar molèsties a terceres persones, d’acord amb el que disposa la 
normativa en matèria de contaminació acústica. 

f) La protecció del medi ambient, amb referència especial a la gestió de residus i la 
prevenció de la contaminació. 

g) El compliment de la normativa en matèria d’accessibilitat. 

h) La normativa aplicable en matèria d’espectacles públics i activitats recreatives 
quan pertoqui. 

i) La previsió d’autoritzacions sectorials prèvies a l’inici i l’exercici de l’activitat, 
així com la determinació de les condicions de coordinació que han de complir 
les possibles interrelacions. 

j) En el cas d’infraestructures comunes, que s’han tingut en compte els punts 
indicats en el títol II de l’annex II de la Llei 7/2013.  

CAPÍTOL II 

Visites de comprovació i d’inspecció obligatòries. Redacció de plans d’inspecció 
municipals 

ARTICLE 10.- Objecte d’aquesta modalitat de cooperació 

1. El Servei d’Activitats oferirà cooperació als municipis per a:  

- La redacció del pla d’inspecció municipal. 

- La realització de visites de comprovació, i la totalitat de les inspeccions 
obligatòries segons l’art. 92.1 a),b),c)i d) de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, 
incloses al pla d’inspecció municipal, respectant els límits i les condicions 
fixades per la normativa vigent en matèria d’activitats. 

- La realització d’inspeccions fixades a les campanyes establertes per la 
Conselleria del Govern Balear competent en matèria d’activitats classificades i 
espectacles públics. 

2. El Servei d’Activitats, quan presti cooperació als municipis per a la redacció del pla 
d’inspecció municipal, podrà prendre iniciatives en convergència amb la 
metodologia i els objectius del pla d’inspecció autonòmic.  

3. Les actuacions derivades de les funcions inspectores previstes en aquest capítol  les 
han de dur a terme funcionaris, adscrits al Servei d’Activitats, que ocupin llocs de 
feina que tinguin atribuïdes funcions en matèria d’inspecció d’activitats 
classificades i/o espectacles públics. Els inspectors tenen caràcter d’agent de 
l’autoritat i poden ser auxiliats per personal funcionari.  

4. Als efectes de facilitar la tasca inspectora, el Servei d’Activitats podrà requerir la 
col·laboració de personal de la corporació local.  

5. Els municipis hauran de permetre al Servei d’Activitats l’accés als expedients 
municipals d’activitats o a qualsevol altre registre similar per a l’obtenció de dades 
en matèria d’activitats. 
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CAPÍTOL III 

Actuacions tècniques o jurídiques per tramitar els expedients 

ARTICLE 11.- Objecte d’aquesta modalitat de cooperació 

1. El Servei d’Activitats prestarà cooperació als municipis per a la realització 
d’actuacions tècniques o jurídiques per tramitar els expedients en matèria 
d’activitats.  

2. Per actuacions tècniques o jurídiques per tramitar els expedients s’han d’entendre 
totes aquelles qüestions que tinguin una relació directa amb el procediment 
d’intervenció administrativa en matèria d’activitats, ja siguin permanents o no 
permanents.  

CAPÍTOL IV 

Emissió d’informes sobre expedients d’activitats no permanents 

ARTICLE 12.- Objecte d’aquesta modalitat de cooperació 

1. El Servei d’Activitats prestarà cooperació als municipis per a emetre informes sobre 
el procediment d’autorització d’activitats no permanents. 

2. Les sol·licituds de cooperació relatives a expedients d’activitats no permanents 
hauran de ser resoltes en el termini més breu possible 

TÍTOL  II.- PROCEDIMENT DE COOPERACIÓ 

CAPÍTOL I 

 Disposicions generals 

ARTICLE 13.- Sol·licitud i documentació a presentar 

1. Una vegada que l’Ajuntament hagi estat reconegut com a beneficiari, d’acord amb 
el que disposa l’art. 5, haurà de formalitzar la sol·licitud de cooperació mitjançant 
instància, d’acord amb el model de sol·licitud (MOD 1), subscrita pel titular de la 
Batlia de l’Ajuntament, o l’òrgan de govern que tingui delegada la competència on 
s’ha de concretar, amb claredat i precisió, l’actuació específica de cooperació que es 
requereix, així com les dades essencials de l’expedient. 

2. Les instàncies hauran d’anar acompanyades de la documentació i seguir el 
procediment que, d’acord amb la modalitat de cooperació sol·licitada, s’especifica a 
la secció 1a,2a, 3a i 4a del capítol II d’aquest títol. 

3. Les sol·licituds de cooperació formulades en el si d’un expedient d’activitat no 
permanent tenen caràcter preferent a l’efecte de ser resoltes en el termini més breu 
possible. 
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4. La presentació de la sol·licitud de cooperació suposarà l’acceptació per part de 
l’Ajuntament interessat, de les prescripcions contingudes en aquest reglament. 

5. El Servei d’Activitats atendrà les sol·licituds de cooperació en matèria d’activitats 
en qualsevol de les seves modalitats sempre que es compleixin els requisits 
establerts en el present reglament, i tenint en compte els recursos disponibles. En cas 
que l’Ajuntament sol·liciti cooperació per alguna actuació no prevista a l’art. 2, 
l’òrgan competent en matèria d’activitats denegarà de forma motivada la cooperació 
sol·licitada.  

ARTICLE 14.- Procediment d’admissió de les sol· licituds  

1. Per a les modalitats de cooperació previstes als capítols I, II, III del títol I,  l’òrgan 
competent en matèria d’activitats, en un termini no superior a deu dies des de la 
recepció de la sol·licitud de cooperació, previ informe del Servei d’Activitats, 
resoldrà:  

a) Estimar procedent la petició de cooperació. Aquesta resolució estimatòria 
determinarà que el Servei d’Activitats prestarà la cooperació sol·licitada tenint 
en consideració, única i exclusivament, la documentació tècnica i administrativa  
que acompanyarà la sol·licitud de cooperació. Un cop practicada l'actuació 
requerida, i en un termini no superior a cinc dies, es comunicarà el resultat a 
l'administració municipal sol·licitant. 

b) Estimar no procedent la cooperació sol·licitada en matèria d’activitats, i retornar 
la documentació rebuda.  

2. Per a la modalitat de cooperació prevista al capítol IV del títol I:   

- L’Ajuntament haurà de garantir que la documentació de l’expedient es presenti 
en el registre del Consell de Mallorca en un termini màxim de tres dies 
comptadors des de la data d’entrada de la sol·licitud a l’ajuntament, i que es 
comuniqui per qualsevol mitjà al Servei d’Activitats. 

- El Servei d’Activitats prestarà la cooperació sol·licitada tenint en consideració, 
única i exclusivament, la documentació tècnica i administrativa  que 
acompanyarà la sol·licitud de cooperació.  

- En el cas de les activitats no permanents organitzades per la mateixa 
administració que té competència per autoritzar-les, a les què fa referència 
l’art. 65 de la Llei 7/2013, l’ajuntament haurà de presentar la sol·licitud de 
cooperació amb una antelació mínima d’un mes a la data prevista per a la 
realització de l’activitat.  

- L’òrgan competent en matèria d’activitats podrà desestimar de forma motivada 
la cooperació sol·licitada i retornar la documentació rebuda.  

CAPÍTOL II 

Disposicions particulars per a cada modalitat de cooperació 

Secció 1a 
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Emissió dels informes sobre els procediments i les actuacions administratives dels 
permisos d’inici d’instal· lació de les activitats, de les mesures preventives, correctores i 
de control complementàries 

ARTICLE 15.- Documentació a presentar 

 Les instàncies hauran d’anar acompanyades d’una còpia de l’expedient administratiu, 
degudament foliat i acarat, en el que consti la documentació tècnica que acrediti que, 
d’acord amb la normativa aplicable, el tècnic redactor ha justificat l’adequació i la 
valoració específica de les mesures preventives, correctores, de control i de seguretat 
per a les persones i per als béns que anul·lin o redueixin els efectes perniciosos o de 
risc. 

ARTICLE 16.- Caràcter no vinculant de l’informe  

L’informe elaborat pel Servei d’Activitats sol·licitat per aquesta modalitat de 
cooperació té caràcter no vinculant i podrà formar part de l’informe tècnic integrat que 
haurà d’emetre l’Ajuntament, previ a l’atorgament del permís d’inici d’instal·lació.  

Secció 2a 

Visites de comprovació i d’inspecció obligatòries. Redacció de plans d’inspecció 
municipal 

ARTICLE 17.- Cooperació per a la redacció del pla d’inspecció municipal 

1. No es prestarà la cooperació per a dur a terme les visites de comprovació i 
d’inspecció obligatòries, si el municipi no disposa del pla d’inspecció municipal. En 
aquest cas, s’haurà de sol·licitar expressament la redacció del pla d’inspecció 
municipal al Servei d’Activitats i, un cop redactat, haurà d’aprovar-se per l’òrgan 
municipal competent.  

2. A la instància haurà d’adjuntar-se l’autorització al Servei d’Activitats a l’accés al 
registre municipal d’activitats o qualsevol altre registre similar per a l’obtenció de 
dades en matèria d’activitats. 

ARTICLE  18.- Documentació a presentar  

Per a dur a terme la cooperació per a la pràctica de visites de comprovació i d’inspecció 
obligatòries, la instància haurà d’anar acompanyada de la documentació següent: 

a) Pla municipal d’inspecció, aprovat per l’òrgan municipal competent.  

b) Autorització al Servei d’Activitats a l’accés al registre municipal d’activitats 
o qualsevol altre registre similar per a l’obtenció de dades en matèria 
d’activitats. 

ARTICLE 19.- Actes d’inspecció 

1. De cada visita de comprovació i/o d’inspecció s’aixecarà acta que tindrà el règim 
jurídic i el contingut previst a la normativa vigent. 
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2. Les actes d’inspecció aixecades i signades pels inspectors del Servei d’Activitats 
tenen presumpció de certesa i valor probatori dels fets constatats. 

3. Les actes d’inspecció aixecades es traslladaran a l’Ajuntament perquè, si escau, inici 
els tràmits administratius que corresponguin.  

4. El Servei d’Activitats podrà sol·licitar als Ajuntaments els resultats de les 
actuacions administratives realitzades arran de les actes d’inspecció aixecades, amb 
la finalitat de valorar l’eficàcia i l’eficiència de la cooperació sol·licitada.  

Si un cop valorades les actuacions administratives a què fa referència l’apartat 
anterior, s’observa una inactivitat en matèria sancionadora per part de l’Ajuntament, 
aquesta situació podrà ser motiu de denegació de futures sol·licituds de cooperació 
en aquesta modalitat.  

Secció 3a  

Actuacions tècniques o jurídiques per tramitar els expedients 

ARTICLE 20.- Documentació a presentar 

1. A la sol·licitud de cooperació s’ha de concretar, amb claredat i precisió, l’actuació 
específica de cooperació que es requereix, així com les dades essencials de 
l’expedient.  

2. Les instàncies hauran d’anar acompanyades d’una còpia de l’expedient 
administratiu, degudament foliat i acarat, i/o d’aquella altra documentació 
necessària per poder dur a terme la cooperació sol·licitada.  

Secció 4a 

Activitats no permanents 

ARTICLE 21.- Documentació a presentar 

1. Les instàncies hauran d’anar acompanyades de la còpia de l’expedient administratiu, 
degudament foliat i acarat, en el que consti la documentació administrativa que, en 
funció de la tipologia d’activitat no permanent, permeti justificar l’adopció de 
mesures correctores que anul·lin o redueixin molèsties, salubritat, danys al medi 
ambient o riscos a les persones o als béns.  

2. L’expedient administratiu que es remeti al Servei d’Activitats haurà d’incloure la 
sol·licitud d’autorització del promotor de l’activitat no permanent, acompanyada de 
la documentació relacionada als articles 67 i 70 de la Llei7/2013, segons es tracti 
d’una activitat no permanent major o menor.  

3. En particular, s’hauran d’aportar els informes o autoritzacions de les diferents 
administracions concurrents afectades pel desenvolupament de l’activitat, per tal de 
garantir el caràcter preferent de la tramitació d’aquest tipus d’activitats, als efectes 
de ser resoltes en el termini més breu possible.  

Disposició Addicional   
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El model d’instància obligatòria (MOD 1), que figura com a annex d’aquest Reglament, 
podrà ser redactat i, si s’escau, modificat per l’òrgan competent en matèria d’activitats, 
sense necessitat de modificar el present Reglament. 

Disposició final primera 

L’entrada en vigor d’aquest Reglament de cooperació local en matèria d’activitats, no 
deroga ni desplaça el Reglament de cooperació municipal del Consell de Mallorca, 
aprovat pel Ple de 5 d’octubre de 1998 (BOIB 149,  de 21 de novembre de 1998), 
modificat per Acord del Ple de dia 6 de març de 2000 (BOIB núm. 80, de 29 de juny de 
2000; correcció d’errors BOIB núm. 96, de 5 d’agost de 2000) i per Acord del Ple de 
dia 28 de juliol de 2008 (BOIB núm. 127, d’11 de setembre de 2008). 

Disposició final segona 

Aquest  Reglament entrarà en vigor al dia següent de la seva publicació en el BOIB.  

 
ANNEX  
SOL·LICITUD DE COOPERACIÓ EN MATÈRIA D'ACTIVITATS EN L'ÀMBIT DE 
L'ILLA DE MALLORCA 
 
 
 

BATLE PRESIDENT / BATLESSA PRESIDENTA 
 
 
 
 
 

Carrer/Av./Plaça 
 
LOCALITAT 
 

CP MUNICIPI 

TELÈFON 
 

FAX ADREÇA ELECTRÒNICA 

 

DECLAR: 

1.  Que a l'ajuntament que presidesc se li va reconèixer, per part del Consell de 
Mallorca, la condició de beneficiari per a la cooperació local en matèria d'activitats 
en l'àmbit de l'illa de Mallorca. 

2. Que, a data d'avui, es manté el compliment dels requisits per ser beneficiari de la 
cooperació en matèria d'activitats regulada en el Reglament de cooperació local en 
matèria d’activitats en l’àmbit de l’illa de Mallorca. 

3.  Que accept les prescripcions contingudes al Reglament de cooperació local en 
matèria d’activitats en l’àmbit de l’illa de Mallorca. 

AJUNTAMENT DE 

ADREÇA DE NOTIFICACIÓ 
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4.  Que autoritz al Servei d’Activitats del Consell de Mallorca l’accés al Registre  
Municipal d’Activitats o qualsevol altre registre similar per a l’obtenció de dades en 
matèria d’activitats per tal de dur a terme la cooperació sol·licitada. 

SOL·LICIT COOPERACIÓ PER A LA MODALITAT SEGÜENT: 

Modalitat 1 

Informe tècnic/jurídic sobre el permís d'inici d'instal·lació d'activitat. 

Modalitat 2  

Redacció del pla d'inspecció municipal. 

Visites de comprovació i d'inspecció obligatòries. 

Modalitat 3 

Actuacions tècniques o jurídiques per tramitar els expedients. 

Modalitat 4 

Informe tècnic/jurídic sobre expedient d'activitat no permanent. 
 
 
 
 
 

TITULAR CIF 

ACTIVITAT 
 
 
 
 

Carrer/Av./Plaça 
 
LOCALITAT 
 

CP MUNICIPI 

TELÈFON 
 

FAX ADREÇA ELECTRÒNICA 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

DADES DE L’EXPEDIENT 

EMPLAÇAMENT DE L’ACTIVITAT 

OBSERVACIONS (Per a les modalitats 3 o 4, indicau amb claredat i precisió l’actuació específica de cooperación que es requereix) 
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DOCUMENTS ADJUNTS : 

 Còpia de l‘expedient administratiu degudament foliat i compulsat. 

Pla d’Inspecció d’Activitats aprovat per l’Ajuntament (per a la modalitat 2 

Altres (especificar) 

 

 

 

 

........ d .................................. de 201.. 
(signatura) 

 

La Sra. GARRIDO (consellera executiva de Territori i Infraestructures) explica que amb aquest tràmit es 
culmina una tasca que s’inicià la legislatura passada amb la redacció d’aquest reglament. 

La tramitació va començar com un títol dins el Reglament de Cooperació Local però llavors se va veure 
que, encara que hi estava relacionat, eren temes totalment distints i optaren per redactar un reglament 
específic de cooperació local en matèria d’activitats classificades. 

El que s’està fent és desenvolupar la Llei 7/2013 de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que va 
reclassificar les competències que tenien els ajuntaments i consells insulars atribuint als ajuntaments la 
competència exclusiva de les activitats classificades de qualsevol tipus quan només afecten al seu 
municipi i al Consell de Mallorca li donava la competència d’activitats classificades que eren de caràcter 
supramunicipal. 

Al mateix temps, la Llei d’activitats li atribueix al Consell de Mallorca la possibilitat de col· laborar amb 
els ajuntaments, una col·laboració que també contempla la Llei de bases de règim local i, per tant, amb 
aquest reglament s’intenta desenvolupar aquesta col· laboració amb els municipis fixant-ne el límit en els 
ajuntaments de menys de 15.000 habitants igual que fa la Llei d’activitats anterior. 
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Reitera que se fixa el límit de col·laboració en els ajuntaments de menys de 15.000 habitants i afegeix, a 
més a més, que per sol· licitar la col· laboració del Consell de Mallorca, els ajuntaments hauran de 
presentar un certificat que digui que l’ajuntament no compta amb el personal adient per desenvolupar 
aquestes tasques ja que, si l’hi té, el Consell de Mallorca podrà dedicar els seus mitjans a ajuntaments que 
no l’hi tenguin. 

Aquesta premissa es fa tot pensant en ajuntaments petits però, alhora, intentant equiparar el reglament al 
que determinava la legislació anterior. 

Les actuacions de cooperació seran bàsicament informar permisos d’instal· lació, mesures preventives, 
correctores i control complementari; visites de comprovació i inspecció obligatòria; redacció de plans 
d’inspecció i informar d’expedients d’activitats no permanents. A més a més, aquesta col· laboració no 
suposa, en cap moment, que se substitueixi la competència municipal ja que els informes que emeti el 
Consell de Mallorca no seran vinculants per als ajuntaments, que són els que decidiran en tot moment. 

El Sr. AMENGUAL (El Pi-Proposta per les Illes) fa constar que els grups polítics de l’oposició no han 
intervengut en l’elaboració d’aquest reglament i, de fet, n’han tengut coneixement quan han estat 
convocats a aquesta sessió plenària. 

Tot i això, reconeix que és una bona notícia perquè, dins el món jurídic, de vegades els tràmits triguen 
anys quant a l’elaboració de reglaments i, en aquest cas, han tardat 3 anys en tirar endavant un reglament. 

Pensa que tothom estarà d’acord amb El Pi-Proposta per les Illes en el sentit que la Llei 7/2013 no és una 
llei massa encertada i espera que, durant aquesta legislatura, sigui modificada però, això no obstant, està 
bé que s’elabori aquest reglament i se’n desenvolupi l’article 26.2 donant col· laboració als ajuntaments. 

Observa que hi ha un parell d’aspectes que no els queden massa clars i els estudiaran amb els companys 
dels ajuntaments per veure com poden millorar aquest reglament. 

Al respecte assenyala que se s’hi parla de municipis de menys de 15.000 habitants, és a dir, que hi ha 
aquest reconeixement previ de “beneficiari” dels ajuntaments de menys de 15.000 habitants que acreditin 
que no compten amb el personal tècnic qualificat i, en aquest sentit, demana què s’ha d’entendre per 
“personal tècnic qualificat”: que sigui funcionari, que sigui personal laboral, que sigui personal extern 
contractat per l’administració per dur aquests temes, etc. Aquest aspecte queda un poc a l’aire i, segons el 
seu parer, s’hauria de matisar un poc més el concepte de “personal tècnic qualificat” dels ajuntaments de 
menys de 15.000 habitants. 

Per altra banda, la modalitat d’aquestes ajudes que prestarà el Servei d’Activitats consisteix en l’emissió 
d’informes, visites de comprovació i inspecció i la tramitació d’expedients però cada vegada el beneficiari 
haurà de sol· licitar la col· laboració i el reglament no estableix el termini en què se donarà aquesta 
col· laboració. 

Recapitula per dir que, en primer lloc, s’ha de ser beneficiari de l’ajuda; en segon lloc, cada vegada que 
s’hagi de fer un informe, una visita o una tramitació, l’ajuntament haurà de fer una sol· licitud amb la 
tramitació de l’expedient administratiu corresponent però sense establir-se’n un termini per dictar 
resolució i considera que els terminis s’haurien d’acotar un poc més. 

Per acabar, anuncia que El Pi-Proposta per les Illes votarà a favor d’aquesta aprovació inicial perquè 
entenen que és una bona iniciativa que el Consell de Mallorca desenvolupi, reglamentàriament, l’apartat 
2n de l’article 26 de la Llei 7/2013 però, alhora, es reserven el dret de presentar-hi al· legacions durant el 
termini establert. 

El Sr. ROVIRA (PP) anuncia que el seu Grup també hi votarà a favor i puntualitza que és una feina que 
s’inicià durant la legislatura passada i era important culminar-la a més aviat possible. 

A més a més, els sembla correcte tot el que s’ha plantejat que, bàsicament, són les línies que els tècnics 
d’Activitats Classificades del Consell de Mallorca plantejaven la passada legislatura i, de fet, ja 
s’intentava, a través de conveni, avançar una feina que ara quedarà enllestida amb aquest reglament per a 
tots per igual i sense necessitats d’haver de tramitar cap acord específic. 

Reitera que el seu Grup donarà suport al reglament i observa que, en principi, la seva redacció fa pensar 
que acomplirà els seus objectius encara que s’haurà de vigilar que el reglament funcioni així com cal, la 
qual cosa serà feina de tots escoltant, sobretot, els ajuntaments que en són els grans beneficiats. 
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La Sra. GARRIDO agraeix els suports manifestats i tot seguit recorda que el reglament es va dur a 
l’Assemblea de Batles i Batlesses de Mallorca per exposar-lo a tots els ajuntaments i, o bé tots hi estaven 
d’acord o bé no se’l varen mirar, atès que ningú no els ha dit res amb relació al reglament. 

De totes maneres, el proper 26 d’octubre s’ha de tornar a reunir l’Assemblea de Batles i Batlesses de 
Mallorca i, si el president i el conseller executiu de Desenvolupament Local hi estan d’acord, hi poden 
tornar a dur el reglament perquè els ajuntaments el revisin novament. 

A continuació demana disculpes per no haver informat els grups polítics de l’oposició abans. Reconeix 
que ha estat una errada no haver informat abans però es compromet a organitzar una jornada de treball per 
tal que els tècnics d’Activitats Classificades expliquin quines són les disposicions del reglament i el motiu 
pel qual es plantegen. 

Finalment i amb relació als terminis, assenyala que realment s’haurien d’acotar els terminis per resoldre 
les sol· licituds, puntualitzant que la intenció no és que per a cada col·laboració s’hagi de fer una 
sol· licitud i tramitar el corresponent expedient administratiu sinó que, una vegada que un ajuntament 
demani col· laboració per iniciar un expedient d’activitats i s’hagi comprovat que no compta amb el 
personal tècnic adequat per tramitar-lo, aleshores ja constarà aquest ajuntament com adherit, per dir-ho de 
qualque manera, encara que tot això es pot matisar ara en la fase inicial del reglament, que és el moment 
adequat per fer-ho. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
PUNT 20. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES TARIFES APLICABLES 
L’ANY 2017 ALS SERVEI D’INSPECCIÓ TÈCNICA DE VEHICLES 
REALITZATS PER L’ENTITAT CONCESSIONÀRIA DEL SERVEI. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Territori i 
Infraestructures: 
 

 Atesa la Llei 2/2011, de 4 de març, d’Economia sostenible que estableix la modificació 
de la Llei General Tributària de 17 de setembre de 2003. La modificació de la Llei 
58/2003 General Tributària, suposa la modificació del concepte de taxa. En base a 
aquesta modificació, la contraprestació d’un concessionari d’un servei públic (entitat 
privada) passa a tenir la consideració de preu privat.  

La darrera modificació del contracte subscrit amb l’empresa concessionària que consta 
recollida a l’escriptura pública de data 27/04/1999, atorgada davant el Notari de les Illes 
Balears D. Carlos Jiménez Gallego, amb el número 876 del seu protocol, assenyala en 
l’apartat 9 que el concessionari té dret  a la revisió de les tarifes a percebre per la 
prestació dels serveis, de conformitat amb la variació segons l’IPC soferta en el període 
juliol  a juliol.  

El Ple del Consell Insular de Mallorca, en sessió de dia 8 d’octubre de 2015, va acordar 
aprovar les tarifes aplicables al Servei d’Inspecció Tècnica de Vehicles a partir del dia 1 
de gener de 2016, (BOIB núm. 163, de dia 5 de novembre de 2015).  

Dia 5 de setembre de 2016 l’empresa concessionària del Servei de la ITV, “General de 
Servicios ITV”, ha presentat sol·licitud de revisió de les tarifes per a l’any 2017 pel 
servei d’inspecció tècnica de vehicles de conformitat amb la variació soferta per l’IPC 
interanual (juliol de 2015 a juliol de 2016) que ha resultat ser del -0’6 %, segons escrit 
presentat en data 5/09/2016, RG núm. 23907.  

Vist l’informe del cap del Servei de la ITV, de data 13 de setembre de 2016. 
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Vist l’informe jurídic de la cap del Servei Administratiu de la Secretaria Tècnica del 
Territori i Infraestructures de data 28 de setembre de 2016. 

 

Vist l’informe favorable d'Intervenció General de Consell de Mallorca de dia 30 de 
setembre de 2016. 

Atesa la normativa i els informes esmentats i, atès que es tracten d’uns preus tarifats 
d’aplicació obligatòria per estar estipulats en el contracte administratiu en vigor, és 
suficient l’aprovació de la revisió de les tarifes vigents aplicable al servei públic 
d’Inspecció tècnica de vehicles a partir de l’1 de gener de 2017 i la seva publicació al 
Butlletí Oficial de les Illes Balears. 

Per tot això, la consellera executiva del Departament del Territori i Infraestructures, sotmet 
a consideració de la Comissió Informativa General i de comptes, fent ús de les atribucions 
que li confereix el Decret d’Organització del Consell de Mallorca de 10 de juliol de 2015 
(BOIB núm. 109, de 18/07/2015), per tal que, al seu torn sigui elevada al Ple del Consell 
de Mallorca la següent 

 
PROPOSTA D’ACORD 
 
Primer.- Aprovar la revisió de les tarifes aplicables a partir de dia 1 de gener de 2017 als 
Serveis d’Inspecció Tècnica de Vehicles que presta l’entitat concessionària del Servei i 
que es detallen a continuació: 
 

SERVEIS 
COST UNITARI 
(€) 

1 Inspecció periòdica vehicles pesants 35,95 € 
2 Inspecció periòdica vehicles lleugers 28,75 € 
3 Inspecció periòdica quadricicles, quads i turismes 21,66 € 
4 Inspecció periòdica vehicles de 2 i 3 rodes 13,00 € 
5 Inspecció emissió gasos vehicles pesants dièsel 35, 13 € 
6 Inspecció emissió gasos vehicles lleugers i turismes dièsel 17,71 € 
7 Inspecció emissió de gasos vehicles amb catalitzador 5,07 € 
8 Inspecció vehicles accidentats amb inspecció periòdica inclosa 123,96 € 
9 Suplement per inspecció a l'Estació mòbil 15,58 € 

54,24 € 
10 Desplaçament [p = 54,52€+ (n-1) x 5,44€] variable segons n* 

5,44 € 
11 Pesatge 3,79 € 
12 Segones inspeccions periòdiques vehicles pesants. 10,78 € 
13 Segones inspeccions periòdiques vehicles lleugers. 8,62 € 
14 Segones inspeccions periòdiques quadricicles, quads i turismes. 6,51 € 
15 Segones inspeccions periòdiques vehicles de 2 i 3 rodes. 3,90 € 
16 Segona inspecció emissió gasos vehicles pesants dièsel 10,54 € 
17 Segona inspecció emissió gasos vehicles lleugers i turismes dièsel 5,31 € 
28 Inspecció específica vehicles transport escolar i de menors 22,49 € 

 
* n = nombre de vehicles a inspeccionar en un mateix 
desplaçament 
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Suplement per a inspecció fora de l’horari de treball: el preu s’incrementarà en un 25% 
(sols es podran realitzar fora de l’horari de treball a petició de l’interessat). 

Per a la segona inspecció de comprovació de la correcció dels defectes observats a la 
inspecció periòdica (excepte vehicles agrícoles) amb resultat desfavorable, s’abonarà 
una taxa del 30% de la primera, sempre que el termini de presentació del vehicle no 
sigui superior a dos mesos; en aquest cas es procedirà a realitzar una inspecció completa 
al vehicle, abonant el 100% de la taxa corresponent. 

En el cas que el resultat de la inspecció periòdica (excepte vehicles agrícoles) sigui 
desfavorable, i que els defectes observats no obliguin a passar per la línia d’inspecció 
per comprovar la seva correcció, i no siguin més de 4 defectes greus, es concedirà un 
termini màxim de 7 dies hàbils per poder passar la segona inspecció sense abonar taxes. 

Les taxes caducaran a l’any de la data d’obertura dels expedients que les motiven. 

A aquestes tarifes s’hi afegirà l’IVA. 

 

Segon.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de les Illes Balears i notificar-lo a la 
concessionària del Servei “General de Servicios ITV, S.A. 

Tercer.- Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar, 
alternativament, els recursos següents: 

a) Directament el recurs contenciós administratiu davant el tribunal que resulti 
competent, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre 
aquesta notificació. 

b) El recurs de reposició potestatiu davant l'òrgan que ha dictat l’acord, en el termini 
d'un mes, comptador a partir de l’endemà de rebre aquesta notificació. Contra la 
desestimació expressa del recurs de reposició, hi podeu interposar el recurs contenciós 
administratiu davant el Tribunal que resulti competent, en el termini de dos mesos, 
comptadors a partir de l’endemà de rebre la notificació de la desestimació del dit recurs 
de reposició. 

Contra la desestimació per silenci del recurs de reposició podreu interposar el recurs 
contenciós administratiu, en el termini de sis mesos comptadors a partir del dia següent 
a la desestimació presumpta  (un mes des de la interposició del recurs sense que s’hagi 
notificat la resolució)  

Si ha transcorregut un mes des de la interposició del recurs sense que s’hagi notificat la 
resolució, podeu interposar el recurs contenciós administratiu davant el Tribunal que 
resulti competent, contra la desestimació presumpta del recurs de reposició, sense 
limitació temporal, mentre no hi hagi resolució expressa. 

No obstant l’anterior, podeu interposar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu 
oportú. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa, i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 

La Sra. GARRIDO (consellera executiva de Territori i Infraestructures) exposa que, segons el que 
determinen els plecs de la concessió del servei d’ITV, el que se fa és revisar els preus d’acord amb l’IPC 
anual. En aquest cas l’IPC ha davallat un 0,6% i se li aplica aquesta davallada als preus d’ITV. 
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El Sr. PASTOR (El Pi-Proposta per les Illes) comenta que aquest és un tema reglat però, quan visitaren 
les dependències de la ITV, varen tenir ocasió de parlar d’aquest tema. 

La veritat és que, tot i que s’hi aplica una davallada –que gairebé és simbòlica–, els preus continuen 
essent cars. A més a més, amb les noves mesures que està aplicant la DGT hi ha hagut un cert col· lapse 
del servei d’ITV, que pràcticament ja no pot assumir més volum de vehicles. 

Ara es revisa el contracte d’acord amb l’IPC però no s’entrà a analitzar la rendibilitat que pugui haver 
tengut l’empresa concessionària durant els darrers mesos. 

El seu Grup pensa que s’ha de meditar què s’ha de fer amb aquest tipus de servei i, de fet, comparteixen 
moltes coses amb la Sra. Garrido al respecte atès que varen tenir ocasió de parlar-ne i segur que més 
endavant en tornaran a parlar. 

De moment, El Pi-Proposta per les Illes no pot votar a favor d’aquesta proposta perquè consideren que les 
tarifes d’ITV són molt cares per als usuaris del servei i, per això, anuncia que s’hi abstendran. 

La Sra. GARRIDO observa que, en aquest cas, les tarifes davallen de manera simbòlica (un 0,6% no és 
una gran davallada) però adverteix que aquestes tarifes no són de les més cares de l’Estat. De fet, estan 
per davall de la mitjana estatal. 

Quant a la introducció de segons quins aspectes en el preu de la tarifa d’ITV, recorda que a la concessió li 
queden dos anys i mig de vigència aproximadament i, quan s’hagi de renovar, serà el moment adient per 
determinar quina decisió s’ha de prendre. 

Val a dir que s’ha contractat una empresa externa perquè faci una auditoria (que no operativa sobre com 
funciona el servei d’ITV, perquè funciona bé) de tipus de gestió comparat amb altres comunitats 
autònomes i establir les possibilitats que existeixen a partir del moment que la concessió acabi. 

El contracte d’aquesta auditoria s’ha signat fa molt i està previst que la feina es lliuri abans de final d’any 
i, per tant, a partir del proper mes de gener podran començar a parlar, entre tots, de quin servei d’ITV 
volen plantejar per a l’any 2018, que és quan acaba la concessió. 

Al mateix temps, reconeix que és cert que el servei d’ITV, amb les 4 estacions existents, ha arribat al 
màxim de la seva capacitat i a l’empresa d’autoria externa contractada també se li ha demanat que miri 
quin és el límit de capacitat de les línies d’inspecció perquè és ver que no hi poden passar massa vehicles 
més. 

El Sr. PASTOR diu que no és cap alleujament saber que els preus estan per sota de la mitjana estatal. 

En aquest sentit exposa que viure a Mallorca no és igual que viure a qualsevol municipi de la península. 
Moltes persones mallorquines que viuen a Madrid o a Barcelona no precisen d’un vehicle per fer feina o 
anar a estudiar però a Mallorca no se pot viure sense cotxe i posa, com exemple, el cas d’una persona que 
visqui a Felanitx que, si no té cotxe, no pot anar a fer feina a Portocolom perquè no hi ha transport públic. 

Considera que no s’han de comparar els privilegis que tenguin els ciutadans que viuen a la península –que 
compten amb molts mitjans de transport públic– amb els dels que viuen a Mallorca.  

Per aquests motius, el seu Grup pensa que el preu del servei d’ITV, malgrat que estigui per sota de la 
mitjana estatal –donat que són situacions totalment diferents–, és car i excessiu i, per això, votaran en 
contra d’aquesta proposta. 

La Sra. GARRIDO puntualitza que, a més a més, el preu d’ITV a Mallorca també és més baix que a les 
altres illes, la qual cosa no vol dir que consideri que és un preu barat. 

Aquest assumpte està reglat i, per modificar aquest preu, cal modificar el contracte de la concessió però 
això comportaria una tramitació de devers un any i no creu que valgui la pena quan resulta que d’aquí a 
un any i mig s’ha de plantejar –o no– una nova fórmula de concessió. 

Malgrat que se pugui dir que el preu d’ITV a Mallorca és car, també és innegable que està per sota de la 
mitjana estatal i insular i, en qüestió de dos anys, podrà davallar substancialment. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per devuit vots a favor (PSOE, MÉS per 
Mallorca i Podem Mallorca), cap vot en contra i quinze abstencions (PP, El Pi-Proposta 
per les Illes i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía). 
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DEPARTAMENT DE BENESTAR I DRETS SOCIALS 
 
PUNT 21. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL TEXT CONSOLIDAT DELS 
ESTATUTS DE L’INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Benestar i Drets 
Socials: 
 
Antecedents 
 
I. El Ple del Consell de Mallorca, en sessió celebrada el dia 15 de setembre de 2003 
aprovà definitivament la constitució de l'organisme autònom "Institut de Serveis Socials 
i Esportius de Mallorca" així com els seus Estatuts, els quals es varen publicar en el 
Butlletí Oficial de les Illes Balears el dia 23 de setembre. 
 
II. En data 1 d’octubre de 2007 el Ple del Consell de Mallorca va aprovar el canvi de 
nom i la modificació dels Estatuts per adaptar-los a l’estructura orgànica del Consell de 
Mallorca, aprovada per Decret de 17 de juliol de 2007.  
 
III. En data 9 de febrer de 2012 el Ple del Consell de Mallorca va aprovar la modificació 
dels Estatuts de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, en la forma que estan vigents 
actualment. 
 
IV. En data 8 d'octubre de 2015 el Ple va aprovar la modificació puntual dels Estatuts 
per a què en els òrgans de govern de l'IMAS s'hi preveiessin una o més 
vicepresidències. 
 
V. En data 1 de desembre de 2015 es va dictar la providència d'aprovació definitiva 
d'una modificació dels Estatuts que es justificava en el temps transcorregut des de la 
constitució de l’organisme autònom i l’aprovació dels Estatuts inicials i que es va 
considerar oportuna per modificar certs articles que havien quedat obsolets. 
 
Fonaments jurídics 
 
Primer. La la Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia sostenible, en el capítol I del títol I, 
sota l’epígraf “Millora de la qualitat de la regulació”, enumera com a principis d’una 
bona regulació, en primer lloc, que les facultats d’iniciativa normativa s’han d’exercir 
de manera coherent amb la resta de l’ordenament per generar un marc normatiu estable i 
predictible, creant un entorn de certitud que faciliti l’actuació dels ciutadans i les 
empreses i l’adopció de les seves decisions econòmiques; i, en segon lloc, que els 
poders públics han de procurar el manteniment d’un marc normatiu estable, transparent 
i el més simplificat possible, fàcilment accessible, per possibilitar el coneixement ràpid i 
senzill de la normativa vigent que resulti aplicable. 
 
Segon. Així mateix, la necessitat de simplificar l’ordenament elaborant texts refosos ja 
es va posar de manifest l’any 2000 en l’Informe de l’Organització per a la Cooperació i 
el Desenvolupament Econòmics sobre la gestió i la racionalització de la regulació 
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existent a Espanya, confirmada més tard en un altre informe de 2010 sobre la mateixa 
matèria. Aquests informes fan palès que en la nostra tradició legal no hi ha eines que 
mantenguin depurat l’ordenament, com ara poden ser les revisions periòdiques 
obligatòries o la fixació de dates de caducitat. També evidencien que les revisions dels 
marcs legislatius s’han duit a terme de manera desordenada, puntual i poc sistemàtica, la 
qual cosa dificulta molt l’accessibilitat a l’ordenament vigent i afecta negativament la 
claredat i la seguretat que hauria d’oferir qualsevol ordenament jurídic. 
 
En la mateixa línia, la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, preveu la participació de les comunitats autònomes en 
els processos de revisió normativa en l’apartat 3 de la disposició addicional segona, i 
disposa que els diferents departaments ministerials han de dur a terme el procés de 
revisió i simplificació en els seus àmbits competencials d’actuació, i poden coordinar-ne 
l’activitat amb els òrgans competents de les comunitats autònomes que, en l’exercici de 
les seves competències i en aplicació del principi de cooperació administrativa, duguin a 
terme un procés de revisió dels seus respectius ordenaments. 
 
Tercer. La secretària delegada ha emès el corresponent informe jurídic.  
 
Es proposa al Ple del Consell de Mallorca que adopti el següent  
 
ACORD 
 
Primer. Aprovar el text consolidat dels Estatuts de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials 
que es transcriu a continuació. 
 
Segon. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.   
 
No obstant això, el Ple resoldrà. 
 
TEXT CONSOLIDAT DELS ESTATUTS DE L’INSTITUT MALLORQUÍ 
D'AFERS SOCIALS 
 
L’article 39 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears preveia la possibilitat que els 
consells insulars assumissin, entre d’altres, la funció executiva i la gestió de 
l’assistència social, dels serveis socials, i de la protecció i tutela de menors a les Illes 
Balears. En exercici d’aquestes previsions i d’acord amb el principi de màxima 
proximitat als ciutadans en la prestació dels serveis socials s’anaren transferint als 
consells insulars, i especialment al Consell de Mallorca, diferents blocs competencials. 
 
Així, l’aprovació de les Lleis 12/1993, de 20 de desembre, d’atribució de competències 
en matèria de serveis socials i assistència social; i 8/1997, de 18 de desembre, 
d’atribució de competències als consells insulars en matèria de tutela, acolliment i 
adopció de menors, fou una primera passa en la potenciació d’aquest model 
descentralitzat en la gestió dels serveis socials a l’illa de Mallorca. 
 
Posteriorment, l’aprovació la Llei 14/2001, de 29 d’octubre, de transferència de 
competències als consells insulars en matèria de serveis socials i seguretat social, va 
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suposar una segona passa, molt més important que la primera, en el camí d’aquesta 
gestió autònoma dels interessos propis de cada illa i en la satisfacció de les demandes de 
serveis socials primordials en el territori de l’illa de Mallorca. 
 
L'Estatut d'Autonomia aprovat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, estableix a 
l'article 70.4 i 70.8 les competències pròpies dels consells insulars en matèria de serveis 
socials i menors.  
 
La Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears, completa el marc 
competencial dels consells insulars en aquesta matèria.  
 
El repte que suposa per al Consell de Mallorca la gestió de totes aquestes competències 
es vol afrontar amb tots els instruments que estan a l’abast de les administracions 
públiques en el moment actual, per tal d'aconseguir prestar uns serveis socials de 
màxima qualitat amb fórmules de gestió àgils i eficaces. 
 
Aquest repte requereix, com ja s’ha dit, posar damunt la taula la necessitat d’habilitar 
instruments que permetin desenvolupar la tasca proposada amb garanties. Aquesta 
gestió passa per poder gaudir de l’autonomia suficient, que no independència, de 
l’organització administrativa centralitzada. Aquesta necessitat pren major envergadura 
ja que els serveis, el personal, els mitjans i els equipaments de serveis socials transferits 
ja s'estaven gestionant al Govern de les Illes Balears a través de la fórmula d’una 
organització autònoma. 
 
La fórmula que dóna resposta a les necessitats esmentades és la d’entitat pública de 
caràcter institucional i, més concretament, la d’organisme autònom. Una gestió de 
l’atenció social àgil i eficaç permetrà encaixar la gestió dels serveis actuals del Consell 
de Mallorca i aquells que puguin ser transferits, sense crear compartiments estancs, i es 
podrà disposar d’una certa identitat pròpia, que li permetrà relacionar-se adequadament 
amb altres institucions. 
 
Així, es crea, d’acord amb el que estableix l’article 85 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, i els articles 159 i 161 de la Llei 20/2006, de 15 
de desembre, municipal i de règim local; i en el marc d’allò que disposen els articles 6.1 
i 8.1 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars, l’Institut Mallorquí d'Afers 
Socials, com a organisme autònom amb personalitat jurídica pròpia, creat pel Consell de 
Mallorca per a l’exercici, en forma directa i descentralitzada, de les competències 
atribuïdes per qualsevol títol al Consell de Mallorca en matèria de serveis socials i 
menors. 
 
En consonància amb les idees precedents, l’estructura organitzativa establerta en 
aquests estatuts dóna prioritat a esquemes de gestió que consolida un organigrama 
jeràrquic i departamentalitzat, i que articula un Consell Rector que ha de garantir 
l’efectivitat del principi de coordinació, i facilita el debat i la participació social a través 
del consell assessor. 

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 
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Article 1. Naturalesa i adscripció orgànica. 
 
1. L’Institut Mallorquí d'Afers Socials és un organisme autònom local creat pel Consell 
de Mallorca, i del qual depèn, per a l’assoliment de les finalitats determinades en 
aquests Estatuts, d’acord amb allò que estableixen els articles 85 i 85 bis de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i els articles 159 i 161 de la 
Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local; i en el marc d’allò que 
preveuen els articles 6.1 i 8.1 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars. 
 
2. La Presidència del Consell de Mallorca determinarà, mitjançant el Decret 
d'organització, el departament del Consell de Mallorca al qual s'ha d'adscriure l'Institut 
Mallorquí d'Afers Socials. 
 
Article 2. Objecte i funcions 
 
1. Constitueix l’objecte fonamental de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials l’exercici, en 
forma directa i descentralitzada, de les competències atribuïdes per qualsevol títol al 
Consell de Mallorca en matèria de serveis socials i menors. 
 
Així mateix, exercirà les competències que la Presidència del Consell de Mallorca, a 
través del Decret d'organització, o el Ple atribueixin al departament del Consell de 
Mallorca al qual quedi adscrit l'IMAS, sense necessitat de reformar aquests Estatuts.  
 
2. D’acord amb això, l'Institut Mallorquí d'Afers Socials té les funcions següents: 
 
a) Planificar, ordenar i gestionar les actuacions en matèria de serveis socials i menors 
que són pròpies del Consell de Mallorca d’acord amb les normatives aprovades i 
aplicables. 
b) Dur a terme un desenvolupament comunitari i integració. 
c) Desenvolupar polítiques de protecció i atenció a persones dependents. 
d) Dur a terme polítiques de protecció i atenció a les persones menors  
e) Dur a terme polítiques d’atenció a les persones i als col·lectius en situació de pobresa 
o necessitat social.  
f) Desplegar una oferta general i específica de programes, serveis i recursos orientada a 
la cobertura de les necessitats socials. 
g) Detectar les noves necessitats i proposar els recursos necessaris per tal de poder 
abordar-les. 
h) Coordinar les actuacions que en matèria de serveis socials i menors li corresponen. 
i) Representar el Consell de Mallorca en els espais de coordinació interinstitucional 
d’àmbit insular, autonòmic i estatal, en matèria de serveis socials i menors. 
j) Elevar propostes al Consell de Mallorca per millorar les situacions detectades, així 
com els informes i els estudis que les complementin. 
k) Donar suport tècnic als municipis de Mallorca d’acord amb l’objecte de l'Institut 
Mallorquí d'Afers Socials. 
l) Impulsar i coordinar totes aquelles iniciatives, investigacions i estudis de caràcter 
social que puguin incidir favorablement en el benestar de la població i en la correcció de 
les desigualtats socials. 
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m) Millorar la gestió dels programes, centres i serveis socials i de menors per tal de 
poder donar una atenció de qualitat, àgil i eficaç. 
n) Impulsar, promoure i realitzar investigacions i estudis per tal d’augmentar la qualitat 
de vida i el benestar de la població. 
o) Impulsar el voluntariat social.  
p) Desenvolupar els complements de la seguretat social no contributiva. 
q) Dur a terme polítiques de conciliació de la vida laboral i familiar.  
r) Registrar, autoritzar, acreditar, avaluar la qualitat i inspeccionar les entitats i/ o els 
serveis, públics o privats, de serveis socials d'àmbit insular o local. 
s) Crear i gestionar la secció insular del Registre Unificat de Serveis Socials. 
t) Totes aquelles funcions complementàries a les anteriors que siguin competència del 
Consell de Mallorca.  
 
3. L'Institut Mallorquí d'Afers Socials exercirà qualsevol altra competència que li 
encomani el Consell directament, mitjançant delegació o comanda, o, indirectament, a 
través de conveni amb altres ens territorials o institucionals amb finalitats coincidents. 
 
Article 3. Personalitat i capacitat 
 
L'Institut Mallorquí d'Afers Socials té personalitat jurídica pròpia i un patrimoni adscrit, 
així com la capacitat d’obrar necessària per complir els seus fins. Per tant, sense 
perjudici de les funcions de tutela que aquests Estatuts reserven al Consell de Mallorca, 
pot: 
 
a) Gestionar i administrar els béns de domini públic i patrimonials que se li adscriguin o 
que adquireixi, sense perjudici de la titularitat del Consell de Mallorca. Adquirir, 
arrendar i alienar béns i drets.  
b) Obtenir subvencions i ajudes.  
c) Contractar obres, serveis i subministraments, i gestionar serveis públics, sense 
perjudici d’allò que correspongui a l’òrgan competent del Consell de Mallorca. 
d) Desenvolupar la política general establerta pel Consell de Mallorca en matèria de 
Funció Pública així com coordinar, controlar i executar les competències que li 
corresponen pel que fa al personal de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials. 
e) Exercir la potestat d’autoorganització i establir la pròpia organització interna. 
f) Dictar actes administratius dins l’àmbit de les competències atribuïdes. 
g) Assumir obligacions. 
h) Concertar operacions de crèdit, sense perjudici de l’aprovació del Consell de 
Mallorca. 
i) Prestar garanties i avals amb l’aprovació de l’òrgan competent del Consell de 
Mallorca. 
j) Comparèixer en judici i realitzar tota mena d’actes i negocis jurídics, congruents amb 
la finalitat de l’entitat. 
k) Fixar els preus públics i recaptar les quantitats que s’escaiguin per a la prestació dels 
serveis atribuïts a l'Institut Mallorquí d'Afers Socials. 
l) Establir acords i convenis de tot tipus amb entitats públiques i privades en relació amb 
l’objecte de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials. 
m) Atorgar subvencions, premis, beques i altres ajuts sempre en relació amb les 
competències de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials. 
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n) Dur a terme el control administratiu d’entitats, serveis i centres dependents de 
l'Institut Mallorquí d'Afers Socials. 
o) Realitzar totes les actuacions que estiguin directament o indirectament relacionades 
amb les finalitats de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials i que es derivin de l’aplicació de 
la normativa vigent. 
 

Article 4. Règim jurídic 
 
L'Institut Mallorquí d'Afers Socials desenvoluparà la gestió dels serveis i de les 
activitats que li són confiades de conformitat amb aquests Estatuts i les disposicions 
estatals i autonòmiques que siguin d'aplicació. 
 
L'Institut Mallorquí d'Afers Socials es regeix per aquests Estatuts, pels reglaments i 
ordenances que es dictin de desenvolupament i pels acords dels òrgans de govern 
vàlidament adoptats. En les qüestions no previstes expressament, s’aplicaran la Llei de 
bases de règim local i els seus reglaments; la Llei 20/2006, de 15 de desembre, 
municipal i de règim local; i la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, així com pel que sigui 
d’aplicació de la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per la modernització del 
govern local. 
 
La contractació administrativa de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials es regirà pel Reial 
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic, o normativa que la substitueixi, i normes concordants. 
 
El patrimoni de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials es regirà pel Reial decret 1372/86, 
de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament de béns de les entitats locals, i per la Llei 
33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques i per les 
altres normes concordants. 
 
Tot això respecte dels preceptes que siguin d’aplicació plena i bàsica. 
 

Article 5. Seu 
 
1. L'Institut Mallorquí d'Afers Socials té la seu a la ciutat de Palma. Mentre la 
Presidència no determini una altra cosa, el domicili social està al carrer del General 
Riera, núm. 67, d’aquesta ciutat. 
 
2. Si la Presidència ho autoritza, poden crear-se delegacions territorials a qualsevol 
municipi de Mallorca. 
 
CAPÍTOL II. ORGANITZACIÓ 
 
Article 6. Òrgans de l’entitat 
 
L'Institut Mallorquí d'Afers Socials adopta l’estructura bàsica següent: 
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a) Òrgans de govern: la Presidència, la Vicepresidència o Vicepresidències i el Consell 
Rector. 
b) Òrgans de gestió: la Gerència, les direccions executives i la resta d’òrgans 
subordinats als anteriors. 
c) Òrgan de consulta i participació: el Consell Assessor. 
 

Article 7. Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials 
 
1. La Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials recau en el conseller o 
consellera titular del departament al qual quedi adscrit. 
 
2. Correspon a la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials: 
a) Assumir la representació institucional de l’entitat amb caràcter general, i dirigir i 
coordinar els òrgans i els serveis de l’entitat. Crear òrgans desconcentrats de gestió, com 
també els que hagin d’exercir funcions d’assessorament, d’estudi i de participació. 
b) Aprovar els reglaments de règim intern, els catàlegs de serveis i els programes 
d’actuació.  
c) Convocar i presidir les sessions del Consell Rector, i executar i fer complir els acords 
que adopti aquest òrgan. 
d) Proposar al Ple del Consell de Mallorca la reforma d’aquests estatuts. 
e) Autoritzar l’exercici d’accions judicials i administratives. 
f) Autoritzar els convenis de col·laboració amb altres organismes i entitats públiques, i 
donar-ne compte al Ple del Consell de Mallorca. 
g) Proposar al Ple del Consell de Mallorca l’aprovació de les bases reguladores de les 
ajudes i subvencions públiques. Aprovar i resoldre els procediments d’ajudes i 
subvencions. 
h) Exercir la potestat sancionadora.  
i) Dictar les instruccions, circulars i ordres de servei en matèria de personal. 
j) Aprovar l’oferta pública d’ocupació. 
k) Elaborar la relació de llocs de feina del personal i proposar-ne l’aprovació al Ple del 
Consell de Mallorca.  
l) Convocar i resoldre els procediments de selecció, establir-ne les bases, els programes 
i el contingut de les proves i nomenar els membres dels òrgans de selecció 
m) Nomenar el personal funcionari de carrera; nomenar el personal funcionari interí; 
disposar el cessament del personal funcionari; formalitzar els contractes de treball del 
personal laboral fix i temporal i acordar l’extinció dels contractes de treball d’aquest 
personal.  
n) Formalitzar els contractes del personal d’alta direcció i acordar-ne l’extinció.  
o) Convocar i resoldre els procediments ordinaris de provisió de llocs de feina, establir-
ne les bases i nomenar els membres dels òrgans de valoració. 
p) Resoldre les comissions de serveis voluntàries, forçoses i per cooperació 
internacional, les atribucions temporals de funcions, els trasllats per motius de salut, per 
causa de violència, els canvis d’adscripció de lloc de feina i les permutes, així com 
autoritzar les les comissions de serveis del personal de l’Institut Mallorquí d’Afers 
Socials a altres administracions públiques.  
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q) Concedir els permisos, les llicències, les reduccions de jornada i vacances del 
personal. 
r) Resoldre l’adquisició i el canvi de grau personal, les situacions administratives i el 
reingrés al servei actiu. Reconèixer els triennis del personal. Resoldre les sol·licituds de 
reconeixement de compatibilitat del personal.  
s) Resoldre els expedients de concessió d’incentius al rendiment, complements de 
productivitat, gratificacions per serveis extraordinaris i els complements de torns, nits i 
festius.  
t) Resoldre els procediments disciplinaris incoats al personal funcionari per faltes lleus, 
greus o molt greus, excepte que impliquin separació del servei, i exercir la facultat 
disciplinària en relació al personal laboral.  
u) Aprovar el projecte de pressuposts anuals i proposar-ne l’aprovació al Ple del Consell 
de Mallorca. Planificar l’actuació de l’entitat. 
v) Aprovar les modificacions de pressupost que no siguin competència del Ple. 
w) Aprovar l’adquisició i l'alienació de béns i drets. 
x) Autoritzar i disposar despeses i reconèixer obligacions d'acord amb el que disposin 
les bases d'execució del pressupost i retre comptes d'acord amb aquests Estatuts. 
Gestionar i reconèixer els ingressos propis. 
y) Fixar els preus públics dels serveis de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials establerts 
pel Consell de Mallorca, llevat dels que no cobreixen el cost del servei. 
z) Aprovar els projectes d’obres i serveis així com la contractació de tota classe d’obres, 
serveis, subministraments i altres prestacions. Dirigir, impulsar i inspeccionar les obres i 
els serveis que ha de dur a terme l’entitat. 
 
3. La Presidència exerceix totes aquelles competències no atribuïdes expressament per 
aquests estatuts a cap altre òrgan de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, d’acord amb la 
normativa vigent. 
 

Article 8. Les vicepresidències 
 
1. Els vicepresidents o vicepresidentes supleixen el president o la presidenta i 
assumeixen les seves atribucions en els casos de vacant, absència o malaltia. A més, 
tindran les funcions i competències que els delegui la Presidència. 
 
2. Els vicepresidents o vicepresidentes seran nomenats per la Presidència del Consell de 
Mallorca, a proposta de la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials. 
 

Article 9. El Consell Rector 
 
1. El Consell Rector és l’òrgan col·legiat de caràcter executiu al qual, d’acord amb les 
directrius de la Presidència, correspon la coordinació dels serveis de l'Institut Mallorquí 
d'Afers Socials. Està format pel president o presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers 
Socials, que en deté la presidència, pels vicepresidents o vicepresidentes, pel director o 
directora gerent, pels directors executius o directores executives i pels coordinadors o 
coordinadores d'àrea. 
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2. Són funcions del Consell Rector: 
a) Adoptar les mesures de coordinació administrativa dels serveis de l’entitat. 
b) Donar assistència i assessorament a la Presidència en les qüestions que aquesta li 
plantegi, i particularment en relació als projectes que tenen per objecte les matèries 
següents: 
1. Pressuposts anuals. 
2. Plans generals d’actuació. 
3. Organització i reglaments de règim intern. 
4. Relació de llocs de treball, plantilla de personal, convenis col·lectius i acords del 
personal funcionari. 
5. Memòries anuals d’activitats. 
6. Reforma dels estatuts. 
c) Exercir qualsevol altra competència que determinin aquests Estatuts o que li delegui 
el president o presidenta. 
 
3. El Consell Rector és convocat pel president o presidenta, que en fixa l’ordre del dia i 
en dirigeix els debats. També pot autoritzar l’assistència a les sessions, amb veu però 
sense vot, de l’interventor o interventora i del personal tècnic i assessor que consideri 
oportú. 

Article 10. La Gerència 
 
1. El o la gerent és el titular del màxim òrgan de direcció de l'Institut Mallorquí d'Afers 
Socials, nomenat per la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials. El 
nomenament ha de recaure en un funcionari o funcionària de carrera o laboral de 
qualsevol administració pública o en un o una professional del sector privat, titulat/da 
superior en ambdós casos, i amb més de cinc anys d’exercici professional en el segon. 
En cas que tengui la condició de personal laboral, estarà sotmès/a a la relació laboral de 
caràcter especial d'alta direcció. 
 
2. El director o directora gerent tendrà la consideració de personal directiu i queda 
equiparat a tots els efectes al càrrec de secretari tècnic. 
 
3. Són funcions del director o directora gerent: 
 
a) Representar tècnicament i administrativament l'Institut Mallorquí d'Afers Socials 
quan la Presidència o les Vicepresidències no assumeixin aquesta representació; i 
relacionar-se en funció del seu càrrec amb altres institucions públiques i privades. 
b) Executar i fer complir les resolucions de la Presidència i els acords del Consell 
Rector. 
c) Dirigir i inspeccionar les obres, servei i dependències de l’Entitat, així com dirigir tot 
el seu personal, d’acord amb les directrius de la Presidència. 
d) Proposar a la Presidència la contractació del personal laboral temporal. 
e) Adscriure i traslladar el personal als diversos llocs de treball de l’entitat.  
f) Redactar i proposar a la Presidència la plantilla del personal, la relació de llocs de 
treball i les retribucions.  
g) Vetllar per la millora dels mètodes de treball i per la introducció de les innovacions 
tecnològiques adequades. 
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h) Aprovar l’expedient i contractar obres, serveis i subministraments que requereixin un 
contracte menor. 
i) Presidir les meses de contractació. 
j) Autoritzar i disposar despeses i reconèixer obligacions d'acord amb les bases del 
pressupost. 
k) Ordenar els pagaments que tinguin consignació expressa i responguin a obligacions 
degudament contretes per l'Institut Mallorquí d'Afers Socials. 
l) Preparar la Memòria i els Pressupostos de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials així 
com la liquidació i la rendició de comptes. 
m) Contractar tota classe d’obres, serveis, subministraments, i serveis, prèvia delegació 
de la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials. 
n) Realitzar l’inventari general dels béns de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, i 
mantenir-lo en estat permanent d’actualització i remetre’l a l'òrgan que correspongui del 
Consell de Mallorca. 
o) Exercir qualsevol altra competència per delegació de la Presidència, excepte les 
definides en els apartats a), b), j), l), o), n) i x) de l'article 7. 
 

Article 11. Les direccions executives 
1. La Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials determina el nombre i l’àmbit 
de competències de les direccions executives i nomena lliurement els directors 
executius i les directores executives d’acord amb criteris de qualificació tècnica i 
d’experiència. 
 
2. Els directors executius i les directores executives, que queden assimilats a tots els 
efectes al càrrec de director insular, dirigeixen les àrees de gestió que es determinin, les 
quals s’estructuren en una o més unitats, al capdavant de cada una de les quals hi haurà 
un coordinador o coordinadora d’àrea. 
 
3. Atribucions: 
a) Dirigir i gestionar els serveis de la seva àrea i exercir-ne la prefectura. 
b) Vigilar i fiscalitzar les dependències al seu càrrec. 
c) Proposar a la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials que resolgui els 
assumptes de la seva competència, la tramitació dels quals correspongui a l'àrea. 
d) Establir el règim interior dels serveis que depenguin de l'àrea. 
e) Representar la seva àrea, per delegació de la Presidència de l'Institut Mallorquí 
d'Afers Socials. 
f) Exercir altres atribucions que els assenyalin les lleis i els reglaments. 
 
Article 12. Les coordinacions d'àrea 
 
1. La Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials determina el nombre i l’àmbit 
de competències dels coordinadors o coordinadores d'àrea, i els/les nomena lliurement 
d’acord amb criteris de qualificació tècnica i d’experiència. 
 
2. Als coordinadors i coordinadores d'àrea correspon la gestió, sota la direcció de la 
direcció executiva respectiva, de les diverses unitats funcionalment homogènies que 
conformen la àrea. 
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3. Els coordinadors i les coordinadores d'àrea tenen les atribucions que els assigni el 
director executiu o directora executiva corresponent. 
 

Article 13. El Consell Assessor de Serveis Socials 
 
1. El Consell Assessor de Serveis Socials és l'òrgan de consulta i participació sectorial 
de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials. Està presidit pel president o presidenta o per un 
vicepresident o vicepresidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, o per la persona 
en la qual deleguin, i integrat pels vocals següents: 
 
- El director o la directora gerent de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials o el director 
executiu o directora executiva que designi la Presidència. 
- Una persona en representació de cada partit polític amb representació en el Consell de 
Mallorca. 
- Quatre persones designades per la Presidència d’entre membres del Ple del Consell, 
personal tècnic de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials i/o persones de competència 
reconeguda en el camp dels serveis socials. 
- Quatre persones en representació de les entitats més representatives de l’àmbit dels 
serveis socials amb major implantació a l’illa de Mallorca. 
- Una persona en representació de cadascuna de les entitats representatives dels 
interessos locals. 
- Una persona en representació de cadascuna de les organitzacions sindicals més 
representatives a nivell de la comunitat autònoma de les Illes Balears. 
 
2. Són funcions bàsiques del Consell Assessor: 
 
a) Conèixer i examinar, a sol·licitud de la Presidència, els projectes, els plans i els 
programes de competència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials. 
b) Elevar propostes o suggeriments a la Presidència o al Consell Rector en relació a la 
millora del serveis, quan així li ho requereixin aquests òrgans. 
c) Qualsevol altra que, en connexió amb les anteriors, li encomani la Presidència de 
l'Institut Mallorquí d'Afers Socials. 
 
3. El Consell Assessor s'ha de reunir, com a mínim, una vegada a l’any, i quan ho acordi 
la Presidència, per pròpia iniciativa o per sol·licitud d’un mínim de cinc membres. 
 

Article 14. De la Secretaria i de la Intervenció 
 
1. Actuarà de secretari o secretària de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials el secretari o 
secretària general del Consell de Mallorca, que podrà delegar en un funcionari o 
funcionària del grup A1 del propi Institut Mallorquí d'Afers Socials. 
 
2. La Intervenció de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials serà exercida per l'interventor o 
la interventora general del Consell de Mallorca, o per un interventor delegat o 
interventora delegada. 
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CAPÍTOL III. EL PERSONAL 
 
Article 15. Del règim jurídic del personal 
 
1. El personal al servei de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials pot esser personal 
funcionari i personal laboral. 
 
El personal depèn orgànicament de la Presidència i funcionalment del personal directiu 
responsable últim de la unitat administrativa a què està adscrit el lloc de feina que 
ocupa. 
 
2. El personal es regeix pel règim jurídic de fonts aplicables a les entitats locals en 
matèria de funció pública. 
 
3. Les relacions de llocs de feina son l’instrument tècnic mitjançant el qual l’Institut 
Mallorquí d’Afers Socials ordena els seus recursos humans per a la prestació eficaç del 
servei públic i estableix els requisits per a l’ocupació de cada lloc de feina. 
 
El Ple del Consell aprova la relació de llocs de feina del personal al servei de l’Institut 
Mallorquí d’Afers Socials.  
 
La Presidència determina les funcions dels llocs de feina adscrits a l’Institut Mallorquí 
d’Afers Socials, les quals s’han de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. 
 
La plantilla de personal és l’instrument de coordinació entre l’ordenació de la funció 
pública i les estructures pressupostàries i conté la relació de places corresponents a 
cadascun dels grups i escales, subescales, classes i especialitats funcionarials i a 
cadascun dels grups i nivells de classificació de personal laboral, que s’emparen en la 
dotació pressupostària dels llocs de feina. L’aprova el Ple a proposta de la Presidència 
de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials.  
 
L’Institut Mallorquí d’Afers Socials selecciona el personal al seu servei d’acord amb els 
principis constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat, mitjançant convocatòria pública i 
amb criteris d’objectivitat. 
 
4. L’administració de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials ha d’establir els mecanismes 
que garanteixin i facilitin l’accés del personal funcionari i del personal laboral fix a 
altres escales, subescales, especialitats o categories professionals mitjançant la 
promoció interna. 
 
Es garanteix el dret a la mobilitat del personal, d’acord amb el sistemes d’ocupació de 
llocs de feina que regula la normativa vigent en la matèria. 
 
Així mateix, es facilita i garanteix la formació i el perfeccionament del personal, com a 
instrument essencial per a la millora de la prestació del serveis públics. 
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L’administració de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials protegeix el personal al seu 
servei en l’exercici de les funcions que té encomanades i facilita l’efectivitat del drets 
que té reconeguts aquest personal amb especial atenció als que faciliten la conciliació de 
la vida familiar i laboral. 
 
5. El personal provinent del Consell de Mallorca que passi a formar part de l'Institut 
Mallorquí d'Afers Socials podrà participar en els concursos de trasllats que convoqui el 
Consell de Mallorca en igualtat de condicions que la resta del personal del mateix cos o 
categoria, perquè així pugui mantenir en cada moment el dret permanent d'opció. A 
aquests efectes, l'antiguitat a l'Institut Mallorquí d'Afers Socials es considerarà com a 
pròpia del Consell. 
 
6. El personal traspassat per la comunitat autònoma de les Illes Balears, a més del dret 
permanent d'opció recollit a l'apartat anterior, mantindrà el dret d'opció establert a la 
disposició addicional tercera de la Llei 14/2001, de 29 d'octubre. 
 
7. Els dos col·lectius assenyalats als dos punts anteriors mantindran tots el drets 
econòmics i socials que tenen a l’Administració d’origen, fins i tant no s’acordin, prèvia 
l’oportuna negociació, les modificacions que es considerin adients. 
 
8. Quan sigui escaient, i d’acord amb la legislació aplicable i la relació d’ocupació 
existent en cada cas, correspon a l'Institut Mallorquí d'Afers Socials la determinació del 
marc laboral i de les condicions de treball del personal vinculat a l'Institut Mallorquí 
d'Afers Socials, prèvia la corresponent negociació amb els representants del personal. 
 
9. El personal de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials tindrà el seus propis òrgans de 
representació, que constituiran les corresponents meses negociadores, a l’objecte de 
tractar els temes que s’hagin de sotmetre a negociació o consulta, d’acord amb el que 
preveu la Llei 9/1987, de 12 de juny, modificada per la Llei 7/1990, de 19 de juliol, i la 
resta de normativa que sigui d’aplicació. 
 

CAPÍTOL IV. RÈGIM ECONÒMIC 
 

Article 16. Patrimoni 
 
El patrimoni de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials està integrat per: 
a) Els béns i drets que l’entitat adquireixi per qualsevol títol jurídic. 
b) Els béns necessaris per a l’exercici de les seves funcions que li siguin adscrits pel 
Consell de Mallorca. 
 

Article 17. Recursos econòmics 
 
Per al compliment de les seves finalitats, l'Institut Mallorquí d'Afers Socials comptarà 
amb els recursos econòmics següents: 
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a) Les aportacions inicials que el Consell de Mallorca atribueixi a l'Institut Mallorquí 
d'Afers Socials. 
b) Les aportacions que el Consell de Mallorca consigni anualment en els seus 
pressupostos per garantir una prestació efectiva dels serveis establerts en els plans 
d'actuació de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, aprovats pel Consell de Mallorca. 
c) Les subvencions i aportacions de la Unió Europea, de l’Estat, de la comunitat 
autònoma de les Illes Balears i d'altres entitats públiques, o de particulars, que li siguin 
transferides directament o a través del Consell de Mallorca per a fins propis de l'Institut 
Mallorquí d'Afers Socials. 
d) Els ingressos que obtingui per la prestació dels serveis a què es refereix l’article 2 
d’aquests Estatuts. 
e) Les bestretes, préstecs i crèdits que obtingui. 
f) Les herències, llegats i donacions que siguin rebuts per l'IMAS o pel Consell de 
Mallorca per a fins propis de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials. 
g) Tots els altres que puguin ser-li atribuïts de conformitat amb la normativa legal 
aplicable. 
 

Article 18. Tresoreria 
 
Les funcions encomanades a la Tresoreria de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials seran 
assumides pel tresorer o tresorera del Consell de Mallorca, que podrà delegar en un 
funcionari, i que són: 
a) Recaptar els drets i pagar les obligacions relacionades amb els comptes restringits de 
pagaments a justificar o bestretes de caixa fixa. 
b) Servir al principi d’unitat de caixa. 
c) Les altres que se’n deriven del seu càrrec, relacionades amb les anteriors, i les altres 
que la legislació vigent li atribueixi. 
 

Article 19. Potestats 
 
1. L'Institut Mallorquí d'Afers Socials podrà concertar els serveis financers de la seva 
Tresoreria amb entitats de crèdit i estalvi, mitjançant l’obertura de comptes restringits 
de recaptació i de pagaments. 
 
2. L'Institut Mallorquí d'Afers Socials podrà disposar de caixes fixes per als fons de les 
operacions diàries, subjectes a les limitacions que estableixin la legislació i les bases 
d'execució del pressupost. 
 
3. El règim pressupostari, econòmic i financer, de comptabilitat, d'intervenció, de 
control financer i d'eficàcia, es faran d'acord al que disposen la legislació sobre les 
hisendes locals; el capítol III, Títol X, de la llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures 
per a la modernització del govern local; i pel Títol XI de la Llei 20/2006, de 15 de 
desembre, municipal i de règim local o normativa que resulti d'aplicació. 
 
4. El control i la fiscalització de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, amb la seva triple 
accepció de funció interventora, funció de control financer i de control d'eficàcia, serà 
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exercida per l'interventor o interventora general del Consell de Mallorca o per un 
interventor delegat o interventora delegada.  
 

Article 20. Règim de comptabilitat 
 
L'Institut Mallorquí d'Afers Socials queda sotmès al règim de comptabilitat pública, sota 
el control de la Intervenció General del Consell de Mallorca. 
 

Article 21. Memòries econòmiques 
 
1. A l’acabament de l’exercici pressupostari, l'Institut Mallorquí d'Afers Socials formarà 
i elaborarà els estats i comptes anuals, els quals comprendran totes les operacions 
pressupostàries, independents i auxiliars, patrimonials i de Tresoreria, dutes a terme 
durant l’exercici. 
 
2. La Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials rendirà aquest Compte General, 
configurat en la forma i amb els requisits determinats per la normativa d’hisendes 
locals, al Consell de Mallorca abans del 15 de maig de cada any. 
 

Article 22. Elaboració del pressupost 
 
L'Institut Mallorquí d'Afers Socials elaborarà per a cada exercici econòmic un 
pressupost que s’integrarà en el Pressupost general del Consell de Mallorca. En el 
pressupost esmentat hi constarà la documentació preceptiva segons la normativa local 
vigent. 
 

Article 23. Aprovació del pressupost 
 
1. El director o la directora gerent elabora l’Avantprojecte de pressupost l’eleva a la 
Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials abans de la primera desena de 
setembre, juntament amb la Memòria explicativa, les certificacions dels conceptes i 
l’import dels deutes exigibles, com també els ingressos percebuts en l’exercici anterior i 
en els sis primers mesos de l’any en curs. Així mateix s'aportarà la plantilla de personal. 
 
2. La Presidència aprova el Projecte de pressupost i l’eleva al Consell de Mallorca 
perquè l'integri en el Pressupost general i l’aprovi abans del 15 de setembre de cada any. 
 

Article 24. Liquidació del pressupost 
 
1. El pressupost de cada exercici es liquidarà, quant a la recaptació de drets i al 
pagament d’obligacions, el 31 de desembre de l’any natural corresponent. 
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2. L'Institut Mallorquí d'Afers Socials confeccionarà la liquidació del seu pressupost 
abans del 15 de febrer de l’exercici següent. Aquesta liquidació, amb l'informe de la 
Intervenció i amb una proposta de la Presidència, es remetrà al Consell de Mallorca 
abans del primer de març perquè l'aprovi. 
 

Article 25. Gestió del pressupost 
 
La gestió del pressupost de despeses es realitzarà en els fases establertes per la 
normativa d’hisendes locals. L'Institut Mallorquí d'Afers Socials realitzarà de forma 
descentralitzada totes les fases d'execució pressupostària. 
 

Article 26. Facultats que se reserva el Consell de Mallorca 
 
1. El Consell de Mallorca, a través del Ple, es reserva les facultats de tutela següents: 
 
a) L'aprovació del pressupost de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, de la plantilla i de 
la relació de llocs de treball. 
b) La concessió de crèdits extraordinaris, l’ampliació dels existents mitjançant 
suplement i transferències de crèdits entre diferents grups de funció, llevat quan afecti 
als crèdits de personal. 
c) Aprovar els estats i comptes que formen el Compte General, que inclou el balanç, el 
compte de resultats, la liquidació del pressupost, i el patrimoni de l'Institut Mallorquí 
d'Afers Socials. 
d) La modificació d'aquests Estatuts. 
e) L'aprovació de l’establiment de preus públics i taxes quan no correspongui a la 
Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials. 
f) Aprovar les despeses plurianuals, llevat de les que corresponen a expedients de 
contractació o de concessions administratives amb una durada igual o inferior a quatre 
anys. 
g) Autoritzar la concertació d'operacions de crèdit a llarg termini. 
 
2. A l'efecte de facilitar l’exercici de les funcions de control i fiscalització que 
corresponen al Ple, el titular de la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials 
compareixerà davant el Ple, a petició pròpia, a requeriment de la Presidència del Consell 
de Mallorca o d’un dels grups polítics amb representació al Consell de Mallorca, 
d’acord amb el que estableix el capítol III del títol III del Reglament orgànic del 
Consell, per tal d’informar sobre l’actuació de l’entitat. 
 
Article 27. Dels actes de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials 
 
1. Contra els actes dictats per la Presidència i pel Consell Rector de l'Institut Mallorquí 
d'Afers Socials, es pot interposar recurs d'alçada davant el Consell Executiu del Consell 
de Mallorca en el termini i amb els efectes de l'article 114 de la Llei de règim jurídic de 
les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
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2. Contra els actes dictats per qualsevol altre òrgan de l’entitat es pot interposar recurs 
d’alçada davant la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials en els terminis i 
amb els efectes de l’article 114 de la Llei de règim jurídic de les Administracions 
públiques i del procediment administratiu comú. 
 
Excepcionalment, respecte dels actes de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers 
Socials que, per normativa sectorial aplicable, hagin de posar fi a la via administrativa, 
se seguirà el règim de recursos aplicable d’acord amb la normativa que els reguli.  
 
Article 28. Modificació 
 
La modificació dels Estatuts haurà d’ajustar-se als mateixos tràmits seguits per aprovar-
los. 
 
Article 29. Duració i extinció 
 
La duració de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials serà indefinida. Per acord del Consell 
de Mallorca, l'Institut Mallorquí d'Afers Socials podrà ser extingit en qualsevol 
moment. 
 
Article 30. Efectes de l’extinció 
 
1. En extingir-se l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, el Consell de Mallorca el succeirà 
universalment i el seu patrimoni, amb tots els increments i aportacions que figurin en 
l’actiu, revertirà al Consell de Mallorca. 
 
2. En cas de dissolució de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, el Consell de Mallorca se 
subrogarà en tots els drets i obligacions del personal que en aquell moment integri la 
plantilla de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials. 
 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA ÚNICA 
 
1. Els expedients de despesa i els corresponents a subvencions amb partida nominativa, 
i que facin referència a les competències en matèria d‘igualtat seran gestionats per 
l'IMAS fins que s’aprovi la modificació d’estructura pressupostària corresponent.  
 
2. Correspon a l'IMAS el reconeixement dels drets i la recaptació dels ingressos prevists 
en el seu pressupost en matèria d'igualtat fins que entri en vigor la modificació d'aquests 
Estatuts i s’aprovi la corresponent modificació de l’estructura pressupostària. 
 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 
 
Queden derogades totes les normes de rang igual o inferior en el que contradiguin o 
s'oposin a aquests estatuts. 
 

DISPOSICIÓ FINAL 
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Aquests estatuts entraran en vigor l’endemà d’haver-se publicat al Butlletí Oficial de les 
Illes Balears. 
 
 
Es troba absent el Sr. Rotger Seguí 
 

La Sra. PUIGSERVER (consellera executiva de Benestar i Drets Socials) explica que aquesta proposta 
consisteix en l’aprovació del text consolidat dels estatuts de l’IMAS. 

Recorda que se’n varen fer dues modificacions quan en el mes d’octubre del 2015 se’n va fer una 
modificació puntual per preveure-hi les vicepresidències, ocasió que varen aprofitar per modificar 
diferents articles que havien quedat obsolets i ara duen a aprovació la consolidació del text unificat. 

La Sra. SERRA (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) anuncia l’abstenció del seu Grup per la capacitat 
de l’equip de govern de sorprendre’ls. 

En aquest sentit observa que se modifiquen uns estatuts però hi conserven allò que el mateix equip de 
govern no acompleix. Hi estan mantenint els requisits per a la contractació de càrrecs de confiança i, 
alhora, el mateix equip de govern se bota aquests requisits de contractació, la qual cosa resulta difícil 
d’entendre. 

Demana si l’equip de govern creu que els requisits són els adequats per als altres però, en canvi, no se 
creu en l’obligació d’haver-los d’acomplir.  

La Sra. MORA (El Pi-Proposta per les Illes) intervé per manifestar que el seu Grup votarà a favor 
d’aquesta proposta perquè pensen que és positiu que els estatuts estiguin consolidats atès que s’hi 
estableix la base per fer feina. 

Recalca, per altra banda, que l’informe jurídic és favorable al respecte i recomana que, cada vegada que 
hi hagi canvis organitzatius, no s’hagin de modificar els estatuts perquè això crea confusió a la gent que 
els ha d’aplicar i a la gent que vol saber exactament com funciona l’IMAS, que ara just mirant els estatuts 
podrà saber quin és el seu sistema organitzatiu. 

La Sra. CIRER (PP) anuncia que el Partit Popular hi votarà en contra i que tot seguit n’explicarà els 
motius. 

És cert que aquest és un tràmit o formalitat d’aprovació d’un text consolidat d’uns estatuts però el Partit 
Popular ja se va oposar que la modificació que se’n va fer per contemplar-hi diverses vicepresidències ja 
que pensaven que l’estructura que tenia l’IMAS era suficient. 

Ara repassant els estatuts, pensen que l’estructura organitzativa de l’IMAS incompleix aquest text 
consolidat, que ha de perdurar en el temps, dels estatuts de l’IMAS. En l’estructura organitzativa, a part 
de les vicepresidències reconegudes en els estatuts, tenen una altra figura que és la dels directors insulars; 
una figura que no està contemplada en el text consolidat dels estatuts de l’IMAS. 

L’article 11 dels estatuts diu que la figura, que ha d’exercir les funcions que actualment exerceixen els 4 
directors insulars, és la dels directors executius i el punt 2 diu, ben clar, que els directors executius i les 
directores executives queden assimilats, a tots els efectes, al càrrec de director insular i, per això, 
considera que el nomenament que haurien de tenir els 4 càrrecs responsables de les 4 àrees organitzatives 
de l’IMAS haurien de ser de director/-a executiu/-va, que és la figura que contemplen els estatuts. 

Malgrat això, desconeixen quina és la raó per la qual han nomenat directors insulars en lloc de directors 
executius. Potser pensaven que un director executiu era menys que un director insular o volien que fossin 
com els altres departaments del Consell de Mallorca però l’IMAS no és com un altre departament. 

Les competències de serveis socials del Consell de Mallorca s’exerceixen a través d’un institut i, per tant, 
se regulen de forma diferent i el PP entén que aquests 4 càrrecs abans esmentats haurien de ser directors 
executius i no directors insulars. 

Per això, atès que entenen que aquests càrrecs no s’ajusten a allò que disposen els estatuts de l’IMAS, 
votaran en contra de l’aprovació d’aquest text consolidat.  
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La Sra. PUIGSERVER agraeix el suport del Grup El Pi-Proposta per les Illes i que confiï en els decisions 
de l’equip de govern en optar per consolidar el text dels estatuts perquè quedin ben definits. 

A continuació s’adreça a la Sra. Cirer per dir-li que el que ha argumentat és un mer tecnicisme i que les 
direccions insulars estan adscrites al Departament de Benestar i Drets Socials i no a l’IMAS. 

Afegeix que ho varen fer així també perquè així els ho va proposar la Secretaria General del Consell de 
Mallorca per adaptar-se a l’estructura de tots els departaments, que compten amb direccions insulars. 

A més a més, el sou dels directors insulars de les 4 àrees és el mateix que si fossin directors executius i les 
funcions que realitzen també són les mateixes, per la qual cosa els era indiferent optar per una 
denominació o una altra i, per això, insisteix a dir que és un mer tecnicisme. 

La Sra. CIRER indica que, amb independència que sigui o no un tecnicisme, la realitat és que la Sra. 
Puigserver compta amb un instrument per regir i gestionar l’IMAS i, si bé és cert que és consellera 
executiva, també és la presidenta de l’IMAS.  

Aquest instrument són els estatuts. Ara han fet l’esforç d’adequar-los a l’estructura organitzativa i duen a 
aprovació un text consolidat que contempla les diferents modificacions que hi ha hagut. De fet, el PP ja el 
va modificar per eliminar el llenguatge sexista. 

Fa notar que la feina està molt ben feta perquè permet tenir un text que serveixi tant a la ciutadania com a 
l’equip de govern però aquest text s’ha d’acomplir. Malgrat que sigui un tecnicisme, els estatuts 
determinen que l’IMAS s’ha d’organitzar amb les vicepresidències, un consell rector, les direccions 
executives, les coordinacions d’àrees, el consell assessor, etc., és a dir, tots els òrgans que fan falta per 
gestionar l’IMAS. 

En canvi, resulta que la Sra. Puigserver ho vol fer d’una altra manera –i ho pot fer– però la manera 
correcta de funcionar no entén que sigui obviar, quan els interessa, els estatuts i fer una altra cosa i, quan 
els interessa, aplicar els estatuts. 

La Sra. PUIGSERVER aclareix que varen optar per la figura de les direccions insulars d’acord amb el 
suggeriment de Secretaria General per adequar-se a la normativa ja que creu que era la Llei Montoro que 
determinava que havien de ser directors insulars. Això no obstant, ho consultarà amb el secretari general 
perquè li ho expliqui. 

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), nou vots en contra (PP) i dues 
abstencions (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía). 
 
PUNT 22. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT 
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS DE L’INSTITUT MALLORQUÍ  D’AFERS 
SOCIAL (EXP. REC 18/2016). 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Benestar i Drets 
Socials: 
 

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

2. La disposició addicional denou de la TRLCSP imposa a l’administració l’exigència 
de responsabilitat de caràcter patrimonial derivada de les actuacions en matèria de 
contractació de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques, 
afegint que, “la infracció o aplicació indeguda dels preceptes que conté aquesta llei per 
part del personal al servei de les administracions públiques, quan hi hagi almenys 
negligència greu, constitueix falta molt greu de la que la seva responsabilitat 
disciplinària s’exigirà de conformitat amb la normativa específica en la matèria”. 
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3. És procedent el reconeixement de la despesa per tal d'evitar l'enriquiment injust que 
suposaria no pagar a tercers els drets adquirits davant la corporació i obligar als 
particulars a haver de recórrer davant els tribunals de justícia per el cobrament dels seus 
crèdits. 

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

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

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

Per tot això, propòs al Ple adopti el següent 
 

ACORD 

1r. Aprovar el reconeixement extrajudicial REC 18-2016 de crèdits amb les relacions de 
factures que s’adjunten com ANNEX I per import de 990.009,13€, 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 obligacions de les factures que s’inclouen a les 
relacions que s’adjunten com ANNEX I,  a favor dels tercers interessats i l’import de les 
indemnitzacions que s’hi indiquen, per import total de 990.009,13€. 
 
3r. Aplicar aquestes indemnitzacions a les partides del pressupost de despeses de 
l’exercici 2016 que s’indiquen a les esmentades relacions, atesa la existència de crèdit 
adequat i suficient en l’esmentat pressupost.  
 
4r. Proposar al director gerent de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials l’ordenament del 
pagament. 

 
S’absenta el Grup de Consellers del PP 
 

La Sra. PUIGSERVER (consellera executiva de Benestar i Drets Socials) exposa que, tal i com ja va 
explicar el gerent de l’IMAS en Comissió Informativa, el REC 18/2016 correspon als programes A i B de 
menors. 

A continuació indica que actualitzarà les dades i, en aquest sentit, comenta que dia 18 d’octubre acaba el 
termini de 15 dies hàbils que tenen les entitats per presentar recurs especial en matèria de contractació i 
està previst que dia 19 d’octubre se signin els 16 programes per part de les 10 entitats adjudicatàries i, per 
tant, el proper 20 d’octubre s’iniciaran els contractes. 

Així mateix, dia 8 de novembre s’iniciarà el programa Caliu A-18 i el programa Bressol ha quedat desert 
perquè no hi havia places. Els programes B-2, B-3 i B-5 també estan fiscalitzats i publicats en el DOE, en 
el BOE i en el BOIB i les propostes se poden presentar fins al dia 14 de novembre. 

Durant els propers plens, fins a final d’any, encara s’hauran de dur una sèrie de REC que correspondran 
als programes A fins a data 19 d’octubre i la resta de programes B que resten pendents. 

La Sra. MORA (El Pi-Proposta per les Illes) observa que en el punt anterior El Pi-Proposta per les Illes ha 
mostrat la seva confiança quan les coses se fan ben fetes i hi ha donat el seu suport atès que intenten fer 
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feina de manera objectiva però, quan les coses no se fan correctament, també tenen dret a dir-ho, sense fer 
ni demagògia ni populisme com els han acusat en qualque ocasió. 

Tot seguit anuncia que el seu Grup s’abstendrà en la votació d’aquest punt perquè ja duen gairebé un any 
repetint els mateixos arguments i aprovant reconeixements extrajudicials de crèdits que no són correctes 
per no haver fet la tramitació com tocava i no volia deixar passar l’oportunitat de dir-ho. 

La Sra. CIRER (PP) diu que, si els ho permeten, per tercera vegada abandonaran la sala per no haver de 
votar aquest REC. 

Puntualitza que, perquè no sembli que és un costum que repetiran fins a final d’any, vol agrair, per una 
banda, les explicacions de la Sra. Puigserver sobre com estan les licitacions dels programes A i B i, així 
mateix, agrair al gerent de l’IMAS que en donàs complida informació en Comissió Informativa. 

Per altra banda vol fer-li notar a la Sra. Puigserver que dia 18 d’octubre acaba el termini per presentar 
recursos amb relació als programes A i dia 20 se signaran els contractes amb les entitats però observa 
sobre el punt 6, d’autorització de la despesa, que per a l’any 2016 els contractes haurien de contemplar la 
despesa des de dia 1 de juliol a dia 31 de desembre, és a dir, que en un contracte que encara no s’ha signat 
ja s’hi torna a fer tard. 

Concreta dient que dia 14 de novembre acaba el termini per presentar propostes per als programes B, 
quan s’està parlant d’uns contractes que varen acabar a principis d’any, i la despesa per a 2016 va de dia 1 
d’octubre a dia 31 de desembre. 

Reconeix que el seu Grup s’hi podria abstenir però els pareix que és poc i tampoc no hi volen votar en 
contra perquè les entitats de menors estan fent la seva feina i, per això, pensa que l’actitud més 
responsable –tot i que els dol– és sortir de la sala per no votar una feina que s’ha feta malament des del 
principi i que, a hores d’ara, encara no se veu que hi hagin posat fil a l’agulla així com toca. 

Reitera que la despesa anirà fins a finals de l’any 2018 i demana on és el compromís amb les entitats de 
treballar cap als concerts ja que l’anterior mandat se va modificar la Llei de serveis socials per tal anar 
cap a concerts –que és el que demanen les entitats– i recorda que la Sra. Puigserver va anunciar que en 
2017 ja estarien en disposició de fer concerts. 

En canvi, ara tornen a fer uns plecs per a uns contractes que no acaben d’estar bé i que tenen una durada 
prevista fins a l’any 2018, per la qual cosa el tema dels concerts torna a quedar aparcat. 

Observa que són moltes coses que les hi veuen i, tot i que els dol, per responsabilitat no poden fer altra 
cosa que, per tercera vegada, absentar-se per no votar el REC i, segons anuncia la Sra. Puigserver, hi 
haurà una quarta, una cinquena i una sisena vegada. 

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). 
 
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT 
 
PUNT 23. PROPOSTA D'ACORD D’APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ DEL 
CONSELL DE MALLORCA A L’ASSOCIACIÓ ALIANÇA MAR BLAVA I 
ACCEPTACIÓ INICIAL DELS SEUS ESTATUTS. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Medi Ambient: 
 
Vista la Memòria emesa pel director insular de Medi Ambient en data 05/09/2016  
justificativa de l’adhesió del Consell de Mallorca a l’Associació Aliança Mar Blava i de 
l’aprovació dels seus estatuts. 
  
Vista l’Acta fundacional de l’Associació Aliança Mar Blava de data 7 de gener de 2014.  
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Vists els Estatuts de l’Associació Aliança Mar Blava. 
 
Consta a l’expedient que l’Associació està inscrita al Registre Nacional d’Associacions: 
Grup: 1er / Secció 1ª/ Núm. Nacional: 604985. 
 
Vist l’Informe tècnic en relació al compliment dels principis d’estabilitat pressupostària 
i sostenibilitat financera per tal d’aprovar l’adhesió del Consell de Mallorca a 
l’Associació Aliança Mar Blava, emès per l’administrador en data 5 de setembre de 
2016. 
 
Vista la resolució d’inici de l’expedient d’adhesió del Consell de Mallorca a 
l’Associació Aliança Mar Blava i aprovació del seus estatuts, de data 6 de setembre de 
2016. 
 
Vist l’informe jurídic relatiu a l’adhesió del Consell de Mallorca a l’Associació Aliança 
Mar Blava i aprovació dels seus estatuts, emès per la T.A.G. del Servei de Secretaria 
Tècnica del departament de Medi Ambient en data 07 de setembre de 2016. 
 
Vist l’informe de la Secretaria General de la corporació de data 19 de setembre de 2016. 
 
Vist l’informe de la Intervenció General de la corporació de data 22 de setembre de 
2016. 
 
D’acord amb l’article 7 del Decret d’organització del Consell de Mallorca de 10 de 
juliol de 2015 (BOIB núm. 109, de 18 de juliol de 2015) que atribueix al departament 
de Medi Ambient, entre d’altres: e) Proposar mesures i actuacions que tendeixin al 
desenvolupament sostenible i respecte cap al medi ambient.  
 
Atès l’apartat e de l’article 31 del Reglament Orgànic del Consell de Mallorca, aprovat 
pel Ple en sessió de dia 8 de març de 2004, segons el qual una de les atribucions dels 
consellers executius es “Preparar i proposar al Ple, a la Comissió de Govern, al Consell 
Executiu i a la Presidència del Consell l’adopció dels acords escaients respecte de les 
matèries atribuïdes al seu departament, i d’acord amb la competència de cada òrgan 
esmentat.” 
 
Atès l’article 22 de la Constitució espanyola de 1978 que reconeix el dret d’associació. 
 
La Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, Reguladora del Dret d’Associació, té per 
objecte (article 1) desenvolupar el dret d’associació reconegut en l’article 22 de la 
Constitució. Al seu article 2.6 estableix que “Les entitats públiques podran exercitar el 
dret d’associació entre sí, o amb particulars, com a mesura de foment i suport, sempre 
que ho facin en igualtat de condicions amb aquests, a l’objecte d’evitar una posició de 
domini en el funcionament de l’associació.”A més a més, a l’article 4.1 preveu que “Els 
poders públics, en l’àmbit de les seves respectives competències, fomentaran la 
constitució i el desenvolupament de les associacions que realitzin activitats d’interès 
general”. 
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La Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de Consells Insulars, en el seu article 47 estableix que 
“D’acord amb la legislació de règim jurídic de les administracions públiques, els 
Consells Insulars podran constituir consorcis amb altres administracions públiques per a 
finalitats d’interès comú, o amb entitats privades sense ànim de lucre que persegueixi 
finalitats d’interès públic.” 
 
A més a més, la Llei 20/2006, de 15 de desembre, Municipal i de règim local (arts. 
43/47/68) preveu que: 
 
“Article 43 Dret d’associació mitjançant consorcis 
Els municipis poden associar-se amb altres ens locals entre sí o amb altres 
administracions públiques per a constituir consorcis locals, a fi de realitzar obres, 
activitats o prestar serveis que siguin competència dels ens locals.” 
 
“Article 47 Forma de constitució  
1. Els consorcis locals es constitueixen mitjançant un conveni entre els ens locals i les 
altres administracions públiques i els membres que els tenen que integrar. 
2. Els acords dels ens locals per crear, adherir-se, modificar, separar-se o dissoldre els 
consorcis, així com per aprovar o modificar els seus estatuts, s’han d’adoptar amb el vot 
de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació. Els mencionats 
acords, juntament amb els estatuts, s’han de sotmetre a informació pública pel termini 
d’un mes, com a tràmit previ a l’aprovació definitiva. 
3. El procediment per a constituir un consorci local no podrà excedir d’un any. 
4. Els ens locals i les institucions interessades remetran una certificació dels acords 
definitius adoptats a la comunitat autònoma, a fi de que procedeixi a la publicació de 
l’edicte corresponent en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, que ha d’incloure el text 
definitiu dels estatuts. 
5. En el termini d’un mes des de la publicació de l’anterior edicte, es constituirà l’òrgan 
suprem de govern del consorci. Constituït l’òrgan de govern del consorci local, s’ 
inscriurà la seva constitució en el Registre d’Entitats Locals.” 
 
“Article 68 Convenis, societats instrumentals i consorcis  
1. Els ens locals poden subscriure, entre sí i amb altres administracions, convenis 
interadministratius i constituir societats instrumentals per a la millor prestació dels 
serveis públics. 
2. Els ens locals poden constituir consorcis entre sí, amb altres administracions i, si 
procedeix, amb entitats privades sense ànim de lucre amb finalitats d’interès públic 
concurrent amb els de les administracions públiques.” 
 
Atesa la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de règim local (LRBRL); 
L’acord corresponent a la creació de l’associació i l’aprovació dels seus estatuts 
requereix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
corporació (Art. 47.2.g LRBRL). Així doncs, l’òrgan competent per a l’adopció de 
l’Acord que es proposa és el Ple.  
 
Atès l'article 49 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de règim local, el 
qual estableix que “l’aprovació de les ordenances locals s’ajustarà al següent 
procediment: a) aprovació inicial pel Ple, b) informació pública i audiència als 
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interessats pel termini mínim de 30 dies per a la presentació de reclamacions i 
suggeriments, c) resolució de totes les reclamacions i suggeriments presentats dins 
termini i aprovació definitiva pel Ple. En el cas de que no s’hagués presentat cap 
reclamació o suggeriment, s’entendrà definitivament adoptat l’acord fins a les hores 
provisional. 
 
Atès l’article 102 de la llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de 
les Illes Balears, en relació al procediment d’elaboració de reglaments i ordenances. 
 
 
Per tot el que s'ha exposat, la consellera executiva del departament de Medi Ambient 
eleva al Ple la següent proposta d' 

 

ACORD 

 
 
Primer.- Aprovar l’adhesió del Consell de Mallorca, com a soci honorífic, a 
l’Associació Aliança Mar Blava.  
 
Segon.- Acceptar els Estatuts de l’Associació, que s'adjunten a aquest acord. 
 
Tercer.- Sotmetre aquest acord, juntament amb els Estatuts, a informació pública, 
mitjançant la inserció dels corresponents anuncis en el tauler d'edictes del Consell de 
Mallorca i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears pel termini de trenta dies. Si durant 
aquest termini d'informació pública no es presenta cap tipus d'al·legació, reclamació o 
suggeriment, aquest acord s'entendrà definitivament aprovat. 
 
Quart.- Facultar al president del Consell Insular de Mallorca perquè realitzi totes 
aquelles actuacions que siguin necessàries per executar aquest acords. 
 
 
Es troben absents: Rotger Seguí, Salom Coll, Salom Munar, Rovira de Alós i 
Apesteguia Ripoll 
 

La Sra. ESPEJA (consellera executiva de Medi Ambient) comenta que, tal i com ja varen explicar en 
Comissió Informativa, duen des de principis de legislatura treballant amb l’associació Aliança Mar Blava. 

Observa que, segon el seu parer, l’ànim del Ple és de rebuig de les prospeccions petrolieres a la 
Mediterrània i, de fet, l’equip de govern no les vol arreu del món però ara s’està parlant de la 
Mediterrània, que és allà on treballa l’associació Aliança Mar Blava. 

Amb vista a continuar-hi treballant i mantenir la idea de lluitar contra les prospeccions petrolieres, fan 
aquesta passa que és oficialitzar, via Ple, l’adhesió a aquesta associació. 

La Sra. SERRA (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) anuncia que el Grup votarà a favor d’aquesta 
proposta perquè pensen que associacions com Aliança Mar Blava, l’objectiu de la qual és la protecció i la 
defensa de la riquesa ambiental, són fonamentals en qualsevol societat per a la preservació del seu entorn. 

Així doncs, el fet que el Consell de Mallorca li doni el seu suport, com a soci honorífic, és quelcom que 
els sembla molt bé i, per això, fan costat a aquesta iniciativa. 
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La Sra. ESPEJA intervé per agrair el suport del Grup Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía i per les 
paraules pronunciades per la Sra. Serra. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
PUNT 24. NOMENAMENT REPRESENTANTS DEL CONSELL DE 
MALLORCA A LA COMISSIÓ “TOT(S) PER SA SERRA”. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Medi Ambient: 
 
Vist l’ofici del director gerent de l’IBANAT, de data 26 d’agost de 2016, relatiu a la 
dissolució de la comissió “Tot(s) per sa Serra”, mitjançant el qual sol·licita que li 
comuniquin les dues persones designades pel Consell de Mallorca. 
 
L’article 4 de l’annex (Disposicions reguladores del funcionament de la comissió 
“Tot(s) per sa Serra”) de la resolució del conseller d’Agricultura, Medi Ambient i 
Territori per la qual es crea la comissió “Tot(s) per sa Serra”, publicada al BOIB Núm. 
120, de data 29 d’agost de 2013, article relatiu a la composició, preveu que: 
“1. La comissió “Tot(s) per sa Serra” està integrada pel president, el vicepresident i sis 
vocals, amb els suplents respectius, els quals han d’ocupar un alt càrrec o un càrrec 
representatiu de l’Administració local que representen.  
Són membres de la comissió: 
...  
d. Dos representants del Consell Insular de Mallorca. 
... “ 
 
Vist l’article 48 del Reglament orgànic del Consell de Mallorca, aprovat pel Ple en 
sessió celebrada el 8 de març de 2004 (BOIB núm. 38, de 16 de març de 2004) que 
estableix que “El nomenament dels representants de la corporació en tota classe 
d’òrgans col·legiats o d’entitats en els quals hagi d’estar representada serà competència 
del Ple, excepte quan la legislació corresponent assigni aquesta competència a un altre 
òrgan de la corporació. No obstant això, en casos d’urgència, la Presidència podrà 
efectuar aquests nomenaments, que hauran de ser ratificats pel Ple en la primera sessió 
que farà”. 
 
 
Per això, la consellera executiva del departament de Medi Ambient del Consell de 
Mallorca proposa al Ple del Consell de Mallorca que, previ dictamen de la Comissió 
Informativa General i de Comptes adopti el següent 
 

ACORD 

1.- Designar perquè representi al Consell de Mallorca en la comissió “Tot(s) per sa 
Serra”, les següents persones: 

 

- Sandra Espeja Almajano, consellera executiva del departament de Medi 
Ambient (com a titular). 
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- Josep Manchado Rojas, director insular de Medi Ambient (com a suplent) 

  

2.- Notificar-ho a les persones interessades i a l’IBANAT. 

 
 
Es troben absents: Rotger Seguí, Salom Coll, Salom Munar, Rovira de Alós, Apesteguia 
Ripoll i Mora Veny 
 

La Sra. SOLER (PP) assenyala que, segons l’expedient que els han passat, entén que aquests 
nomenaments són per dissoldre la Comissió Tots per la Serra i demana si és així. 

La Sra. ESPEJA (consellera executiva de Medi Ambient) li confirma que és així i aclareix que es tracta 
d’una comissió que depèn de l’IBANAT, organisme que ha sol· licitat que se facin els nomenaments per 
tal de reunir la comissió i procedir a la seva dissolució.  

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per desset vots a favor (PSOE, MÉS per 
Mallorca i Podem Mallorca), cap vot en contra i deu abstencions (PP, El Pi-Proposta per 
les Illes i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía). 
 
PUNT 25. PROPOSTA D'ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DE LA 
MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS 
PER ALS REFUGIS DEL CONSELL DE MALLORCA. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Medi Ambient: 
 
Actualment els preus dels serveis que es presten als refugis del Consell de Mallorca 
vénen regulats per l’Ordenança reguladora dels preus públics pels serveis prestats als 
refugis de muntanya del Consell de Mallorca, la darrera modificació de la qual ho va ser 
per Acord de Ple del Consell de Mallorca, en sessió ordinària de dia 3 de març de 2008 
(BOIB núm. 74, de 29 de maig de 2008). 
 
Vista la memòria justificativa relativa a la proposta de modificació de l’Ordenança 
reguladora dels preus públics per als refugis del Consell de Mallorca, emès el 6 d’abril 
de 2016 pel director insular de Medi Ambient. 
 
Vista la resolució d’inici de l’expedient relatiu a la modificació de l’ordenança 
reguladora dels preus públics per als refugis del Consell de Mallorca, emesa per la 
consellera executiva del departament de Medi Ambient en data 29 d’abril de 2016. 
 
Vist l’informe tècnic, emès en data 29 d’abril de 2016 pel cap del Servei de Medi 
Ambient amb el vist i plau del director insular de Medi Ambient. 
 
Vist l’estudi econòmic-financer, emès en data 29 d’abril de 2016 per l’administrador, en 
relació a la proposta de modificació de l’ordenança reguladora dels preus públics per als 
refugis del Consell de Mallorca.  
 
Vist l’informe jurídic emès en data 3 de maig de 2016 per la TAG del Servei de 
Secretaria tècnica de Medi Ambient amb el vist i plau de la cap de Servei. 
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Vist l’informe de fiscalització prèvia de 17 de maig de 2016. 
 
Vist l’escrit d’esmena d’objecció i deficiències de data 6 de juliol de 2016 i la 
documentació adjunta: 
Informe tècnic relatiu a l’existència de raons socials, benèfiques, culturals i d’interès 
públic per fixació de preus públics per davall del límit de la cobertura del cost, emès pel 
cap del Servei de Medi Ambient en data 28 de juny de 2016. 
Nova Memòria justificativa del director insular de Medi Ambient de data 05/07/2016. 
Nou esborrany d’Ordenança reguladora dels preus públics pels serveis prestats als 
refugis del Consell de Mallorca. 
Nou estudi econòmic-financer de data 05 de juliol de 2016. 
Informe tècnic relatiu a l’atribució de competències del Consell de Mallorca en relació a 
la proposta de modificació de l’ordenança reguladora dels preus públics per als refugis 
del Consell de Mallorca, de data 27 de juny de 2016. 
Informe tècnic en relació al punt 2 de les deficiències de l’informe de fiscalització 
235/15, emès el 17 de juny de 2016 per l’Administrador de Medi Ambient  
Memòria justificativa de la necessitat de modificació del vigent Reglament regulador 
dels usos i serveis dels refugis del Consell de Mallorca, del director insular de Medi 
Ambient de data 16 de juny de 2016. 
Resolució d’inici de l’expedient relatiu a la modificació del Reglament regulador dels 
usos i serveis dels refugis del Consell de Mallorca de data 17 de juny de 2016. 
 
Vist l’informe de fiscalització prèvia de data 1 d’agost de 2016. 
 
Atès l’informe jurídic de data 29 d’agost de 2016. 
 
Atès l’informe de fiscalització prèvia de data 21 de setembre de 2016. 
 
Vist l’esborrany de l’ordenança que s’adjunta a la present proposta d’Acord un cop 
introduïdes les modificacions proposades, es pot comprovar que entre les modificacions 
s’hi troben: 
 
a) L’article 1 passarà a denominar-se “Fet imposable”. 
 
b) A l’article 2, que passarà a denominar-se “Subjectes Passius”: Incoporar la referència 
a la gestió directa o indirecte dels refugis. 
 
c) A l’article 3 de l’ordenança, que passarà a denominar-se “Quota Tributària”, en 
relació als preus: 
 

- Modificar els preus de tots els productes existents 
 

- Incorporar els següents productes amb el corresponent preu públic: 
 

o Dormitori col·lectiu (preu per persona i dia. Inclou un servei de 
dutxa) usuaris amb llicència en vigor de la Federació Balear de 
Muntanyisme i Escalada (10,18 € sense iva). 
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o Dormitori col·lectiu fins a 14 anys (preu per persona i dia. Inclou un 
servei de dutxa) (8,18 € sense iva) 

o Dormitori col·lectiu fins a 14 anys (preu per persona i dia. Inclou un 
servei de dutxa) usuaris amb llicència en vigor de la Federació Balear 
de Muntanyisme i Escalada (6,54 € sense iva) 

o Desdejuni usuaris amb llicència en vigor de la Federació Balear de 
Muntanyisme i Escalada (cafè/cafè amb llet/infusió, 2 llesques de pa 
pagès, embotit i formatge, terrina mantega i galetes maries) (4,5 € 
sense iva) 

o Menú dinar (2 plats + postra + aigua o vi) usuaris amb llicència en 
vigor de la Federació Balear de Muntanyisme i Escalada (10,64 € 
sense iva) 

o Menú sopar (1 plat + postres + aigua o vi) usuaris amb llicència en 
vigor de la Federació Balear de Muntanyisme i Escalada (7,78 € 
sense iva) 

o Menú infantil (1 plat + aigua o refresc) usuaris amb llicència en vigor 
de la Federació Balear de Muntanyisme i Escalada (4,5 € sense iva) 

o Botella de refresc 0,5 litres (2,27 € sense iva) 
o Botella de cervesa 0,20 litres (2,00 € sense iva) 
o Terrina de gelat (1,82 € sense iva) 
o Servei de dutxes  (1 dutxa) (2,73 € sense iva) 
o Tapaboques (braga de coll) (8,26 € sense iva) 
o Us de taquilles (unitat) (0,91 € sense iva) 
o Ús sala de reunions (5 hores) (45,46 € sense iva) 
o Refresc de suc de fruita natural (mínim 14% de suc de fruita) (3,00 € 

sense iva) 
o Canya de cervesa (300 ml) (1,09 € sense iva) 
o Barreta energètica (0,91 € sense iva) 
o Pa amb oli (2,27 € sense iva) 
  
 

- Eliminar els següents productes: 
o Botella de cava qualitat superior 
o Copa de brandi qualitat superior 
o Copa de whisky qualitat superior 
o Combinats 
o Cons gelat 
o Entrepà de pa amb tomàtiga 
o Entrepà de cuixot 
o Entrepà mixt de cuixot i formatge 
o Camisetes talla petita 
o Preu per tenda 

 
- Modificar la denominació dels següents productes:  

 
Denominació actual Denominació que es proposa 
Dormitori col·lectiu (preu per persona) Dormitori col·lectiu (preu per 

persona i dia. Inclou un servei de 
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dutxa) 
Habitació doble Habitació doble (preu per dia i 

habitació. Inclou un servei de dutxa 
per persona) 

Botella de cava qualitat mitjana Botella de cava 
Copa de brandi qualitat mitjana Copa de brandi 
Entrepà de pernil dolç /formatge /sobrassada 
/tonyina /truita 

Entrepà de pa amb companatge 
 

Camisetes talla grossa Camiseta 
Feix de llenya 10 kg preu per torradora amb feix de llenya 

de 10 Kg 
Preu per persona Preu per persona acampada 
 
 - Eliminar la referència feta al descompte a aplicar. 
 
d) A l’article 4, que passarà a denominar-se “Meritació i pagament”: Adaptació de la 
redacció per tal que es puguin pagar anticipadament, si es reserven,  altres serveis a més 
de l’allotjament. 
e) A l’article 5: Delimitació de les responsabilitats dels guardes en relació a l’aplicació 
de l’ordenança. 
f) La disposició final: Introduir la data en la que el Ple de la corporació aprovi, en el seu 
cas, la redacció definitiva de l’ordenança. 
 
 
Per tot el que s’ha exposat, la consellera executiva del departament de Medi Ambient 
eleva al Ple la següent proposta d’ 
 
 
ACORD 
 
1.- Imposar els següents preus públics, corresponents a serveis prestats als refugis del 
Consell de Mallorca: 

o Dormitori col·lectiu (preu per persona i dia. Inclou un servei de 
dutxa) usuaris amb llicència en vigor de la Federació Balear de 
Muntanyisme i Escalada (10,18 € sense iva). 

o Dormitori col·lectiu fins a 14 anys (preu per persona i dia. Inclou un 
servei de dutxa) (8,18 € sense iva) 

o Dormitori col·lectiu fins a 14 anys (preu per persona i dia. Inclou un 
servei de dutxa) usuaris amb llicència en vigor de la Federació Balear 
de Muntanyisme i Escalada (6,54 € sense iva) 

o Desdejuni usuaris amb llicència en vigor de la Federació Balear de 
Muntanyisme i Escalada (cafè/cafè amb llet/infusió, 2 llesques de pa 
pagès, embotit i formatge, terrina mantega i galetes maries) (4,5 € 
sense iva) 

o Menú dinar (2 plats + postra + aigua o vi) usuaris amb llicència en 
vigor de la Federació Balear de Muntanyisme i Escalada (10,64 € 
sense iva) 
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o Menú sopar (1 plat + postres + aigua o vi) usuaris amb llicència en 
vigor de la Federació Balear de Muntanyisme i Escalada (7,78 € 
sense iva) 

o Menú infantil (1 plat + aigua o refresc) usuaris amb llicència en vigor 
de la Federació Balear de Muntanyisme i Escalada (4,5 € sense iva) 

o Botella de refresc 0,5 litres (2,27 € sense iva) 
o Botella de cervesa 0,20 litres (2,00 € sense iva) 
o Terrina de gelat (1,82 € sense iva) 
o Servei de dutxes  (1 dutxa) (2,73 € sense iva) 
o Tapaboques (braga de coll) (8,26 € sense iva) 
o Us de taquilles (unitat) (0,91 € sense iva) 
o Ús sala de reunions (5 hores) (45,46 € sense iva) 
o Refresc de suc de fruita natural (mínim 14% de suc de fruita) (3,00 € 

sense iva) 
o Canya de cervesa (300 ml) (1,09 € sense iva) 
o Barreta energètica (0,91 € sense iva) 
o Pa amb oli (2,27 € sense iva) 

 
 
 
2.- Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança reguladora dels preus públics 
pels serveis prestats als refugis de muntanya del Consell de Mallorca que s’incorpora 
com a annex a la present proposta i que inclou les següents modificacions: 
 
a) L’article 1 passarà a denominar-se “Fet imposable”. 
 
b) A l’article 2, que passarà a denominar-se “Subjectes Passius”: Incoporar la referència 
a la gestió directa o indirecte dels refugis. 
 
c) A l’article 3 de l’ordenança, que passarà a denominar-se “Quota Tributària”, en 
relació als preus: 
 

- Modificar els preus de tots els productes existents 
 

- Incorporar els següents productes amb el corresponent preu públic: 
 

o Dormitori col·lectiu (preu per persona i dia. Inclou un servei de 
dutxa) usuaris amb llicència en vigor de la Federació Balear de 
Muntanyisme i Escalada (10,18 € sense iva). 

o Dormitori col·lectiu fins a 14 anys (preu per persona i dia. Inclou un 
servei de dutxa) (8,18 € sense iva) 

o Dormitori col·lectiu fins a 14 anys (preu per persona i dia. Inclou un 
servei de dutxa) usuaris amb llicència en vigor de la Federació Balear 
de Muntanyisme i Escalada (6,54 € sense iva) 

o Desdejuni usuaris amb llicència en vigor de la Federació Balear de 
Muntanyisme i Escalada (cafè/cafè amb llet/infusió, 2 llesques de pa 
pagès, embotit i formatge, terrina mantega i galetes maries) (4,5 € 
sense iva) 
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o Menú dinar (2 plats + postra + aigua o vi) usuaris amb llicència en 
vigor de la Federació Balear de Muntanyisme i Escalada (10,64 € 
sense iva) 

o Menú sopar (1 plat + postres + aigua o vi) usuaris amb llicència en 
vigor de la Federació Balear de Muntanyisme i Escalada (7,78 € 
sense iva) 

o Menú infantil (1 plat + aigua o refresc) usuaris amb llicència en vigor 
de la Federació Balear de Muntanyisme i Escalada (4,5 € sense iva) 

o Botella de refresc 0,5 litres (2,27 € sense iva) 
o Botella de cervesa 0,20 litres (2,00 € sense iva) 
o Terrina de gelat (1,82 € sense iva) 
o Servei de dutxes  (1 dutxa) (2,73 € sense iva) 
o Tapaboques (braga de coll) (8,26 € sense iva) 
o Us de taquilles (unitat) (0,91 € sense iva) 
o Ús sala de reunions (5 hores) (45,46 € sense iva) 
o Refresc de suc de fruita natural (mínim 14% de suc de fruita) (3,00 € 

sense iva) 
o Canya de cervesa (300 ml) (1,09 € sense iva) 
o Barreta energètica (0,91 € sense iva) 
o Pa amb oli (2,27 € sense iva) 
 

- Eliminar els següents productes: 
o Botella de cava qualitat superior 
o Copa de brandi qualitat superior 
o Copa de whisky qualitat superior 
o Combinats 
o Cons gelat 
o Entrepà de pa amb tomàtiga 
o Entrepà de cuixot 
o Entrepà mixt de cuixot i formatge 
o Camisetes talla petita 
o Preu per tenda 

 
- Modificar la denominació dels següents productes:  

 
Denominació actual Denominació que es proposa 
Dormitori col·lectiu (preu per persona) Dormitori col·lectiu (preu per 

persona i dia. Inclou un servei de 
dutxa) 

Habitació doble Habitació doble (preu per dia i 
habitació. Inclou un servei de dutxa 
per persona) 

Botella de cava qualitat mitjana Botella de cava 
Copa de brandi qualitat mitjana Copa de brandi 
Entrepà de pernil dolç /formatge /sobrassada 
/tonyina /truita 

Entrepà de pa amb companatge 
 

Camisetes talla grossa Camiseta 
Feix de llenya 10 kg preu per torradora amb feix de llenya 
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de 10 Kg 
 
 - Eliminar la referència feta al descompte a aplicar. 
 
d) A l’article 4, que passarà a denominar-se “Meritació i pagament”: Adaptació de la 
redacció per tal que es puguin pagar anticipadament, si es reserven,  altres serveis a més 
de l’allotjament. 
e) A l’article 5: Delimitació de les responsabilitats dels guardes en relació a l’aplicació 
de l’ordenança. 
f) La disposició final: Introduir la data en la que el Ple de la corporació aprovi, en el seu 
cas, la redacció definitiva de l’ordenança. 
 
3.- Sotmetre l’expedient a informació pública mitjançant la inserció dels corresponents 
anuncis en el tauler d’edictes del Consell de Mallorca i en el Butlletí Oficial de les Illes 

Balears amb la finalitat que totes les persones que hi estiguin interessades puguin 
examinar-lo i presentar les reclamacions i els suggeriments que considerin pertinents, 
dins el termini de trenta dies, comptadors des de la inserció de l’anunci corresponent en 
el butlletí. 
 
Així mateix donar audiència prèvia a les associacions inscrites en el Registre d’entitats 
de participació Ciutadana del Consell de Mallorca, les finalitats de les quals guardin 
relació directa amb l’objecte de la disposició. 
   
Un cop es resolguin les reclamacions, les objeccions i les observacions que s’hagin 
pogut formular, la proposta s’ha de trametre a l’Institut Balear de la Dona, atès que, 
d’acord amb l’article 7, lletra g), de la Llei 12/2006, de 20 de setembre, per a la dona, 
“en totes les normatives dictades per les distintes administracions, s’ha d’adjuntar un 
informe sobre el seu impacte de gènere, elaborat per l’Institut Balear de la Dona” 
 
Ordenança reguladora dels preus públics pels serveis prestats als refugis del Consell de 
Mallorca 
 

Article 1. Fet imposable 

 
Conformement al que es preveu a l’article 148, en relació a l’article 41 i següents del 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprovà el Text refós de la Llei 
d’hisendes locals, aquest Consell de Mallorca estableix el preu públic pels serveis 
prestats als refugis del Consell de Mallorca, especificats en les tarifes contingudes a 
l’apartat b de l’article 3, que es regeixen per la present ordenança. 
 

Article 2. Subjectes passius 

 
Són subjectes passius d’aquests preus públics les persones beneficiàries dels serveis 
prestats en els refugis gestionats pel Consell de Mallorca, ja sigui de forma directa o 
indirecta, i establerts al vigent Reglament regulador dels usos i serveis dels refugis del 
Consell de Mallorca. 
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Article 3. Quota tributaria 

 
a) La quantia dels preus públics regulats en la present ordenança és la fixada en les 

tarifes de l’apartat següent per a cada un dels diferents serveis. 
 

b) Les tarifes corresponents als diferents serveis són: 
 

Servei allotjament 
Preu públic 
(euros) 

dormitori col·lectiu (preu per persona i dia. Inclou un servei de 
dutxa) 12,73 
Dormitori col·lectiu (preu per persona i dia inclou un servei de 
dutxa) usuaris amb llicència en vigor de la Federació Balear de 
Muntanyisme i Escalada 10,18 
Dormitori col·lectiu  fins a 14 anys (preu per persona i dia. 
Inclou un servei de dutxa) 8,18 
Dormitori col·lectiu fins a 14 anys (preu per persona i  dia. 
Inclou un servei de dutxa) usuaris amb llicència en vigor de la 
Federació Balear de Muntanyisme i Escalada 6,54 
habitació doble (preu per dia i habitació. Inclou un servei de 
dutxa per persona) 50,00 
lloguer de llençols (llençol de baix, llençol superior i coixinera) 4,09 
ús de taquilles unitat  0,91 
lloguer de tovalloles de bany (1 tovallola grossa) 1,82 
servei de dutxes (1 dutxa) 2,73 
Servei de manutenció   
Desdejuni (cafè/cafè amb llet/infusió, 2 llesques de pa pagès, 
embotit i formatge, terrina mantega i galetes maries) 5,00 
Desdejuni usuaris amb llicència en vigor de la Federació Balear 
de Muntanyisme i Escalada (cafè/cafè amb llet/infusió, 2 
llesques de pa pagès, embotit i formatge, terrina mantega i 
galetes maries) 4,5 
menú dinar (2 plats + postra+aigua o vi) 11,82 
menú dinar (2 plats + postra+aigua o vi) usuaris amb llicència 
en vigor de la Federació Balear de Muntanyisme i Escalada 10,64 
menú sopar (1 plat + postres + aigua o vi) 8,64 
menú sopar (1 plat + postres + aigua o vi) usuaris amb llicència 
en vigor de la Federació Balear de Muntanyisme i Escalada 7,78 
menú infantil (1 plat + aigua o refresc) 5,00 
menú infantil (1 plat + aigua o refresc) usuaris amb llicència en 
vigor de la Federació Balear de Muntanyisme i Escalada 4,5 
bossa picnic (2 entrepans, botellí aigua 0,5 litres i peça fruita) 7,27 
ensalada 4,09 
Servei de bar  
tassó de vi 2,55 
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botella de vi del país 3/4 7,73 
botella de cava 22,73 
cafè 1,09 
cafè amb llet 1,36 
tallat 1,18 
descafeïnat 1,18 
descafeïnat amb llet 1,45 
infusions 1,18 
rebentat 3,18 
xocolata 2,27 
tassó de llet 1,09 
Batut de xocolata 1,77 
llauna de refresc 2,27 
llauna de refresc isotònic 2,45 
botella de refresc 0,2 litres 1,82 
botella de refresc 0,5 litres 2,27 
botella de cervesa 0,20 litres 2,00 
botella de cervesa de 0,33 litres 2,27 
llauna de cervesa 2,55 
suc de fruita 1,82 
suc natural de fruita 2,55 
Refresc de suc de fruita natural  (mínim 14% suc de fruita) 3,00 
Aigua mineral natural i amb gas de 0,33 litres 1,50 
Aigua mineral natural i amb gas de 0,50 litres  1,77 
Aigua mineral natural 1,5 litres 2,27 
vins generosos/aperitius/xerès/moscatell 3,18 
copa d’aiguardent(rom, vodka, ginebra, etc) 5,45 
copa anís sec 3,18 
copa brandi 3,18 
copa de whisky qualitat mitjana 5,45 
copa d'herbes 2,27 
Bossa de fruits secs 2,27 
tallada de coca 2,27 
xocolatina i dolços 1,82 
pa amb oli amb companatge 5,90 
entrepà de pa amb companatge 3,64 
pa amb oli 2,27 
polos gelat 1,55 
Terrina gelat 1,82 
Canya de cervesa (300 ml) 1,09 
bossa patata petita 2,09 
Barreta energètica 0,91 
Servei de venda de roba   
forro polar 24,79 
Camiseta 14,88 
Camiseta  màniga llarga 16,53 
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gorres 4,96 
tapaboques (braga de coll) 8,26 
Servei de venda de llenya   
preu per torradora amb feix de llenya de 10 kg 3,31 
servei d'acampada   
preu per persona acampada 2,73 
Servei de lloguer sala de reunions   
ús sala de reunions (5 hores) 45,46 

 
  

c) A aquestes tarifes s’hi ha d’afegir l’impost sobre el valor afegit (IVA) vigent en 
el moment de la prestació del servei.   

 

Article 4. Meritació i pagament 

 
a) L’obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança neix des del 
moment en què es presta qualsevol dels serveis especificats en l’apartat b de l’article 3, 
excepte quan es reservi anticipadament que es regularà d’acord amb l’apartat c) 
d’aquest article. 
 
b) El pagament del preu públic s’ha d’efectuar en el moment de la prestació de 
qualsevol dels serveis especificats en l’apartat b de l’article 3  i de la presentació per 
part del Consell de Mallorca o, en el seu cas, de l’entitat que gestioni el servei, de la 
corresponent factura o tiquet, excepte quan es reservi anticipadament que es regularà 
d’acord amb l’apartat c d’aquest article. 
 
c) En el cas de reserva anticipadament en el moment de fer la reserva s’ha de pagar 
l’import total corresponent als serveis que es reservin. Aquest pagament es pot efectuar:  

 
1. Mitjançant el sistema previst a la pàgina web del Consell de Mallorca o dels 

concessionaris corresponents . 
 

2. Mitjançant un ingrés al compte corrent restringit i específic del Consell de 
Mallorca o al dels concessionaris corresponents; una vegada fet l’ingrés, se n’ha 
de remetre, en el termini màxim de tres dies,  una còpia al Departament de Medi 
Ambient del Consell de Mallorca o al concessionari corresponent.  

 

En cas de cancel·lació de la reserva, una vegada confirmada , no es té dret a la 
devolució de l’import, llevat dels casos degudament justificats i per causes alienes a la 
voluntat de la persona que  fa la reserva. 
 

Article 5. Normes de gestió 

 
a) Refugis gestionats directament  pel Consell de Mallorca 
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1. El guardes dels refugis seran els responsables, durant el seu torn, de l’emissió 
dels tiquets i factures per la prestació dels serveis, del cobrament dels import 
dels preus i de liquidar al final del seu torn l’import total corresponent als 
serveis efectuats mitjançant l’emissió de la corresponent liquidació. 

2. L’import resultant de la liquidació serà ingressat pel guarda corresponent al 
compte que s’especifiqui per la tresoreria del Consell de Mallorca.  

3. Es remetrà a la Secretaria Tècnica de Medi Ambient, en un termini màxim de 7 
dies, la liquidació degudament signada per el guarda, així com el justificant de 
l’ingrés realitzat. 

4. Per part de la Secretaria tècnica de Medi Ambient, en els quinze primers dies de 
cada mes, es remetrà a la Intervenció General del Consell de Mallorca, un resum 
per refugi i serveis dels imports liquidats i ingressats, juntament amb els imports 
de les reserves pagades anticipadament amb el detall de l’IVA repercutit. En el 
termini màxim de trenta dies es remetran a la Intervenció General del Consell de 
Mallorca, els corresponents justificants dels ingressos i les liquidacions 
esmentades. 

   
b) Refugis gestionats indirectament. 
 
            En aquest cas, es gestionaran d’acord amb l’establer en el Plec de Prescripcions 
Tècniques i en el Plec de Clàusules Administratives Particulars dels contractes 
corresponents. 
 
Article 6. 
 
En els aspectes no previstos expressament en la present ordenança per a l’administració 
i cobrament dels preus públics, s’aplicarà el que es preveu en el Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprovà el Text refós de la Llei d’hisendes locals, la Llei 
de taxes i preus públics i altres normes que siguin d’aplicació. 
 
Article 7 
 
Els deutes dels preus públics regulats en aquesta ordenança es poden exigir mitjançant 
procediment administratiu de constrenyiment, d’acord amb les normes del vigent 
Reglament general de recaptació. 
 

Disposició final 

 
La present ordenança, la redacció definitiva de la qual ha estat aprovada pel Ple de la 
Corporació en sessió de dia ......................., entrarà en vigor a partir de la seva 
publicació del text íntegre en el BOIB i continuarà vigent fins que no se n’acordi la 
modificació o derogació expressa. 
 
Es troba absent: Salom Munar 

La Sra. ESPEJA (consellera executiva de Medi Ambient) explica que uns dels punts del pacte de 
governabilitat recull l’ampliació de la xarxa de refugis i, en aquest sentit, pensen que és molt important 
millorar-ne la gestió. 
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Aquesta ordenança calia actualitzar-la perquè feia 8 vuit que no s’actualitzava. Així mateix, tots els 
canvis que s’hi han introduït es basen en l’estudi economicofinancer dels tècnics del Departament de 
Medi Ambient i, per tal d’actualitzar aquesta ordenança, s’han seguit tres línies d’actuació.  

La primera línia consisteix en actualitzar l’oferta segons la demanda, és a dir, incloure o eliminar 
productes segons la demanda que tenen per part dels senderistes o usuaris dels refugis. La segona línia 
passa per unificar conceptes i així també se simplifiquen les referències i logísticament és més fàcil i 
millor per a l’administració. La tercera línia és la modificació dels preus tot adaptant-los a l’actualitat. 

Tot seguit anuncia que posarà alguns exemples de cadascuna de les línies d’actuació esmentades i els 
motius que les justifiquen. 

Pel que fa al primer punt (actualització de l’oferta), s’adapten les necessitats als senderistes amb la 
incorporació de productes tenint en compte les seves demandes i se n’eliminen d’altres que no han estat 
demandats. Per exemple, s’hi incorporen productes alimentaris com barretes energètiques, sucs de fruita 
natural o nous formats de begudes. 

Una altra cosa que era molt demanda era l’ús de taquilles i, per tant, s’hi inclou el concepte “ús de 
taquilla” per poder-les utilitzar. 

Altre canvi fet és incloure la canya de cervesa, que és un format molt demandat i contribueix a una millor 
gestió dels residus als refugis atès que s’eliminen envasos, la qual cosa és totalment coherent amb tota la 
línia política del Departament de Medi Ambient. 

També hi han inclòs que al cos del dormitori hi hagi llits per a menors de 14 anys. Aquesta idea és, 
sobretot, per fomentar les estades familiars. 

Un dels productes que han estat eliminats són, per exemple, els combinats perquè pensen que els refugis 
de muntanya no són espais de festa. 

Quant a la unificació de conceptes, posa per exemple que els entrepans (pernill, formatge, sobrassada) 
estaven per separat i ara els inclouen com a entrepans amb companatge. Altre exemple és que hi havia 
“feix de llenya” que transformen en preu de “torradora amb feix de llenya” sobretot perquè no se puguin 
fer servir els feixos de llenya fora de les torradores. 

L’última acció és la modificació dels preus, modificació que se fa seguint l’article 25 de la Llei 8/1989 
que diu que els preus públics es determinaran a un nivell que cobreixi els costos econòmics originats per 
la realització de les activitats. 

Durant el 2015 hi va haver un dèficit de 450.000 €, xifra que repercuteix en els comptes de la institució i, 
per tant, sobre la ciutadania. Per reduir aquest dèficit només se poden atacar les despeses o els ingressos i, 
donat que les despeses són fixes, s’havia d’anar directament als ingressos. 

La manera de fer aquesta modificació consisteix, per una banda, en incrementar més el preu dels 
productes prescindibles com són les begudes alcohòliques i així una copa de brandi passa de 2 € a 5,45 € 
mentre que, d’altra banda, els serveis bàsics com els de manutenció i allotjament tenen una pujada molt 
més moderada i, per exemple, el preu per dormir-hi passa de 10 € a 12,73 €. 

Una altra cosa important és que se mantenen les bonificacions actuals a diferents col· lectius com ara són 
la Federació Balear de Muntanyisme, els grups escolars i els grups organitzats i entitats associades sense 
ànim de lucre. 

El Sr. PASTOR (El Pi-Proposta per les Illes) anuncia que, en tractar-se d’una aprovació inicial, el seu 
Grup s’abstendrà en el votació de la proposta. 

Tot seguit observa que, en línies generals, estan a favor d’aquestes modificacions perquè ja varen ser 
informats que els costos dels refugis varen ser elevats en 2015 i aquest criteri d’apropar el cost real a les 
tarifes és una mesura necessària encara que difícil de prendre des del punt de vista polític. 

Finalment fa notar que el seu Grup es reserva el dret de presentar algun tipus d’al· legació durant el 
període establert a l’efecte però, això no obstant, reitera que els semblen encertades tant les unificacions 
com l’eliminació d’alguns tipus de serveis que se prestaven als refugis. 

La Sra. SOLER (PP) mostra l’acord del seu Grup amb què era necessari actualitzar els preus i, de fet, el 
Partit Popular ja va tramitar una ordenança reguladora de preus que no se va poder dur a aprovació del Ple 
per mor els informes en contra de la Intervenció General. 
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La modificació actual recull, pràcticament, un 90% dels preus proposats en l’ordenança que va fer el 
Partit Popular però, així i tot, o bé no s’ho ha llegit bé, o bé no ho ha entès bé o potser no està ben 
explicada aquesta modificació i, per tant, fins que no s’aclareixi, el seu Grup hi votarà en contra –malgrat 
que sigui una aprovació inicial i hi faran al· legacions– o bé s’hi abstendrà i igualment hi faran 
al· legacions. 

Ressalta que hi ha un tema que no els queda clar. La proposta diu, pertot, que s’ha d’estar federat mentre 
que el PP entén que no tothom ha d’estar federat. Cert és que en llegir tota la proposta, aquesta diu “llevat 
dels menors de 14 anys”, dels quals no s’indica que hagin d’estar federats però més endavant, en regular 
els preus del berenar, dinar i sopar, resulta que tothom ha d’estar federat. 

D’aquesta lectura, el Grup entén que els menors de 14 anys hi podran dormir sense estar federats però no 
hi podran ni berenar, ni dinar ni sopar sinó estan federats i aquest és un dels motius pels quals no hi poden 
votar a favor ja que s’hauran de fer al· legacions per aclarir aquest extrem. 

Llavors, no s’hi parla enlloc, de les quotes dels grups escolars i no sap si és que no volen grups escolars o 
quin preu hi posaran. 

Els menús dels berenars i dinars són iguals als que proposava el Partit Popular però hi ha una gran 
diferència en els sopars. El seu Grup pensa que els refugis estan fets per acollir senderistes, persones que 
han caminat un bon grapat d’hores, i ara mantenen el preu del sopar però amb un plat únic i unes postres. 

Recorda que el PP ja li va dir a la Sra. Espeja que durant la passada legislatura el sopar constava de dos 
plats i, de fet, ella mateixa ja li va demanar al Ple per què s’havia eliminat un plat del sopar. La seva 
opinió és que un plat és massa poc i ara que modifiquen l’ordenança continuen mantenint el preu que 
havia proposat el PP però amb la diferència d’oferir per sopar un plat, postres i beguda mentre que el PP 
oferia dos plats, postres i beguda. 

Insisteix a dir que la gent que va als refugis sol haver caminat entre 4 i 6 hores de mitjana i sopar un sol 
plat és molt poca cosa. 

Tampoc no poden estan d’acord amb un altre aspecte que el PP no proposava. El Consell de Mallorca té 
dos refugis que disposen de sales que se poden llogar. Amb la modificació de l’ordenança de la 
legislatura passada se proposava un preu de 10 € pel lloguer d’aquestes sales per dia i ara, en canvi, 
proposen un preu de 45 € sense IVA per 5 hores de lloguer, la qual cosa fa palès que l’increment és prou 
significatiu. 

A continuació li dóna l’enhorabona a la Sra. Espeja per la feina que ja estava feta i que ara ha estat 
recollida però adverteix que el seu Grup estarà vigilant la gestió dels refugis perquè els estan arribant 
moltes informacions d’una mala gestió. 

Retreu, a més a més, que no hagin estat capaços de treure la concessió del refugi de Can Boi i l’estan 
gestionant directament de manera precària, com així ho indica el Sr. Pere Bover en el seu informe. 

Tampoc no han obert el refugi de la Coma d’en Vidal i aviat tendran un problema perquè ja fa un any que 
no s’ha pagat cap factura de subministrament elèctric dels refugis i qualsevol dia s’hi trobaran a les 
fosques i, d’altra banda, hi ha un problema amb el personal, que no vol fer tasques administratives als 
refugis. Per això, li recomana a la Sra. Espeja que se prengui la gestió del refugis de forma seriosa. 

Reconeix que està bé que s’hagi duit endavant la modificació del reglament; està bé que hagi aprofitat la 
feina feta relativa a la modificació de l’ordenança de preus, encara que ha manifestat els dubtes que li 
sorgeixen al seu Grup i que espera que la Sra. Espeja li aclareix si només hi podrà anar gent federada o 
tothom i que s’hi regulin les visites de grups escolars. 

Reitera que en funció de les explicacions que ofereixi la Sra. Espeja, el Grup Popular o bé s’hi abstendrà a 
l’espera de presentar al· legacions que millorin l’ordenança o bé hi votarà en contra i igualment hi 
presentarà al· legacions.  

En tot cas, assegura que al seu Grup el preocupa la gestió dels refugis i que li consta que se produeixen 
moltes queixes quant al seu funcionament. De fet, demanarà que li facin arribar per escrit una relació de 
queixes dels refugis que s’hagin presentat durant el darrer any. 

Per acabar diu que espera que la Sra. Espeja sigui més diligent a l’hora de contestar i no passi com en 
altres qüestions que més endavant posarà de manifest i afegeix que Mallorca no és només sol i platja i els 
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refugis tenen cada dia més usuaris però, si aquests usuaris no se senten ben tractats, se perdrà tota la feina 
que se faci al respecte. 

La Sra. ESPEJA agraeix, en primer lloc, el suport inicial d’El Pi-Proposta per les Illes i, fins i tot, que el 
PP doni l’enhorabona per alguna cosa. 

Pel que fa a les qüestions plantejades, diu que els federats tenen un descompte tal i com recull la memòria 
justificativa i l’informe econòmic, és a dir, que tots els federats gaudiran de descompte independentment 
de la seva edat i així consta en l’ordenança en l’apartat on figuren tots els preus. 

Amb relació al tema dels grups escolars comenta que segueix exactament igual que estava en l’ordenança 
anterior i recorda que se mantenen els descomptes tant per a la Federació com per als grups escolars així 
com per a associacions sense ànim de lucre. 

Quant al lloguer de la sala, explica que és un espai que pot tenir molts usos i el preu queda en 9 €/hora 
(que fa un total de 45 € per 5 hores) mentre que l’ordenança feta pel Partit Popular hi fixava un preu de 10 
€. 

A continuació li diu a la Sra. Soler que li agradaria que, quan critiqui alguna cosa, ho faci amb 
coneixement de causa perquè, si llegeix bé l’informe, tota la informació sobre Can Boi ja no és com ha 
exposat i la gestió s’està fent mitjançant concessió des de fa mesos. 

Respecte a la Coma d’en Vidal, recorda que varen anunciar que aquest refugi s’obriria l’any 2016 i així 
ho faran. 

Observa, per altra banda, que la Sra. Soler ha comentat que ella havia començat tota aquesta tramitació i li 
agradaria que, de tant en tant, no es vulgui penjar medalles que no li toquen perquè la realitat és que va 
comptar amb 4 anys per fer-ho i no ho va fer. 

Sobre el tema del preu i el plat del sopar, diu que certament és un únic plat però més abundant, la qual 
cosa és una manera d’optimitzar recursos ja que, per millorar una gestió, s’han de mirar diversos aspectes 
i, sobretot, mirar d’optimitzar recursos i més en tractar-se d’una administració pública. 

Afegeix que cal tenir en compte també que els preus de la matèria prima s’han incrementat així com els 
costos de transport, etc., i tot això s’ha de veure reflectit en el preu final. 

Referent al problema de personal, fa notar que és interessant que el plantegi la Sra. Soler ja que totes les 
entitats locals tenen problemes de personal per mor de la Llei Montoro, una llei que va aprovar el Partit 
Popular a nivell nacional i ara que la Sra. Soler és senadora, tal vegada li podria comentar al Sr. Montoro 
que arregli aquesta situació i, amb molt de gust, contractaran més gent per no tenir aquest problema de 
personal. 

El Sr. PASTOR assenyala que, atès que el debat és entre la Sra. Espeja i la Sra. Soler, doncs deixarà que 
continuï. 

La Sra. SOLER manifesta que l’estudi econòmic que s’adjunta a l’expedient, en la primera pàgina diu:  

“El Consell de Mallorca compta actualment amb cinc refugis en funcionament, tres d’ells (Muleta, Son 
Amer i Tossals Verds) mitjançant explotació directa i dos d’ells (Pont Romà i Can Boi) mitjançant 
concessió. 

De forma provisional, el refugi de Can Boi és explotat directament pel Consell de Mallorca degut a què 
va finalitzar el contracte de concessió i s’està duent a terme els tràmits per a una nova concessió.” 

Dit això, afegeix que li agrairia a la Sra. Espeja que, amb tot el que fa, fos tan rigorosa com amb la 
mentida que li acaba de dir acusant-la de no saber llegir. 

La Sra. ESPEJA puntualitza que en l’última pàgina –la núm. 18– d’aquest informe, es diu: “Palma, 7 
d’abril de 2016” i, per tant, era aleshores quan momentàniament se’n feia gestió directa i actualment, des 
del mes de juliol, se’n fa gestió indirecta. 

Si el Partit Popular, que està a l’oposició, ha fer control a l’equip de govern –que és la seva feina–, pensa 
que la Sra. Soler hauria de saber que des del mes de juliol se’n fa una gestió indirecta mitjançat una 
concessió. 
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Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per devuit vots a favor (PSOE, MÉS per 
Mallorca i Podem Mallorca), nou vots en contra (PP) i cinc abstencions (El Pi-Proposta 
per les Illes i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía). 
 
 
PUNT 26. PROPOSTA D’APROVACIÓ PER DEDUIR L’IVA DELS 
LLOGUERS DELS ANYS 2012 A 2014, DELS IMPORT RELATIUS AL 
LLOGUER DELS TERRENYS I INSTAL·LACIONS DE SON REUS CEDITS 
EN ÚS PEL PLA PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS, SEGONS CONVENI DE 
12.04.91 I AMPLIACIÓ DE 8.980 M2 PER CONVENI DE DATA 07.04.94 PER 
PART DE L’AJUNTAMENT DE PALMA 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Medi Ambient: 
 
Atès el Conveni entre el Consell de Mallorca, la Conselleria d’Indústria de la CAIB i 
l’Ajuntament de Palma, de data 12 d’abril de 1991. 
 

Atès el Conveni de 7 d’abril de 1994 entre el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de 
Palma, en què s’amplien els 80.000 m2 en una parcel·la de 4.800 m2, adjacent a les 
seves noves instal·lacions i un vial d’accés d’altres 4.180 m2. 
 
Atès el Conveni de gestió de residus entre el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de 
Palma de 19 d’abril de 2005. 
 
Atesa l’acta de recepció de l’antic abocador temporal de cendres cimentades el 19 de 
gener de 2007.  
 
Atès que el Ple del Consell de Mallorca, en sessió de 3 de juny de 2010, va aprovar la 
reversió de 60.000m2 a l’Ajuntament de Palma dels 88.980m2 que varen ser cedits en 
ús de la finca de Son Reus. 
 
Atesa l’Acta de Reversió a l’Ajuntament de Palma dels 60.000m2 signada l’1 d’octubre 
de 2010.  
 
Atès l’informe de l’economista de la Direcció Insular de Residus de 27 de març de 
2014. 
 
Atès l’informe de l’enginyer industrial de la Direcció Insular de Residus de 28 de març 
de 2014. 
 
Atès l’informe del cap del Servei Jurídic DIR de 28 de març de 2014. 
 
Atès l’informe econòmic complementari de l’economista de la Direcció Insular de 
Residus de 21 de desembre de 2015. 
 
Atès l’informe jurídic del cap de servei jurídic de la Direcció Insular de Residus de 21 
de desembre de 2015. 
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Atès l’informe econòmic complementari de l’economista de la Direcció Insular de 
Residus de 5 de juliol de 2016. 
 
Atès l’informe jurídic del cap de servei jurídic de la Direcció Insular de Residus de 8 de 
juliol de 2016. 
 
Atès l’informe econòmic complementari de l’economista de la Direcció Insular de 
Residus de 16 d’agost de 2016. 
 
Atès l’Informe de fiscalització prèvia complementari de la Interventora general en 
funcions, expedient 46.9/14, de data 23 d’agost de 2016. 
 
Atès l’Acord de Ple de data 8 de setembre de 2016, relatiu a l’aprovació del lloguer de 
Son Reus cetis en ús pel Pla per a la gestió de residus, segons Conveni de 12.04.91, per 
part de l’Ajuntament de Palma. 
 
Atès l’informe econòmic complementari de l’economista de la Direcció Insular de 
Residus de 28 de setembre de 2016. 
 
 
Per tot el que s'ha exposat i atès l’article 7.i. del Decret de dia 15 de juliol pel qual es 
determina l’organització del Consell de Mallorca, modificat pel decret de dia 10 
d’octubre de 2011, la consellera executiva del Departament de Medi Ambient eleva al 
Ple del Consell de Mallorca la següent proposta d' 
 

ACORD 

 
1- Desglosar l’import de l’IVA del lloguer dels terrenys de Son Reus aprovat al 

segon punt de l’Acord de Ple de 8 de setembre de 2016 a la partida 
50.16220.46201, RC 220160013836 i AD 920160013479 (148.378,36€), per tal 
de poder fer la deducció de les quotes dels anys 2012 a 2014, per un import de 
16.269,35€. 
 
Autoritzar i disposar la despesa, a favor de L’AJUNTAMENT DE PALMA amb 
N.I.F. P0704000I,  per la cessió d’ús de la finca de Son Reus, amb càrrec a la 
partida 50.16220.46201,  AD 920160015454 (132.109,01€, import del lloguer 
dels anys 2011 a 2014, amb recàrrec, sense IVA dels anys 2012 a 2014), 
desglosant així l’IVA dels anys 2012 a 2014, per tal de poder fer la deducció de 
les quotes, amb el següent detall: 
 

 
 

ANY 
Nº 

FACTURA 
IMPORT 

FRA IVA TOTAL RECÀRREC INTERESSOS 
COMPENSAT 
PER L’ATIB 

2011 2013/8 24.715,86 5.190,33 29.906,19 5.981,24 1.646,89 37.534,32 

2012 2013/9 25.309,04 5.314,90 30.623,94 6.124,79 1.686,41 38.435,14 

2013 2013/10 26.042,96 5.469,02 31.511,98 6.302,40 1.735,32 39.549,70 
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2014 2014/5 26.121,09 5.485,43 31.606,52 6.321,30 554,20 38.482,02 

TOTAL  102.188,95 21.459,68 123.648,63 24.729,73 5.622,82 154.001,18 
IVA DED. 
2012-2014 

 
 16.269,35€     

 
 

 
El Consell de Mallorca ha cobrat de Tirme, S.A. el lloguer per la cessió d’us dels 
terrenys de Son Reus, dels anys 2011 a 2014, per les factures emeses per un import total 
de 123.648,63 € (B.I. de 102.188,95 euros més IVA 21% de 21.459,68 euros). 
 
Es troben absents: Salom Munar i Miralles Mascaró 
 

La Sra. ESPEJA (consellera executiva de Medi Ambient) inicia la seva intervenció. 

Observa que aquesta proposta pretén acabar de concretar i de corregir un error que existia des de fa molts 
d’anys, que no es va poder corregir en els anys anteriors –o no es va voler fer-ho, no ho sap del cert– 
referit als metres quadrats de lloguer de Son Reus; es van disminuir els metres quadrats de lloguer, però 
no es va disminuir el preu que representa la reducció.  

Destaca que s’han fet tots els tràmits que calia fer i se va presentar al Ple del passat mes de setembre el 
total que representa el pagament dels anys 2010 fins a 2014, amb l’IVA inclòs. Ara ja es troben en la fase 
d’autorització de la despesa i s’ha vist que, degut a la Llei 37/1992 de Impuestos del Valor Añadido, es 
pot deduir l’IVA dels darrers anys.  

Consegüentment, fa notar que és molt positiu el que se presenta avui al Ple, perquè suposa un estalvi per a 
la institució de 16.269,35 €.   

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

Recorda que el seu Grup ja va advertir, en el darrer Ple, que aquesta és una situació prou estranya; és 
sorprenent, que després de tants d’anys s’hagi de regularitzar una situació que la mateixa administració no 
havia detectat.  

Reconeix que és una bona notícia, el que se presenta avui, però li fa notar que si el seu Grup li donava 
l’enhorabona, en el darrer Ple, per intentar resoldre aquest tema, ara li fa notar que potser se va precipitar 
un poc, atès que després de llegir les observacions que fa la interventora general de la institució preocupa 
que els acords no s’hagin pres abans.  

Fa notar que la interventora ho especifica, per la qual cosa demana a la Sra. Espeja què en pensa, 
d’aquestes observacions, i si creu que aquestes dificultaran, en aquest cas, l’objectiu de la proposta que se 
presenta avui al Ple.   

La Sra. ESPEJA intervé tot seguit. 

Pel que fa a les deficiències que esmenta l’informe de fiscalització, comenta que el seu estudi està en 
mans del personal tècnic.  

Fa avinent que tant la Intervenció General com Tresoreria de la institució consideren que aquest és el 
camí, i que no existeix cap problema perquè el Ple adopti l’acord que se proposa i poder deduir l’import 
de l’IVA.   

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per desset vots a favor (PSOE, MÉS per 
Mallorca i Podem Mallorca), cap vot en contra i catorze abstencions (PP, El Pi-Proposta 
per les Illes i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía). 
 
DEPARTAMENT DE MODERNITZACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA 
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PUNT 27. PROPOSTA D’ACORD PER A L’APROVACIÓ DEL 
RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS CORRESPONENT A 
L’EXERCICI 2016 DEL DEPARTAMENT DE MODERNITZACIÓ I FUNCIÓ 
PÚBLICA, IMPORT: 107.452,00 EUROS. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Modernització i 
Funció Pública: 
 
Atès que s’han presentat factures de data 2016 corresponent a serveis prestats durant 
l’any 2016, amb destí al departament  Modernització i Funció Pública les quals s’han 
d’imputar al pressupost de l’exercici corrent, com a conseqüència de no haver-se seguit 
el procediment legalment establert i ser insuficient o inadequat el crèdit . 
  
Atesa la memòria justificativa del TAG cap de servei de Serveis Generals i Patrimoni  
amb el vistiplau de la secretària tècnica de Modernització  i Funció Pública de data 14 
de juliol de 2016. 

Atès l’informe de fiscalització prèvia d’Intervenció General núm.  ref. REC 233/16 
de data 9 d’agost de 2016. 

Atès el dictamen_________________de la Comissió Informativa General i de 
Comptes de data______ 

 

Per tot això i en virtut de les competències que em confereix la legislació vigent règim 
local i d’acord amb la base 27 de les d’execució del pressupost d’enguany en relació a la 
competència del reconeixement extrajudicial de crèdits, la Consellera executiva de 
Modernització i Funció Pública  proposa al Ple de la Corporació que adopti el següent : 

ACORD 

 

1er.- Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit de les factures incloses a les 
relacions F detallades a continuació: 
 

DEPARTAMENT DE MODERNITZACIO I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

PARTIDA 
PRESSUPOSTÀ

RIA 

CODI 
RELACIÓ 

IMPORT 

DESPESES DE NETEJA EDIFICIS CONSELL 10.17000.22700 
10.33000.22700 
10.33440.22700 
10.33620.22700 
10.33701.22700 
10.33702.22700 
10.34200.22700 
10.42200.22700 
10.43210.22700 
10.92020.22700 
10.92022.22700 
10.92023.22700 

F/2016/31 1.123,85 
18.543,67 
5.384,01 
1.123,85 
1.347,94 
1.076,35 
7.000,27 
1.780,64 
1.123,86 
23.806,33 
22.570,61 
22.570,62 

  TOTAL 107.452,00 
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Per un import màxim de 88.803,30 € (VUITANTA-VUIT MIL VUIT-CENTS TRES 
EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS), més  18.648,70 € (DEVUIT MIL SIS-CENT 
QUARANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS) en concepte d’IVA, fent un 
total de 107.452,00 € (CENT SET MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-DOS 
EUROS). 
 
 
La disposició addicional 19 de la TRLCSP imposa a l’administració l’exigència de 
responsabilitat de carácter patrimonial derivada de les actuacions en matèria de 
contractació de les autoritats i del personal al servei de les Administracions públiques, 
afegint que, “la infracció o aplicació indeguda dels preceptes que conté aquesta Llei per 
part del personal al servei de les administracions públiques, quan hi hagi almenys 
negligència greu, constitueix falta molt greu la responsabilitat disciplinària de la qual 
s’exigeix de conformitat amb la normativa específica en la matèria. 
 
2on.- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions a favor de l’empresa KLÜH 
LINAER, S.L. amb CIF B07631732, que consten a la relació F/2016/31, a càrrec de 
l’operació RC núm. 220160014006. 
 
3er.-  Proposar al conseller executiu d’Economia i Hisenda l’ordenació del pagament de 
les factures incloses al punt anterior a  l’entitat bancària BANKINTER, S.A. al compte 
corrent núm. ES32 0128 9808 3501 0000 0027, d’acord amb el contracte de factoring 
núm. CH-5914271 subscrit amb l’empresa KLÜH LINAER, S.L. 
 
Es troben absents: Salom Munar i Miralles Mascaró 

El Sr. PASTOR (El Pi-Proposta per les Illes) sol· licita que se confirmi si aquestes són les darreres 
factures que se duran per REC atès que ja duen gairebé un any i mig de govern i creu que mai no s’havien 
duit tants de REC en aquesta institució com els que s’han duit aquesta legislatura. 

Això no obstant, reconeix que la situació pareix que s’està arreglant i sembla que el concurs ja està acabat 
i potser aquest REC ja serà el darrer o encara n’hi haurà un altre en el pròxim Ple però, en tot cas, creu 
que la situació s’està normalitzant. 

Per concloure, anuncia que el seu Grup s’abstendrà en la votació d’aquest REC. 

La Sra. PALOMINO (consellera executiva de Modernització i Funció Pública) explica que, tal i com se 
va informar en Comissió Informativa, aquest REC és degut a dues impugnacions que s’han presentat amb 
relació a aquest contracte. 

La darrera impugnació encara no està resolta i, per això, encara queden 2 lots pendents d’adjudicar 
mentre que els altres 3 lots sí que s’han pogut adjudicar i se’n signaran els contractes la propera setmana. 

Pel que fa a aquest contracte de neteja, informa que encara resten pendents pagaments corresponents als 
mesos de juny, juliol, agost, setembre i octubre. 

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

II) PART DE CONTROL 

PUNT 28. DECRETS I RESOLUCIONS PER DONAR-NE COMPTE 
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La Sra. ROIG (PP) intervé per agrair públicament que s’hagi atès la seva petició del 
passat Ple en el sentit que s’adjuntàs una relació detallada a les resolucions de 
modificacions de crèdits i així s’ha fet aquest mes. 

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

S’ajunta com annex la relació de decrets 

Es donen per assabentats. 
 
b) RELACIÓ DE RESOLUCIONS DE MODIFICACIONS DE CRÈDITS ADOPTATS 
DES DE LA DARRERA SESSIÓ PLENÀRIA. 
 
RESOLUCIONS 
CONSELLERS 

    

DEPARTAMENT DATA 
RESOLUCIÓ 

TEMA COMENTARI DESTINATARI IMPORT 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I HISENDA 

25/08/16 MODIFICACIÓ DE CRÈDITS RESOLUCIÓ APROVACIÓ EXPEDIENT 
NÚM.22 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 
EN EL PRESSUPOST  DE CONSELL DE 
MALLORCA 2016 (TR06/2016) 

CONSELL DE MALLORCA 8.000,00 

 

Es donen per assabentats. 
 
MOCIONS IMPULSORES O DE TRÀMIT I DE CARÀCTER IDEOLÒGIC  
 
PUNT 29. MOCIÓ QUE PRESENTA ELS GRUPS POLÍTICS PODEM 
MALLORCA, MÉS PER MALLORCA I PSIB-PSOE PER LA DEROGACIÓN 
DE L’ÍNDEX DE REFERÈNCIA DE PRÉSTECS HIPOTECARIS (IRPH) 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
 
L'Índex de Referencia de Préstecs Hipotecaris, conegut com IRPH, és l’index de 
referencia emprats en alguns préstecs hipotecaris en lloc del més habitual, l' 
Euribor. Aquest índex hauria de ser el resultat de la mitjana ponderada, 
obtinguda a partir deis tipus d'interes mitjans deis préstecs hipotecaris amb un 
termini superior a tres anys, que han estat concedits durant cada mes per les 
diferents entitats bancaries. És el tipus de referencia emprat en més d'l,3 

milions d'hipoteques a tot l'Estat. S1estima que Illes Balears són la tercera 
comunitat autónoma amb més afectats, amb aproximadament 40.000 
hipoteques referenciades a aquest índex. 
 
Per al calcul d'aquest índex, les dades són facilitades per les mateixes entitats al 
Banc d'Espanya, el que el converteix en un índex calculat de forma poc 
transparent i manipulable (com va indicar la propia UE). Aixo incompleix 
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algunes de les condicions establertes pel Ministeri d'Economia i Hisenda en 
l'Ordre EHA / 2899/ 2011, de 28 d'octubre de 2011, de transparencia i protecció 
del client de serveis bancaris; que en el seu Article 26, punt 1, per als tipus 
d'interes variable permesos, diu que en el cas de préstecs concedits a tipus 
d'interes variable, les entitats de credit únicament podran utilitzar com a índexs 
o tipus de referencia, aquells que compleixin les següents condicions: 
 
Que s'hagin calculat a cost de mercat i no siguin susceptibles d'influencia per la 
mateixa entitat en virtut d'acords o practiques conscientment paral ·leles amb 
altres entitats. 
 
Que les dades que serveixin de base a l'índex o tipus siguin agregades 
d'acord amb un procediment matematic objectiu. 
 
El 2009, la Unió Europea va considerar que els IRPH en els seus diferents tipus, 
controlats per la mateixa banca i teoricament vigilats pel Banc d'Espanya, eren 
sospitosos i facilment manipulables. Per aquest motiu Europa va instar el 
govern espanyol a suprimir-los. 
 
Aquest índex és susceptible de control d'abusivitat a!'empara de la normativa 
europea, concretament la Directiva Comunitaria 93/13CEE, així com en virtut 
de l'establert per la Sentencia del Tribunal Suprem de 13 de maig de 2013, ja que 
afecten  a  el "metode  de  calcul"  o  "modalitats  de  modificació  del preu". 
 
Així mateix, aquesta clausula financera que referencia el tipus és abusiva ates 
que l'IRPH és un índex manipulable per una de les parts, declarant que el 
prestador té·  possibilitat d'influir en l'elaboració de l'índex, en ser les entitats 
financeres les que faciliten les dades perque el Banc d'Espanya, fixi i determini 
mensualment l'índex. 
 
El IRPH no passa el control de les normes de transparencia pel fet que el client, 
al moment de contractar el préstec hipotecari, no va ser informat que l'entitat 
tenia capacitat d'influir en l'elaboració de l'índex de referencia que regiria el 
pagament deis interessos del seu préstec. Aixo va determinar que no pogués 
tenir un coneixement real de la seva obligació de pagament, i especialment no 
va poder tenir un coneixement real i raonablement complet, de com juga o pot 
jugar, la clausula financera de l'IRPH en l'economia del contracte. 
 
L'ordre ministerial EHA / 2899/ 2011, de 28 d'octubre de 2011 va quedar en un 
intent d'acatar les ordres europees, pero no va ser suficient, ates que només 
contemplava eliminar els IRPH de les Caixes, Bancs i Ceca; pero no esmentava 
res sobre el IRPH Entitats. 
 
Gairebé tres anys després d'anar pagant sota aquest índex, les famílies afectades 
es van trabar que l'Órden Ministerial EHA / 2899/ 2011, de 28 d'octubre de 
2011, de transparencia i protecció del client de serveis bancaris; s'ha convertit en 
la disposició addicional (15A) d'una llei que no té res a veure amb el tema (Llei 
14/ 2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva 
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internacionalització), on es va aprovar referenciar tates les hipoteques i que el 
substitutiu desapareixia, o no era valid. 
 
Avui dia, són més de 40 les sentencies dictades per jutjats del Mercantil de tot 
l'Estat, a ciutats com Sant Sebastia, Barcelona, Valencia, Bilbao, Vitoria-Gasteiz, 
Guadalajara o Múrcia, declarant l'IRPH nul per abusiu, i condemnant les 
entitats bancaries a retornar les quantitats cobrades per la seva 1'aplicació. 
 
A Guipúscoa, on es van dictar les primeres sentencies, els recursos interposats 
per les entitats bancaries ja han arribat a 1'Audiencia Provincial. I aquesta les ha 
revocades amb arguments tan febles com que, si bé és un índex manipulable, 
encara no hi ha proves que s'hagi manipulat, i que no és més influenciable que 
l'Euribor. 
 
Al mateix temps i malgrat aquest pronunciament, els jutjats mercantils 
continuen dictant sentencies de nul -litat. En aquest sentit la sentencia 85/16 de 
10 de marc; de 2016 1'Audiencia Provincial d'Alaba, anul fa l'índex per abusiu. 
 
L'IRPH esta provocant innombrables injustícies entre milers de ciutadans. Per 
aquest motiu és fonamental que en aquest moment, els poders polítics prenguin 
partit en favor de la ciutadania. 
 
Per tot aixo, a instancia deis afectats i les afectades, els Grups Polítics 
PODEM Mallorca, MÉS per Mallorca i PSIB-PSOE, proposem al Ple del Consell 
Insular de Mallorca els següents: 
 
ACORDS: 
 
l. El Consell Insular de Mallorca insta al Govern d'Espanya a impulsar la 
modificació de la disposició addicional quinzena de la Llei 14/ 2013 de 27 de 
setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització. Així com a 
eliminar la mitjana aritmetica que va afegir diferencials a les hipoteques que 
no ho contemplaven; o directament es va modificar els diferencials que 
havien estat establerts a la signatura de les mateixes. 
 
El Consell Insular de Mallorca insta al Govern d'Espanya a dur a terme totes 
les reformes legals necessaries per a la derogació immediata de l'Índex de 
Referencia de Préstecs Hipotecaris. 
Incloent les hipoteques que, de forma arbitraria, alguns bancs han deixat 
ancorades  a l'últim IRPH Caixes, Bancs o CECA publicats abans de la seva 
desaparició. 
 
El Consell Insular de Mallorca, manifesta que l'IRPH és opac, influenciable 
per les entitats, no representatiu del mercat, perjudicial per als consumidors i 
que ha de ser considerat abusiu i, per tant, s'ha de exigir la seva anul fació i 
la compensació economica a les persones afectades.  
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El Consell Insular de Mallorca, manifesta el seu rebuig a les practiques de les 
entitats bancaries que continuen aplicant aquest índex, amb conseqüencies tals 
com els desnonament. Així com prioritzar les operacions amb entitats bancaries 
que no apliquin aquest índex. 
 
El Consell Insular de Mallorca, es compromet i insta al Govern de les Illes 
Balears a fer-ho, a posar en marxa tots els mitjans al seu abast per a la defensa 
dels ciutadans i ciutadanes afectades. 
 
El Consell Insular de Mallorca demana al Govern d'Espanya que insti a les 
autoritats i institucions europees, a que treballin en el sentit que el nou 
Reglament Europeu sobre l'índex de referencia, que actualment esta en fase de 
negociació, sigui aplicable també als tipus de referencia que, com el IRPH, 
són elaborats per Bancs Centrals. 
 
 
Es troben absents: Salom Munar, Soler Torres i Jurado Seguí 
 

El Sr. SEVILLANO (Podem Mallorca) manifesta que, fa pocs mesos, la plataforma d’afectats i afectades 
per l’IRPH es va posar en contacte amb ells i, després de comentar-los quina era la seva problemàtica, els 
varen instar a què aquesta institució se pronunciàs al respecte. 

Quan els varen fer saber el que suposava l’IRPH, els va semblar tal aberració i tal vergonya que avui han 
considerat oportú presentar aquesta moció al Consell de Mallorca tot i que no ostenta les competències 
necessàries per poder-ho resoldre però sí que poden instar a aquells governs que ho pugui fer a què ho 
facin. 

L’IRPH és un índex opac i manipulable amb el qual una gran part del sector financer especula i ofega 
moltes famílies. Se’n podria dir que a ningú no li agrada que l’àrbitre del partit sigui un jugador de 
l’equip contrari i, de forma simplificada, això és que succeeix amb l’IRPH ja que són les mateixes entitats 
–bancs i caixes– les que estableixen els interessos d’aquest índex de referència perquè sigui aplicat en les 
corresponents hipoteques. 

És un índex opac perquè ningú no sap exactament d’on surten les dades per calcular-lo ja que no són 
públiques i únicament se coneixen els resultats del càlcul una vegada que se publiquen en el BOE. 

És també manipulable perquè cada entitat sap perfectament com repercutirà l’índex de referència en tots 
els seus clients durant el proper mes en funció de com els tracti o com es comprometin amb ells a nivell 
d’altres productes financers durant el mes en curs. 

A mode d’exemple, diu que les entitats saben, matemàticament, que per cada punt que s’apugi l’IRPH un 
mes, s’establirà una quota fixa de pujada del 0,0217 per al mes següent i mantenguda en el temps i així 
successivament amb cadascuna de les pujades. 

En tot el país hi ha 1.300.000 famílies afectades per aquest índex i les Illes Balears tenen l’honor 
deshonrós de ser la tercera comunitat autònoma amb major nombre d’afectats i afectades. Està parlant de 
40.000 famílies, la majoria de les quals es troben a Mallorca. 

En època de crisi, mentre l’euríbor no ha fet més que davallar fins arribar al punt de mínims històrics, es 
troben que l’IRPH d’entitats i caixes no ha fet més que apujar, és a dir, tot el contrari i això podria haver 
passat pels motius que ha explicat abans i és que les bancs i les caixes compensen les baixades de 
l’euríbor amb pujades d’altres tipus de productes bancaris, especialment augments de comissions 
bancàries i diferencials de forma que la “mitjana” se mantengui estable. 

Fa notar que s’està davant un cas similar al de les preferents (una pràctica bancària que pareix que ha estat 
habitual i, malgrat que és cert que s’ha de llegir la lletra menuda, no és menys cert que quan un client vol 
contractar un producte, l’entitat bancària li ha explicar la realitat del producte) perquè centren l’estabilitat 
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de l’IRPH al· legant que se calcula a partir de la mitjana de totes les hipoteques de tots els ciutadans a 
l’Estat espanyol.  

Justament la seva mateixa definició d’estabilitat és la prova de la manipulació i, per explicar-ho de forma 
simplificada, posa l’exemple d’un banc en què 99 persones tenguin un tipus d’interès d’un 2% i, per altra 
banda, una altra entitat té un client que té un tipus d’interès del 10%. Doncs bé, aquest únic client tendria 
el mateix pes que els altres 99 clients de manera que la mitjana seria d’un 6%. 

Per tant, un dels majors abusos d’aquest índex és que és una mitjana simple i no una mitjana ponderada. 
Qualsevol que entengui mínimament de matemàtiques i economia sap que, quan s’estableix la mitjana de 
determinades variables, cadascuna d’elles hi ha de tenir el pes específic corresponent en l’equació i, en 
aquest cas, s’està parlant del tipus d’interès i del valor de mercat de cada una de les entitats i dels 
productes. 

El que més els preocupa és que darrerament l’aplicació d’aquest índex està suposant el major problema de 
cara a les execucions hipotecàries al país. La major part dels desnonaments que s’estan produint 
darrerament van de la mà de l’aplicació d’aquest índex. 

A més a més, el més greu és que aquests desnonaments estan afectant famílies que no estan en risc 
d’exclusió social ni en situació de pobresa. Les execucions hipotecàries, en molts casos, estan arribant a 
les classes mitjanes ja que una família, amb un sou mitjanament digne, pot pagar una hipoteca 
referenciada a l’euríbor però no la pot pagar referenciada a l’IRPH perquè implica un augment de 200 o 
300 euros al mes. 

Així doncs, hi ha famílies que volen i poden pagar les seves hipoteques però no ho aconsegueixen per 
aquestes pujades tan abusives. 

Tot seguit comenta que no llegirà els acords de la moció, que són extensos, ja que suposa que tothom ho 
ha fet però, de forma simplificada, s’hi està demanant la derogació de l’IRPH i que se refereciïn les 
hipoteques a l’euríbor en els casos que no s’estiguin referenciant d’aquest forma. 

Igualment sol· liciten, com a mesura a curt termini, que les equacions que facin servir les entitats 
bancàries per desenvolupar aquests índexs siguin mitjanes ponderades i no mitjanes simples. Cal establir 
un índex clar, transparent i equànime. 

D’altra banda entenen que les entitats bancàries han de fer també el seu negoci i seguir el seu model 
empresarial però els beneficis que en puguin obtenir s’han de veure influïts principalment pels productes 
que venguin o pels ingressos propis de l’activitat econòmica dels seus clients i no per l’especulació 
financera i l’ofegament als més dèbils. 

En tot l’Estat hi ha hagut més de 40 sentències fermes per diferents tribunals declarant nul, abusiu, opac o 
injust aquest índex i, en aquest sentit, pretenen instar el Govern d’Espanya a derogar la llei que permet 
l’aplicació d’aquest índex, atès que no poden instar la ciutadania a què, de manera sistemàtica, acudeixi 
als tribunals a lluitar pel seus drets ja que, en molts casos, les costes judicials són superiors als beneficis 
del procés. 

Conclou dient que la solució, des del seu punt de vista, ha de ser política i no judicial i que, en aquest cas, 
el Ple del Consell de Mallorca ha de fer costat a la ciutadania. 

El Sr. PONS (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) comenta que, en línies generals, està d’acord amb el 
discurs del Sr. Sevillano respecte a què l’IRPH és un índex abusiu, manipulable però perquè així ho han 
dictaminat molts jutjats mercantils i també ho va dir la Unió Europea. 

Així i tot, al final el Govern d’Espanya no ha sabut solucionar aquesta problemàtica i, malgrat que s’hagi 
suprimit l’índex de referència de caixes i bancs, s’ha mantengut el d’entitats i continua havent-hi un tipus 
molt alt. Això provoca que hi hagi moltes famílies que pateixen aquesta situació, que és totalment injusta, 
és un engany i un abús i, per tant, s’ha de solucionar. 

Dit això i partint de la base que estan d’acord amb l’exposició de motius, entenen que el Ple del Consell 
de Mallorca no n’és el millor fòrum de debat però, si ha de servir per a qualque cosa, doncs endavant i el 
seu Grup hi votarà a favor. 

El Sr. AMENGUAL (El Pi-Proposta per les Illes) fa constar, en primer lloc, que moltes vegades se critica 
que algun grup presenti una moció que no guardi relació amb les competències d’aquesta institució i, en 
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canvi, ara mateix estan debatent una moció que no té res a veure amb les competències d’aquesta 
institució. 

Això no obstant, benvinguda sigui la moció perquè pensa que en aquest fòrum s’ha de poder discutir tot 
allò que hi duguin els diferents grups polítics que estan representats en aquesta institució. 

A continuació manifesta que El Pi-Proposta per les Illes comparteix l’esperit de la moció que presenta 
l’equip de govern –encara que l’ha presentada Podemos a tot l’Estat espanyol– si bé troba que s’hi fan 
afirmacions un poc lleugeres en l’apartat dels antecedents de fets. 

Entén que aquestes afirmacions lleugeres vénen donades, en primer lloc, perquè en els mateixos 
antecedents hi ha una confusió dels dos tipus d’IRPH que existeixen. Existia l’IRPH caixes i bancs, que 
està derogat des de l’any 2013 però continua vigent l’IRPH d’entitats i en els antecedents de la moció 
s’estan mesclant els dos IRPH. 

Dir que l’IRPH és poc transparent i manipulable és una afirmació lleugera perquè una cosa manipulable 
podria ser il· legal també i, fins ara, no hi ha hagut cap tribunal que s’hagi pronunciat en aquest sentit. 
L’IRPH de caixes sí ho és però no el d’entitats que s’està aplicant avui en dia. Sobre l’IRPH de caixes, 
recorda que hi ha una sentència referida a Kutxa (una caixa basca) que sí que diu que feien servir unes 
pràctiques no gaire bones. 

Quant a la poca transparència, fa notar que és l’índex que hi ha. Podria convenir amb l’equip de govern 
que és poc transparent però les diferents entitats bancàries han de donar, cada cert temps, aquesta mitjana 
ponderada dels tipus mitjans i qui realment fixa l’IRPH no són les entitats bancàries sinó el Banc 
d’Espanya. 

Observa que, en el seu moment, molta gent va contractar hipoteques referides a l’IRPH atès que fluctuava 
menys que l’euríbor i era una mesura de seguretat, encara que, per ventura, sí que les entitats bancàries 
varen enganar els clients quan els varen explicar com funcionava l’IRPH ja que se donaren molts casos 
d’entitats bancàries que miraven més per ells que no pels consumidors ni per la gent que contractava amb 
ells. 

Encara no s’ha creat jurisprudència quant a l’IRPH d’entitats si bé és cert –i així ho diu la moció– que hi 
ha jutjats mercantils –que són la primera instància judicial– que han anul·lat aquest tipus d’interès en 
segons quins préstecs i torna a dir que no hi ha sentències d’audiències provincials o del Tribunal Suprem 
que ratifiquin aquestes nul·litats que s’han declarat en primera instància, tot i que confia en què tant de bo 
que n’hi hagi per conferir consistència a l’argument de la poca transparència i manipulabilitat de què 
parla la moció. 

El seu Grup està a favor que hi hagi seguretat jurídica per al ciutadà a l’hora de contractar una cosa tan 
delicada com són els préstecs hipotecaris que afecten tantes famílies. 

Quant als acords de la moció, voldria que el Sr. Sevillano explicàs, amb relació al primer acord, què és el 
que s’ha de modificar, és a dir, en quin sentit s’ha d’instar el Govern d’Espanya a modificar la disposició 
5a de la Llei 14/2013. 

Adverteix que aquesta disposició addicional té 4 punts i creu que el Sr. Sevillano se refereix només al 
punt 3r però hauria d’aclarir si pretén que se modifiqui tota la disposició addicional 5a o només el seu 3r 
punt i en quin sentit ha de ser la modificació. 

Pel que fa al segon punt d’acord, indica que El Pi-Proposta per les Illes està completament d’acord amb el 
que s’hi recull, és a dir, que hi hauria d’haver una derogació de l’IRPH entitats. 

Sobre el tercer punt d’acord, que diu que l’IRPH és opac i influenciable, comenta que sí és influenciable 
però no és opac encara que hi votaran a favor tot i que adverteix, referent a l’exposició d’antecedents, que 
no hi ha motius suficients per fer aquestes afirmacions. 

Del quart punt de la moció diu que, segons ha explicat el Sr. Sevillano, el seu Grup desconeixia que hi 
hagués conseqüències com els desnonaments. Recalca que El Pi-Proposta per les Illes desconeix 
l’existència d’estudis que confirmin que avui en dia hi ha més desnonaments derivats d’hipoteques 
subscrites amb IRPH que amb euríbor. 

De fet, volia sol· licitar que se retiri aquest quart punt perquè, si bé és cert que una conseqüència de 
l’IRPH poden ser els desnonaments, la realitat és que té moltes altres conseqüències. Tot i això, podrien 
donar per bo aquest quart punt. 
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Referent al punt cinquè, que diu que el Consell de Mallorca es comprometi a instar el Govern de les Illes 
Balears a posar en marxa tots els mitjans al seu abast per a la defensa dels ciutadans i les ciutadanes 
afectats, li agradaria que concretàs què ha de fer el Govern de les Illes Balears per ajudar els ciutadans 
afectats per l’IRPH. 

De l’exposició feta pel Sr. Sevillano ha entès que la idea és que el Govern de les Illes Balears hauria 
d’afavorir i ajudar de qualque manera els ciutadans que vulguin impugnar davant els tribunals aquest 
tipus d’índex però no li queda clar si volen que ho facin amb ajudes econòmiques, fent unes demandes 
generals, etc. Per això, reitera que aquest punt s’hauria de concretar per poder-hi votar a favor. 

Finalment, amb relació al sisè punt, fa notar que el seu Grup hi està a favor i reitera la petició 
d’explicacions abans de sol· licitar la votació dels punts per separat o bé votar-los conjuntament si 
s’aclareixen els aspectes que ha plantejat. 

La Sra. BUJOSA (MÉS per Mallorca) exposa que estan davant un assumpte molt delicat i polèmic com és 
el tema dels bancs i les seves actuacions. 

Suposa que no diu res nou si diu que s’han viscut moments molt delicats en l’àmbit de la gestió 
econòmica i que, per cercar-hi culpables, hauria d’anar a veure quins han estat els que n’han tret profit del 
moment més delicat de la nostra història recent. 

Hi ha responsables de la crisi i són aquells que, amb les seves pràctiques abusives, cercaven un guany 
desmesurat sense mirar per les persones. S’ha viscut situacions increïbles: unes hipoteques, com les 
subprime, que se concedien sense cap tipus de garantia i que ha provocat molt de dolor en la nostra 
societat. 

MÉS per Mallorca, com a grup polític i conjuntament amb els companys de Podem Mallorca i PSOE, ha 
canalitzat aquesta moció a proposta de la Plataforma d’Afectats per l’IRPH perquè no volen que se sentin 
sols en la seva denúncia i lluita contra una injusta situació i per eliminar la contractació de crèdits basats 
en l’índex IRPH, que no respecten el control de transparència. 

A l’Estat espanyol encara hi ha 1.300.000 famílies afectades per aquest tipus d’hipoteques. Són moltes les 
associacions que han demanat la seva eliminació pel caràcter abusiu que implica i el seu Grup, des de 
l’oportunitat que els ofereix poder fer sentir la seva veu amb petites accions que impliquin aquesta 
institució, també s’hi vol adherir. 

La Sra. OLIVER (PSOE) manifesta que, si bé és cert que l’any 2013 varen desaparèixer els índexs 
hipotecaris de les caixes, bancs i CECA, encara estan vigents els de les entitats financeres amb devers 
1.300.000 hipoteques, com ja s’ha comentat. 

Escollir entre l’euríbor i l’IRPH ha costat als hipotecats una diferència d’uns 20.000 € de mitjana. Això 
vol dir uns 1.200 € anuals de diferència. Si l’euríbor no hagués baixat com ho ha fet durant els darrers 
anys, els clients no s’hauria adonat d’aquest abús per part dels bancs. En la hipoteca vinculada a l’IRPH 
el tipus de referència mai no baixa. 

Així doncs entenen que, una altra vegada, hi ha hagut una manca de transparència per part de les entitat 
financeres a l’hora de vendre el seu producte al· legant, únicament, ser un índex més estable però sense 
informar, en cap moment, que era molt més car que en el cas de l’euríbor atès que mai no reflecteix les 
caigudes, cosa que sí fa l’euríbor. 

La batalla d’aquests milers de persones afectades està actualment als tribunals d’ençà que el mes de 
setembre de 2013, per primer cop, es reconeixia, per part d’un jutge, que l’IRPH de les hipoteques era una 
clàusula totalment abusiva. 

L’any 2015, el Jutjat Mercantil núm. 7 de Barcelona va declarar nul l’índex IRPH caixa d’estalvis. 
Actualment continua havent-hi molts pronunciaments favorables, gairebé en un 90% dels casos se dóna la 
raó als perjudicats, i allò que se’n pretén aconseguir és la declaració que l’IRPH és una clàusula abusiva 
en tractar-se d’un índex susceptible de manipulació. 

El Tribunal Suprem ja s’hi va pronunciar, en el seu moment, dient que és legal sempre que el client 
estigués ben informat i hi hagués transparència en la contractació i, precisament, aquesta és la tendència 
actual dels jutjats corroborant aquesta qüestió, és a dir, la manca de transparència en la seva contractació i 
el desequilibri contractual a més del seu caràcter totalment manipulable. 
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A continuació fa esment a la recent sentència de l’Audiència Provincial d’Àlaba que s’ha convertit en la 
primera de tot Espanya en declarar nul l’índex de referència de préstecs hipotecaris. És una sentència 
històrica perquè, fins aleshores, només els jutjats de primera instància l’havien declarat nul i, en aquest 
cas, l’Audiència d’Àlaba anul·la, per abusiu, l’IRPH d’entitats a què estava referida la hipoteca i també 
l’IRPH caixes previst com a substitutiu i, per tant, el préstec queda sense cap tipus d’interès remuneratori. 

Aquesta sentència va arribar poc després que el Ple del Parlament basc declaràs, textualment, que el tipus 
d’interès IRPH era opac, influenciable per les entitats bancàries, no representatiu de la realitat del mercat, 
clarament perjudicial per als consumidors i, per tant, abusiu. 

El seu Grup entén que el Consell de Mallorca no hauria de quedar-se enrere pel que fa a aquesta qüestió i, 
per tots els arguments exposats, consideren que és necessària –ja que l’IRPH està provocant moltes 
injustícies– l’aprovació de la moció presentada per l’equip de govern tot prenent clar partit en favor de la 
ciutadania. 

La Sra. ROIG (PP) exposa que, com bé ha dit el Sr. Amengual, sembla ser que quan els partits que 
formen l’equip de govern presenten mocions, aleshores poden debatre sobre qualsevol tema però, quan 
les mocions les presenta l’oposició, han de ser estrictes i limitar-se a les competències pròpies del Consell 
de Mallorca. 

Fa notar que fins ara s’han dit moltes coses i queda clar –i tothom segur que ho comparteix– que qui signa 
una hipoteca necessita saber a què s’ha d’atendre però sempre juguen amb variables. 

Posa d’exemple que ella va signar una hipoteca amb un euríbor i un diferencial i imagina que qui va 
signar una hipoteca per aquelles mateixes dates però amb un tipus fix d’interès, ara ben segur que se’n 
penedeix perquè realment hi està perdent molt. 

Dit això, confirma que és cert que es va detectar que hi havia un índex de referència que s’aplicava a 
préstecs que se podia, en certa manera, manipular per les entitats, de la qual cosa ja va advertir la Unió 
Europea l’any 2009. 

Posteriorment, l’any 2011, es dictà una ordre ministerial dient quins eren els tipus que s’havien d’aplicar 
a les hipoteques i quines condicions s’hi havien d’establir –entre d’elles, que havien de ser objectius– i 
llavors, l’any 2013, això es va traslladar a un disposició addicional de la Llei d’emprenedors dient que 
aquests dos tipus d’IRPH (de caixes i bancs) quedaven directament suprimits i que s’havien de substituir 
per un altre tipus d’interès. 

Sobre els punts d’acord de la moció assenyala que el primer d’ells proposa modificar la disposició 
addicional cinquena de la Llei d’emprenedors així com suprimir els diferencials que estableix aquesta 
disposició i, igual que planteja el Sr. Amengual, demana que s’especifiqui en quin sentit s’ha de fer 
aquesta modificació i el segon punt d’acord proposa la supressió d’aquest índex però, si això se fa, 
s’haurà de substituir de qualque manera. 

També li genera dubtes el quart punt, referit directament a les competències pròpies del Consell de 
Mallorca, que diu textualment: “...Així com prioritzar les operacions amb entitats bancàries que no 
apliquin aquest índex.” 

Al respecte demana què vol dir, en aquest cas, “prioritzar” ja que fa una estona s’ha tractat un punt relatiu 
a una operació que afectava préstecs (una amb Banco Santander i l’altra amb el BBVA) i no s’ha seguit el 
criteri de mirar si aquestes dues entitats apliquen o no l’índex IRPH. 

De fet, el Consell de Mallorca treballa amb 5 o 6 entitats bancàries (BBVA, Banco Santander, Bankia, 
Banco Mare Nostrum, etc.) i s’hauria de concretar amb quina d’aquestes entitats s’ha de deixar de 
treballar. 

El Consell de Mallorca, fins ara, segueix un criteri econòmic. És a dir, que si el Consell de Mallorca té 80 
M€ a caixa, doncs els col· locarà en dipòsits d’aquelles entitats que li ofereixin un millor interès i potser a 
partir d’ara se n’haurà d’establir un altre criteri a l’hora de concertar operacions amb les entitats 
bancàries. Igual passarà el dia que el Consell de Mallorca hagi de sol· licitar un préstec i demana si se 
deixarà de subscriure el préstec amb aquella entitat que cobri menys interessos. Per tot això, s’ha de 
concretar què volen dir amb “prioritzar”. 
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Un altre punt, el cinquè, també els crea dubtes quan diu: “...instar el Govern de les Illes Balears a fer-
ho...” i demana si aquesta proposta consisteix en instar el govern autonòmic perquè també prioritzi les 
operacions amb entitats financeres que no apliquin l’IRPH.  

Tal vegada volen dir allò que desprès recull la moció i és instar el Govern de les Illes Balears a posar tots 
els mitjans al seu abast per defensar els ciutadans i ciutadanes afectats i, si és així, de quins mitjans estan 
parlant. Potser seria obrir una oficina de defensa jurídica gratuïta per als afectats ja que, de moment, 
l’única via de què disposen és anar als tribunals. En qualsevol cas, s’ha d’aclarir quins són aquests mitjans 
que pretenen que se posin a l’abast dels afectats. 

Pel que fa al punt sisè, diu que el Consell de Mallorca pot instar la Unió Europea però resulta evident que, 
des de l’any 2009, la Unió Europea ja va anunciar que no se podien aplicar aquests índexs i opina que està 
de més instar-la ara a fer-ho. 

Finalment fa notar que tots estan en contra dels desnonaments i en contra que hi hagi tipus d’interès que 
no siguin objectius i siguin fàcilment manipulables però, això no obstant, insisteix a dir que s’ha de 
concretar la moció. 

El Sr. SEVILLANO corrobora que és que l’IRPH caixes i bancs està derogat i, per tant, s’entén que 
òbviament la moció fa referència al cas d’entitats financeres. 

Quant a la concreció sol· licitada amb relació al primer punt d’acord, és a dir, que quin tipus de 
modificació s’ha de fer en la disposició addicional cinquena, exposa que aquesta modificació bàsicament 
aniria en el sentit que en el cas dels IRPH entitats que encara estiguin vigents se doni l’opció als clients de 
poder acollir-se a l’euríbor, la qual cosa implicaria haver de modificar els punts 2 i 3 de la disposició 
addicional cinquena. 

El punt cinquè de la moció diu: “El Consell de Mallorca es compromet i insta el Govern de les Illes 
Balears a fer-ho, a posar en marxa tots els mitjans al seu abast per la defensa dels ciutadans i ciutadanes 
afectats.” 

Al respecte aclareix que a altres comunitats autònomes, paral· lelament amb l’aprovació d’aquest text, 
s’ha proposat la creació d’una oficina d’ajuda al ciutadà per oferir-li assessorament legal, assessorament 
financer i, fins i tot, posar els mitjans de l’administració a l’abast de la ciutadania atès que moltes famílies 
no inicien un procés judicial –que resoldria el seu problema– perquè les costes judicials són superiors al 
benefici que poden aconseguir, almenys a curt termini, amb la rebaixa de la hipoteca. 

Considera que l’administració podria treballar en aquest sentit i fer tot allò que sigui possible per tal de 
paralitzar els casos de desnonaments motivats per aquest índex IRPH.  

Sobre el punt cinquè de la moció, fa notar que evitar els desnonaments –qualsevol tipus de 
desnonaments– podria ser un altre punt que hauria d’afavorir l’administració. 

Per altra banda, recorda que el Sr. Amengual comentava que, des del seu punt de vista, l’IRPH no és del 
tot manipulable, opac o poc transparent però ell s’hi reafirma perquè no és necessari que un tribunal digui, 
constantment, si quelcom és opac o manipulable perquè en la mateixa definició per calcular la mitjana ja 
queda clar que ho és. 

Podrien entrar en un debat per esbrinar què és manipulable i què és influenciable per a uns i què ho és per 
a altri però, en tot cas, per al seu Grup l’IRPH ho és d’acord amb els arguments que ha exposat durant la 
seva primera intervenció. 

Amb relació a l’aclariment sobre “prioritzar”, explica que prioritzar no és ni desistir ni prohibir. Prioritzar 
és prioritzar i creu que queda molt clar el que vol dir prioritzar, que és establir un avantatge o preferència 
sobre alguna cosa. 

Puntualitza que un avantatge o preferència no és una obligació ni una prohibició. És, únicament, un 
avantatge o preferència allà on sigui possible i cada cas haurà de ser estudiat com mereix. 

Finalment recorda que la Sra. Roig deia que tots són sensibles davant els desnonaments i les execucions 
hipotecàries. En aquest sentit observa que alguns són més sensibles que altres i entendria que el PP també 
ho és si dóna suport a la moció perquè, si bé Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía ha anunciat que hi 
votarà a favor –cosa que agraeix–, no li ha quedat clar el sentit del vot del Partit Popular ni el d’El Pi-
Proposta per les Illes i, ja que parlen de sensibilitat, avui tenen una oportunitat estupenda per demostrar si 
són sensibles amb la ciutadania o ho són amb les entitats. 
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El Sr. AMENGUAL adverteix, en primer lloc, que fa més de 30 minuts que discuteixen sobre un 
assumpte que no és competència del Consell de Mallorca. 

Tot seguit sol· licita la votació separada dels punts d’acords i anuncia que el seu Grup votaria a favor dels 
punts núm. 1, 2, 3, 4 i 6 i s’abstendrien en la votació del punt 5 perquè no l’acaben de tenir clar. 

Observa, d’altra banda, que quan debaten al Consell de Mallorca no ho fan a títol personal sinó en nom 
del seu Grup polític i, en aquest cas, es tracta d’una moció que ha d’aprovar el Ple del Consell de 
Mallorca. 

Ha fet aquest aclariment perquè, com deia abans, troba que la moció fa afirmacions lleugeres i ho mantén. 
Reconeix que, personalment, pot pensar que l’IRPH és manipulable però el Consell de Mallorca no pot 
transmetre allò que pensa un conseller o un grup de consellers. El Consell de Mallorca és una institució i 
ha d’anar alerta amb allò que diu o deixa de dir. 

Puntualitza, al respecte, que els tribunals no han declarat que l’IRPH sigui manipulable ni que sigui tan 
opac i la gent que va signar una hipoteca referenciada a l’IRPH ho va fer perquè era més segur que fer-ho 
amb l’euríbor, en aquell moment que l’euríbor oscil· lava molt. 

Les persones que varen signar una hipoteca referenciada a l’euríbor han tengut sort perquè ha anat 
davallant i les que signaren amb IRPH potser les varen enganyar o no. Això no ho poden saber. 

Dir que els bancs intenten compensar la baixada de l’euríbor amb l’IRPH és una afirmació lleugera, la 
qual no se plasma en la moció però sí és quelcom que ha dit el Sr. Sevillano. 

Per concloure, torna a dir que El Pi-Proposta per les Illes està a favor de l’esperit de la moció (de l’esperit 
dels cinc acords que votaran a favor) i s’abstendran en la votació del punt sisè perquè no els ha quedat 
clar què ha de ser aquesta oficina d’assessorament i si realment hi ha d’haver ajudes o no als afectats 
perquè puguin pledejar contra les entitats financeres i, per tal de no estrènyer-se els dits, demanen la 
votació separada dels acords. 

La Sra. ROIG li retreu al Sr. Sevillano que li digui què ha de fer i en quin sentit ha de votar la moció per 
demostrar si és o no sensible amb un tema concret. 

Reitera que el Partit Popular hi està en contra, la qual va quedar demostrada en derogar els tipus que se 
consideraven que no eren objectius i, per això, refusa que el Sr. Sevillano li digui que té una oportunitat 
per demostrar o deixar de demostrar que són sensibles amb el tema en funció de com votin la moció. 

A continuació manifesta que els aclariments que havia demanat no li han quedat clars i, sobretot, 
l’aspecte que afecta directament el Consell de Mallorca a l’hora de prioritzar amb entitats que no apliquin 
l’IRPH. El Sr. Sevillano diu que prioritzar és establir un avantatge o preferència i demana quines seran les 
entitats bancàries preferents perquè el Consell de Mallorca hi tengui els doblers o amb quines subscriurà 
préstecs: amb les que donin més interessos o amb les que no apliquin l’IRPH.  

Per acabar anuncia que, atès que els acords de la moció li generen dubtes al seu Grup així com estan 
redactats, s’hi abstendran. 

El Sr. SEVILLANO intervé per manifestar que s’accepta la votació separada dels punts d’acord de la 
moció. 

Sotmesos els punts núm. 1, 2, 3, 4 i 6 de la proposta a votació, s’aproven 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). 

Sotmès el punt núm. 5 de la proposta a votació, s’aprova per denou vots a favor (PSOE, 
MÉS per Mallorca, Podem Mallorca i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía), cap vot en 
contra i onze abstencions (PP i El Pi-Proposta per les Illes). 
 
PUNT 30. MOCIÓ QUE PRESENTA ELS GRUPS POLÍTICS PODEM 
MALLORCA, MÉS PER MALLORCA I PSIB-PSOE PER LA QUAL EL 
CONSELL DE MALLORCA SOLICITA LA DEROGACIÓN DEL REIAL 



 133 

DECRET 310/2016, PEL QUAL ES REGULEN LES AVALUACIONS FINALS 
D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA I DE BATXILLERAT. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
 
El Ministeri d'Educació, Cultura i Esports va aprovar el passat mes de juliol el Real 
Decret   310/2016,   de   29   de   julio!,  pel   qual   es   regulen   les   avaluacions   
finals d'Educació  Secundaria  Obligatoria  i  Batxillerat,  conegudes  com  a  
revalides.  Aquest Reial   decret   suposa   el   desenvolupament    d'un   dels   
aspectes   més   censurats   per experts  i  comunitat  educativa   pels  seus  efectes  
nocius  en  tot  el  que  afecta  a  la formació  de  joves   i  infants.  S'emmarca,  
així  mateix,  dins  d'una  llei,  la  LOMCE, rebutjada   pel   Congrés   en !'anterior   
legislatura   (sessió   del   5   d'abril   de   2016). 
 
Els motius manifestats pels diferents sectors de la comunitat educativa en 
contra d'aquestes proves avaluadores finals són els següents: 
 
a) Es tracta d'una decisió abusiva i autoritaria. El govern en funcions 
abusa de la situació d'interinitat i segueix imposant la LOMCE a la 
comunitat educativa. Amb aquest Reial Decret es va assolint la 
contrareforma educativa iniciada pel Partit Popular. 
 
b) L'increment de les desigualtats socials a través del sistema educatiu. 
La LOMCE, amb aquestes revalides, redueix l'avaluació de l'alumnat a 
una sola prova, fet que podria conduir a un alumnat amb totes les 
assignatures aprovades pero sense titulació; segueix fomentant a l'alumnat 
en la competitivitat i en el mercantilisme com a valors basics de l'educació 
que ajuden a reproduir i perpetuar els privilegis d'uns pocs i poques per 
damunt deis de la gent corrent. No hi ha cap mecanisme d'inclusió en tota la 
LOMCE i molt menys amb l'aplicació d'aquestes proves. Una escola 
pública de qualitat ha de compensar les desigualtats per tal que el jovent 
tingui els mateixos drets i les mateixes oportunitats, de manera que la 
situació económica i social no sigui un element discriminador. 
 
c) No es tenen en compte l'avaluació continua i s'ignora i devalua el 
treball deis docents i els professionals deis centres educatius.. D'aquesta 
manera es deixen tots aquests anys d'estudis cursats sense cap tipus de 
validesa i es supediten totalment a diferents examens externs, aquest fet suposa 
una falta de consideració i confiarn;a en es docents i professionals que treballen 
en els centres educatius. 
 
d) L'exclusió de molts i moltes de joves del sistema educatiu i per 
extensió a posteriori del sistema laboral. Les revalides tancaran la porta a la 
continu'itat de l'educació de molts i moltes alumnes. Tot l'alumnat que hagi 
superat l'ESO pero no aprovi les avaluacions finals tendra moltes dificultats 
per continuar els estudis postobligatoris. Degut a les revalides, molts i moltes 
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alumnes quedaran exclosos del sistema educatiu, sense títol d'ESO i sense cap 
tipus d'especialització que els permeti accedir al mercat laboral. Aquest fet 
incrementara, encara més, el fracas i l'abandonament escolar, excloent aixi 
molts i moltes de joves de les Illes Balears del sistema educatiu. 
 
e) No es valora l'educació integral de les persones. Es centra, només, en la 
valoració quantitativa deis resultats i deixa totalment de banda els processos 
d'ensenyament- aprenentatge. Tots els cursos escolars es centraran 
propiament en aprovar les proves, provocant d'aquesta manera 
l'abandonament del treball integral i de les materies curriculars les quals no 
dóna importancia la prava. 
 
f) Es selecciona i etiqueta a l'alumnat. Es creen els grups deis inclosos i els 
excloses, creant una segregació primerenca de les i els alumnes; fet que no 
millora l'educació. 
 
g) Existeix el greu perill dels ranquings i de la competició entre centres. 
S'incentiva la  creació de centres de primera, de segona i de tercera categoría. 
 
 

Per tot aixo, els Grups Politics PODEM Mallorca, MÉS per Mallorca i 
PSIB- PSOE, proposem al Ple del Consell Insular de Mallorca els següents: 
 
1.  El Consell Insular de Mallorca  insta  al Govern de 1’ Estat  Espanyol  a sol 
·licitar la derogació del Real Decret 310/2016, de 29 de juliol, pel qual es 

regulen les avaluacions finals d’Educació Secundaria Obligatoria i de 
Batxillerat. 
 
2. El Consell Insular de Mallorca insta al Govern de 1’Estat Espanyol en 
funcions, a no promulgar lleis o reials decrets fins que es conformi un 

govern i aquest abast un Acord d’Estat per 1’Educació, amb la 
participació de la comunitat educativa, que doni estabilitat al nostre model 

d 1 ensenyament. 
 

3. El Consell Insular de Mallorca insta al Conseller d’Educació a 
treballar per minimitzar tots els efectes de les proves, en cas de que 
aquestes finalment siguin posades en marxa per imposició. 
 

El Sr. COLL (PSOE) inicia la seva intervenció. 

Anuncia que el seu Grup retirarà aquesta moció, atès que l’actualitat va més de pressa que el registre de 
les mocions, vist el debat i la presa de posició dels diversos Grups polítics en el Congrés dels Diputats de 
la setmana passada.  

Tot i això, fa notar que la replantejaran perquè volen tractar el tema del model educatiu i ho faran en el 
proper Ple, independentment del fet que aquest sigui o no competència del Consell de Mallorca, perquè 
considera que en Ple hi ha d’haver debat polític i que qualsevol Grup polític té la llibertat de presentar el 
que vulgui, independentment d’allò que opinin la resta dels grups.  
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Es retira.  
 
 
PUNT 31. MOCIÓ QUE PRESENTA ELS GRUPS POLÍTICS PODEM 
MALLORCA, MÉS PER MALLORCA I PSIB-PSOE DE REBUIG AL 
PROJECTE DE REMODELACIÓ I AMPLIACIÓ DEL CLUB MARÍTIM 
MOLINAR DE LLEVANT. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
El Club Marítim Molinar de Llevant és una de les instal·lacions nautiques 
situades dins l'ambit de la badia de Palma. Per les seves característiques i funcions, 
es pot considerar un deis ports de tipologia tradicional apte per a petites 
embarcacions d'esbarjo (llaüts, bots, llanxes, de fins a 9 metres d'eslora), aquesta 
instal·lació esta molt arrelada amb el seu entorn proper, la barriada del Molinar 
de  Palma. No cal dir que ha realitzat una important funció social en el 
manteniment de la navegació i el patrimoni marítim tradicional. 
 
Durant els anys 2013 i 2014 el Club Marítim Molinar de Llevant va presentar 
davant l'administració portuaria, diversos projectes de renovació, millora i/o 
ampliació. La primera proposta suposava l'ampliació de terrenys ocupats que 

passaven de 9.991 m2 a 73.343 m2, i de 120 amarraments a 315. Actualment 
l'eslora maxima de les embarcacions admissible és de 9 m, mentre que amb el 
projecte s'amplia fins a 20 m. 
 
Una part important del projecte ho constitu'ia el dragat de la zona i 
l'aportació de material procedent de dues pedreres per a la creació deis nous 
dics, així com la construcció de tres nous edificis i arees i instal·lacions de 
serveis de manteniment d'embarcacions. 
 
El projecte per les seves dimensions i actuacions suposava un notable impacte 
ambiental sobre el medi ambient proper, principalment en el medi marí litoral, i 
sobre l'entorn socioeconomic, afectant en particular a la tipologia del barri des 
Molinar. El projecte s'hauria de executar duent a terme un important conjunt 
de mesures preventives i correctores per evitar o minimitzar els impactes 
negatius; tot i així, per la seva magnitud hauria provocat impactes no reversibles 
en el temps i de difícil avaluació. 
 
Per altra banda aquest projecte va generar, en el seu moment, un important 
moviment social que va treballar per aturar el projecte i mantenir l'actual 
tipologia al Club Marítim Molinar de Llevant. 
 
També I'Autoritat Portuaria de Balears s'ha manifestat públicament en el sentit de 
denegar l'ampliació, ja que el projecte no és l'adequat, al incorporar noves 
superfícies guanyades al mar í generant un gran nombre de nous amarraments de 
majors dimensions que no responen a la demanda social existent. Per altra banda, 
no garanteix  el futur  a  la  nautíca  social,  formada  per  petítes  embarcacions, 
s'integra  en l'entorn urba í  ambiental. 



 136 

Per tant i tenint en compte que aquest projecte: 
Suposaria un important impacte negatiu sobre el medi marí, tant en la 

fase d'obres com de funcionament. 
Afectaria a l'entorn socioeconomic de la barriada del Molinar i en 

particular a la seva estructura i mobilitat. 
Que alteraria de forma notable la faana marítima de P.aJma en un espai 

on la tipologia constructiva ha de mantenir la seva identitat, reconeguda en el 
planejament municipal de Palma. 
 
 

Per tot aixo, els Grups Polítics de PSIB-PSOE, MÉS per Mallorca Podem 
Mallorca, propasen al Ple del Consell Insular de Mallorca els següents acords: 
 
l. El rebuig a qualsevol projecte d'ampliació del Club Marítim Molinar de 
Llevant. 
 
2. El rebuig a qualsevol projecte que inclogui actuacions que pels seus 
impactes negatius afectin greument el paisatge, el territori i el medi marí del seu 
entorn. 
 
3. El suport al manteniment de la faana marítima de  Palma i a la 
conservació del port del club nautic del Molinar respectant la seva identitat 
i tipologia tradicional i contribuint al manteniment del model urbanístic i 
territorial actual. 
 
Es troben absents: Solom Munar, Roig Catany, Serra Comas, Soler Torres, Cirer 
Adrover, Rotger Seguí i Gálvez Garrido. 

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

En primer lloc, destaca l’oposició que des del principi ha manifestat la ciutadania envers d’aquest 
projecte.  

Actualment també han expressat la seva disconformitat l’Ajuntament de Palma i l’Autoritat Portuària de 
les Illes Balears. 

El seu Grup opina que ampliar les infraestructures pot dur més inconvenients que avantatges i té un 
impacte que va més enllà de encabir, en una aparent comoditat, una quantitat cada vegada més gran de 
visitants a les nostres illes.  

Fa una sèrie d’observacions sobre la capacitat de càrrega que té el territori de les Illes Balears, sobre 
l’arribada excessiva de visitants, que augmenta any rere any, i sobre les conseqüències del tot negatives 
d’aconseguir tenir unes infraestructures de dimensions que excedeixen el volum adequat. Adverteix de 
l’equivocació, molt greu, que se cometria si se continua el creixement insostenible en aquest sentit.  

Certament, una ampliació del Club Marítim Molinar de Llevant permetrà acollir més barques recreatives, 
i més grans, però també és cert que les nostres praderies de posidònia ja fa anys que es troben en un greu 
retrocés, que augmenta any rere any. És evident, que l’ampliació esmentada agreujarà aquest problema i 
que també es veurà alterat tot el medi marí confrontant amb el port. És prou clar que afectarà tot el 
sistema marí.  

A més a més, afectarà irremeiablement el paisatge, la façana marítima de Palma i la tipologia de la 
barriada; es perdrà la tipologia tradicional i se canviarà per una altra enfocada no a la població resident 
sinó al turisme marítim i recreatiu. 
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Per les raons que ha expressat proposa rebutjar qualsevol ampliació i projecte que inclogui aquests efectes 
negatius i, sobretot, expressa el suport a la conservació del port del Club Nàutic Molinar de Llevant i al 
manteniment de la façana marítima de Palma, tot respectant i destacant el valor de la seva tipologia 
tradicional.  

El Sr. PONS (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) intervé a continuació. 

Opina que en l’exposició de motius d’aquesta moció s’han mesclat molts temes i ben diversos, com ara el 
referit a la posidònia. Tot i això, diu que l’esperit de la moció agrada al seu Grup i recorda que, de fet, 
durant la campanya electoral de l’any passat, aquest va signar un acord en el mateix sentit que expressa 
aquesta moció amb l’Associació Molinar Port Petit, que també varen signar tots els Grups polítics tret del 
Partit Popular. 

Considera que s’ha de respectar la voluntat dels veïns del Molinar, que s’han manifestat, almenys fins a 
dia d’avui, en contra de l’esmentada ampliació.  

Per les raons que ha expressat diu que el seu Grup votarà a favor d’aquesta moció.  

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

Recorda que el seu Grup se va reunir, abans de les eleccions de l’any 2015, tant amb la gent del col· lectiu 
Al Molinar Port Petit com amb els representants del Club Nàutic Molinar de Llevant, perquè volien 
conèixer les dues postures que existien en torn a aquesta qüestió. D’aquestes converses en varen treure el 
convenciment que havien de signar a favor del col· lectiu Al Molinar Port Petit, i així ho varen fer.  

Es mostra a favor de l’esperit de la moció i del seu contingut. 

Fa notar que l’Autoritat Portuària també s’ha manifestat en contra d’aquesta ampliació, fins i tot ha 
manifestat que vol recuperar les instal· lacions quan s’acabi el termini de concessió actual, per convertir-
les en un espai de caire social al Port del Molinar. Assegura que el seu Grup hi està completament 
d’acord, amb aquesta solució.  

Tot seguit discrepa de la redacció del punt 1 de la moció perquè manifesta “el rebuig a qualsevol projecte 
d’ampliació”. Diu que el seu Grup hi afegiria: “que se guanyàs dins la mar”. 

Observa que els veïnats els han manifestat que tal i com està actualment el mollet xapa el passeig del 
Molinar. Si s’han de fer modificacions i una modernització de les instal· lacions segurament s’haurà de fer 
una petita ampliació, però no de cap a la mar, sinó per zona costanera, en la part interior del moll, per no 
fer malbé l’ecosistema marí, que és allò que creu que vol reflectir la moció que se presenta.  

Consegüentment, si volen impedir qualsevol projecte d’ampliació han de saber que podrien aturar el 
projecte de fer una remodelació i una modernització, que és allò que demanen els veïnats del Molinar 
perquè consideren que el moll està antiquat i s’ha d’adequar al temps actual tot i controlar com se resol la 
qüestió del passeig.  

Diu que el seu Grup votaria a favor però els agradaria poder debatre sobre aquesta qüestió, i saber què 
significa exactament l’expressió “impedir qualsevol projecte d’ampliació”. Diu que el seu Grup desitjaria 
que quedàs clar que se refereix a impedir qualsevol projecte que guanyàs terreny a dins la mar.  

La Sra. BUJOSA (MÉS per Mallorca) intervé a continuació. 

Exposa que el seu Grup rebutja qualsevol atemptat contra el territori. Afirma que el projecte d’ampliació 
del port del Molinar, tal i com s’havia previst, els semblava una aberració. N’hi ha prou amb dos 
exemples: de més de 10.000 m2 se passava a 73.000 m2. Els vaixells d’aquest port, de tipologia 
tradicional, podien arribar amb l’ampliació a una eslora de 20 metres, mentre que actualment l’eslora 
màxima permesa és de 7 metres.  

Refusen el projecte inicial, perquè incorpora noves superfícies guanyades a la mar i genera un gran 
nombre de nous amarraments de major dimensió.  

A més a més, es tracta d’un projecte que no respon a la demanda social existent ni s’integra en res en 
l’entorn urbà i ambiental en el qual es troba.  

Recorda la lluita del seu Grup a favor del medi ambient i del nostre patrimoni i també que han reivindicat 
la idiosincràsia de les zones més pintoresques de Palma i de l’illa de Mallorca, enfront de l’especulació 
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sense límits. Posa com exemples El Jonquet i l’ampliació de les zones protegides a Sa Dragonera. Afirma 
que aquesta tasca és molt important per al seu Grup, és part del seu ADN.  

Per les raons que ha explicat, considera que els consellers i conselleres d’aquesta institució s’han de 
pronunciar sobre aquesta qüestió i rebutjar de manera contundent un projecte que tendria un impacte tan 
negatiu sobre el medi marí i el terrestre i que deformaria un dels barris més emblemàtics de Palma. 

Finalment destaca la feina que ha fet la plataforma Al Molinar Port Petit. Considera que mereix una 
menció per la seva lluita constant i per les mobilitzacions socials que han portat a terme i en nom de Més 
per Mallorca agraeix la seva tasca.  

La Sra. SERVERA (PSOE) intervé a continuació. 

Anuncia que, lògicament, votaran a favor de la moció. 

Observa que, en l’exposició de motius, només se fa referència al primer projecte d’ampliació que se va 
presentar. Tot i això, també refusen el segon projecte perquè no s’ajusta ni s’integra dins la barriada del 
Molinar.  

Indica que l’ocupació de les edificacions passa de 458 m2 a 1.710 m2 i la projecció del dic cap a la mar 
passa de 50 metres a 252 metres, la qual cosa representa passar de 120 amarraments a 220; representa una 
ocupació total de 9.991 m2 a 39.121,20 m2, un 391% més del que hi ha actualment.  

Adverteix que els efectes que tendria per a la barriada del Molinar serien irreversibles, com ara la 
dinàmica de l’onatge i de les platges, l’economia de la zona –un barri d’èxit econòmic i social– per la 
qual cosa no té cap sentit canviar-ho si funciona, la mobilitat del barri, etc. També afectaria la història i el 
patrimoni del club, que deixaria de tenir un port centenari com el que té actualment.  

Recorda que l’Autoritat Portuària ja ha manifestat públicament que no prorrogarà la concessió, per la qual 
cosa no executarà aquesta ampliació que multiplica per quatre l’extensió de les instal· lacions. També 
l’Ajuntament de Palma ha fet el mateix, i ha donat suport a l’Autoritat Portuària.  

Per totes les raons que ha explicat, el seu Grup votarà a favor de la moció.  

El Sr. ROVIRA (PP) intervé tot seguit. 

En primer lloc, demana votació separada dels tres punts de la moció i tot seguit n’explica el motiu.  

Diu que, sense entrar a debatre el projecte en concret, sí que vol manifestar que al seu Grup no li sembla 
acceptable el punt 1, pel fet que impedeix de forma clara qualsevol millora del Club Marítim Molinar de 
Llevant, independentment de si se fa o no una pròrroga de la concessió, o de que s’accepti o no el projecte 
actual o un altre diferent.  

Tothom coneix en quina situació es troba el club mencionat i sempre necessitarà una ampliació, tot i ser 
mínima, per resoldre els problemes que té el seu port. És obvi que en cas contrari se condemnaria el port a 
perdre la seva utilitat, atès que tal i com està actualment no dóna el servei que pertoca donar un club 
d’aquestes característiques.   

No és qüestió de discutir quin és el projecte que a dia d’avui afecta l’esmentat club nàutic, sigui l’actual o 
el que sense dubte haurà de fer l’Autoritat Portuària en cas de no renovar l’actual concessió.  

Consegüentment, el Grup Popular no pot votar a favor del punt 1 de la moció.  

Pel que fa al punt 2, els sembla correcte. És obvi, que no es pot acceptar un projecte que afecti greument 
el paisatge, el territori i el medi marí. Entén que se refereix als projectes que no estan equilibrats respecte 
a les solucions que pretenen donar, per la qual cosa el seu Grup votarà a favor.  

Quant al 3r punt, observa que podria semblar fàcil donar-li suport, perquè parla de la conservació del port 
i de la conservació de la seva identitat i tipologia i de contribuir al manteniment del model urbanístic i 
territorial actual, però fa avinent que si se relaciona amb el punt 1 implica el bloqueig a qualsevol millora 
del Club Marítim Molinar de Llevant. Per aquest motiu el seu Grup s’abstendrà de votar aquest punt.  

La Sra. RIBOT intervé a continuació. 

Agraeix als Grups polítics de l’equip de govern i també als Grups El Pi-Proposta per les Illes i 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía el suport que han expressat a la moció.  
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També agraeix al Grup Popular el suport al punt 2 de la moció. 

Pel que fa al comentari que ha fet el Sr. Rovira sobre el punt 1, respon que el seu Grup entén que, per una 
correcta conservació del port, s’hauran de fer obres de manteniment, per la qual cosa ja quedaria inclosa 
la modificació que comenta el Sr. Rovira.  

Quant a la petició de fer votació separada indica que el seu Grup ho accepta.  

El Sr. AMENGUAL intervé tot seguit.  

En primer lloc diu a la Sra. Ribot que no ha entès molt bé el que ha dit. Vol que li confirmi si la redacció 
del punt 1 quedarà talment, en el sentit que rebutja qualsevol projecte d’ampliació. 

La Sra. RIBOT respon que el seu Grup entén que aquest aspecte ja queda recollit en el tercer punt i que 
quan s’afirma que rebutgen qualsevol projecte d’ampliació allò que se manifesta és que no volen que el 
port creixi en superfície.  

Sotmès el punt núm. 1 de 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), quatre 
vots en contra (PP) i cap abstenció. 

Sotmès el punt núm. 2 de la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 

Sotmès el punt núm. 3 de 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 quatre abstencions (PP). 
 
 
PUNT 32. MOCIÓN QUE PRESENTA CIUDADANOS DEL CONSELL 
INSULAR DE MALLORCA SOBRE LA RETIRADA DE LIBROS DE TEXTO 
QUE HACEN APOLOGIA DEL PANCATALANISMO. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 

Durante las últimas semanas diferentes medios de comunicación se han hecho 
eco del contenido pancatalanista y doctrinario del manual de texto de Lengua Catalana y 
Literatura de 2º de Bachillerato de la Editorial Casals. 

En dicho manual se pueden leer fragmentos que en nada responden al contenido 
académico de las materias sino  más bien pretenden adoctrinar al alumnado, hacer 
apología pancatalanista y de las entidades que lo promueven, criticar la política 
lingüística del anterior gobierno autonómico y se alaba al actual Govern. 

Un ejemplo de fragmento es el siguiente: 

“El gobierno autonómico de los últimos años ha sido muy hostil al uso social del 
catalán, lo que ha provocado su retroceso en el ámbito escolar. Pero la contestación 
social de entidades como la Obra Cultural a dicha situación es muy importante. El 
cambio de gobierno autonómico de 2015 abre una nueva etapa esperanzadora en el uso 
público y el fomento del catalán en las islas.” 

Sin duda fragmentos como el citado nada tienen que ver con la labor pedagógica 
de enseñar unos objetivos o contenidos propios de la materia objeto de estudio siendo 
propio de regímenes totalitarios que no respetan la libertad de las personas. 

Si bien es cierto que desde la entrada en vigor de la LOCE (2013) los libros de 
texto los elige el departamento correspondiente de cada centro  sin que se requiera una 
autorización previa por parte de la Administración (motivo que ha servido para que el 
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actual Conseller de Educación, el Sr. Martí March, se excuse y eluda su 
responsabilidad), no menos cierto es que la propia Ley prevé que la Inspección 
educativa de la Administración ejerza a posteriori la supervisión de estos manuales, y es 
en el ejercicio de estas funciones que le exigimos al Conseller asuma su responsabilidad 
y actúe en consecuencia. 

Por todo ello, desde el Grupo de Ciudadanos del Consell Insular de Mallorca: 

      ACUERDO 

1-  Instamos a que el Pleno del Consell de Mallorca inste a la Conselleria de 
Educación del Govern de les Illes Balears a que solicite la retirada del 
manual de Lengua Catalana y Literatura e 2º de Bachillerato de la editorial 
Casals. 

 
 
Es troba absent el Sr. Serra Comas. 
 

El Sr. PONS (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) inicia la seva intervenció. 

Exposa que, dissortadament, ja s’ha convertit en cosa habitual que en molts territoris de l’Estat espanyol i 
en centres d’ensenyament públic es faci un adoctrinament polític i ideològic.  

En el cas de les Illes Balears, que és al que se refereix aquesta moció, es tracta d’un adoctrinament 
pancatalanista protagonitzat per un manual de text en llengua catalana i Literatura de segon curs de 
batxillerat de l’editorial Casals.  

Afirma que en l’esmentat manual se fan referències constants a la ideologia nacionalista i als inexistents 
Països Catalans i que s’exalta la tasca independentista de l’Obra Cultural Balear. També se critica la 
política lingüística del Govern balear durant la passada legislatura i s’alaba la de l’actual govern.  

Fa notar que és evident que els exemples que s’han indicat no tenen res a veure amb els objectius i amb el 
contingut de les assignatures de Llengua i Literatura Catalana. També observa que, com a conseqüència 
de tot plegat, la pròpia editorial s’ha compromès a suprimir tot tipus de comentaris o de fragments 
d’aquest tipus. Diu que evidentment representen una vergonya, un fet que no s’hauria d’haver produït.  

Assenyala que el Sr. Martí March, com a conseller d’Educació i Universitat del Govern de les Illes 
Balears no ha volgut intervenir sobre aquesta qüestió, amb l’argument que la pròpia llei estableix que són 
els propis departaments dels centres educatius els que decideixen quins llibres de text s’han d’ensenyar. 
Tot i això, indica que també és cert que la llei regula la tasca d’inspecció educativa, a càrrec de 
l’administració pública, i aquest és el motiu pel qual se presenta aquesta moció.  

Per les raons que ha expressat, el seu Grup proposa instar la Conselleria d’Educació i Universitat del 
Govern balear perquè actuï conforme a allò que estableix la llei.   

Observa que s’haurà de cercar alguna solució per tal que les famílies que ja han adquirit aquest llibre de 
text no resultin perjudicades.  

Per acabar reitera quin és el motiu de la moció: aconseguir la retirada del llibre.  

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

Diu que intentarà fer un debat moderat i una reflexió sobre aquest tema.  

Opina que el debat que suggereix aquesta moció és interessant, perquè fan veure una realitat que no 
existeix i utilitzen la paraula pancatalanisme per continuar la història de sempre.  

Fa notar que el tema de la llengua és molt sensible i es mostra convençut –perquè durant molts d’anys ha 
succeït així– que existeix un espai de trobada, entre tots els partits polítics que conformen l’arc 
parlamentari o entre els partits polítics que tenien representació en el Consell de Mallorca.  
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Reitera que durant molts d’anys havia existit, aquest espai de trobada, tot i la diversitat de parers que 
pugui tenir cada partit polític sobre la defensa que s’ha de fer de la llengua catalana. Recorda que existia 
un espai de convivència de mínims que tothom acceptava, raó per la qual la convivència era del tot 
natural.  

Certament, se podria entrar a debatre què han de dir, els llibres de text, però considera que no és aquesta, 
la responsabilitat dels Grups polítics.  

Tot seguit destaca un exemple concret del text que conté el manual esmentat i que refusa el Grup 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía: “El govern autonòmic dels darrers anys ha estat molt hostil envers 
l’ús social del català”. Fa avinent al Sr. Pons que, si aquesta afirmació fos una mentida, el Grup El Pi-
Proposta per les Illes acceptaria demanar la retirada del llibre de text, però no ha estat cap mentida, sinó 
que és una prova total de que, efectivament, ha estat així.  

Recorda al Sr. Pons que 100.000 persones varen sortir al carrer –fet no gaire usual entre la gent de 
Mallorca– per protestar, en aquest cas concret, contra les polítiques de l’anterior Govern de les Illes 
Balears.  

Pel que fa a la tasca d’entitats com ara l’Obra Cultural Balear diu que és ben cert, que ha estat molt 
important. I, a més a més, destaca la importància que té el fet que la ciutadania, de manera anònima, sortís 
al carrer per protestar impulsada simplement pel rebuig a les polítiques que duia endavant el govern 
autonòmic durant la passada legislatura.  

Considera que el Grup Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía s’equivoca quan utilitza el tema de la 
llengua, una vegada més, per obtenir-ne rendibilitat política.  

Insisteix a fer notar al Sr. Pons que la gent que és de Mallorca i que hi viu, la gent que ha vengut de fora i 
que fa molts d’anys que hi viu, les persones immigrants que també s’han quedat a l’illa, tota aquesta gent, 
es troba en una situació molt més normalitzada que els membres del seu Grup polític.  

Li torna a dir que ells encara no s’han normalitzat i li fa avinent que la gent de Mallorca viu la qüestió de 
la llengua com una cosa natural i plural, mentre que el Grup Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía 
l’utilitza com una forma d’enfrontament entre la ciutadania de Mallorca.   

Adverteix el Sr. Pons que, amb l’actitud del seu partit polític, és clar que al final és la llengua catalana qui 
en pateix més les conseqüències negatives.  

Observa que ell, de la mateixa manera en què critica els extremismes del Grup Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía també, durant molts d’anys, ha criticat els altres extremismes i les imposicions.  

Recorda al Sr. Pons la pertinença de Mallorca a una comunitat autònoma que té dues llengües, que es 
poden utilitzar amb total llibertat i que l’únic que demana la ciutadania de Mallorca és la llibertat i la 
igualtat. Per aquest motiu retreu al Sr. Pons que el seu partit polític insisteixi a fer llengües de primera i 
de segona categoria i li adverteix que no faci comptes que el Grup El Pi-Proposta per les Illes els doni cap 
tipus de suport a iniciatives que vagin en aquesta direcció.  

També li fa notar que cada vegada que el Grup Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía presenta una moció 
al Ple se’n du cada estirada d’orelles que no entén com ho aguanten. Li demana que s’ho replantegin, 
perquè és prou clar que en la major part de les ocasions han rebut un bon arrambatge.  

Afirma que ja és una obsessió, per al Grup Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, el tema del català. Fa 
notar al Sr. Pons que hi ha entitats molt afins al seu Grup que utilitzen la figura de Mossèn Alcover per 
afirmar que era un personatge que estava en contra del català, però li suggereix que vagi a la institució 
Mossèn Alcover i comprovarà qui era, què va fer i que sempre va defensar la unitat de la llengua catalana.  

Per tot el que ha exposat demana al Sr. Pons que retiri aquesta moció, que el seu partit polític deixi 
d’utilitzar la llengua per dividir, atès que no els ha donat cap rendibilitat. Indica que els polítics que 
durant la passada legislatura ho varen fer avui es troben a l’oposició i no n’han obtingut res de bo, per bé 
que s’ha de dir que finalment varen crear un problema social entre la gent que conviu a Mallorca d’una 
manera pacífica fent ús de les dues llengües.  

Per acabar torna a demanar als membres del Grup Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía que es repensin 
tot el que ha exposat i que retirin aquesta moció. 

La Sra. RIBOT (Podem Mallorca) intervé a continuació. 
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Expressa al Sr. Pons la sorpresa que li ha causat que qualifiquin de pancatalanista i de doctrinari el llibre 
de text al qual s’ha referit, i que ho facin basant-se en el paràgraf que han transcrit en l’exposició de 
motius.  

Assegura que el llibre no reflecteix cap mentida. Retreu que utilitzin termes molt durs, que al seu parer no 
es corresponen amb la realitat. Pensa que no se sosté que afirmin que el fet de descriure la realitat sigui 
propi de règims polítics totalitaris. Demana al Sr. Pons com és possible que pensi que el fet de posar 
damunt la taula uns fets que descriuen la realitat representi anar en contra de la llibertat de les persones.  

En canvi, allò que segons el Grup Podem Mallorca sí que és propi de països totalitaris és que considerin 
que en els llibres de text no hi ha d’haver història recent ni actualitat. Assenyala que en el llibre s’està 
parlant de la situació política de la nostra comunitat autònoma durant la passada legislatura i del principi 
de l’actual.  

En conseqüència, pretendre que d’això no se’n pugui parlar a les escoles sí que li sembla propi de règims 
totalitaris i li fa avinent que el fet de no poder tractar temes d’actualitat a les escoles sí que va en contra 
de la llibertat de les persones.  

Diu que el seu Grup opina que no és possible separar la llengua de la cultura i que, malgrat l’assignatura 
sigui Llengua Catalana és lògic i imprescindible actualitzar-la; es tracta d’una llengua moderna i és 
normal conèixer i reconèixer el seu estat actual amb relació als fet recents que l’afecten, pel fet que la 
llengua, la literatura i la història van intrínsecament relacionades. És obvi que no es pot pretendre una 
educació integral que no ho consideri d’aquesta forma.  

Pel que fa a l’elecció del manual d’ensenyament, fa notar que recau en els departaments pedagògics de 
cada centre escolar, raó per la qual si el personal docent ha decidit que aquest text és adequat el seu Grup 
no s’hi oposarà i allò que tampoc no farà, evidentment, és qualificar-los de la forma en què ho ha fet el 
Grup Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.    

El Sr. APESTEGUIA (MÉS per Mallorca) intervé tot seguit. 

En primer lloc, demana al Sr. Pons si sap què és la Sociolingüística. Li explica que és un branca de la 
Filologia i de la Lingüística, que estudia la relació entre la societat i el llenguatge i aquesta part de la 
lingüística forma part del currículum de l’assignatura de Llengua i Literatura Catalana del segon curs de 
Batxillerat.  

Li fa notar que, evidentment, les polítiques que duen a terme els governs formen part de la 
Sociolingüística, ho afirmaria qualsevol persona experta en aquesta matèria. Se podrà considerar que sigui 
escaient o no fer-ho referit al govern d’una legislatura recent, però en qualsevol cas és completament 
normal.   

A més a més, allò que s’ha de destacar és que allò que s’expressa en el llibre esmentat no és mentida; és 
una veritat clamorosa, que el govern de l’expresident Bauzá va anar en contra de la llengua catalana, raó 
per la qual el text en qüestió ho reflecteix amb una objectivitat absoluta.  

Recorda que el Sr. Bauzá va anar en contra del coneixement del català per part dels funcionaris públics, 
va afavorir la castellanització dels topònims, va propiciar la sortida de l’Institut Ramon Llull del consorci 
establert amb la Generalitat de Catalunya i amb l’Ajuntament de Barcelona, va anar en contra de l’ús del 
català com a llengua vehicular a l’ensenyament i a més ho va fer d’una forma molt grollera.  

En conseqüència, demana al Sr. Pons què és el que pretén el seu Grup que explicassin, els llibres de 
llengua catalana. Li demana si és que pretenen que s’hi expliqui que el Sr. Bauzá va lluitar perquè la 
llengua catalana se normalitzàs. Li torna a dir que és del tot evident, que va anar en contra de l’ús social 
de la llengua catalana. 

En qualsevol cas, la LOCE no disposa l’autorització prèvia de l’administració per als llibres de text, raó 
per la qual no correspon a la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern balear fer aquest tràmit.   

D’altra banda, observa que el passat 27 de setembre l’editorial que publica aquest llibre ha manifestat que 
ja el rectificarà en edicions posteriors. 

Atès que aquest tema ja s’ha tractat en el Parlament de les Illes Balears, la Conselleria d’Educació i 
Universitat del Govern balear ja va anunciar que no hi ha hagut cap denúncia i que, en cas que se’n 
produeixin, es farà un informe d’inspecció educativa i a continuació allò que se sol fer és la retirada d’un 
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llibre només si va en contra dels valors constitucionals o en contra dels currículums. Fa notar que és obvi 
que no és el cas.  

Assenyala que és aquest, el procés lògic que s’hauria de seguir: denúncia, informe i presa de les mesures 
pertinents, però no modificar el text d’un llibre per mitjà d’una moció presentada en les institucions 
públiques.  

Reitera que els membres del Grup Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía afirmen, amb una manca de 
legitimitat moral absoluta, que el personal docent de les Illes Balears és adoctrinador i, a més a més, 
intenten modificar un text d’un llibre escolar per mitjà d’una moció presentada en una institució pública.  

Fa notar que és justament això, ser adoctrinador, intentar introduir la política en les aules i després 
inclouen la paraula pancatalanisme en el títol de la moció.  

Li fa avinent que ell no ha estat capaç de trobar, en el text al qual se refereix la moció, res que faci 
referència al pancatalanisme. Assegura haver cercat tota la informació possible sobre allò que indica la 
moció i tot seguit explica el que ha trobat.  

D’una banda, diu que ha llegit les afirmacions que fa el Círculo Balear –l’entitat que inspira les 
actuacions del Grup Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía– i sí que hi ha trobat la referència a què en el 
text del llibre s’hi esmenten els Països Catalans, i ja es veu que consideren que és obra del dimoni, que no 
són cap estat i que no se’ls pot esmentar.  

D’altra banda, ha comprovat què és exactament el que contenen els llibres dels escolars i ha observat que 
en els seus llibres de Lengua Castellana apareixen els termes: Hispanoamérica, Iberioamérica, 
panhispánico –com adjectiu–, etc.  

Adverteix el Sr. Pons que, atesa aquesta situació, el seu Grup també haurà de fer moltes mocions sobre 
aquestes qüestions, atès que Iberoamérica ni Hispanoamérica no existeixen, com estats. Consegüentment, 
és clar que es tracta d’una situació irregular, que els llibres de llengua castellana no poden incloure 
aquests termes i que estan adoctrinant l’alumnat en el panhispanisme.  

Informa al Sr. Pons que també existeix la francofonia, terme que es fa servir des del segle XIX per 
nomenar el conjunt de països i de persones que parlen francès; evidentment, no es tracta d’un estat, però 
existeix. De la mateixa forma, els Països Catalans són el conjunt de persones i de territoris de parla 
catalana, i és ben obvi que existeixen.  

Observa que pot no agradar-li, al Sr. Pons, i ell respecta la seva opinió, però li fa notar que pretendre que 
la seva opinió sigui la de qualsevol persona té un nom: solipsisme, i té tractament.   

Assenyala que moltes entitats i organismes públics empren el terme Països Catalans, entre els quals es 
troba la Universitat de les Illes Balears, a la qual com a mínim se li deu un respecte acadèmic. Tot i això, 
el Sr. Pons no serà el primer a blasmar contra l’autoritat acadèmica universitària, ja n’hi va haver d’altres 
que ho varen fer abans, però actualment i a diferència dels seus antecessors, ni venceran ni convenceran. 

El Sr. COLL (PSOE) intervé a continuació. 

Anuncia el vot en contra a la moció, i ho argumenta tot seguit. 

En primer lloc, el Govern balear no té cap competència per decidir quins llibres de text s’han d’utilitzar a 
les aules i quins no i, evidentment, no té tampoc capacitat per retirar cap llibre del mercat.  

En segon lloc, durant aquest temps l’editorial ja ha decidit retirar aquest text concret del llibre, potser per 
evitar que la polèmica augmenti.  

Fa avinent, tot i això, que el text no explica cap mentida, cosa diferent és que als membres de 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía no els agradi llegir-ho. Si contingués alguna cosa que els agradàs, 
possiblement defensarien la llibertat de l’editorial de publicar els llibres que desitjàs. Admet que, sobre el 
fons de la moció, és tot el que pot dir.  

Retreu la virulència de les expressions de la seva redacció, com ara adoctrinament, apologia 
pancatalanista, règims totalitaris, etc i també refusa les idees que conté el seu rerefons, perquè escarrufen 
una mica.  
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Diu al Sr. Pons que respecta que el seu Grup defensi en el Ple allò que consideri necessari, com ho fan 
tots els Grups polítics, perquè és el que els pertoca fer per defensar les idees de qui els ha votat, tot i saber 
que no es posaran mai d’acord perquè tenen unes idees molt diferents.  

Observa que, certament, es troben en el Ple per parlar, no per callar, i també que és cert que fins ara el 
Grup Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía no s’ha banyat massa i ha preferit l’abstenció, a l’hora de 
votar en el Ple, però fa notar que el més curiós és que quan han d’aixecar la bandera de la catalanofòbia 
aquesta manca de valentia desapareix i ho defensen fervorosament. És obvi, que aquesta és la marca que 
els defineix a les Illes Balears. Per aquest motiu els anima a exercir aquesta valentia més sovint, que facin 
el mateix per parlar d’altres temes.  

Fa notar també al Sr. Pons que en el seu Grup s’han quedat tot sols defensant aquest gonellisme tan carca 
i tan caspós. Li adverteix que si miren endarrere, tant el Círculo Balear –que es troba en la primera línia 
de batalla– com el seu Grup, veuran que darrere no hi ha ningú. Pensa que és aquest, el principal 
problema al qual s’enfronten.  

Considera que la nostra és possiblement una de les poques societats occidentals que, en ple 2016, té un 
Grup polític en les institucions que qüestiona la ciència i la història d’una comunitat basant-se en una 
obsessió i una mania persecutòria, un relat imaginari que s’han inventat quatre persones, que no té res de 
científic ni d’històric, és un relat irracional respecte a tot allò que envolta Catalunya. Pensa que, sobre 
aquesta qüestió, tenen un problema molt seriós i ja és hora de replantejar-se aquesta postura.  

Indica al Sr. Pons que, tot i que ell no és ni representa un partit nacionalista, allà on el Grup Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía planteja una batalla contra tot allò que envolta Catalunya ell hi veu una terra 
amb la qual s’hi poden construir milers de ponts, pel fet que hi compartim moltíssimes coses. Observa 
que aquesta ha estat una relació que sempre ens ha enriquit.  

Fa avinent al Sr. Pons que els membres del seu Grup, amb aquesta història, es senten eufòrics, s’hi senten 
còmodes; ho demostra el fet que, a les Illes Balears, cada vegada que el seu Grup polític és notícia sempre 
és per raó del mateix tema.  

També li diu que desitjaria que no facin malbé la imatge de modernitat, de centralitat política, de 
moderació, de partit que pot parlar amb tothom i de responsabilitat institucional que intenta vendre el seu 
líder nacional.  

Finalment li fa notar que amb iniciatives com aquesta, dubta que la puguin aconseguir mai per a les Illes 
Balears; de fet, fan just el contrari: acostar-se perillosament a l’extrem de l’àmbit polític. Li adverteix que 
encara hi són a temps de reconduir-ho.  

El Sr. FERRER (PP) intervé a continuació. 

Diu que l’ha despistat molt el Sr. Pastor quan ha dit que faria un debat moderat, atès que això no significa 
parlar suaument, poc a poc, sinó justament el que significa la paraula: moderat.  

Discrepa de les paraules que s’han emprat fins ara en les intervencions: escarrufar, agressió, etc. Assegura 
que el seu Grup polític no comparteix res del que s’ha dit en aquest sentit i tot seguit n’explica el motiu. 

Assenyala que, més que en l’exposició de motius, s’han fixat en l’apartat de l’acord que proposa instar la 
retirada del llibre de text concret. Observa que el costum que sembla que s’ha acceptat, com a institució, 
és instar altres institucions a fer tal o qual cosa, de forma que se presenten en aquest sentit gran quantitat 
de propostes que no corresponen a les funcions de gestió concreta del Consell de Mallorca.  

Davant aquest fet, fa notar que atès el costum esmentat abans, és positiu instar la Conselleria d’Educació i 
Universitat del Govern de les Illes Balears a retirar aquest manual, que té gran quantitat d’errors i 
d’equivocacions (tot i que puntualitza que no entra a valorar l’exemple que consta a la proposta), o a fer 
les modificacions adients perquè tengui un caire pedagògic més adequat.  

Anuncia que el seu Grup votarà a favor si s’expressa exactament en aquests termes. Puntualitza que el 
Grup Popular no se complica ni entra en tot el debat lingüístic.  

Recorda la seva neutralitat pel que fa al catalanisme, atès que va ser fundador de l’Escola de Mallorquí de 
Manacor, entre d’altres iniciatives semblants. Consegüentment, torna a recordar que el seu Grup 
únicament votarà a favor de la retirada del manual esmentat, de l’editorial Casals.  

El Sr. PONS intervé tot seguit. 
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En primer lloc, agraeix al Grup Popular el seu suport a la moció. 

A continuació respon al Sr. Pastor.  

Pel que fa al seu retret d’obsessió per la llengua catalana, el refusa, atès que la moció no hi té res a veure. 
Diu que allò que se critica perquè no els sembla oportú és el fet de fer valoracions polítiques i d’adoptar 
postures polítiques en determinats manuals d’ensenyament de segon curs de Batxillerat, atès que es tracta 
de continguts que no tenen res a veure amb el programa de l’esmentat llibre de text.  

Fa avinent el contrast que s’observa entre les opinions que han expressat els portaveus dels Grups polítics 
durant les seves intervencions i allò que ha manifestat l’editorial Casals, en el sentit d’admetre el seu error 
i d’acceptar la retirada del manual.  

Torna a dir que el seu Grup no critica ni la llengua catalana ni el seu ús, i que aquesta moció no hi té res a 
veure. També reitera el seu sentit.  

Quant a les al· lusions que s’han fet al Círculo Balear, afirma que aquesta entitat no té res a veure amb el 
seu Grup polític, tot i que en alguns aspectes ideològics pugui coincidir el seu parer.  

Tot seguit respon a la Sra. Ribot.  

Refusa l’afirmació que ha fet sobre la llibertat que tenen les editorials de dir en els seus manuals allò que 
desitgin, perquè no és cert. Fa notar que hi ha una determinada llibertat, però també uns límits i, de fet, 
demana en què consistiria la feina d’inspecció educativa, en què se basa, si no fos així. I, tot i l’existència 
d’aquests límits, no significa que no hi hagi llibertat d’expressió. 

Diu que no cal que l’ataquin més en aquest sentit, perquè ja ho ha deixat prou clar.  

Per acabar reitera que la crítica que conté aquesta moció no té res a veure amb la llengua catalana.  

El Sr. PASTOR intervé tot seguit. 

En primer lloc s’adreça al Sr. Ferrer (PP). 

Lamenta haver-lo despistat, en la seva primera intervenció. Pel que fa al seu currículum, li fa avinent que 
considerarà només el currículum de les activitats a què s’ha referit i amb tota la seva trajectòria en temes 
lingüístics i que no tendrà en compte allò que ha hagut de defensar des del Partit Popular.  

A continuació respon al Sr. Pons (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía). 

Li fa notar que ha parlat contínuament, i ho ha repetit, d’adoctrinament a les aules escolars d’aquesta 
comunitat autònoma, i que ha emprat paraules molt greus que van en contra d’un sector –el professorat- al 
qual acusa d’adoctrinar l’alumnat. Considera que aquest fet és greu, perquè crea una alarma basant-se en 
falsedats.  

Li adverteix que, si n’està segur, el que ha de fer és denunciar-ho, però allò que no pot fer és acusar 
d’irregularitats tot el sector de l’educació. Diu que li sembla gravíssim.  

Fa avinent que el sector educatiu ha patit moltíssim, durant els darrers anys, i que el Grup Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía encara insisteix en el mateix.  

Tot i que el Sr. Pons digui que no és cert que tenguin obsessió per la llengua catalana, observa que no és 
només el Grup Socialista qui ho diu, sinó també li han manifestat altres Grups.  

Insisteix a dir-li que el seu Grup s’està quedant tot sol, sobre aquestes qüestions i n’hi posa uns exemples 
concrets i també li fa avinent que allò que més lamenta no és que es quedin sols, sinó el mal que estan 
fent a la societat amb les seves polítiques i amb les seves afirmacions.  

Torna a defensar que per al seu Grup el tema de la llengua no és un tema de conflicte, sinó un tema 
d’estat, social, cultural, que pertany a les tradicions i a les arrels i signes d’identitat de les Illes Balears. 
Per aquest motiu, quan el Grup Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía li fa mal, també fa mal al Grup El 
Pi-Proposta per les Illes.  

Demana al Sr. Pons que retiri aquesta moció, perquè no té cap sentit.  

Per acabar recorda que durant la passada legislatura hi havia homes que volien passar a la història, i ja hi 
han passat, en els llibres de text. Diu al Sr. Pons que ell no s’ha de preocupar per aquesta qüestió.  
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La Sra. RIBOT intervé a continuació. 

Puntualitza que ella no ha defensat que se pugui dir qualsevol cosa, sinó que s’ha referit al paràgraf exacte 
que se fa constar en el text de la moció per dir que precisament allò que explica el text del manual respon 
a la realitat.   

El Sr. APESTEGUIA intervé tot seguit. 

Retreu al Sr. Pons que encara no li ha aclarit on és que apareix el pancatalanisme, en el llibre que esmenta 
la moció. Suposa que el seu Grup qualifica d’aquesta forma el fet que aparegui la paraula català i que 
considera que s’hauria d’eliminar pertot arreu.  

Pensa que, al marge de les dèries de què ha parlat el Sr. Pastor, de forma molt encertada, no ha sabut 
aclarit res més en aquest sentit i de forma ben concreta; el terme apareix en el títol de la moció, però no 
apareix cap referència concreta en l’apartat d’exposició de motius.  

Sobre la intervenció del Sr. Ferrer (PP) fa avinent que aquest, molt oportunament, no ho ha volgut 
comentar perquè és evident que si s’hagués referit a la forma de la moció ja no hauria tengut cap forma 
d’argumentar el vot a favor del Grup Popular.  

Reitera al Sr. Pons que la moció forma part de la curolla obsessiva que té el seu Grup en contra del català.  

També observa que el Sr. Pons no ha rectificat el comentari referit a que en les aules d’aquesta comunitat 
autònoma s’adoctrina l’alumnat, per bé que abans li ha manifestat que ni ell ni el seu Grup ni ningú té 
autoritat moral per dir-ho. Per aquest motiu torna a demanar al Sr. Pons que retiri les paraules que ha 
pronunciat en aquest sentit durant la seva primera intervenció.  

Torna a dir que són manifestacions gravíssimes, i que si en coneix algun cas allò que ha de fer el Sr. Pons 
és denunciar-ho i, si no és el cas, deixi de fer servir aquest argument. Observa que ho fan reiteradament, i 
que el molesta no només a ell personalment, sinó a 100.000 persones de la societat mallorquina.  

També assenyala que durant la passada legislatura se va fer servir aquest argument i, sortosament, hi ha 
un grup que l’ha deixat enrere, però ara queda el Grup Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía com a 
reducte.  

Adverteix al Sr. Pons que han de respectar el sector docent, perquè representa un pal de paller en la 
construcció de la igualtat i de la nostra societat, i ho fa de forma positiva.  

A continuació s’adreça al Sr. Ferrer (PP). 

Li diu que aplaudeix l’evolució que ha fet el seu Grup, i que es pugui parlar de la llengua catalana d’una 
forma assossegada i constructiva, pel fet que ja han deixat el camp de l’extremisme gonella i anticatalà a 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.  

Es congratula pel fet que el PP retorni a l’àmbit del consens i de la racionalitat, però també diu que no 
entén com és possible que el Grup Popular pugui defensar que, per mitjà d’una moció, pretengui 
determinar què pot sortir i què no pot sortir en els llibres de text.  

Es mostra convençut que el Sr. Ferrer no ho pensa, que ho pugui dictar una institució. En tot cas, si se 
considera que és cert que existeix una situació determinada que perjudica l’alumnat, allò que pertoca és 
presentar una denúncia i la inspecció educativa actuarà. Fa notar al Sr. Ferrer que és aquest, el canal 
normal d’actuació. És obvi, que en el Consell de Mallorca no s’ha de discutir què surt o no surt en els 
llibres de text.  

Per aquestes raons, diu que li sembla greu que el Grup Popular no destaqui ben clarament les seves 
paraules.  

El Sr. COLL intervé tot seguit. 

Destaca que, vist el plantejament de la moció, el cert és que l’acord ja passa a un segon terme. Observa 
que es tracta d’un acord d’impossible compliment, tot i que pot entendre que el Grup Popular el voti a 
favor, perquè forma part del procés de penediment.  

Tot i això, fa notar que està convençut que el plantejament de la moció que fa el Grup Ciudadanos-Partido 
de la Ciudadanía no el faria el Partit Popular, com no presentarà tampoc mocions ni iniciatives escrites 
amb l’article salat ni amb faltes d’ortografia ni mancances semblants.  
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Reitera que és segur, que el PP no ho farà, raó per la qual ha dit abans que el Grup del Sr. Pons ha quedat 
ben tot sol. Considera que és del tot irracional, l’actitud que tenen els seus membres, que s’han inventat 
un monstre que anomenen pancatalanisme i afirmen que tota persona que no diu exactament el mateix 
que ells és un pancatalanista. Torna a dir al Sr. Pons que és per aquest motiu, que ha parlat de virulència.  

Pel que fa al retret que li ha fet el Sr. Ferrer (PP) sobre l’afirmació en el sentit que l’escarrufava aquesta 
moció, reitera que és cert, i ho reafirma. Tot i això, diu al Sr. Ferrer que no veu el Grup Popular capaç de 
presentar una moció redactada en els mateixos termes, se’n mostra ben convençut.  

Tot seguit es fa ressò d’un comentari que va sentir, referit a que quan es polaritzen els temes s’obliga la 
gent a haver de prendre partit a favor del blanc o del negre i s’elimina d’aquesta forma l’escala dels 
grisos, que és on es troben els espais de reflexió, de debat, de diàleg i d’acord, que és precisament allà on 
desitja estar el Grup Socialista.  

El Sr. FERRER intervé a continuació. 

Pel que fa a les al· lusions que s’han fet a l’extremisme, puntualitza que el Grup Popular sap perfectament 
on està, no cal que ningú se’n preocupi.  

Amb relació a tot el rebombori que s’ha format durant el debat d’aquesta moció, per retirar un llibre de 
text inadequat, demana al President si no convendria centrar els temes, perquè en aquest cas concret s’ha 
parlat d’un llibre de text inadequat –puntualitza que no és ell, qui ho ha dit, sinó l’editorial Casals.  

Comenta que ell no s’atreviria a modificar el currículum escolar ni allò que ha de constar en un llibre de 
text, i creu que tampoc no ho faria cap dels membres de la Corporació d’aquest Ple, però fa avinent que 
cada vegada que surt aquest tema sorgeix una temàtica basada en el futur, en el passat, o mirant el futur 
des de la perspectiva d’algunes coses que han passat. Posa com exemple l’ús de paraules concretes, com 
ara hostil. 

A continuació s’adreça a la Sra. Ribot (Podem Mallorca). 

Llegeix textualment: “El cambio de gobierno autonómico de 2015 abre una nueva etapa esperanzadora, 

en el uso público y en el fomento del catalán en las islas.” 

Diu que no està segur de si aquesta afirmació està basada en fet científics, segurament sí que s’ha fet un 
estudi que ho afirma, però en el llibre de text, a part d’aquesta afirmació n’hi ha d’altres que no s’haurien 
de posar ni per bé ni per mal d’un o altre partit polític.  

Per les raons que ha explicat, reitera que el Grup Popular vota únicament a favor d’instar a retirar, i de res 
més.   

Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per onze vots a favor (PP i Ciudadanos-Partido 
de la Ciudadanía), vint-i-un vots en contra (PSOE, MÉS per Mallorca, Podem Mallorca 
i El Pi-Proposta per les Illes) i cap abstenció. 
 
PUNT 33. MOCIÓN QUE PRESENTA CIUDADANOS  (PARTIDO PARA LA 
CIUDADANÍA) DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA, INSTANDO AL 
CONSELL DE MALLORCA A QUE SE TOMEN MEDIDAS PARA FACILITAR 
LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR I CICLISTAS. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 

Ante el aumento de ciclistas tanto profesionales como usuarios y debido al aumento de 
accidentes e incidentes que esto provoca, llegamos a la conclusión de que se tienen que 
tomar medidas urgentes, unas de gran calado, pero otras más sencillas de ejecución, 
pero no por sencillas dejan de ser importantes. 

 Un ejemplo claro es la suciedad acumulada en los arcenes, los ciclistas rehúyen circular 
o maniobrar por ellos lo que impide la descongestión del tráfico y por consiguiente el 
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correspondiente enfado de los conductores de los vehículos al no entender la no 
circulación de los ciclistas por el arcén. 

Otra medida a corto plazo es la información de seguridad vial en hoteles, centros 
escolares etc… 

La información es básica para la buena convivencia entre vehículos a motor y bicicletas. 

Por otro lado, para facilitar la información proponemos crear una página Web, una Web 
del Consell donde se reúna toda la información tanto para profesionales turistas como 
para residentes sería un punto de partida interesante tanto para informar como para 
recoger quejas que pudiesen ser subsanadas en el menor tiempo posible. 

Reseñando que en los mapas de esta Web la contribución de los Ayuntamientos, 
aportando datos de sus carreteras secundarias sería fundamental. 

Por lo tanto: 

  

  ACUERDOS 

1- Instamos al Consell de Mallorca a crear una Pág. Web dedicada a facilitar toda la 
información y servicios para ciclistas que contenga un apartado de incidencias. 

2- Instamos al Consell de Mallorca a que se comprometa a aumentar la limpieza de 
arcenes de las carreteras que le competen. 

3-Instamos al Consell de Mallorca a Incluir en los presupuestos de 2017 una partida 
específica dedicada a la adecuación de las carreteras que le competen a la nueva 
necesidad “el ciclismo”. 

4- Instamos al Consell de Mallorca a que ponga en marcha un plan para la 
actualización de las señales viarias que sean de su competencia. 

 

La Sra. SERRA (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) sol· licita al President poder formular un prec. 

Exposa que ja els va bé que algunes mocions del seu Grup aixequin passions però vol demanar que els 
consellers fossin respectuosos –es refereix a alguns, no a tots– perquè considera que no és adequat que, 
quan el seu company o ella parlin, hi hagi companys que facin befa i se’n riguin i, per això, li demana al 
President que hi posi un poc d’ordre. 

El Sr. PRESIDENT li contesta que convé que les mocions se redactin amb un poc més de rigor i que 
conceptes com “pancatalanisme”, que no trobarà redactat enlloc, se’ls estalviïn si no volen armar segons 
quins tipus de debats però, en tot cas, en prenen nota. 

La Sra. SERRA exposa que s’imagina que una de les preocupacions que senten totes les persones que han 
volgut i volen fer un servei a la societat és poder arribar a aconseguir que, d’una manera o una altra, cada 
cop hi hagi menys accidents a les nostres carreteres. 

Per això, presenten aquesta moció sabedors que hi ha una Comissió Vial que es reuneix periòdicament i 
també saben que “las cosas de palacio van despacio.” 

Han pensat que se li podria donar una empenta a alguns temes i agilitar, pel bé dels ciclistes en general, 
qüestions que no tenen massa dificultat, fins i tot de tipus econòmic. Just cal que s’hi posin d’acord. 

Per tant proposen, en el primer punt acord, la signatura d’un conveni amb la UIB, emmarcat dins el 
projecte Smart Island per modernitzar Mallorca, que podria incloure la creació d’una aplicació dedicada a 
donar informació i també que, per part del ciclista, se poguessin denunciar les incidències que se trobi per 
la carretera. 
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Els punts segon i tercer es podrien vincular amb la compra d’una màquina que pogués fer netes les 
voreres. Tant de bo això se pogués incloure en els pressuposts de 2017. 

Per acabar i amb relació al darrer punt d’acord, manifesta que és vital que s’actualitzin les senyalitzacions 
viàries.  

El Sr. AMENGUAL (El Pi-Proposta per les Illes) mostra la conformitat del seu Grup amb la moció 
presentada per Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía si bé sol· licita la votació separada dels quatre punts 
d’acord. 

Tot seguit comenta que en l’exposició de motius de la moció se parla d’un augment del nombre de 
ciclistes però adverteix que aquest augment fa anys que se produeix i, per altra banda, estan d’acord amb 
què les voreres podrien estar més netes i, quant a la informació vial als hotels i centres escolars, diu que 
caldria concretar-ho un poc més. 

Pel que fa als acords, manifesta que el primer demana la creació d’una pàgina web dedicada a facilitar 
informació de serveis per a ciclistes i al respecte li fa notar que ja existeixen pàgines web d’aquest tipus i 
que hi ha ajuntaments que hi estan adherits, encara que reconeix que no estaria malament que el Consell 
de Mallorca fes una pàgina web ad hoc o que dins la web institucional s’inclogués un enllaç que 
connectàs amb aquesta informació. Per això, el seu Grup votarà a favor d’aquest primer punt, malgrat que 
ja existeixi aquest tipus de pàgines, perquè no estaria de més que el Consell de Mallorca promogués 
aquest tipus d’activitat. 

Sobre el segon punt d’acord, diu que el seu Grup hi està completament d’acord perquè consideren que 
sempre és bo tot el sigui millorar la neteja, sobretot a les carreteres pel bé dels ciclistes, vianants i 
vehicles que hi circulen. 

Quant al tercer punt d’acord, assenyala que caldria concretar-lo més. El punt parla de la creació d’una 
partida específica dedicada a l’adequació de les carreteres que són competències del Consell de Mallorca 
a la nova necessitat: “el ciclisme”. Indica que el seu Grup no sap exactament què volen promoure i amb 
quina finalitat demanen que el Consell de Mallorca creï expressament una partida encara, en que la seva 
intervenció, la Sra. Serra ha parlat de la compra d’una màquina de neteja. 

Si aquesta concreció ha ser únicament i exclusivament crear una partida per a l’adquisició de maquinària 
de neteja de vials i voravies, doncs també hi estarien d’acord. 

Pel que fa al darrer acord, demana què vol dir l’actualització de la senyalització perquè entén que el 
Consell de Mallorca va canviant els senyals espanyats o fets malbé i, si és aquesta la finalitat de l’acord, 
aleshores també hi hauran de votar a favor. 

El Sr. ROVIRA (PP) remarca que, a la fi, la cinquena moció versa sobre un tema que és competència del 
Consell de Mallorca. 

Amb relació a aquesta moció i malgrat que sigui la primera que tracta un tema que és competència del 
Consell de Mallorca, observa que els consellers de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía que la presenten 
no coneixen el funcionament del manteniment de les carreteres de Mallorca perquè basta llegir els acords 
per adonar-se que no saben com funciona el sistema de manteniment de carreteres. 

Valora positivament la moció perquè, evidentment, tot el que suposi una millora de les carreteres és bo 
però, després de 4 anys de gestionar el Departament, no pot deixar d’explicar les moltes coses que s’hi 
han fet i s’hi continuen fent. 

En primer lloc diu que s’ha treballat molt el tema dels ciclistes. De fet, se varen canviar els criteris i la 
manera de treballar perquè els enginyers de carreteres tenguessin en compte els ciclistes i, des de fa uns 
anys, a nivell tècnic se va començar a tenir en compte que les carreteres no només les ocupen els vehicles 
a motor sinó que també hi ha ciclistes i vianants. 

Per aquest motiu, el canvi de criteri ha produït que, any rere any, l’estat i la seguretat de les carreteres per 
als ciclistes vagi millorant i, si ja la passada legislatura s’hi va fer un gran esforç, no dubta que aquesta 
legislatura s’hi segueix fent. N’és un exemple la Comissió de Seguretat Vial, que aquesta continuï 
funcionant i, sobretot, que se tengui en compte tot allò que s’hi diu. 

També en són altres exemples la il· luminació de túnels amb panells solars –perquè no hi arriba 
l’electricitat– exclusivament per a què els ciclistes tenguessin llum o la millora i l’asfaltat de carreteres 
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que pràcticament no són utilitzades per vehicles, actuacions que s’han continuant fent durant aquesta 
legislatura. 

Igualment destaca la neteja i asfaltat de vorals precisament perquè s’ha entès que l’estalvi no passa per 
deixar els vorals desatesos i en mal estat sinó per asfaltar-los igual que la resta de la calçada. Totes 
aquestes són tasques i esforços que ha fet el departament de Carreteres. 

Quant als acords de la moció, assenyala que no li sembla malament el primer punt però dubta que sigui bo 
crear una nova web. El Consell de Mallorca ja compta amb una pàgina web que conté un apartat 
d’incidències de carreteres allà on expliquen les obres, els problemes, les retencions, els accidents i la 
previsió d’obres de manteniment. 

En tot cas, podria estar bé que, en l’apartat esmentat de la web del Consell de Mallorca, s’incrementi la 
informació destinada als ciclistes i anuncia que el seu Grup votaria a favor d’aquest primer punt d’acord 
sempre que se retiri l’al· lusió a la creació d’una nova pàgina web i s’insti el Consell de Mallorca a 
millorar la informació que ja ofereix en la seva pàgina web amb relació a l’ús de les carreteres per part 
dels ciclistes. 

Pel que fa al segon acord comenta que, segons el seu parer, ja se fa una gran feina en matèria de neteja de 
vorals i actualment hi ha noves contractacions de manteniment encara que no està en desacord amb 
incrementar i millorar la neteja però deixant clar que, avui en dia, ja se fa un gran esforç en la neteja de 
carreteres i sobretot en el seu manteniment. 

Sobre el punt quart de la moció, indica que l’actualització de la senyalització viària se fa contínuament 
perquè, entre d’altres coses, hi ha uns contractes de manteniment que exigeixen que la concessionària del 
manteniment de les carreteres s’encarregui de substituir els senyals espanyats o antiquats. 

A més a més, durant la passada legislatura s’incorporaren centenars de senyals i avisos precisament de 
ciclistes i, per tant, és quelcom que ja se va fer, se fa i se continua fent.  

Fa notar que no li sembla malament la moció en la manera que se planteja però no creu que sigui adequat 
votar a favor d’una cosa que ja se va fer, que ja se fa i que se continuarà fent perquè resultaria injust per a 
les persones que hi feien feina i per a les persones que actualment hi fan feina. 

Per això, el Grup Popular no votarà a favor del punt quart perquè, en primer lloc, demostra una gran 
desconeixement del funcionament del Departament i observa que, abans de presentar una moció, s’han 
d’interessar pel funcionament del Departament a què fa referència. 

Quant al tercer punt d’acord, opina que és un error monumental plantejar la creació de partides exclusives 
per a millorar del tema del ciclisme ja que qualsevol millora que se facin a les carreteres, sobretot arran 
del funcionament de la Comissió de Seguretat Vial, se fa sempre seguint criteris que redundin en la 
seguretat dels ciclistes. 

Així doncs, qualsevol partida de manteniment i d’inversió del pressupost de Carreteres ja preveu el tema 
de seguretat dels ciclistes i, per tant, al seu Grup li sembla que és molt negatiu que s’incorporin partides 
segregades específiques ja que, precisament, en resultarà perjudicada la feina global de manteniment de 
les carreteres. Insisteix a dir que el més important és que, en qualsevol actuació que se faci, se tenguin en 
compte els ciclistes i la seva seguretat. 

Per concloure, proposa que se canviï la redacció del primer punt d’acord en el sentit que, en lloc de crear 
una nova pàgina web, digui se millori la pàgina web actual i anuncia que votaran a favor del segon punt 
d’acord –tot i que és quelcom que ja se fa però és important incrementar la neteja de vorals– i que votaran 
en contra dels punts tercer i quart. 

La Sra. GARRIDO (consellera executiva de Territori i Infraestructures) recorda que la Sra. Serra ha 
començat la seva intervenció fent un prec demanant al President que intercedís perquè se li tengui 
respecte als consellers de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. 

Ara ella li formularà un prec a la Sra. Serra. Li demana que els dos consellers de Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía facin una reflexió concreta i que passin pels departaments a veure quina feina fan perquè 
considera que aquesta moció és una falta absoluta de respecte no ja als polítics sinó als tècnics i 
professionals que fan feina al departament de Carreteres, al departament d’Esports i al departament de 
Modenització del Consell de Mallorca. 
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Aquesta moció, com bé ha dit el Sr. Rovira, denota un desconeixement absolut del que fa el Consell de 
Mallorca que clarament pot dir que la fa empegueir, sense que això s’entengui com una falta de respecte 
amb Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. 

Recalca que, a més a més, els consellers de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía tenen, en tot moment, 
les portes obertes per anar al Departament de Territori i Infraestructures –i a qualsevol altre– per veure la 
feina que s’hi fa. 

Fa notar que, quan va llegir la moció per primera vegada, hi va intuir la seva bona voluntat i la 
preocupació pels cicloturistes i ciclistes locals però, ara bé, malgrat que tenen aquesta preocupació, no 
han intentat bussejar una mica en la pàgina web per comprovar el que fa el Consell de Mallorca. 

Cert és que hi ha una Comissió de Seguretat Vial i precisament ha estat aquesta comissió la que ha 
aprovat un vídeo, fet pel departament d’Esports del Consell de Mallorca, que s’exhibeix a les escoles i on 
se mostra com han d’actuar els nins quan van pel carrer en bicicleta (com han de dur el casc posat, a quins 
senyals han de fer cas i de quina manera, etc.). 

També hi ha un vídeo que s’exhibeix a professionals i ciclistes adults, igualment fet pel departament 
d’Esports del Consell de Mallorca, així com tríptics i cartells grans que se reparteixen a les escoles, als 
clubs ciclistes professionals i a tots els hotels. Uns tríptics i cartells, editats en 4 idiomes, en els quals 
consten, expressament, els senyals de trànsit, com s’han de respectar i com funcionen.  

Hi ha més de 500 senyals de trànsit instal· lats a les carreteres de Mallorca i, a més a més, hi ha un senyal 
concret –aprovat per la Comissió de Seguretat Vial i que no existeix enlloc més d’Espanya– que indica 
que s’ha de deixar 1,5 m de distància amb els ciclistes. 

Remarca que totes i cadascuna de les actuacions que fa el Consell de Mallorca tenen en compte els 
ciclistes, o bé per ampliar vorals quan és possible o bé per asfaltar amb un asfalt que sigui més adherent 
per evitar caigudes.  

Pel que fa a la neteja de les carreteres, recorda que hi ha vigents 8 contractes de manteniment, un 
contracte per cadascuna de les 8 zones en què se divideix la xarxa viària de Mallorca, a més dels dos 
contractes corresponents als dos eixos. Aquests contractes inclouen la neteja de carreteres, autopistes i 
autovies. 

Afegeix que, d’altra banda, per al pressupost de l’any que ve es preveu destinar 200.000 € per comprar 
una agranadora per als vorals però no perquè estiguin tant bruts com diu la moció (en llegir-la, pareix que 
Mallorca té abocadors en lloc de carreteres). 

Refusa que les carreteres de Mallorca no estiguin ben mantengudes i, de fet, assegura que la nostra xarxa 
viària és una de les de més qualitat d’Espanya i bastant més qualitat que les carreteres de la resta 
d’Europa. 

Tot això ho hauria de tenir el compte el Grup Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía i no fer afirmacions 
irresponsables, com les d’aquesta moció que insisteix que no són una falta de respecte als polítics sinó 
una falta de respecte als professionals que dediquen moltes hores perquè les carreteres estiguin en l’estat 
en què estan i, finalment, anuncia que votaran en contra de la moció. 

La Sra. SERRA s’adreça al Sr. Amengual per dir-li, amb relació al seu comentari sobre el punt quart de la 
moció, que Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía s’ha reunit tant la federació com amb una part del 
col· lectiu de ciclistes que els han dit quines eren les mancances que hi havia. 

A continuació es dirigeix al Sr. Rovira i li diu que l’experiència és un grau (el Sr. Rovira ha fet feina al 
departament de Carreteres i els duu avantatge) i que accepta la votació separada dels quatre punts de la 
moció, atès que ha anunciat que el PP votaria a favor dels dos primers i en contra dels dos darrers. 

Així mateix mostra el seu acord amb la proposta d’ampliar els continguts de la pàgina web, si és que ja 
existeix, i puntualitza que tots els aspectes que han exposat responen a demandes de la gent que utilitza 
les carreteres. 

Per acabar, li comenta a la Sra. Garrido que ella mai no li falta al respecte a ningú i, de fet, sempre és molt 
respectuosa i que quan presenta una moció no és ni per anar en contra dels polítics ni dels tècnics sinó per 
mirar pel bé dels ciutadans i, si els ciutadans els han fet arribar unes inquietuds, les han intentat traslladar 
al Ple i nega, rotundament, que s’hagi produït una falta de respecte, encara que veu que això no és 
recíproc.  
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El Sr. AMENGUAL anuncia que, després dels aclariments de la Sra. Serra, el sentit del vot del seu Grup 
serà el següent: a favor del primer punt d’acord, si en lloc de proposar la creació d’una nova, proposen 
que se millori la web existent; a favor del segon punt d’acord i s’abstendran en els punts tercer i quart 
perquè considera que no s’han acabat d’explicar bé. 

El Sr. ROVIRA reconeix que és cert que l’experiència és un grau i reitera que veu una bona voluntat en la 
moció però hi ha coses que, encara que estiguin fetes amb bona intenció, costa molt votar-les a favor quan 
se sap que ja s’estan fent i, a més a més, quan el plantejament de la moció és com si no s’estiguessin fent. 

Refusa que se digui que s’ha de posar en marxa un pla per a l’actualització dels senyals viaris, que és una 
cosa que fa el Consell de Mallorca en el seu dia a dia, sobretot quan la passada legislatura –com ha dit la 
Sra. Garrido– se varen incorporar senyals que no existeixen enlloc més d’Espanya, que se va fer de forma 
massiva i basta passejar-se per les carreteres per comprovar-ho. 

Aleshores, votar a favor del quart punt de la moció, que pareix molt positiu, entén que equivaldria a 
reconèixer que no s’hi ha fet res durant els darrers anys i se nega a votar-hi a favor atès que l’acord 
implica un gran desconeixement de coses que ja s’han fet o que s’estan fent. 

D’altra banda i amb tot el respecte, dubta que qualcú hagi pogut dir que falten senyals perquè, 
precisament, les carreteres estan plagades de senyals advertint que s’ha de mantenir una distància de 
seguretat mínima d’1,5 m entre els vehicles i els ciclistes. Una altra cosa distinta és que la gent no vegi els 
senyals, no els vulgui veure, no hi facin cas. 

Anuncia que votaran a favor dels punts primer i segon, malgrat que són coses que ja se fan perquè creuen 
que no fa mal abundar-hi i perquè ha quedat clar que sempre és possible netejar més i millorar i encarat 
que la pàgina web ja contengui un apartat sobre carreteres, que l’actual equip de govern ha destacant fent-
li un enllaç directe en la pàgina d’inici. 

En canvi, no poden estar d’acord amb els punts tercer i quart. Votar-hi a favor li suposaria al Grup 
Popular reconèixer quelcom que no creu s’hagi de reconèixer i que és que no s’hi ha fet un esforç 
suficient durant els darrers anys en matèria de ciclisme. 

Fa avinent que sempre tot es pot millorar i sempre s’hi poden destinar més doblers, però els recursos són 
limitats i s’han prioritzar. Canviar la denominació d’una partida no farà que les carreteres siguin més 
segures ni que els ciclistes puguin circular més tranquils. El que fa falta és que les actuacions que se facin 
siguin les adequades i, en aquest sentit, pensen que ni el punt tercer ni el punt quart de la moció no 
mereixen el vot a favor del Grup Popular. 

La Sra. GARRIDO assenyala que la Sra. Serra diu que la moció respon a una demanda de la gent. 

Al respecte es planteja que, atès que el seu partit es diu Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, potser els 
ciutadans només els van a veure a ells ja que aquesta demanda no la fa la gent al Consell de Mallorca. 

De fet, les federacions que tenen a veure amb les carreteres (les de ciclisme, triatló, atletisme, etc.) han 
donat l’enhorabona al Consell de Mallorca per l’estat en què estan les carreteres. 

Així mateix, els majoristes de viatges (un d’alemany, que mou més de 50.000 ciclistes anuals a Mallorca, 
i dos de mallorquins) els han donat l’enhorabona per l’estat de conservació i neteja de les carreteres de 
Mallorca. 

Per tant, convida la Sra. Serra que li dugui les persones que li han traslladat aquesta demanda concreta 
sobre aquesta nova necessitat (“el ciclisme”) i adverteix que, el fet que una persona demani una cosa, no 
vol dir que la ciutadania en general demani aquesta cosa perquè, com ja ha dit el Sr. Rovira, s’estan fent 
moltes actuacions en matèria de carreteres i basta fer una volta per la península per veure que les 
carreteres d’allà no estan com les d’aquí ni estan adequades al nou ús “el ciclisme” com hi estan les 
nostres. 

Les nostres carreteres s’hi estan adequant des de fa anys. La feina es va començar la legislatura passada, 
s’hi continua fent feina i s’hi fa un esforç ingent, per part de tots els tècnics però, en canvi, Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía no és la primera vegada que duu a Ple una moció perquè qualcú –una persona 
concreta– els ha dit qualque cosa. 

Per això, li reclama a Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía seriositat i respecte perquè les actuacions que 
han exposat el Sr. Rovira i ella mateixa consten en la pàgina web del Consell de Mallorca i no cal anar 
més lluny, basta amb bussejar-hi un poc per trobar tota aquesta informació i sabran com fa feina el 
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Consell de Mallorca, com se mantenen les carreteres, com se fan netes, quines actuacions hi ha previstes, 
quines actuacions s’han fetes i sabrà tot el que necessiti saber, cosa que no s’ha preocupat de fer abans de 
presentar aquesta moció. 

Sotmesos els punts núm. 1 i 2 de la proposta a votació, es rebutgen per quinze vots a 
favor (PP, El Pi-Proposta per les Illes i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía), devuit 
vots en contra (PSOE, MÉS per Mallorca i Podem Mallorca) i cap abstenció. 

Sotmesos els punts núm. 3 i 4 de la proposta a votació, es rebutgen per dos vots a favor 
(Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía), vint-i-vuit vots en contra (PP, PSOE, MÉS per 
Mallorca i Podem Mallorca) i tres abstencions (El Pi-Proposta per les Illes). 
 
PUNT 34. MOCIÓ QUE PRESENTA EL PI-PROPOSTA PER LES ILLES 
BALEARS DEL CONSELL DE MALLORCA SOBRE TRASPÀS DE 
COMPETÈNCIES. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 

ANTECEDENTS 

De conformitat al que determina la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de 
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, la formació El Pi – PROPOSTA PER LES 
ILLES BALEARS ve defensant i reclamant davant les institucions illenques actuacions 
que ens encaminin cap a un Consell Insular de Mallorca amb major capacitat de decisió 
i de gestió, amb un augment de quotes d’autogovern. Més decisió, més gestió i més 
autogovern que han de tenir com objectiu oferir i gestionar serveis públics de manera 
més eficient, eficaç i propera a la gent. Entenem que aquesta és la forma adient per 
revalorar el paper de la institució que representam, de fer valer la utilitat, la capacitat i 
l’autonomia que tristament va perdre davant la societat en passades legislatures. 

Reclamar les competències que l’Estatut d’Autonomia atorga al Consell de Mallorca 
s’ha convertit per El Pi en una de les nostres prioritats i creiem, volem, que també ho ha 
de ser d’aquesta institució. 

En aquest sentit en el passat Debat de l’Estat de l’Autonomia, El Pi – PROPOSTA PER 
LES ILLES presentà al Parlament la següent proposta, que després d’una transacció fou 
aprovada per unanimitat: 

“El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les illes Balears a complir les 

obligacions legals amb els Consells Insulars com és el traspàs de competències en 

ordenació i promoció turística, en serveis socials i assistència social per evitar 

duplicitats i en transport terrestre al Consell de Mallorca, així com les pertinents al 

Consell de Menorca, Eivissa i Formentera, e atenció a l’article 70 de l’Estatut 

d’Autonomia de forma consensuada al llarg de la legislatura incloent la partida per 

començar a pagar les bestretes en els comptes de 2017 segons la Disposició Addicional 

Segona de la Llei de Finançament dels Consells Insulars”. 

A la Sessió Plenària del Consell Insular de Mallorca del mes de setembre de 2015, fa 
més d’UN ANY, el grup de consellers d’El Pi – PROPOSTA PER LES ILLES 
BALEARS presentà una moció que fou aprovada per tots els grups que conformen 
aquest plenari, menys el Partit Popular, que s’abstingué, adoptant el següent Acord: 
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1. El Consell de Mallorca insta al Govern de les Illes Balears a realitzar el 
traspàs competencial en turisme abans de la temporada 2017. 

2. El Consell de Mallorca insta al Govern de les Illes Balears a que aquest 
traspàs estigui dotat econòmicament d’una manera suficient. 

Estam enllestint la temporada estival 2016, ha transcorregut un any i res s’ha fet a 
l’efecte de complir aquest acord del plenari. Dins aquests darrers 12 mesos s’ha aprovat 
la implantació d’un impost turístic sostenible -que ara s’ha de gestionar-, s’ha viscut una 
de les millors temporades turístiques o la millor –per ventura-, s’ha viscut en els mesos 
de juliol i agost una sensació de saturació turística... Però no s’ha donat cap passa pel 
traspàs de la competència d’ordenació i promoció del Turisme.  

Ni ha d’haver més de traspassos competencials, al mes de març d’enguany presentàrem 
una Moció relativa al traspàs de la competència del transport terrestre i al Parlament 
hem reclamat la de serveis socials i assistència social, per evitar duplicitats existents a 
dia d’avui; però la primera, la més necessària i important es la del Turisme i per això 
presentàrem la reclamació tot just iniciada la legislatura i ho reiteram tot just un any 
després. 

La redacció de l’Estatut no ofereix cap tipus de dubte, ara bé els governs autonòmics de 
diferents colors polítics s’han succeït i cap d’ells ha abordat el mandat de la màxima llei 
autonòmica. Ara tenim un acord unànime de la Cambra Balear, aquest traspàs ha de ser 
per a totes les formacions polítiques una prioritat.  

Per això proposam els següents 

ACORDS 

1. El Ple del Consell Insular de Mallorca, de conformitat a l’acord pres pel 
Parlament de les illes Balears, insta al Govern de les Illes Balears a realitzar el 
traspàs competencial d’ordenació i promoció del turisme abans de la propera 
temporada. 

2. El Ple del Consell Insular de Mallorca insta al Govern de les Illes Balears a que 
aquest traspàs competencial estigui dotat econòmicament d’una manera suficient 
i adient per a cobrir les necessitats d’ordenació i promoció del Turisme de 
Mallorca.  

 
Es troben absents: Serra Garcías i Jurado Seguí. 

El Sr. AMENGUAL (El Pi-Proposta per les Illes) ressalta que El Pi-Proposta per les Illes defensa moltes 
coses però n’hi ha dues en concret en què incideixen més durant el darrer any. 

Una d’elles és que, des del primer dia, defensen un major autogovern per a aquesta institució i defensen 
també que la principal indústria d’aquesta terra, el motor econòmic d’aquest petit país –el turisme– sigui 
una competència pròpia del Consell de Mallorca. 

Fa notar que no és una curolla d’El Pi-Proposta per les Illes sinó que compta amb el suport normatiu de 
l’article 70 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears que determina, com a competències pròpies, 
l’ordenació i promoció turística d’aquesta terra. 

En el mes de setembre de l’any 2015, tot just haver començat la legislatura, una de les primeres mocions 
de pes que presentà el seu Grup va ser en aquest sentit. Aquella moció demanava el traspàs de les 
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competència d’ordenació i promoció turística del Govern de les Illes Balears al Consell de Mallorca i hi 
votaren a favor tots els grups que conformen aquest Ple excepte el Partit Popular que s’hi va abstenir. 

Doncs bé, ja ha passat un any. S’ha aprovat un impost turístic sostenible; hi ha hagut la que s’està 
denominant, per molta gent, la millor temporada turística de la història; hi ha hagut una sensació de 
saturació, sobretot durant juliol i agost però, en canvi, no s’ha fet cap passa ni una encaminada al traspàs 
d’aquestes competències del Govern de les Illes Balears al Consell de Mallorca. 

Durant el darrer Debat de l’Estat de l’Autonomia, els companys d’El Pi-Proposta per les Illes al 
Parlament de les Illes Balears presentaren una proposta que va ser aprovada per unanimitat de tots els 
grups polítics d’aquella cambra –després d’unes petites transaccions–, proposta que obligava a complir 
les obligacions legals amb els consells insulars i, sobretot, el traspàs de competències fent menció 
especial a ordenació i promoció turística. 

Ara, transcorregut un any, tornen a presentar aquesta moció per demanar, una altra vegada, al Ple que 
insti, de conformitat amb l’acord pres pel Parlament de les Illes Balears, el Govern de les Illes Balears a 
realitzar el traspàs competencial d’ordenació i promoció turística abans de la propera temporada turística. 

Alhora demanen que s’insti el Govern de les Illes Balears que aquest traspàs competencial estigui dotat 
econòmicament d’una manera suficient i adient per cobrir les necessitats d’ordenació i promoció del 
turisme a aquesta terra. 

Els podran qualificar de reiteratius o pesats però troben que és un dels aspectes més importants que s’han 
de dur a terme durant aquesta legislatura i consideren que s’hi ha de posar fil a l’agulla d’una vegada per 
totes i, segons els consta, de moment ni tan sols no s’ha convocat la Comissió Mixta per tirar endavant el 
traspàs de competència d’ordenació i promoció del turisme de Mallorca. 

El Sr. PONS (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) intervé per anunciar que el seu Grup votarà a favor 
d’aquesta moció. 

Aprofita per recordar la iniciativa presentada per Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía el mes passat per 
tal de dur a terme les mocions aprovades pel Ple del Consell de Mallorca ja que el tema que avui debaten 
se va aprovar fa un any i ja és ben hora que s’acompleixi l’acord pres. 

La Sra. ROIG (PP) exposa que, com bé ha dit el Sr. Amengual, fa més d’un any (un any i un mes) que 
grup El Pi-Proposta per les Illes va presentar una moció en el mateix sentit que la presenta avui. 

En un any i un mes han passat moltes coses i altres coses que havien de passar no han passat. No ha 
passat el compromís de l’equip de govern que deia que a final d’aquesta temporada turística ja hauria 
iniciat les negociacions per fer efectiu el traspàs d’aquestes competències.  

En canvi, sí que ha passat l’aprovació del pressupost de 2016 d’aquesta institució amb molt més recursos 
que el 2015 (29 M€ més) que han permès reforçar el capítol 1 –quant a estructura organitzativa del 
Consell de Mallorca–, han permès a l’equip de govern, a nivell pressupostari, encomanar molts estudis i 
treballs tècnics i han permès també consignar una partida important per a promoció turística, és a dir, per 
començar a exercir la competència en promoció turística sense tenir-la transferida. 

Així han vist com el conseller executiu d’Economia i Hisenda no només ha fet informació turística durant 
aquest any sinó que ha anat a fires turístiques a promocionar la marca Mallorca. Recentment, el passat 
mes d’agost, la directora insular, acompanyada d’un tècnic i de dos regidors d’ajuntaments, va anar a una 
fira al Regne Unit a promocionar el turisme ornitològic. 

Per tant, veu que estan fent feina en matèria de promoció turística però sense tenir transferida la 
competència. 

El que preocupa al Partit Popular és que saben que de cara al pressupost de 2017 s’haurà de fer efectiva la 
liquidació de la Llei de finançament de 2015, la qual cosa li pot suposar al Consell de Mallorca entre 4 o 
5 milions d’euros més de liquidació. A més a més, hi haurà una millora de finançament ja que, via Llei de 
finançament, ja ha anunciat la consellera un increment ingressos i, per tant, el Consell de Mallorca tendrà 
més doblers. 

Amb tot, se corre el perill que passi allò que ja va passar, és a dir, que com que hi ha doblers, se’n 
destinin a promoció turística exercint la competència en paral· lel amb la Comunitat Autònoma però no 
s’iniciïn els tràmits per transferir-la. 
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Iniciar aquestes negociacions és un procés complicat i difícil que necessita assolir el consens dels quatre 
consells insulars i la Comunitat Autònoma, per la qual cosa resulta més fàcil gastar els doblers –donat que 
n’hi ha– enlloc d’asseure’s a veure què li toca a cadascú. 

També han vist que s’ha aprovat un impost turístic (una ecotaxa) sense comptar amb la participació o 
opinió del Consell de Mallorca i, fins i tot, de moment no s’ha vist cap dobler d’aquest impost turístic. En 
la Comissió que ha distribuir aquests fons, el Consell de Mallorca hi té una veu entre 30, és a dir, que tant 
és anar-hi com no perquè el repartiment se farà així com trobin els altres. El Govern de les Illes Balears és 
qui estableix el nou impost però la Sra. Camargo, que és qui comanda a l’ombra, està anunciant que vol 
incrementar aquest impost. 

Fa notar que li hauria agradat intervenir després de conèixer que pensa Podem Mallorca amb relació a 
aquesta transferència. Destaca que és important saber si Podem Illes Balears donarà suport a aquest 
traspàs competencial als consells insulars. 

De moment, sí que sap quina n’és l’opinió de MÉS per Mallorca atès que el president del Consell de 
Mallorca ja va anunciar, durant els actes de la Diada de Mallorca, que volia més competències i, si 
realment és així, li demana a l’equip de govern que s’assegui a parlar-ne amb el Govern de les Illes 
Balears i faci la feina que pertoca. 

Assenyala que hi ha un tema molt important: que la competència estigui suficientment dotada. Recorda 
que segons el Decret de traspàs aprovat el 2015, per a 2017 li correspondrien al Consell de Mallorca més 
de 6 M€, quantia que no era suficient. Per això, és del tot important saber de quants doblers estan parlant 
només per a promoció turística. 

Dit tot això i pels arguments que ha exposat, anuncia que el Partit Popular votarà a favor d’aquesta moció 
presentada pel grup El Pi-Proposta per les Illes. 

El Sr. BONET (conseller executiu d’Economia i Hisenda) comença la intervenció dient-li al Sr. 
Amengual que l’equip de govern actual va arribar al Consell de Mallorca amb molta il· lusió i, fent servir 
les paraules de Miquel Martí i Pol, diu que tot estava per fer i tot era possible en aquesta casa. 

Ara bé, no tot és tan senzill. Cert que tot estava per fer i que tot era possible però, de vegades, la realitat 
passa per damunt dels desitjos. 

Nega, a continuació, que no s’hi hagi fet cap passa tot i que entén que la realitat, de vegades, ve matisada 
per segons qui la descrigui, qui la conti o el que interessa que s’entengui. La realitat, emperò, és que s’hi 
han fet passes: s’han iniciat converses, de les quals han informat al Ple en distintes ocasions, i s’ha fet 
política turística, raó per la qual pensa que no se pot dir que s’ha fet promoció turística sense tenir-ne la 
competència ja que, si fos així, no ho haurien pogut fer. 

Recalca que s’ha fet política turística perquè, des del primer dia, ha defensat que el Consell de Mallorca ja 
té competències en matèria de política turística. Tenir competències en turisme no és sinònim de tenir 
competències en promoció turística i una competència com és informació turística, en una societat com 
l’actual, dóna marge per fer-hi moltes coses. 

El que s’ha fet és informació turística en destí –ja se feia la legislatura passada, enviant informadors 
turístics i directors insulars a les fires de promoció turística– donant suport a l’Agència de Turisme de les 
Illes Balears. Reconeix que és cert que s’ha presentat algun producte turístic treballat aquí però des de 
l’òptica de la promoció econòmica local, que també és una competència d’aquesta institució. 

A més a més, s’ha col·laborat amb els ajuntaments en la promoció de productes locals com era, per 
exemple, tot el tema del birdwatching (observació d’aus). Això és política turística que se pot fer dins el 
marc competencial del Consell de Mallorca just amb un poc d’imaginació, ganes de fer feina i una mica 
de pressupost. En aquest sentit pensa que s’ha de fet molt sense trepitjar les competències del Govern de 
les Illes Balears perquè, en realitat, el que s’ha fet és col· laborar-hi. 

Pel que fa a l’impost turístic i abans d’entrar en el bessó de la moció, matisa que el Consell de Mallorca 
no compta amb cap euro de l’impost turístic com tampoc no en té cap, per a cap projecte, ni el Govern de 
les Illes Balears ni els ajuntaments ni cap altre membre de la Comissió. El tema està pendent que aquest 
mes se presentin els projectes i s’hi està treballant, des de distints departaments, per presentar projectes a 
la Comissió d’Impuls del Turisme Sostenible. 
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Entrant en el tema que els ocupa, en defesa de la feina del Govern de les Illes Balears i del Consell de 
Mallorca, ha de dir que n’han parlat i s’hi ha avançat més del que se pugui deduir de la manca de 
concreció actual, la qual reconeix. 

Assegura que hi ha bona sintonia amb la Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme i treballen 
conjuntament per tal de definir, de forma clara, les funcions que ha de tenir cada una de les 
administracions quan s’arribi al moment de la transferència de les competències per evitar, precisament, 
les tan injuriades duplicitats.  

Ha de quedar clara la feina que fa cadascuna de les administracions i amb això s’està treballant perquè 
resulta evident que el Govern de les Illes Balears haurà de seguir mantenint una part d’allò que ara es 
denomina “promoció turística” anant junts, per una qüestió d’economia, a les fires turístiques però també 
està clar que cada illa ha de tenir capacitat per treballar la seva marca turística, com està fent Eivissa, i 
capacitat per treballar amb els seus ajuntaments en els productes turístics que interessin en el futur. 

Ara bé, es reafirma en la idea que no en poden estar satisfets, com va dir en el Ple passat. Així mateix, cal 
recordar que dia 3 d’octubre d’enguany, la presidenta del Govern de les Illes Balears i els presidents dels 
consells insulars varen matisar la data d’1 de gener de 2017 –que s’havia aprovat en una anterior 
Conferència de Presidents– dient que se transferiria la competència de promoció turística durant el decurs 
de 2017. 

Després d’aquella primera conferència, el Consell de Mallorca va reclamar la convocatòria de la 
Comissió Mixta de Transferències i adverteix que hi hauran d’insistir. 

Amb tot això es demostra que sí que s’hi han fet algunes passes i fa avinent que manté intacta la 
confiança en els presidents dels consells insulars i la presidenta del Govern de les Illes Balears, que s’ha 
compromès que dins l’any 2017 se transferirà aquesta competència. 

Val a dir que la passada legislatura es va començar a parlar de la transferència de la competència de 
turisme dia 4 de desembre de 2013, quan la Comissió Mixta va constituir les ponències corresponents per 
transferir promoció turística i el Consell de Mallorca hi va començar a participar.  

Això sí, la Comissió Mixta va aprovar l’acord dia 9 de març de 2015 (això demostra que el tema necessita 
d’un procés llarg de tramitació), un acord que Eivissa va acceptar però no ho va fer cap altre consell 
insular i, per tant, dóna la benvinguda al canvi d’opinió del Grup Popular al Consell de Mallorca. 

Aprofita l’avinentesa per dir que pensa que aquest acord s’haurà de revisar perquè no el poden aprovar 
íntegrament i fa notar que la Sra. Roig recordava alguns dels temes fonamentals per entendre que no es 
pot acceptar l’acord íntegrament. Creu que el traspàs de promoció turística haurà de ser un traspàs 
asimètric i d’aplicació variable segons la realitat de cadascuna de les illes.  

Comenta que, pels arguments exposats, considera adequada la moció i creu que se podria aprovar fent-hi 
alguns matisos com ara són que en el punt primer se faci referència a totes les competències pendents i a 
la necessària calendarització, tot puntualitzant que promoció turística s’ha de fer dins el primer semestre. 

També exclouria ordenació turística que, en el calendari que actualment està aprovat, està prevista per a 
dia 1 de gener de 2019, tot i que pensa que se podria avançar però això ho hauria d’acordar una posterior 
Conferència de Presidents i, per acabar, assenyala que en el punt segon de la moció també inclouria una 
referència a una adequada dotació de personal. 

El Sr. AMENGUAL agraeix, en primer lloc, el suport anunciat de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. 
També agraeix el suport del Partit Popular, encara que fa notar que no entén els motius pels quals l’any 
passat s’hi abstengueren i enguany hi votaran a favor. 

A continuació s’adreça al Sr. Bonet i li diu que, recollint les seves paraules, reconeix que està bé que 
s’hagin iniciat les converses però, si li ho permet i fent una metàfora dins el festeig, ja és ben hora de 
demanar entrada: estaria bé que un dia cridàs el Govern de les Illes Balears i exigir-li que posi data perquè 
es reuneixi la Comissió Mixta de Transferències per tractar el traspàs d’ordenació i promoció del turisme. 

Està bé l’al· lusió poètica a Miquel Martí i Pol però si l’equip de govern vol, a part de fer poesia, pot fer 
feina per aconseguir un Consell de Mallorca fort i actiu que pugui tenir la responsabilitat que volen que 
tengui tots els que hi creuen i això passa per fer efectiu aquest traspàs competencial d’una vegada per 
totes. 
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Reconeix la importància de la informació turística –que el Sr. Bonet els ha explicat tot i que no era el 
motiu de la moció– però també crea una duplicitat o embull perquè, malgrat que és una competència del 
Consell de Mallorca, el Govern de les Illes Balears també informa i fa promoció quan la informació i la 
promoció turístiques haurien de ser del Consell de Mallorca i, posteriorment, també l’ordenació turística. 

Recapitula per aclarir les transaccions proposades i fa notar que ha entès que el Sr. Bonet havia fet 
referència a uns terminis. 

Quant a promoció turística, ha parlat del primer semestre de 2017, que més o manco va en la línia de la 
moció i hi estarien completament d’acord. Pel que fa a ordenació turística, parlava d’1 de gener de 2019, 
data marcada per la Conferència de Presidents però el Consell de Mallorca podria exigir que fos dia 1 de 
gener de 2018, és a dir, malgrat que la Conferència de Presidents fixi l’1 de gener de 2019, s’hauria 
d’intentar que se transferís la competència dins el 2018. I, ja que hi són, afegir-hi també que se convoqui 
la Comissió Mixta, d’una vegada per totes, en un termini màxim de 2 mesos comptadors des de 
l’aprovació d’aquesta moció. 

Amb relació a la transacció proposada per al segon punt d’acord, indica que li sembla perfecte que, dins 
les necessitats a haver de cobrir, se faci un especial esment al personal per exercir aquesta competència. 

La Sra. ROIG observa que, atès que el Sr. Amengual no ha entès els seus arguments, els hi explicarà 
breument. 

La situació del Consell de Mallorca l’any 2013 era que tenia un pressupost de 300 M€, un deute amb 
entitats financeres de 300 M€, un deute de la Comunitat Autònoma de 300 M€ i cap doblers a caixa per 
pagar proveïdors. Era una situació molt complicada i resultava molt arriscat, quan s’inicià el procés, 
assumir més competències si ni tan sols no hi havia doblers per pagar els contractes de manteniment de 
carreteres. 

Com bé ha dit el Sr. Bonet, va ser un procés complicat que va durar més d’un any. La primera Comissió 
Mixta va quedar dissolta per no arribar a acords i se va haver de tornar a convocar de bell nou perquè, per 
llei, el procés de traspàs ha de ser breu. 

D’altra banda, la situació del Consell de Mallorca l’any 2016 és que compta amb un pressupost d’uns 30 
o 40 M€ més que el 2013, un deute amb entitats financeres de 125 M€, un deute de la Comunitat 
Autònoma de 125 M€ i una situació econòmica d’uns 80 M€ a caixa. 

El 2016 han arribat més recursos que els han destinat a promoció turística encara que el Sr. Bonet intenti 
fer veure que no promocionen turisme sinó producte local i que se fa informació turística. També volen 
potenciar la Fundació Mallorca Turisme, la qual cosa faran amb recursos propis d’aquesta institució i, si 
no en tenen, ho continuaran fent igual. Per això, el Grup Popular pensa que la Comunitat Autònoma 
hauria de transferir directament els doblers ja que el Consell de Mallorca exercirà la competència 
igualment, tengui o no els doblers. 

Recorda que això mateix va passar durant la legislatura de la Sra. Armengol, que era la presidenta del 
Consell de Mallorca i signava convenis amb el Sr. Antich perquè li enviàs doblers i exercia la promoció 
turística pel seu compte però ara, amb la nova llei, aquests convenis no se poden signar. 

Ressalta que d’aquestes raons neix el canvi del Partit Popular. La situació actual és totalment distinta, hi 
ha molts doblers per reforçar el capítol de personal, hi ha molts doblers per destinar a la promoció 
turística i, per tant, consideren que ara és el moment adequat i oportú per transferir-la i assenyala que 
espera que aquestes explicacions hagin servit perquè el Sr. Amengual entengui la postura del Grup 
Popular. 

Per acabar, li fa notar al Sr. Bonet que espera que, en el seu moment, els expliqui com volen dur a terme 
aquest traspàs asimètric per variables que ha esmentat però, ara per ara, considera l’any 2017 partien 
d’una quantitat de 6 M€ i suposa que, amb aquestes variables, intentaran millorar el finançament del 
Consell de Mallorca en matèria de promoció turística. 

El Sr. BONET dirigint-se a la Sra. Roig, li diu que entén que vol dir que el Consell de Mallorca està ara 
millor financerament per rebre les competències però li adverteix que el Govern de les Illes Balears no hi 
està. Gairebé se pot dir que el Govern de les Illes Balears està pitjor ara, la qual cosa encara dificulta més 
arribar-hi a un acord econòmic. 
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Per això apunta la possibilitat de fer-ho d’una manera variable perquè vol les competències i no vol que, 
amb l’excusa dels doblers, vagin enredant fins a final de legislatura atès que el Consell de Mallorca sí té 
capacitat financera per fer coses i s’hi podria arribar a un acord. 

Refusa, per altra banda, que la Sra. Roig digui que no sap què és un traspàs asimètric perquè el PP ho va 
fer l’any 2015 donant les competències de promoció turística a Eivissa i als altres consells insulars no. 
Això és fer-ho de manera asimètrica, com moltes altres competències asimètriques que té aquesta 
institució. 

Si Menorca no vol les competències o Formentera vol demanar més doblers, no han de ser obstacles per 
impedir que el Consell de Mallorca rebi, si vol, les competències de promoció turística. Aquest és el sentit 
que entén per fer-ho de forma asimètrica, com va fer el PP acceptant que Eivissa en tengués les 
competències i la resta de consells insulars no, continuant amb la bolla de l’asimetria que se va menjant el 
Consell de Mallorca des de fa anys. 

Ara la prioritat són les competències però amb una dotació adequada però, si per tenir una dotació 
adequada cal ser flexibles, doncs ho seran perquè la institució està sanejada, la qual cosa ha dit la Sra. 
Roig al començament de la seva primera intervenció en dir que Consell de Mallorca ara està preparat per 
rebre les competències donat que té més capacitat econòmica i és cert. 

Al respecte assenyala que ha negat mai aquesta situació i, de fet, avui s’ha fet una amortització de 13 M€ 
que encara li confereix al Consell de Mallorca més marge de maniobra. 

És veritat que se varen fer convenis que permeteren fer feina en col·laboració amb l’ATB. Se’n varen fer 
en la legislatura 2007-2011, se’n varen fer la legislatura passada –encara que no amb el Consell de 
Mallorca– i se n’han fets aquesta legislatura una vegada més i, curiosament, amb major quantia per a 
alguna de les altres illes o amb una quantitat idèntica a totes les illes per tal de fer feina en col·laboració 
entre ambdues administracions. 

Així doncs, tots els consells insulars, baldament no tenguin promoció turística, estan fent promoció 
turística a través d’aquests convenis excepte el Consell de Mallorca que, segons el Partit Popular, no hi ha 
de fer res i així va tot. 

Opina que el PP va errat i el Consell de Mallorca, a partir de les competències que ostenta, ha de fer tota 
la feina que pugui amb els ajuntaments i ha de col·laborar amb l’ATB però, tot i això, recalca que volen 
la competència perquè no hi hagi embulls, com deia el Sr. Amengual. 

Per acabar, recorda que abans de constituir la Comissió Mixta s’hi ha de fer una feina prèvia tot i que, per 
ventura, ja és ben hora que se constitueix aquesta comissió i, per tant, estan d’acord a donar-hi un impuls i 
assenyala que l’equip de govern accepta els matisos fets pels Sr. Amengual però, donat que el calendari 
d’ordenació turística està aprovat que sigui dia 1 de gener de 2019, potser s’hi podria incloure un punt 
dient que s’iniciaran les converses per avançar la transferència en matèria d’ordenació turística, que 
també acceptarien, però deixant-ho així, creu s’embullaria el punt d’acord i tal vegada els haurien de 
tornar a llegir per veure quina n’és la redacció definitiva. 

El Sr. AMENGUAL intervé per concretar les transaccions i així el primer punt quedaria que promoció 
turística se faria durant el primer semestre de 2016 –proposta que formula l’equip de govern–, ordenació 
turística se deixaria la data de 2019 sense incloure-hi el matís fet per no embullar l’acord i fer-hi una 
menció específica al personal. 

El Sr. BONET llegeix el text definitiu proposat, que diu així: 

“1. El Ple del Consell de Mallorca, de conformitat amb l’acord pres pel Parlament de les Illes Balears, 
insta el Govern de les Illes Balears a realitzar el traspàs competencial previst per l’Estatut d’Autonomia 
de les Illes Balears d’una forma calendaritzada i ordenada a través de la Comissió Mixta de 
Transferències entre el Govern de les Illes Balears i els consells insulars, que s’haurà de reunir en un 
termini de dos mesos des de l’aprovació d’aquesta moció; en particular les de promoció del turisme dins 
el primer semestre de 2017 i les d’ordenació del turisme prevista per al 2019. 

2. El Ple del Consell de Mallorca insta el Govern de les Illes Balears a què aquest traspàs competencial 
estigui dotat econòmicament i de mitjans personals d’una manera suficient i adient per cobrir les 
necessitats d’ordenació i promoció del turisme de Mallorca.” 

Sotmesa la proposta transaccionada a votació, s’aprova per unanimitat. 
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PUNT 35. MOCIÓ QUE PRESENTA EL PI-PROPOSTA PER LES ILLES 
BALEARS DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA EN VERS AL REBUIG 
DE LA POLÍTICA PARTIDISTA. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 

ANTECEDENTS 

Al llarg d’aquests darrers mesos, hem pogut constatar varis exemples del que és la 
política partidista feta des d’aquesta institució. 

Des d’El Pi - Proposta per les Illes Balears consideram que tots els ajuntaments han de 
ser tractats per igual amb independència del seu color polític. El Consell de Mallorca ha 
de ser el vertader govern d’aquesta illa, i no ho podrà ser mai si existeixen diferències 
en el tracte segons l’Ajuntament. 

Així mateix, aquest govern “de canvi” que segueix practicant i exercint com el que ells 
anomenen la “vella política” contribueix a crear malestar entre la ciutadania que pereb 
els polítics com un problema i al servei d’uns interessos partidistes que no són el bé 
comú. 

Per això des del nostre grup polític rebutjam frontalment la política partidista que es fa 
des del departament més important per als ajuntaments, com és el de Cooperació Local. 

Per això demanam al Ple que s’aprovi el següent 

ACORD:  

1. El Ple del Consell de Mallorca insta al Departament de Cooperació Local a 
abandonar la seva política partidista i a governar la institució per tothom igual. 

 
Es troba absent: Pons Cuart 
 

El Sr. PASTOR (El Pi-Proposta per les Illes) comenta que El Pi-Proposta per les Illes ha decidit presentar 
aquesta moció arran d’uns fets recents. 

Abans d’exposar aquests fets, vol fer notar que el conseller executiu de Desenvolupament Local té dos 
vessants.  

Un és el que amb els partits de l’oposició d’aquesta institució –en aquest sentit, no hi té absolutament res 
a dir– amb un caràcter dialogant i informa puntualment de les iniciatives i problemes que pugui tenir al 
seu Departament, cosa que fa que des del principi i li agraeix perquè mostra també l’esperit del seu Grup 
a l’hora de col·laborar en totes aquelles qüestions que el conseller trobi oportunes. 

L’altre vessant, que els preocupa, és el que fonamenta la moció i és la seva relació amb els ajuntaments de 
Mallorca. 

Els sorprèn, en part, perquè prové d’una persona que coneix perfectament la política local. Ha estat batle 
d’un ajuntament del Pla de Mallorca durant un bon grapat d’anys i hauria d’entendre que hi ha cosa que 
als ajuntaments no els agrada que passin. De fet, està convençut que durant la seva època de batle les va 
haver de patir alguna vegada i segur que no li varen agradar. 

Fa notar que ell mateix, en la seva etapa de batle, les va patir i qualcuna per part del Sr. Font, però tot això 
forma part del passat i, per això, millor exposarà els fets ocorreguts recentment. 
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Les denúncies produïdes no vénen només per part d’El Pi-Proposta per les Illes, és a dir, que no és fets 
puntuals dels quals se queixin els regidors, batles o batlesses, o membres d’El Pi-Proposta per les Illes a 
qualsevol corporació de Mallorca. És més, es varen assabentar d’aquests fets per socis de govern del Sr. 
Font. 

Avui en dia, la pluralitat política ha provocat que pactes que s’han fet al Consell de Mallorca no s’hagin 
repetit als ajuntaments i, per tant, hi hagi pactes de diversos colors polítics. 

Així doncs, es troben amb ajuntaments allà on El Pi-Proposta per les Illes forma part de l’equip de govern 
amb regidors de MÉS per Mallorca o del PSOE o també del Partit Popular. Aquestes majories fan que 
s’hagin adonat que el tractament que fa el Departament de Desenvolupament Local –en concret, el 
conseller executiu– no sigui igual per a tots. 

El primer fet és referent al Pla d’Obres i Serveis. Els batles de MÉS per Mallorca tenien la informació 
sobre el POS molt abans que la tenguessin els altres regidors. Recalca que els regidors de MÉS per 
Mallorca tenien la informació abans que batles d’El Pi-Proposta per les Illes o del PSOE. Això va crear 
un cert malestar i creu que són coses que no han de passar.  

El Sr. Font sap que els terminis, d’acord amb els recursos que tenen els ajuntaments, són breus i moltes 
vegades no arriben a temps. Per això, el fet de tenir informació de primera mà –entén que privilegiada– 
per part de membres de MÉS per Mallorca fa que alguns ajuntaments estiguin en desavantatge. 

Els desavantatges no són només per qüestions de terminis sinó que també li consta –i al Sr. Font també– 
que ha generat uns certs conflictes en els pactes perquè, al cap i a la fi, les coses se saben i això no és bo. 

Fa avinent que tot això se parla en les assemblees de batles perquè els batles, quan surten de la reunió, no 
són de cap partit polític sinó batles que comparteixen inquietuds i se conten les coses i el seu Grup rebutja 
que segons quins ajuntaments o membres de MÉS per Mallorca tenguin informació privilegiada. 

El segon fet és que ha passat exactament igual amb relació al tema dels vehicles elèctrics. D’aquest tema, 
els membres de MÉS per Mallorca tenien informació privilegiada. De fet, regidors de serveis generals que 
volien presentar propostes per comprar tricicles elèctrics se varen haver d’assabentar per regidors o batles 
del PP que no entrarien en la convocatòria aquest tipus de vehicles, la qual cosa no afavoreix la 
convivència que hi ha d’haver als ajuntaments. 

El tercer fet es refereix al Pactes de Batles i Batlesses per assolir els objectius del Pla d’Acció Energètica 
Sostenible. Explica que, al respecte, s’han trobat que hi ha hagut ajuntaments no governats per MÉS per 
Mallorca allà on l’oposició han presentat mocions instant a adherir-se a aquest Pacte abans que els 
ajuntaments rebessin la carta que precisament el Sr. Font els va enviar. De fet, hi ha ajuntaments que 
encara no han rebut aquesta carta però sí la moció de MÉS per Mallorca instant a adherir-se al Pacte de 
Batles i Batlesses. 

Totes aquestes coses no han de passar i ho diu en sentit positiu ja que pensa que encara són a temps de 
corregir però és un tema que depèn, únicament i exclusivament, del Sr. Font. 

De la mateixa manera que li està criticant això, li ha de donar l’enhorabona per la informació que el seu 
director insular dóna als ajuntaments i que tots l’alaben però creu que al Sr. Font, de vegades, li pesa més 
ser de MÉS per Mallorca que ser el conseller executiu de Desenvolupament Local. 

Aleshores, el seu Grup li demana que deixi aquestes pràctiques perquè no són bones per a la institució i 
perquè pensa que tots els ajuntaments han de tenir les mateixes oportunitats, sobretot quan van escassos 
de recursos. 

A més a més, aquesta pràctica genera desavantatges entre partits polítics i tampoc no afavoreix la 
convivència entre ajuntaments de diferent color polític o entre ajuntaments d’un color polític o d’un altre. 

Adverteix que ha intentat fer l’exposició d’arguments amb un to cordial però alhora reivindicatiu i 
contundent demanant que el Ple del Consell de Mallorca insti el Departament de Desenvolupament Local 
a abandonar la política partidista i a governar per a tothom per igual. 

Es mostra convençut que el Sr. Font ho podrà fer perquè és un tema de voluntat i, per això, l’insten a fer-
ho tot assegurant que no és un tema únicament d’El Pi-Proposta per les Illes sinó un tema que també han 
denunciat altres partits polítics, alguns dels quals formen part del pacte polític de govern que hi ha al 
Consell de Mallorca. 
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Finalment assenyala que desconeix si el Sr. Font ha deixat de fer aquestes pràctiques i li agradaria que, 
almanco, el Ple els ho confirmàs. 

La Sra. SERRA (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) manifesta que, si és cert el que ha exposat el 
company d’El Pi-Proposta per les Illes, el Grup de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía ho rebutja 
totalment i exigeix un canvi de polítiques partidistes. 

Tot i això, abans de pronunciar-se sobre el sentit del vot, volen escolar les explicacions que doni al 
respecte el Sr. Font. 

El Sr. SALOM (PP) observa que aquesta moció d’El Pi-Proposta per les Illes és, a l’espera del Sr. Font, 
una moció delicada i que, si els fets que s’hi recullen són certs, la veritat és que seria molt fort que pugui 
passar això. 

Entén que el Departament de Desenvolupament Local fa la feina que voldrien que fes: està pendent de les 
convocatòries i dels ajuntaments si s’enreden a l’hora de presentar projectes, està pendent d’ajudar quant 
als dubtes que puguin tenir els ajuntaments i destaca que el mateix conseller telefona i s’interessa perquè 
els ajuntaments “tenguin les piles carregades” perquè no se’ls passin els terminis i quedin exclosos de les 
convocatòries. 

Això no obstant, no sabia que per darrere hi pogués haver aquesta altra pràctica, si és que hi és, 
evidentment. 

El que avui denuncia El Pi-Proposta per les Illes és producte d’aquesta de sèrie de pactes que hi ha a 
molts ajuntaments de Mallorca i dóna la raó al Sr. Pastor quan diu que els batles, en les reunions, estan en 
clau política dels seus partits però quan estan batles amb batles se conten els problemes i les situacions 
que pateixen i és quan se pot destapar que qualcú ha sabut qualque cosa abans que un altre, i no és gens 
agradable que això pugui passar. 

Assenyala que, tal i com apuntava la Sra. Serra, esperarà a sentir les explicacions del conseller executiu 
de Desenvolupament Local encara que afirma que és una pràctica que no s’hauria de fer servir. 

Recorda, per concloure, que el seu Grup li va exposar al Sr. Font que els preocupava, per exemple, la 
convocatòria que ha tret el Govern de les Illes Balears quant a l’impost sostenible i no vol pensar que 
també vagi en la mateixa línia que denuncia El Pi-Proposta per les Illes, és a dir, que hi hagi gent que 
pugui conèixer els avantatges d’aquesta convocatòria i hi pugui haver ajuntaments que no coneguin 
encara la convocatòria en si ja que, de moment, no saben la quantitat de doblers que s’hi podrà destinar ni 
el percentatge del projecte que se subvencionarà. 

Aquest tema també el preocupa i li agradaria saber si al respecte d’aquesta convocatòria també s’ha seguit 
aquesta pràctica encara que reconeix que el Sr. Font té experiència suficient per poder-li refusar tot el que 
ha exposat però necessita creure, de debò, que aquesta pràctica no és certa, que poden estar segurs que les 
convocatòries surten com toca i que no hi ha gent que se pugui beneficiar d’informació privilegiada. 

El Sr. FONT (conseller executiu de Desenvolupament Local) es dirigeix al Sr. Salom i, referent al que ha 
comentat, li diu que sap exactament el mateix que pugui saber el Sr. Salom de la convocatòria del Govern 
de les Illes Balears i, per tant, no pot ajudar ningú a aclarir com està aquesta convocatòria. 

Fa avinent que aquesta tasca l’haurien de fer batles amb el Govern de les Illes Balears o bé al Parlament 
de les Illes Balears a fi de fer-hi comparèixer el conseller perquè l’expliqui i reitera que és una informació 
que no té i, per tant, no la pot passar a ningú. 

Quant a la moció en sí, li diu al Sr. Pastor que intentarà, mentre pugui, seguir el mateix to que ha seguit 
exposant la moció i, si en qualque moment se’n surt, doncs l’haurà de disculpar. 

Fa notar que, segons li constava, el Sr. Pastor no era qui havia de defensar aquesta moció encara que s’ho 
esperava perquè veia que era una moció preparada pel Sr. Pastor i que seria ell qui la defensaria. Per això, 
no li ha vengut de nou que ho faci. 

Tot seguit assegura que el que diu la moció és rotundament fals. Nega que facin parts i quarts i això es 
demostra amb el consens que hi ha hagut en totes les convocatòries a l’Assemblea de Batles i Batlesses de 
Mallorca, ho demostra el consens que han tengut els portaveus a l’hora d’establir-ne les bases i els 
criteris. Recalca que tota aquesta tasca l’han feta junts i, per això, demana quina és la informació 
privilegiada a què fa referència. 
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Potser es refereix a què han reunit –cosa que no nega– els batles de MÉS per Mallorca per demanar-los 
com els agradaria que fos la convocatòria. Si és així, el Sr. Pastor també haurà d’admetre que les 
informacions, que equivocadament en varen treure alguns dels batles, al final, en consensuar-les, han estat 
diferents. 

Remarca que MÉS per Mallorca únicament volia escoltar els seus batles per saber quines eren les seves 
necessitats i, si El Pi-Proposta per les Illes no ho ha fet, considera que és un error. Assevera que això no 
és informació privilegiada sinó escoltar els batles per veure quines necessitats tenen i saber què els 
agradaria per llavors, entre tots, consensuar-ho, establir-ne els criteris i decidir per on anar, 
independentment del que hagin dit els batles de MÉS per Mallorca. 

Sobre el tema dels vehicles elèctrics, explica que qualsevol batle o regidor, sigui de l’equip de govern o 
sigui de l’oposició, que hagi cridat per demanar informació, l’ha tenguda. 

Això no obstant, sí que ha va plantejar la qüestió de definir si hi estaven inclosos els vehicles que no 
s’havien de matricular (agranadores, tricicles, etc.) i, al final, els tècnics varen indicar que no s’hi podien 
incloure i creu que se’n va fer una circular informativa per als ajuntaments. Amb tot, en el cas que qualcú 
demani un vehicle elèctric d’aquests, se li donarà l’oportunitat que pugui rectificar. 

Considera, per tant, que mai no hi havia hagut tanta transparència al Consell de Mallorca amb relació als 
ajuntaments i li resulta una ofensa personal que l’acusin de fer partidisme amb els ajuntaments. 

Pensa que El Pi-Proposta per les Illes no els ho ha demanat als seus batles i li aconsella al Sr. Pastor que 
ho faci, que li demani als seus batles si estan contents i si creuen que el Departament de Desenvolupament 
Local fa parts i quarts. Insisteix a dir que pensa que no ho ha fet perquè, de fet, ell n’ha parlat amb un 
parell i creu que, si el Sr. Pastor els hagués consultat aquesta moció abans, no l’hagués presentada. 

En definitiva li demana al Sr. Pastor que retiri la moció perquè tota ella és una falsedat atès que ni s’han 
fet parts i quarts, ni s’ha fet una política partidista ni han generat cap tipus de malestar en la ciutadania, 
extrem aquest que li agradaria que li explicàs què vol dir, ni tampoc no li consta que s’hagi generat 
malestar entre els socis de govern ni cap conflicte en cap ajuntament allà on MÉS per Mallorca governa 
en coalició. 

Quant a la insistència del Sr. Pastor dient que també s’hi han queixat socis de govern, diu que no hi té res 
a dir pel fet que hi insisteixi, però fa notar que les explicacions s’han donades a tothom per igual i els 
batles d’El Pi-Proposta per les Illes tenien la informació sobre la convocatòria i els instaren a presentar 
propostes, cosa que podien fer tots els partits que estan representats en aquesta cambra. 

Aclareix que això és simplement recollir informació de manera democràtica d’acord amb el que entenen 
que han de ser les decisions polítiques, és a dir, que aquestes han de provenir de propostes sorgides del 
debat; unes propostes que, en aquest cas, afecten els ajuntaments i, per tant, han de partir dels batles i dels 
regidors. 

Això no lleva que després, al Consell de Mallorca, les millorin i les defineixin més perquè això és el que 
toca encara que, abans, vol saber què en pensen els seus batles i regidors i, si El Pi-Proposta per les Illes 
no ho vol saber, és assumpte seu. Nega, per tant, aquesta manera de procedir sigui fer parts i quarts i 
adverteix que una cosa distinta és que se pensassin una cosa i llavors fos una altra. 

Finalment assenyala que, segons el seu parer, la moció està basada en un caramull de malentesos que de 
cap manera no són certs i, per tant, reitera la seva petició per tal que se retiri la moció. 

El Sr. PASTOR indica que el Sr. Font potser no podrà donar informació sobre l’impost sostenible però 
basta que consultin el Facebook de MÉS per Mallorca i veuran el Sr. Biel Barceló reunit amb regidors de 
pobles mentre que no ho ha fet amb el batle o batlessa dels ajuntaments en qüestió. 

Sobre l’impost sostenible exposa que hi ha hagut reunions informals amb regidors de municipis, els quals 
estan a l’oposició, però no s’han reunit amb els batles o batles d’aquests municipis. Segons el Sr. Font, 
això és un malentès però cadascú és lliure de definir les situacions així com vulgui. 

El Sr. Font deia també que escolten els batles i això està molt bé però resulta que els batles de MÉS per 
Mallorca sabien la quantia exacta que els correspondria del Pla d’Obres i Serveis abans que sortís la 
convocatòria i remarca que aquesta informació no li ha arribat només per part de regidors d’El Pi-
Proposta per les Illes sinó que també ho sap a través de regidors d’altres partits que són companys de 
govern del Sr. Font. 
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Tot i això, està content que, com a mínim, hagi reconegut que els seus socis de govern s’han queixat, 
encara que no ha dit de què s’han queixat però es fa palès que qualque cosa hi deu haver passat perquè els 
seus socis de govern s’hagin queixat. 

Pel que fa als vehicles elèctrics, assegura que els batles i regidors de MÉS per Mallorca sabien què hi 
entraria i què no abans que se publicàs la convocatòria i les condicions. 

Observa que el Sr. Font considera que aquesta moció és una ofensa personal i, al respecte, li diu que no ha 
de tenir la pell tan fina i més després de tants d’anys d’experiència política, a part de no haver dit cap 
paraula que l’hagi pogut ofendre. 

Ressalta que s’ha limitat simplement a descriure fets, que el Sr. Font qualifica de malentesos i, en canvi, 
ell els denominaria d’una altra manera. 

Pensa que el Sr. Font actua així perquè sent molt els colors del seu partit i, de vegades, vol afavorir la 
gent del seu partit, la qual cosa ha generat i genera problemes en pactes a municipis que funcionaven bé, 
problemes que han donat lloc a malentesos provocats precisament pel Sr. Font. 

Assegura que el Sr. Font sap que tot el que ha dit és cert i dubta que hagi estat producte d’un malentès. En 
tot cas, la realitat és que tot això ha passat a diferents municipis de Mallorca. 

El Pi-Proposta per les Illes únicament li demana que abandoni aquest tipus de política i, si ja l’ha 
abandonada, doncs molt bé perquè la seva intenció és que no tornin a passar fets com els que han 
ocorregut durant els darrers mesos, la qual cosa constitueix l’esperit d’aquesta moció. 

Insisteix a dir que en els fets exposats no hi ha cap falsedat ja que se basen en informacions obtingudes a 
través de contactes i declaracions que els han arribats per part no d’un poble sinó d’un parell de pobles i 
això ha motivat que presentassin aquesta moció. 

Li sap greu que el Sr. Font s’enfadi perquè, per altra banda, també li ha reconegut altres mèrits i bones 
pràctiques com, per exemple, consensuar amb El Pi-Proposta per les Illes tot allò que considera oportú i, 
així mateix, el seu Grup ha mostrat la seva responsabilitat donant suport a les iniciatives que han cregut 
que eren bones. 

Destaca que, segons el seu parer, la relació d’El Pi-Proposta per les Illes amb MÉS per Mallorca ha de 
continuar essent la mateixa i just li demana al Sr. Font que rectifiqui perquè, al cap i a la fi, amagar la 
realitat no condueix a res i els problemes no se poden solucionar si no se reconeix la seva existència. 

La Sra. SERRA fa notar que ha entès que el Sr. Font s’ha reunit amb els seus batles per informar-los i fa 
avinent que seria més transparent que aquests assumptes s’exposassin en l’Assemblea de Batles i 
Batlesses de Mallorca. 

El Sr. SALOM fa notar que el Sr. Font ha començat la seva intervenció parlant del consens que hi ha 
hagut en l’Assemblea de Batles i Batlesses de Mallorca quant a les convocatòries. 

Al respecte indica que no és la primera vegada que li diu que els consensos de l’Assemblea de Batles i 
Batlesses de Mallorca són consensos de sigles i no consensos de batles i, encara que el consens hi és, no 
és com li agradaria que fos. 

Tot seguit recorda que el Sr. Font ha dit que el seu Departament –i el Consell de Mallorca en general– és 
més transparent que mai però, segons el seu parer, ho deixaria en què és igual de transparent com era 
abans ja que sembla que vol donar a entendre que la legislatura passada no era transparent. 

També li agradaria fer incís en la convocatòria del Govern de les Illes Balears perquè, com ha dit el 
portaveu d’El Pi-Proposta per les Illes, no és agradable veure aquestes coses. 

És cert que no se sap de què se parla en aquestes reunions però sí se sap com surten les convocatòries i, si 
bé és cert que l’ha treta el Govern de les Illes Balears, també és cert que el Sr. Font té línia directa amb el 
departament del Govern de les Illes Balears que la tramita i, així mateix, també és veritat que tenir 
aquesta línia directa pot fer que el Sr. Font hi intercedeixi a favor dels ajuntaments. 

A continuació anuncia que el Grup Popular donarà suport a aquesta moció sense que això vulgui dir que 
deixin de confiar en la feina del Departament de Desenvolupament Local i la feina del seu conseller 
executiu. Li donen suport perquè entenen que la moció d’El Pi-Proposta per les Illes té fonaments sòlids 
malgrat que el Sr. Font hagi fet veure que no s’havien documentat bé. 



 165 

Finalment suggereix que cal que tots facin feina junts per tal que tots els ajuntaments juguin amb les 
mateixes condicions respecte a les convocatòries i, sobretot, que els ajuntaments petits tenguin les 
mateixes oportunitats que els ajuntaments grossos. 

El Sr. FONT ressalta que és evident que els ajuntaments petits sempre compten amb la consideració del 
seu Departament, cosa que el Sr. Salom sap, i per tant refusa que faci servir l’argument dels ajuntaments 
petits. 

Assegura que des del Consell de Mallorca són molts conscients –ja ho eren la passada legislatura– que, en 
moments complicats, el suport ha de ser més intens per als ajuntaments petits i, de fet, les línies d’ajudes 
sempre han miray d’afavorir una mica els ajuntaments més petits. 

Tot i això, pensa que no s’han de mesclar “ous amb caragols” perquè, malgrat que li consti que el Sr. 
Barceló fa la seva feina com cal, aquí són al Consell de Mallorca debatent una moció que parla de política 
partidista del Departament de Desenvolupament Local, la qual cosa és totalment falsa i recalca que les 
informacions donades pel Sr. Pastor són informacions manipulades amb vista a demostrar que el seu 
Departament ha fet política partidista. 

Nega, rotundament, el seu Departament hagi fet política partidista i explica que l’escrit del Pacte de 
Batles que s’ha esmentat va ser enviat, per correu, a tots els ajuntaments i una altra cosa és que qualcun 
no el veiés. 

Ara per ara, encara hi ha alguns ajuntaments que no estan adherits al Pacte de Batles i, per això, tornaran 
a fer una ronda de telefonades perquè s’hi adhereixin dins aquest any perquè precisament la intenció és 
que enguany tots els ajuntaments estiguin adherits al Pacte de Batles. 

Quant al tema dels vehicles elèctrics assenyala que el fet que no hi estiguessin inclosos els vehicles que 
no se poden matricular és una interpretació dels tècnics a posteriori, és a dir, feta després de tenir la 
convocatòria i, per tant, és rotundament fals que abans que sortís la convocatòria qualcú hagués pogut dir 
que hi entraven o deixaven d’entrar aquests vehicles elèctrics. 

Entén que el Sr. Pastor –i, per extensió, El Pi-Proposta per les Illes– s’ha de fer notar de qualque manera 
perquè se’n parli i refusa que l’estratègia sigui la utilització de temes que no fan bé a ningú. 

En aquest sentit li recomana al Sr. Pastor que parli amb els ajuntaments i els demani què pensen del 
Departament de Desenvolupament Local i aprofita per dir que els ajuntaments governats per El Pi-
Proposta per les Illes rebran més de 7 M€ consensuats. De tots ells, el que menys rebrà, en rebrà 500.000 
i, el que més, devers 700.000 o 800.000. Per tot això, es demana d’on prové la voluntat d’El Pi-Proposta 
per les Illes per voler fer entendre a la gent que el Departament de Desenvolupament Local fa parts i 
quarts. 

Tot seguit manifesta que tots tenen una història. El Sr. Pastor prové d’un partit, la seva companya ve d’un 
altre mentre que ell sempre ha estat en el mateix partit i tots saben què se feia al Consell de Mallorca fa 
molt de temps però, en canvi, fan aquesta acusació amb cinisme quan resulta que ara, més que mai, tenen 
en compte a tothom, quan hi ha més transparència que mai i quan no se fan parts i quarts. 

Pensa que El Pi-Proposta per les Illes fa el paperot esgrimint aquests arguments i recomana que revisi la 
seva història per veure d’on vénen. Aleshores s’adonaran si fan el paperot o no. 

Per concloure, recorda que li ha demanat al Sr. Pastor que retiràs la moció i no l’ha volguda retirar però, 
quan se juga amb foc, més tard o més d’hora un se crema i avui els consellers d’El Pi-Proposta per les 
Illes s’han cremat i, per això, convé que la pròxima vegada s’ho pensin bé abans de presentar una moció 
d’aquest tipus perquè quan juguen amb falsedats és quan se cremen. 

Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per tretze vots a favor (PP i El Pi-Proposta per 
les Illes), devuit vots en contra (PSOE, MÉS per Mallorca i Podem Mallorca) i una 
abstenció (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía). 
 
PUNT 36. MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PARTIT POPULAR 
SOBRE CENTRE ACOLLIDA MENORS ADOLESCENTS AMB MESURA DE 
PROTECCIÓ. 
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Es dóna compte de la següent moció: 
 
El passat 14 de juliol de 2016, el BOIB nº 089 va publicar les bases de licitació per a la 
contractació relativa a la compra d’un immoble per destinar-ho a centre d’acollida de 
menors adol·lescents amb mesures de protecció i amb necessitat urgent d’acolliment 
residencial de 13 a 17 anys d’ambdós sexes, dependents de l’IMAS. 
 
El procediment que establia aquest anunci era obert i de tramitació ordinària. I la data 
límit de presentació d’ofertes dia 29 de juliol de 2016 a les 14.00 h. 
 
Per tal de resoldre aquesta licitació, i segons consta a l’expedient, la Mesa de 
Contractació es reuneix el 2 d’agost. Una segona vegada el 8 d’agost, on s’acorda 
requerir al licitador la documentació prèvia a l’adjudicació, mitjançant una resolució 
signada per la Presidenta de l’IMAS, on s’especifica que només s’ha presentat un 
licitador (els propietaris de Can Sech de Tofla) que tenen un termini no superior a 10 
dies hàbils per presentar tota una sèrie de documents abans de fer efectiva l’adjudicació. 
Així i tot ja es fa públic el 16 d’agost que el Consell de Mallorca ja ha comprat el nou 
immoble. 
 
Fins aquí el procediment segueix el seu curs amb normalitat. Però lo que és cert, és que 
arribam a finals de setembre i aquesta licitació continua sense adjudicar. I lo que 
pareixia inexplicable i difícil de creure se va veure confirmat el passat 30 de setembre 
quan surt publicat que uns compradors estrangers compren Can Sec, la finca que s’havia 
anunciat el 16 d’agost com ubicació definitiva del nou centre d’acollida. 
 
Tot i que aquest fet suposa un problema greu per l’IMAS, que des de fa més d’un any ja 
té als menors residint a aquest immoble, que va ser llogat durant el període de temps 
que durava la licitació per fer efectiva la compra, aquest no és el principal problema que 
presentava aquesta compra, avui fallida. 
 
Durant tot el procés ningú va parar esment a l’ubicació d’aquesta finca. És una zona 
afectada per: ANEI, ZEPA, PORN Serra de Tramuntana i APR d’erosió. Té una 
llicencia per agroturisme (de fet va funcionar com a tal fins principis de l’any 2015), 
però segons el PTM en ANEI estan prohibits els usos d’equipaments socio-assistencials. 
Per tant aquest immoble no hagués pogut tenir mai l’autorització per ubicar un centre 
d’acollida de menors. 
 
 
Per tot això, es proposa al ple del Consell de Mallorca l’adopció del següent 
 

ACORD 
 

1.-  El Ple del Consell de Mallorca insta a l’IMAS a iniciar la recerca d’un nou immoble 
per ubicar el programa de centre d’acollida que actualment està a CAN SEC. 
 
2.- El Ple del Consell de Mallorca insta a l’IMAS a que la nova instal·lació compleixi 
totes les prescripcions tècniques econòmiques i legals pertinents. 
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Es troben absents: Ferrer Riera i Soler Torres 
 

La Sra. CIRER (PP) inicia la seva intervenció. 

Recorda que durant el període 2011-2015 és cert que hi va haver problemes amb els immobles destinats a 
acollir menors o amb les instal· lacions de serveis que han perdurat més en el temps. Tot i això, els 
problemes que varen sorgir en l’àmbit de les residències de menors varen ser diferents, varen haver de 
canviar determinades ubicacions, com ara Son Bosc, per l’enfonsament de les teulades i per diversos 
problemes o el centre Can Mercadal (centre de primera acollida d’adolescents). 

Fa avinent que no resulta gens fàcil, fer canvis d’ubicació de centres que presenten dificultats. Assenyala 
que alguns d’aquests canvis eren provisionals i reconeix que va quedar pendent cercar ubicacions 
definitives.   

Dóna una sèrie d’explicacions referides a les gestions que se varen fer per canviar la ubicació del centre 
Can Mercadal i les dificultats tècniques que varen sorgir en tot el procés (permisos, cèdula d’habitabilitat) 
que varen obligar a continuar la cerca, entre agències immobiliàries i particulars. Aleshores va sorgir 
l’oportunitat, d’ubicar-lo en un agroturisme que es trobava operatiu (Can Sec).  

Recorda que en el mes d’abril de 2015 el Ple del Consell de Mallorca va establir un repartiment del 
romanent que permet fer un increment del pressupost de l’IMAS de 5,5 M€ (2,2 M€ per a l’RMI, 2 M€ 
per Atenció a la Discapacitat i 1 M€ per a l’adquisició d’un centre de menors).  

Posteriorment se varen celebrar les eleccions i el Partit Popular va deixar de formar part de l’equip de 
govern de la institució. 

Assenyala que el nou equip de govern, davant la feina feta fins aleshores, va optar per llogar la finca Can 
Sec i traslladar-hi els menors. Formalitzat el lloguer, el nou equip va treure una licitació, el 14 de juliol de 
2016, per a la compra de l’immoble i un cop fets els tràmits oportuns (el plec de condicions, les 
prescripcions tècniques, les clàusules administratives) se va publicar.  

Observa que el procediment se va fer normalment i la Mesa de Contractació se va reunir els dies 2 i 8 
d’agost de 2016. Atès que només s’havien presentat a la licitació els propietaris de Can Sec, ja es va 
donar per feta la compra, que només requeria la presentació de la documentació pertinent.  

Indica que el 16 d’agost de 2016 se va publicar en premsa que el Consell de Mallorca havia tancat 
l’operació i havia adquirit la finca de Can Sec per un import d’1.250.000 € (la meitat del preu real de 
l’immoble) per destinar-la a centre de menors tutelats, una notícia altament positiva.  

Fa notar que queda molt bé la notícia, però després el Grup Popular va consultar el perfil del contractant i 
va comprovar que l’operació no estava tancada, tot i haver transcorregut més d’un mes. També va sorgir 
un altre problema afegit, atès que la finca no tenia les condicions per establir-hi un centre de menors pel 
fet que es troba ubicada en una zona ANEI, ZEPA i PORN de Serra de Tramuntana i només pot tenir 
llicència per un agroturisme.  

Després altres notícies informaren que semblava ser que existia una altra opció de compra, exercitada per 
un grup estranger i que els propietaris havien tornat enrere l’operació de compravenda i es varen desdir 
d’aquesta venda tot i restar únicament pendent l’aportació de la documentació, al marge dels permisos 
esmentats.  

Davant aquesta situació, demana explicacions sobre els plans actuals d’ubicació dels menors. Vol saber 
quines garanties tenen per afirmar que una altra operació d’aquest estil surti bé.  

Fa notar que durant la passada legislatura aquest tipus de tràmits varen resultar molt complicats i fins i tot 
quan semblava que s’havia deixat la feina ben feta va resultar no ser així. Tot i que és impossible 
explicar-ho més detingudament en una sola intervenció en el Ple vol fer notar que és molt complex, tot 
plegat. 

Adverteix que és del tot necessari, trobar una nova ubicació i també que, abans de donar cap passa, és 
bàsic tenir la certesa que la nova instal· lació compleix totes les prescripcions tècniques, econòmiques i 
legals pertinents. 

Observa que l’acord d’aquesta moció és molt simple, tot i que allò que té darrere sigui molt complicat.  
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Finalment diu que espera que les actuacions que fa l’IMAS en aquest sentit se corresponguin amb allò 
que expressa la moció. 

La Sra. SERRA (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) intervé a continuació.  

Es mostra sorpresa pel contingut de la moció, perquè considera que és una cosa tan evident que ni 
s’hauria de tractar en un Ple.  

Retreu a l’equip de govern que quan semblava que ja estava tot ben fermat sorgeixi allò que ja era 
imaginable, la qual cosa demostra que en les seves actuacions estan acostumats a vendre fum: molts de 
projectes, molt de tot i a l’hora de la veritat resulta que només hi ha bones intencions i pocs fets.  

Per aquestes raons el seu Grup donarà suport a la moció. 

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

Anuncia que el seu Grup votarà a favor d’aquesta moció perquè els punts de l’acord que se proposa 
semblen ser coherents i del tot lògics. 

Diu que, més que una rèplica, només farà una sèrie de preguntes a causa del desconeixement que en té el 
seu Grup pel fet de no haver estat encara dins l’equip de govern de la institució i també per les dificultats 
que tenen a l’hora d’accedir a determinades informacions. 

En primer lloc, considera desgavellat aquest procediment: que el Consell de Mallorca signi un contracte 
de lloguer d’un edifici i que hi traslladi els menors sense tenir encara resolta la situació definitiva i que 
mentrestant se faci un concurs públic per comprar el mateix edifici que ocupen, que se concedeixi, que se 
determini qui el guanya i que durant el procediment administratiu d’adjudicació el compri una altra gent 
estrangera. Pensa que és molt estrany, tot plegat, i demana les explicacions adients.  

En segon lloc assenyala que actualment l’IMAS té uns menors en una propietat privada i vol saber com se 
regula aquesta situació, si existeix un conveni i en quines condicions, des del punt de vista jurídic i 
administratiu, per saber si es tracta d’una situació provisional o no.  

També vol saber si aquesta situació ha representat un perjudici econòmic per al Consell de Mallorca.  

A més a més, demana si la seguretat dels menors està garantida, per les raons que ha explicat.  

La Sra. PUIGSERVER (consellera executiva de Benestar i Drets Socials) respon tot seguit. 

En primer lloc se refereix a la filtració de la notícia de la venda de la finca, apareguda a la premsa el 
passat 16 d’agost. Diu que va ser una qüestió d’oportunitat del diari, una informació que se va avançar als 
fets i la notícia se va donar abans de signar el contracte de compravenda. Assegura que el dia 8 d’agost 
s’havia tancat l’operació i només s’havia presentat la propietat de la finca, per bé que a causa del període 
de vacances el contracte encara no s’havia signat.  

Tot i això, agraeixen que hagués aparegut aquesta informació el dia 16 d’agost perquè d’aquesta forma se 
varen assabentar que existien uns altres compradors, de nacionalitat suïssa, que podien exercir una opció 
de compra sobre l’immoble i tenien fins el dia 31 d’agost per fer-ho. Assegura que tan aviat com ho varen 
saber varen aturar la licitació i ho varen donar tot per tancat.  

Evidentment, va ser un motiu de preocupació no saber si tendrien o no la disponibilitat de fer el canvi 
d’ubicació el dia 1 de setembre de 2016.  

Recorda que el dia 30 de setembre de 2016 va aparèixer un nou article de premsa que informava que el 
Consell de Mallorca havia perdut l’ocasió de comprar la finca, i que l’esmentat grup suís n’era el nou 
propietari.  

Diu a la Sra. Cirer que totes les dificultats que ha descrit són cosa habitual quan es tracta d’ubicar centres 
que tenen aquest perfil, i que sempre ha ocorregut el mateix perquè requereixen unes característiques 
determinades i resulta difícil aconseguir-ho.  

En segon lloc, mostra la seva sorpresa centrada concretament en el punt 2 de la moció en què demana que 
cerquin una nova instal· lació que compleixi totes les prescripcions tècniques i econòmiques, quan la Sra. 
Cirer va signar una resolució d’inici d’un expedient de contracte per llogar un immoble ubicat a la 
parcel· la 302 del polígon 3, parcel· la 129 del terme municipal d’Alaró, el 5 de juny de 2015 i com a 
presidenta de l’IMAS en funcions. 
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Observa que el dia 5/6/2015 signa aquesta resolució i el 17/6/2015 el Sr. Maties Veny com a secretari 
tècnic d’Hisenda i Funció Pública signa un informe de despesa pluriennal en el qual consten tots els 
imports de les anualitats per llogar l’esmentat immoble. Per aquest motiu li resulta estrany que la Sra. 
Cirer no se fes aleshores la mateixa pregunta que avui li formula a ella, és a dir, aclarir si l’immoble 
reunia totes les condicions pertinents per a l’activitat a la qual se destinava.  

Adverteix que ella se va incorporar com a presidenta de l’IMAS el dia 7/7/2016 i el dia 16/7/2016 no va 
tenir altra opció que signar el lloguer de l’immoble i tirar endavant. 

Tot seguit explica altres gestions prèvies que s’havien fet.  

Reconeix que l’immoble Can Sec es troba inclòs en una àrea protegida amb les denominacions que s’han 
esmentat abans, per la qual cosa l’equip de govern se va reunir amb la consellera executiva de Territori i 
Infraestructures de la institució per estudiar el cas, que se va resoldre per la via del Decret Llei 1/2016 de 
12 de gener de mesures urgents en matèria urbanística que en l’article segon modifica l’annex 1 de la llei 
6/1999 d’ordenació de les DOT de 3 d’abril.  

Fa notar allò que estableix el punt 2 G, en el sentit que els albergs, cases de colònies, etc s’entenen com a 
activitats permeses en tot tipus de sòl rústic sempre i quan la titularitat sigui pública. Consegüentment, un 
cop modificat l’esmentat decret llei se varen fer totes les gestions per comprar l’immoble.  

Insisteix a dir que la licitació segueix oberta i que a partir de l’1 de setembre de 2016 varen començar a 
cercar amb urgència un nou immoble. Comenta que ja tenen localitzat un altre immoble i també tenen 
signat l’informe proposta de la directora de centres, per la qual cosa la gerència de l’IMAS ha iniciat els 
tràmits pertinents per adquirir-lo.   

Per les raons que ha explicat anuncia que votarà en contra dels acords de la moció.  

La Sra. CIRER intervé a continuació. 

Comenta que ja se comença a acostumar a ser quasi sempre la culpable de les errades de gestió dels 
actuals responsables de l’IMAS. Diu a la Sra. Puigserver que, si això la tranquilitza a ella i al seu equip, 
assumirà durant tota la resta d’errades d’aquesta legislatura.  

Refusa l’afirmació de la Sra. Puigserver en el sentit que no li va quedar altre remei que signar el contracte 
de lloguer. Tot i admetre que s’havia iniciat un expedient referit a aquesta qüestió, li fa notar que també 
havien deixat licitada i adjudicada la reforma d’una planta del Pavelló C de la Llar dels Ancians, però a 
l’equip de govern actual no li va interessar i va tornar enrere el projecte. Diu que és clar, que podrien 
haver fet el mateix, no té sentit que li carreguin la responsabilitat a ella.   

També li fa avinent que ni ella ni cap persona del seu equip no va signar aquest contracte de lloguer i 
tampoc no varen fer cap trasllat de menors al nou centre.  

Adverteix que l’import d’1.250.000 € el va deixar disponible l’equip de govern anterior.  

També li indica que demani al personal tècnic d’Urbanisme i Territori si se resol la qüestió legal així com 
ho ha explicat, atès que només se refereix a albergs, cases de colònies, refugis i instal· lacions destinades a 
allotjament de grups, no sotmesos a la llei agrària, però no parla en cap moment de centres 
socioassistencials. Assegura que no és possible acceptar-ho per interès general.  

D’altra banda, és lògic que no s’entengui que si una licitació es troba ja quasi conclosa aparegui una altra 
persona que tenia una opció de compra sense que des de l’IMAS s’haguessin preocupat de preveure 
aquesta possibilitat. Reitera que és molt difícil d’entendre.  

Fa notar la dificultat que representa tornar a traslladar els menors a un altre centre i retreu que a la Sra. 
Puigserver no li sàpiga més greu equivocar-se, en determinades situacions.  

Pensa que potser passen més coses, i més greus, però sempre sembla que no passa res.  

Per acabar diu que ja és hora que la Sra. Puigserver reaccioni, que no se’n rigui de les intervencions del 
Grup Popular, i que ella i el seu equip se posin a fer feina i que la facin ben feta.  

La Sra. MORA intervé a continuació. 

Comenta que de tot el que s’ha explicat ha pogut deduir que si s’hagués signat el contracte no s’hagués 
produït cap altra complicació posterior. Independentment de l’existència de l’opció de compra, no 
s’hagués perdut la finca.  
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Diu que no vol entrar en discussions sobre temes urbanístics, perquè és una qüestió més complexa i amb 
molts matisos.  

Considera que el Servei de Menors ha entrat una vegada més en una situació delicada, en aquest cas per la 
manca d’una signatura no feta a temps, i el seu Grup ho lamenta.  

Insisteix a dir que el seu Grup no fa demagògia, quan fa notar la situació delicada que representa tenir els 
menors en una propietat privada, que pot provocar una alteració administrativa.  

La Sra. PUIGSERVER tanca el debat. 

Diu a la Sra. Cirer que durant la seva intervenció anterior reia de la situació dramàtica que ella descrivia, 
però mai no se’n riuria dels menors ni, per descomptat, de la feina que se fa a l’IMAS, que és molta i ho 
demostra la recerca exhaustiva que se fa ara d’una nova ubicació.  

Manifesta que ho té ben clar, que es tracta de persones, de menors adolescents, que no és una mudança 
d’expedients, però fa avinent a la Sra. Cirer que durant altres legislatures també s’han fet trasllats de 
menors, que aquesta no és una situació nova.  

Opina que la Sra. Cirer ha volgut fer una intervenció oportunista per poder tractar aquest tema de menors, 
però no per valorar com ha fet la feina el nou equip de govern.  

Recorda que si ella se va incorporar com a responsable de l’IMAS el dia 7 de juliol de 2016 és lògic que 
el dia 16/7/2016 signàs l’autorització, perquè existien uns informes de la Secció Jurídica del Servei de 
Menors, tots favorables, amb l’afirmació que es tractava d’un nou espai adequat per acollir els menors. 

Torna a dir que, a la vegada, han fet feina amb el Departament de Territori i Infraestructures per adequar 
els usos que se requereixen a la nova adquisició d’un immoble. Comenta que l’immoble que tenen 
intenció d’adquirir és fins i tot millor que l’anterior; s’ha cercat la ubicació més apropiada i s’ha gestionat 
de la forma més acurada possible. Assegura que l’expedient s’ha elaborat tal i com pertoca.  

A continuació respon a la Sra. Mora. 

Atès que la Sra. Mora ha indicat que té dificultats per arribar a aconseguir la informació que necessita, li 
recorda que en varen parlar, d’aquest tema, en la reunió del Consell Assessor de Serveis Socials del dia 
30/9/2016.  

Assegura que tenen oberts tots els espais de participació, i també té la porta oberta del seu despatx per 
donar-li totes les informacions que necessiti.  

Reitera l’explicació sobre els tràmits que s’han fet, que considera encertats.  

Per acabar torna a dir que refusa els retrets i que votarà en contra de la moció. 

Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per tretze vots a favor (PP, El Pi-Proposta per 
les Illes i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía), devuit vots en contra (PSOE, MÉS per 
Mallorca i Podem Mallorca) i cap abstenció. 
 
PUNT 37. MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PARTIT POPULAR 
SOBRE BELEM SOLIDARI. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 

Des de l’any 2002 i amb un tall de quatre anys entre els anys 2007 i 2011 i l’any passat 
2015, que no es va fer, el Consell de Mallorca participava de forma activa amb diverses 
associacions de tota Mallorca en la formació d’un betlem solidari i que recull els oficis, 
costums i tradicions de Mallorca. 

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

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

A més el Betlem constituïa un marc extraordinari per a la representació del cant de la 
Sibil.la, Patrimoni Immaterial de la Humanitat. 

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

I amb vista de que l’any passat no es va realitzar i no tenim cap notícia ni informació de 
les seves intencions per aquest any, 2016, consideram que és positiu reprendre la 
iniciativa. 

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

ACORD 

1.-  Que es faci de nou el tradicional Betlem de la Misericòrdia com a representació de 
les nostres tradicions i costums. 

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

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

4.- Que el Consell de Mallorca es posi en contacte amb els organitzadors per a estudiar 
un projecte adequat que comporti la realització del Betlem per aquest any. 

 

La Sra. CATALÀ (PP) inicia la seva intervenció. 

Explica que la moció pretén aconseguir el compromís de l’equip de govern d’emprendre les gestions 
oportunes conjuntament amb les persones que organitzen el Betlem Solidari, amb vista a que sigui una 
realitat enguany. Recorda que l’any passat varen demostrar un nul interès, tot i que el Sr. Jurado 
(conseller executiu de Presidència) hagués manifestat que no era per una qüestió ideològica, atès que no 
estava en contra de manifestacions d’aquest tipus.  

Consegüentment, li fa notar que ara té una segona oportunitat per demostrar-ho. 

Assenyala també que, si el motiu principal per refusar aquesta activitat era el seu cost excessiu i 
considerar-lo un projecte poc precís i fluix, com ell mateix va manifestar, avui li demana que expliqui 
quines gestions ha realitzat per abaratir costos i per ajustar aquest projecte. Fa notar que al Grup Popular 
li interessa molt saber-ho. 

Observa que moltes vegades l’organització de les activitats amb finalitats socials resulten molt més cares 
que el que en realitat es poc recollir, però considera que val la pena dur-les endavant atès que és important 
valorar, per exemple, la participació de la gent. Fa notar que, en aquest cas concret, eren més de 10.000 
persones les que en gaudien.  

Per les raons que ha explicat, el Grup del Partit Popular insisteix a demanar que se faci aquesta activitat, 
que se respecti la participació de les entitats, que mantengui el seu caràcter solidari i que el Consell de 
Mallorca es posi en contacte amb els organitzadors per fer l’estudi d’un projecte adequat perquè enguany 
se pugui dur endavant.  

La Sra. SERRA (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) intervé a continuació. 
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Assenyala que tot allò que mostra la identitat de Mallorca: costums, oficis i tradicions és allò que s’ha de 
fomentar i que s’ha d’aprofitar per mostrar-ho en qualsevol moment, en aquest cas concret per Nadal.   

Indica que si l’equip de govern és capaç de treure doblers per altres activitats, com ara per estudis i 
treballs tècnics –que ja se veurà com ha anat, quan s’expliqui l’execució del pressupost d’enguany– no 
s’entén perquè no se pot destinar una partida econòmica per un projecte basat en aquesta tradició tan 
arrelada a Mallorca.  

Dóna l’enhorabona, en nom del seu Grup polític, a la Sra. Català per l’exposició dels fets que ha 
manifestat, que ha resultat ben clara.  

Per les raons que ha explicat diu que, evidentment, el seu Grup votarà a favor.  

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

Fa avinent que es tracta d’una moció complicada, atès que tal i com se va presentar inicialment aquesta 
qüestió al Ple, ja és prou sabut el cost econòmic que tenia aquest betlem per a la institució.  

Per bé que és cert, que el Consell de Mallorca ha de ser proper a la ciutadania i també que els ajuntaments 
i quasi totes les institucions fan betlems, al seu Grup li sembla bé que es faci aquesta activitat però allò 
que no accepta és el cost econòmic que tenia, el considera massa elevat.  

Indica que hi estarien d’acord si el cost fos zero, o si fos mínim, i si el Consell de Mallorca posàs les 
seves instal· lacions a disposició de les entitats que l’organitzen.  

Si no és així i se manté el cost anterior, anuncia que el seu Grup s’abstendrà de votar aquesta moció. En 
canvi, si se fa sense cost o amb un cost mínim que es pugi quantificar votarà a favor.  

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

Informa, des d’un absolut respecte a les tradicions i de la religiositat de cadascú, que l’equip de govern no 
considera adequat que una institució laica com és el Consell de Mallorca organitzi esdeveniments de caire 
religiós i que tenen un alt cost econòmic.  

Tot i que es pugui vestir el projecte amb intencions de solidaritat, de tradició, o de recuperació d’oficis 
antics, al cap i a fi es tracta d’un betlem vivent organitzat per una institució pública que dedica més de 
20.000 € a una activitat relacionada amb la religió. Torna a dir que ho manifesta des del més absolut 
respecte a la religiositat de la gent.  

Fa avinent que, si d’allò que es tracta és de gaudir d’una representació dels oficis, de les tradicions i d’un 
impuls solidari de les entitats i associacions mallorquines es mostra totalment a favor de col·laborar en 
una activitat d’aquest tipus, però fa notar que es pot presentar una proposta d’organització d’una mostra 
d’arts i oficis, per exemple, a la qual es doni un altre caire, perquè és obvi que ha de tenir una orientació 
diferent.   

Observa que el conseller executiu d’Economia i Hisenda, el Sr. Bonet, estaria encantat de rebre i de 
valorar una proposta en aquest sentit, atès que correspondria a la seva àrea de gestió.  

Reitera els arguments que ha explicat per fer notar la diferència entre ambdues propostes, i perquè una se 
pot acceptar però l’altra s’ha de refusar.  

La Sra. CATALÀ intervé tot seguit. 

En primer lloc, agraeix al Grup Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía el suport a la moció. 

També agraeix al Grup El Pi-Proposta per les Illes el seu suport, tot i els matisos als quals es troba 
condicionat.  

A continuació recorda al Sr. Jurado que el president del Consell de Mallorca, el 18/11/2015, quan el Grup 
Popular va presentar la primera moció en aquest sentit, va declarar a la premsa que els 20.000 € se 
destinarien a accions socials. També li fa avinent que en el Ple del 8/9/2016 no varen ser capaços de 
donar cap resposta a una pregunta que els va formular el Grup Popular en la qual se’ls demanava quina 
destinació s’hi havia donat, als esmentats 20.000 €. Retreu que la resposta, en definitiva, va ser que no se 
varen gastar.  
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Lamenta que encara els segueixen enganyant, atès que en el Ple de dia 18/11/2015, en el context de la 
mateixa moció, varen manifestar que estaven tan compromesos en la promoció sociocultural que en el 
termini d’un any crearien una nova línia d’ajudes per promoure les associacions.  

Assegura al Sr. Jurado que ho pot comprovar si llegeix l’acta del Ple i li demana que indiqui on es troba, 
la partida d’aquesta ajuda, perquè per bé que ella ho ha cercat no l’ha trobada. Observa que aquest 
exemple concret demostra que l’equip de govern fa promeses i afirmacions en aquest sentit per quedar bé, 
però després no fa res més per complir-les.  

També li fa notar que no li ha donat cap resposta concreta sobre si s’han posat en contacte amb el director 
d’escena amb vista a ajustar el projecte i abaratir costos. Insisteix a recordar-li que si s’hi posen en 
contacte seria possible fer precisament el projecte que els acaba de suggerir.  

Es mostra convençuda que no s’han posat en contacte amb ningú, ni han tengut voluntat de fer-ho.  

Demana al Sr. Jurado perquè no s’impliquen en la mateixa mesura en què ho varen fer amb la marxa d’Es 
Güell a Lluc a peu.  

Considera que ja és hora de posar-se a fer feina però no, com va dir el president del Consell de Mallorca, 
posant la Sra. Serra (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) com a comissionada d’aquest projecte, perquè 
és una obligació seva, com a equip de govern, no dels Grups de l’oposició.  

Fa avinent també que existeixen altres tipus de subvencions, com ara la destinada al Carro de la Beata, i 
no està molt enfora una de l’altra.  

Per acabar, torna a demanar que l’equip de govern faci cas de la proposta del Grup Popular.  

La Sra. SERRA intervé a continuació. 

Diu que la Sra. Català ja s’ha avançat a posar l’exemple de la marxa d’Es Güell a Lluc a peu, i és just el 
que ella volia fer notar. Exposa que si se va poder fer aquesta despesa, perquè hi participaven 15.000 
marxaires, s’ha de considerar que les persones que participen en el betlem esmentat són 10.000 i també 
s’han de respectar.  

Fa notar que, pel que fa a la durada de l’activitat, és el mateix cas: el betlem se celebra en un dia, i la 
marxa esmentada també, durant el vespre.  

El Sr. PASTOR intervé tot seguit. 

Atès que del que ha manifestat el Sr. Jurado se’n desprèn que l’equip de govern considera que no s’han de 
subvencionar amb doblers públics actes de contingut religiós, imagina que enguany l’Ajuntament de 
Palma, on governa també Podem Palma tampoc no celebrarà la Cavalcada dels Reis d’Orient, perquè no 
existeix cap diferència entre ambdues festes.  

Fa avinent que el betlem és una tradició molt arrelada en les famílies de Mallorca. 

Tot i que pot entendre que el cost era elevat –per bé que no qüestiona que no fos cert, que tenia aquest 
cost, perquè li resulta difícil de quantificar– no descarta que se pugui fer enguany, si s’ajusta el preu en 
els termes que ha proposat abans. En aquest cas la institució no s’hi ha d’oposar, si una entitat ciutadana 
pot fer aquest tipus d’actuacions i demostracions per a la ciutadania de Mallorca i més concretament per 
la de Palma.  

Torna a dir a la Sra. Català que, si ajusten el cost econòmic en el sentit que ha explicat abans, tendran el 
suport del seu Grup a la moció i, si no ho poden quantificar, s’abstendrà de votar.  

El Sr. JURADO respon tot seguit. 

Diu a la Sra. Català que l’equip de govern ha fet prou coses a favor de la promoció sociocultural i per 
incrementar el nombre d’activitats pròpies que organitza el Consell de Mallorca per intentar impulsar tot 
aquest àmbit. Pensa que són més que les que va fer el Partit Popular durant la legislatura anterior.  

Tot i que el betlem vivent no hi estigui inclòs, li recorda que per l’any 2017 s’han previst una sèrie de 
certàmens d’arts organitzats pel Consell de Mallorca conjuntament amb les federacions de Gent Gran per 
impulsar tota una sèrie d’activitats que són molt ben valorades per aquest col· lectiu de persones perquè ja 
se fan durant aquest any.  

Fa notar que s’han augmentat les subvencions a activitats de la Gent Gran i la seva quantia.  
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Pel que fa a la línia de subvencions que la Sra. Català dubta que existeixi, comenta que existeix, està 
aprovada pel Ple i està començant a funcionar ara mateix. Afirma que hi està treballant el Servei de 
Promoció Sociocultural, tot i que la Sra. Català no ho cregui. 

Considera que és un error vincular el convenciment que la institució fa o no fa activitats socioculturals al 
fet que no se celebri un betlem vivent. Pensa que no és correcte, aquest plantejament.  

Expressa la predisposició de l’equip de govern a rebre propostes, però demana a la Sra. Català que les 
formulin en el sentit que li ha demanat abans, atès que si poden fomentar els oficis tradicionals de 
Mallorca ho faran amb molt de gust. Opina que és possible, desvincular-ho d’un betlem vivent.  

Pel que fa al comentari de la Sra. Serra en què compara l’activitat del betlem solidari amb la marxa d’Es 
Güell a Lluc a peu fa avinent que en les memòries que tenen del betlem no hi figura res relatiu ni a l’èxit 
ni a la quantitat de gent que hi va acudir, per la qual cosa s’han de fiar d’allò que els diuen, com ara que 
hi varen anar 10.000 persones, tot i que és segur que ningú no les va comptar.  

Informa que hi consta la participació de 350 persones (participants, no assistents) però puntualitza que a 
l’expedient s’esmenta la xifra de 47 persones de Palma i 31 de la part forana de Mallorca, i és evident que 
no sumen un total de 350. Fa notar que hi consten una sèrie d’incorreccions i de dades que magnifiquen 
aquesta activitat, i no són adequades; tot i això, adverteix que no en farà cap valoració.  

Quant a la comparança que ha fet el Sr. Pastor amb la Cavalcada dels Reis d’Orient, respon que hi ha 
altres municipis a Espanya on aquesta s’ha fet d’altres maneres i s’ha mantingut l’assistència de la gent, 
tot i no vincular-la a un aspecte religiós.  

Opina que les institucions públiques han d’evolucionar i han de deixar enrere determinades pràctiques 
seguint el camí de la laïcitat d’aquestes expressions que durant molts segles han estat religioses. Pensa 
que és bo, conservar les tradicions, però no fer-ho tal com se feia en el segle XV, per exemple. Afirma 
que és possible, evolucionar d’altres formes.  

El Sr. PASTOR intervé tot seguit. 

Recorda la proposta de canvi de redacció de l’acord de la moció que ha fet a la Sra. Català, per tal de 
decidir el sentit del vot del seu Grup. Observa que encara desconeix el parer del Grup Popular sobre 
aquesta proposta concreta.  

La Sra. CATALÀ fa referència al punt núm. 4 de la moció i diu que s’hi pot afegir: “amb el mínim cost 
possible”.  

El Sr. PASTOR ho considera correcte.  

El Sr. PRESIDENT proposa que s’especifiqui què se considera mínim i màxim.  

La Sra. CATALÀ observa que després l’equip de govern haurà de valorar les propostes que se presentin. 

El PRESIDENT observa que si 20.000 € és molt convé que concretin què és poc, i potser votaran a favor 
també.  

La Sra. CATALÀ demana si canviaran el sentit del seu vot si fixen una quantitat determinada.  

El Sr. PASTOR indica que ell ha fet la proposta basada en l’import mínim que l’equip de govern 
consideri. Diu que el seu Grup no té cap problema perquè sigui l’equip de govern qui determini el cost 
que ha de tenir el projecte, es fien del seu criteri perquè la idea és que se pugui fer l’activitat, si 
s’aconsegueix fixar un cost que la institució pugui assumir.  

El PRESIDENT demana a la Sra. Català si accepta la transacció del Grup El Pi-Proposta per les Illes. 

La Sra. CATALÀ respon afirmativament. 

Sotmesa la proposta a votació amb la transacció, es rebutja per quinze vots a favor (PP, 
El Pi-Proposta per les Illes i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía), devuit vots en 
contra (PSOE, MÉS per Mallorca i Podem Mallorca) i cap abstenció. 
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PUNT 38. MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PARTIT POPULAR 
SOBRE BIBLIOTEQUES. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
Entre les competències de la Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports estan les 
de l'activitat administrativa del departament així com també les competències de les 
Biblioteques. 
 
D'acord a l'Art. 35 de la Llei 19/2006 de 23 de Novembre del sistema de les 
Biblioteques de les Illes Balears, correspon al Consell Insular el servei de suport a la 
lectura pública d’àmbit Insular. 
 
Dins de l'esmentada Llei es va crear la Comissió Tècnica Insular de Biblioteques la 
funció bàsica de les quals és promoure les actuacions, plans, programes i instruments 
que desenvolupin el sistema bibliotecari de les Illes Balears. 
 
Actualment integren la Xarxa 70 biblioteques, totes municipals, a les quals el Consell 
Insular de Mallorca ha de facilitar-los fons bibliogràfics per adaptar-les a les necessitats 
dels seus usuaris. 
 
Ens consta que des de Novembre de l'any 2015 no es compleix amb el programa, no 
s'ha fet lliurament a les biblioteques de noves edicions de llibres i material, perjudicant 
el servei de les mateixes. 
 
Per tot això, es proposa al ple del Consell de Mallorca l’adopció del següent: 
 

ACORD 
 

1.-  Que el Consell Insular executi i compleixi amb els programes de dotació de llibres i 
de material a les biblioteques adscrites a la Xarxa de Biblioteques de Mallorca, arbitrant 
els procediments administratius que garanteixin la continuïtat del servei, evitant les 
demores i interrupcions. 
 
Es troben absents: Pons Cuart i Roig Catany 

El Sr. ROTGER (PP) inicia la seva intervenció. 

Diu que lamenta profundament haver de presentar aquesta moció per plantejar la manca de seguiment del 
programa de dotació de llibres i material a les biblioteques adscrites a la Xarxa de Biblioteques de 
Mallorca.  

Retreu que en el proper mes de novembre ja farà un any que les biblioteques han deixat de rebre material. 
Informa que a l’inici d’aquesta legislatura, quan se va produir el canvi d’equip de govern, ell mateix va 
advertir el vicepresident primer d’aquesta institució que s’havia de fer feina de valent i amb diligència per 
tal d’evitar demores en la nova contractació i fins i tot la interrupció del servei a les biblioteques, perquè 
ja havia succeït en ocasions anteriors.  

Davant aquesta situació, demana al vicepresident primer de la institució que doni les explicacions 
oportunes sobre l’estat de l’esmentat expedient.  
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Diu que, tot i ser coneixedor de les dificultats que presenta, tenia esperances d’èxit en la gestió del nou 
equip de govern. Per aquest motiu reitera tots els retrets anteriors i fa notar l’abast de les repercussions 
concretes que té aquest incompliment. 

Per acabar llegeix textualment l’acord de la moció.  

La Sra. SERRA (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) intervé a continuació. 

Anuncia que el seu Grup polític votarà a favor d’aquesta moció. Tot i que escoltaran l’explicació que se’n 
doni, indica que el que ha exposat el Sr. Rotger (PP) és del tot evident.  

La Sra. MORA (El Pi-Proposta per les Illes) intervé tot seguit. 

Anuncia que el seu Grup polític votarà a favor de la moció, atès que tot el s’exposa a l’acord és coherent.  

Es mostra convençuda que la Xarxa de Biblioteques de Mallorca és una eina molt útil per als municipis, 
per a la formació i per a l’intercanvi d’opinions entre el personal bibliotecari per al seu bon funcionament. 
Per aquest motiu demana que no sigui només una eina de fiscalització sobre el seu bon estat i el 
compliment de la normativa d’accés (barreres arquitectòniques, etc) sinó que també existeixi una 
dinàmica del foment de la lectura, raó per la qual la dotació adequada de llibres és cabdal.  

Insisteix a demanar que els municipis puguin disposar de les obres que són actuals i tenir-hi un fàcil 
accés. 

El Sr. MIRALLES (conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports) inicia la seva intervenció. 

Diu que aprofitarà aquesta moció per donar comptes de l’estat de tramitació d’aquest contracte.  

Admet que quan el nou equip de govern va iniciar la seva gestió (juliol de 2015) va trobar damunt la taula 
el problema de resoldre l’elaboració d’uns plecs per contractar el servei de subministrament de llibres a 
les biblioteques que formen part de la Xarxa de Biblioteques de Mallorca. 

Fa avinent que, atès que era un contracte que finalitzava el mes de novembre de 2015, és clar que 
qualsevol membre de la corporació del Ple que conegui els tràmits establerts per aquesta gestió ja ho sap, 
que és pràcticament impossible resoldre un contracte d’aquesta magnitud en quatre mesos. Explica 
detalladament les gestions i les publicacions oficials que s’han de fer, per demostrar-ho.   

Pel que fa a les crítiques que se varen rebre des del sector editorial pel fet que l’empresa subministradora 
no és de Mallorca, sinó de la Península, assegura que se va considerar aquest fet i que se varen estudiar 
detingudament tots els plecs de contractació.  

Informa que durant aquestes gestions varen trobar una dificultat afegida, la obligació d’elaborar un 
reglament de les biblioteques de Mallorca, reglament que durant la legislatura anterior a la passada se va 
deixar redactat i que durant la darrera legislatura, governada per el Partit Popular, no se va voler presentar 
al Ple per a la seva aprovació.  

Per aquest motiu insisteix en el retret, atès que abans d’elaborar els plecs de contractació era preceptiu, 
elaborar el reglament. Informa que a dia d’avui ja el tenen pràcticament elaborat, de forma que si la nova 
Llei de procediment administratiu no ho complica encara més confia en poder-lo presentar aviat. 

Reitera les explicacions anteriors per deixar clar que hi han treballat com pertoca, pel que fa als plecs de 
contractació.  

Assenyala que el passat 14 de setembre se varen aprovar els plecs per contractar l’empresa 
subministradora, per bé que observa que a dia d’avui aquests plecs presenten uns errors materials que 
s’hauran de rectificar, però entén que de la mateixa forma en què en el passat Ple va decaure una moció 
que instava a convocar el Patronat del Teatre Principal perquè ja estava convocat també s’ha de fer el 
mateix en el cas d’aquesta moció. 

Tot i això, vol aprofitar per comentar a la Sra. Mora que, efectivament, la Xarxa de Biblioteques 
representa molt més que una funció fiscalitzadora de les biblioteques que té aquesta institució en els 
ajuntaments.  

Afirma que se treballa en programes de foment de la lectura i en la contractació d’activitats que s’hi fan. 
A més a més, existeixen subvencions per a equipaments d’aquestes biblioteques i programes de formació 
per al personal bibliotecari, que ha d’ajudar a millorar el servei que presta el Consell de Mallorca, en 
col·laboració amb els ajuntaments de Mallorca.  
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Per acabar reitera que s’hi ha fet feina de valent i que s’han fet passes ben decidides, raó per la qual refusa 
els retrets que exposa la moció.  

El Sr. ROTGER intervé tot seguit. 

Adverteix que el Grup Popular mantendrà la moció tal i com s’ha presentat, no la retirarà, perquè atès que 
va ser molt eficaç que el seu Grup presentàs la moció referida a la convocatòria del Patronat del Teatre 
Principal, potser que ocorri el mateix en el cas de la que se presenta avui i serveixi perquè les 
biblioteques, i per extensió el personal que n’és usuari, puguin tenir llibres.  

Torna a dir que ja en coneix totes les dificultats, d’aquest procés, però fa avinent que ja han tengut deu 
mesos per dur endavant la gestió.  

Es mostra convençut que el més prudent és mantenir la moció tal i com s’ha presentat. Pensa que animarà 
el Sr. Miralles a eliminar tots els obstacles per tal d’aconseguir l’objectiu que expressa en el termini més 
breu possible.  

El Sr. MIRALLES intervé a continuació. 

Adverteix que res no farà canviar la seva opinió, expressada durant la seva primera intervenció. Considera 
que no correspon votar a favor d’una moció quan correspon a una gestió que s’està fent o que ja s’ha fet.  

Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per tretze vots a favor (PP, El Pi-Proposta per 
les Illes i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía), devuit vots en contra (PSOE, MÉS per 
Mallorca i Podem Mallorca) i cap abstenció. 
 
INTERPEL·LACIONS 
 
PUNT 39. INTERPEL·LACIÓ QUE PRESENTA EL SR. ANTONI PASTOR 
CABRER AL SR. FRANCESC MIRALLES  SOBRE “VALORACIÓ DEL 
CONSELLER DELS ACTES CULTURALS DE LA DIADA DE MALLORCA”. 
 
Es dóna compte de la següent interpel·lació: 
 
Antoni Pastor Cabrer, portaveu del GRUP EL PI – PROPOSTA PER LES ILLES 
BALEARS, segons contempla l’article 75 del R.O.C. vigent, formula per al proper Ple 
Ordinari la següent INTERPEL·LACIÓ al Conseller de Patrimoni, Cultura i Esports, Sr. 
Francesc Miralles: 
 
Valoració del Conseller dels actes culturals de la Diada de Mallorca 
 
S’absenta el Sr. Amengual Perelló i no s’incorpora. 
 

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

Atès que als membres del seu Grup polític els va sorprendre alguns aspectes de la passada Diada de 
Mallorca, el seu Grup ha decidit demanar-ne les explicacions pertinents.  

Observa que els actes que s’hi celebren, segons el parer del seu Grup, no són competència d’una sola àrea 
del Consell de Mallorca sinó de tota la institució, la qual cosa requereix la implicació de tots els seus 
departaments en l’acte més rellevant de la institució, la celebració de la Diada de Mallorca.  

Consegüentment, fa notar que hauria pogut interpel· lar altres consellers de l’equip de govern, com ara el 
Sr. Jesús Jurado o el Sr. Joan Font, però s’adreçarà al Sr. Miralles, com a conseller executiu de Cultura, 
Patrimoni i Esports, perquè sap que aquest no tendrà el mateix comportament d’altres que, aprofitant que 
ell ja no tendrà un torn de rèplica, aprofiten per retreure-li coses que fan altres consellers i se comporten 
de forma rastrera i amb covardia.   
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Expressa el retret als membres de l’equip de govern de la institució pel fet de no ser presents en els actes 
de la Diada de Mallorca. Indica que no se refereix només a la no presència física, sinó d’organització 
precisament dels actes de la Diada. Retreu que ni tan sols varen participar en la presentació dels seus actes 
culturals; no se va observar cap tipus de notorietat de la seva àrea de gestió, més enllà de quan se va 
interrompre el funcionament de l’aire condicionat en el Teatre Principal.  

El seu Grup es mostra preocupat perquè ja s’han fet dues celebracions de la Diada de Mallorca i s’està 
parlant molt de canviar-ne el dia. Admet que sí que existeix debat, en aquest sentit, i també una comissió 
específica, tot i ser presidida per un conseller absent, potser per obtenir informació de com se celebra la 
mateixa diada en una altra comunitat autònoma.   

Tot i això opina que aquest no és, exclusivament, el problema principal de la Diada de Mallorca. Potser la 
data decidida ajudarà a donar més sentit a una celebració tan important, per tal de retornar-li el 
protagonisme que ha de tenir entre la gent de Mallorca la institució del Consell de Mallorca.  

Retreu al Sr. Miralles la seva poca implicació en la passada Diada, no han vist cap acte destacable que 
posàs de relleu la institució i li demana que n’expliqui el motiu.  

El seu Grup considera que és un error per part de la institució, i més concretament del seu president, que 
és qui organitza i decideix com s’han de fer les coses, el fet de donar les competències totals i absolutes a 
una persona amb poca experiència. Diu que ell dubta també que aquesta persona tengui interès en que la 
Diada de Mallorca funcioni realment.  

Afirma que no va funcionar pràcticament res, i que l’acte més rellevant se va fer en diumenge horabaixa i 
ja sabien que hi hauria molt poca participació; no hi va haver actes en els pobles que convidassin la gent a 
implicar-se en la Diada de Mallorca ni cap acte principal per tal que la gent entengués i identificàs 
aquesta data com a tal.  

Considera que tots aquests fets haurien de conduir a una reflexió a fons. Torna a dir que la data de 
celebració és important, però també ho és donar-li contingut, implicar la gent, aconseguir la difusió 
oportuna en els mitjans de comunicació, tenir presència en el carrer per tal que la ciutadania percebi la 
importància d’aquesta celebració, independentment de la data concreta que se decideixi per celebrar la 
Diada.  

Per les raons que ha explicat, demana que el Sr. Miralles faci una valoració dels esmentats actes culturals 
i que informi sobre el seu cost material, si és possible. També vol saber si preveuen un tipus de canvis 
determinats, amb vista a la propera celebració, atès el poc èxit que va tenir la d’enguany entre la gent de 
Mallorca.  

El Sr. MIRALLES (conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports) respon tot seguit. 

Diu que considera que es tracta d’actes d’un programa de festes d’un ajuntament, raó per la qual és 
aglutinador d’activitats diverses en torn a un motiu, que podria ser el símil entre la celebració en el poble 
dels patrons d’hivern o d’estiu. En aquest cas concret, la celebració de la Diada de Mallorca, establerta el 
dia 12 de setembre.  

Opina que va ser un programa farcit d’activitats culturals, esportives, de jornada de portes obertes i de 
visita dels principals edificis de la institució, d’activitats institucionals. Afirma que va ser un bon 
programa, que coordina el Departament de Presidència, per bé que és responsabilitat de tots els 
departaments del Consell de Mallorca i tots hi han contribuït, com es pot comprovar si s’observa 
detingudament el programa d’actes. 

Pel que fa a les activitats culturals el seu parer és que hi ha un poc de tot, específic per a cada tipus de 
públic, centrades en la música, el teatre, els museus, etc. També són de destacar les jornades de portes 
obertes. 

Refusa el comentari del Sr. Pastor referit a que el seu departament s’amaga i que no vol participar de la 
Diada, perquè no és cert. Diu que no entén el motiu d’aquesta afirmació. Torna a dir que ha participat 
activament tant en les activitats culturals que ha esmentat com també en les esportives, com és el cas de la 
I Cursa Popular Infantil que s’ha celebrat en el marc d’aquestes festes. També destaca el concert de 
l’Orquestra Simfònica, que dissortadament no se va poder celebrar a La Misericòrdia a causa del mal 
temps.  
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Diu que és evident que sempre hi haurà diversitat d’opinions pel que fa a l’organització d’un programa de 
festes, però allò que s’ha de valorar, segons el seu parer, és que pertany a la institució en general. 

Recorda que actualment s’està en procés de debat per decidir la data en què s’ha de celebrar la Diada de 
Mallorca i destaca que allò que s’ha d’aconseguir és fer-la més popular i més sentida pel conjunt de la 
gent de Mallorca, perquè és evident que tothom desitja una participació major en totes les activitats que 
s’organitzen.  

El Sr. PASTOR puntualitza que no ha dit en cap moment que s’amagàs, sinó que no l’ha vist, i no és el 
mateix. Li fa notar que allò que ha volgut expressar és que ha estranyat l’absència de la seva mà en 
l’organització de la Diada de Mallorca perquè està convençut de la seva capacitat per millorar-la.  

Es mostra en desacord amb el símil que ha fet el Sr. Miralles amb les festes d’un poble. Li fa notar que és 
ben segur que quan era batle d’un poble no organitzava les festes d’aquesta forma; també és segur que hi 
participava molta gent.   

Demana al Sr. Miralles que li digui quines són les entitats concretes que hi varen participar. També li 
demana que faci una valoració del seu èxit, de la participació social que varen tenir, si varen tenir la 
repercussió que se pretenia o no. 

A més a més, vol saber quin cost econòmic varen tenir aquestes activitats, perquè és obvi que s’ha de 
poder valorar amb relació a la repercussió social que han tengut.  

Tot i que no sigui fàcil la tasca d’aconseguir que aquesta festa arreli dins Mallorca, és evident que aquest 
ha de ser l’objectiu de la institució. Per aquest motiu se sentiria decebut si el Sr. Miralles diu que està 
satisfet de la repercussió i de l’èxit que han tengut els actes de la Diada d’enguany.  

Segons el seu parer, ha passat desapercebuda. Fa notar que més enllà de les manifestacions de 
reivindicació del finançament de la institució que va expressar el president del Consell de Mallorca, 
poques coses més s’han comentat, i ho considera una llàstima. Per aquest motiu, és evident que s’han de 
cercar solucions.   

El Sr. MIRALLES respon tot seguit. 

Assenyala que, precisament el fet de replantejar-se la data de celebració de la Diada demostra que l’equip 
de govern és crític pel que fa a la repercussió social que té aquesta festa.  

Diu al Sr. Pastor que no té a l’abast la informació detallada del cost econòmic dels actes, però es mostra 
disposat a donar-li la que pertany al seu departament. No dubta tampoc que el Sr. Jurado també li podrà 
donar la del seu departament.  

Afirma que hi han participat institucions, per bé que és clar que voldrien que n’hi hagués encara més; per 
aconseguir que la gent ho senti com a cosa seva ha de participar en el disseny i en la decisió de les 
activitats d’aquesta festa, que actuïn com a agents programadors d’activitats, no només com a públic.  

Algunes de les activitats formen part d’aquest model de participació i en posa uns exemples.  

Tot i això, accepta la reflexió en el sentit que a tothom agradaria aconseguir una festa millor i replantejar 
no només la data de celebració sinó també el format de la festa.  

S’alegra pel fet que el Sr. Pastor estranyés la seva presència, perquè és millor això que fer nosa.  

Es mostra confiat en l’impuls que exercirà el nou president de la Comissió de la Diada per trobar la 
solució més adequada a aquest projecte. Desitja també que no quedi només en un canvi de data sinó 
també de format de la festa, que permeti el seu impuls i el procés de participació dels ajuntaments de 
Mallorca però també de les entitats socials i culturals que poden participar en l’organització d’aquesta 
festa.  
 
PUNT 40. INTERPEL·LACIÓ QUE PRESENTA EL SR. JERONI SALOM 
MUNAR A LA SRA. CARMEN PALOMINO SÁNCHEZ SOBRE “POLÍTICA 
D´IMPLANTACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA AL CONSELL 
DE MALLORCA I ALS AJUNTAMENTS”. 
 
Es dóna compte de la següent interpel·lació: 
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Jeroni Salom Munar, com a Conseller del Grup de Consellers del Partit Popular, d’acord 
amb el que preveu l’art. 75 del Reglament Orgànic, formula per al proper Ple ordinari al 
Hble. Sra. Maria del Carmen Palomino Sánchez Consellera executiva de Modernització 
i Funció Pública del Consell de Mallorca, la següent INTERPEL·LACIÓ: 
 
Política de implantació de l’administració electrònica al Consell de Mallorca i als 
Ajuntaments  
 

El Sr. SALOM (PP) inicia la seva intervenció. 

Explica que el motiu d’aquesta interpel· lació és conèixer l’estat de la implantació de l’administració 
electrònica en el Consell de Mallorca. 

També aprofita per recordar que quan se va aprovar el pressupost del Consorci TIC Mallorca se varen 
aprovar 82.000 € més perquè el Pla d’actuació, entre d’altres coses, indicava que durant la legislatura 
passada s’havien fet massa retallades del pressupost.  

També s’indicava que s’havien d’implantar nous serveis i que existien una sèrie de webs municipals que 
s’havien d’acabar de configurar, amb el calendari que ho determinava. Vol saber si aquest calendari s’ha 
pogut complir o no.  

També s’informava de la creació d’una nova aula d’informàtica per al Servei de Formació, amb 16 
ordinadors més i més personal tècnic.  

Demana si ja s’ha modernitzat tot tal i com s’havia previst.   

Fa avinent que els ajuntaments de Mallorca, a dia d’avui, encara presenten mancances relacionades amb 
el Consorci TIC Mallorca.  

Quant a l’administració electrònica, fa avinent que existeix una partida de 338.000,60 € en el pressupost 
d’Estudis i Treballs i suggereix que es posi a l’abast dels ajuntaments per una raó molt senzilla: 
l’adaptació d’un municipi de 8000 habitants a l’administració electrònica costa 70.000 € i no existeix altra 
possibilitat que pagar-ho de cop o a terminis, però no existeix la possibilitat de no pagar-ho ni tampoc la 
de no adaptar-se, atès que a partir de dia 1 d’octubre de 2016 és obligatori haver-s’hi adaptat.  

Demana a la Sra. Palomino si els ajuntaments de Mallorca s’hi han adherit, a l’administració electrònica, i 
si ho ha fet també el Consell de Mallorca.  

Tot seguit vol saber si els ajuntaments de Mallorca tendran problemes per cobrar a l’hora de justificar les 
subvencions, en el cas que no hi estiguin adherits.   

Adverteix que en els ajuntaments existeix preocupació, derivada de totes aquestes qüestions.  

Exposa la necessitat de fer algun tipus d’actuació, si el Consell de Mallorca no s’hi ha adherit, amb vista a 
que els ajuntaments tenguin més marge de temps per adherir-s’hi. Posa exemples de situacions que es 
poden produir com a conseqüència de no preveure les possibles solucions.  

Per les raons que ha exposat demana les explicacions oportunes que permetin resoldre els dubtes que a dia 
d’avui tenen els ajuntaments. Vol saber si és possible que el Departament de Modernització i Funció 
Pública prengui mesures en aquest sentit.  

La Sra. PALOMINO (consellera executiva de Modernització i Funció Pública) respon tot seguit.  

Pel que fa a la quantitat de 338.000,60 € informa el Sr. Salom que estava destinada al canvi 
d’infraestructures, atès que les que varen trobar eren del tot obsoletes. Ara s’han pogut canviar, tot i que 
s’ha d’acceptar que aquests processos són lents, en el Consell de Mallorca i en el Consorci TIC Mallorca.  

Puntualitza que ella no va parlar en cap moment de retallades de pressupost sinó de manca d’inversió en 
el consorci d’informàtica.  

Quant a l’augment de personal tècnic, adverteix que és difícil, perquè va quedar clar que els consorcis no 
poden incrementar el seu personal. 
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Pel que fa a l’aula de formació, informa que estan cercant alternatives perquè disposen de poc espai, en el 
Consell de Mallorca. Assegura que tan aviat com tengui una informació concreta sobre la possibilitat de 
dur endavant aquest projecte ho comunicarà a tots els Grups polítics, en el Ple de la institució. 

Sobre el projecte de les webs municipals informa que, atès que no se podia comptar amb la infraestructura 
que tenia l’esmentat consorci, s’ha externalitzat el servei de totes les webs municipals pendents del 
traspàs d’un sistema a un altre, i s’ha fet per mitjà d’un concurs. Fa avinent que s’ha fet per facilitar 
l’adhesió a l’administració electrònica.  

Reconeix que fan tard, que no s’ha sabut donar el servei que els ajuntaments necessitaven a partir de l’1 
d’octubre de 2016, però també és cert que intenten agilitar la posada en funcionament de l’administració 
electrònica per posar-la a l’abast dels ajuntaments.  

D’altra banda, i pel que fa a la proposta de destinar una subvenció als ajuntaments de Mallorca, diu que 
desconeix si el consorci TIC Mallorca pot subvencionar els propis ens consorciats; ho hauria d’estudiar, 
abans de respondre aquesta pregunta.  

Quant a la possibilitat que sorgeixin problemes a l’hora de rebre les subvencions, des del propi Consell de 
Mallorca o des d’altres administracions, fa avinent que es tracta d’un problema jurídic, raó per la qual 
també ho hauria de comprovar.  

Per acabar diu que confia que abans d’acabar aquest any siguin una realitat els nous serveis que pugui 
oferir el consorci TIC Mallorca. També diu que espera haver donat la resposta oportuna al Sr. Salom 
(PP). 

El Sr. SALOM intervé tot seguit. 

Diu a la Sra. Palomino que, per bé que és cert que li ha contestat, ell hauria volgut escoltar unes altres 
paraules, i li ho explica tot seguit. 

Li recorda que en el Pla d’actuació per a 2016 el Consorci TIC Mallorca s’estableix que durant l’anterior 
legislatura el Servei de Formació ha sofert una sèrie de reduccions de recursos i se proposa com a 
principal objectiu la recuperació dels recursos perduts.  

A més a més, en l’apartat de Formació en modalitat virtual queda reflectit que si se vol donar resposta a la 
demanda de formació virtual es necessita un tècnic de formació dedicat exclusivament a desenvolupar-ho, 
i poder disposar d’un tècnic informàtic per instal· lar, configurar i mantenir la plataforma virtual de 
formació.  

Diu a la Sra. Palomino que, tot i que ara mateix no li pugui donar una resposta referida al nucli del 
problema que tenen dels ajuntaments, li fa avinent que un ajuntament que hagi d’agafar un programa 
d’una marca determinada perquè no n’hi ha d’altre i no té cap altra opció –atès que no existeix un 
programari lliure– i gastar 70.000 € o 2.300 € cada mes durant 36 mesos, per poder tenir l’adaptació a 
l’administració electrònica i que després hagin de tenir problemes en el propi Consell de Mallorca a 
l’hora de justificar les subvencions (no qui ho ha fet, sinó qui no ho ha fet) i que el Consell de Mallorca 
no hi estigui adaptat demostra el xoc que se produeix amb uns criteris unificats entre la Intervenció del 
Consell de Mallorca i els ajuntaments.  

Fa notar que uns ajuntaments hauran fet els tràmits i s’han adaptat i uns altres, veient que no hi havia 
temps, per altres motius, no els han fet. Per aquest motiu vol saber què els pot passar, als que no s’han 
adaptat encara i també com han de presentar la documentació per obtenir les subvencions els que sí que 
s’han adaptat (si ho han de fer via administració electrònica o com s’havia fet sempre). 

La Sra. PALOMINO respon tot seguit.  

Diu que, atès que no pot donar una resposta des del punt de vista jurídic a tot allò que li demana, proposa 
realitzar una reunió urgent de la Junta General del Consorci d’Informàtica per tal de poder donar la 
resposta adequada a totes les preguntes que el Sr. Salom (PP) li ha formulat.  
 
PREGUNTES 
 
PUNT 41. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. ESTANISLADO PONS AL SR. 
MIQUEL ENSENYAT (PARTICIPACIÓN DIADA CATALUÑA) 
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Es dóna compte de la següent pregunta: 
 

Habiendo tenido conocimiento por la prensa de la participación de una delegación del 
partido de MÉS per Mallorca en la Diada de Cataluña. 

¿Qué valoración política hace usted como Presidente del Consell de Mallorca que 
representantes políticos de las instituciones mallorquinas el día de la fiesta de todos los 
mallorquines se vayan a celebrar la Diada de Cataluña? 

El Sr. PONS (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) formula la pregunta en els seus termes. 

Demana al Sr. Ensenyat que, com a president de la institució, faci una valoració política sobre 
l’assistència a la Diada de Catalunya de determinats consellers, representants de la seva mateixa formació 
política, el dia de la Diada de Mallorca.  

Vol saber què en pensa, del fet que representants polítics d’institucions mallorquines i de tota la gent de 
Mallorca el dia de la Diada de Mallorca siguin presents en la Diada de Catalunya.  

El Sr. PRESIDENT respon que no hi va haver cap representant del Consell de Mallorca que assistís, com 
a delegació oficial de la institució, a la celebració de la Diada de Catalunya.  

Consegüentment, fa notar al Sr. Pons que ell com a president entén que no ha de valorar que la gent faci o 
deixi de fer allò que consideri oportú.  

Li fa avinent també que la institució no va enviar cap representant a la Diada de Catalunya, com no ho va 
fer tampoc per a la Diada d’Extremadura, que se va celebrar dos dies abans.  

També li fa avinent que la Diada de Catalunya se celebra el dia 11 de setembre mentre que la Diada de 
Mallorca se celebra el dia 12 de setembre.  

Comenta que és cert que se varen produir absències de consellers, no només la que indica el Sr. Pons sinó 
també d’altres. Tot i això, reitera que no li correspon a ell, com a president de la institució, fer aquest 
tipus de valoracions.  

Fa notar al Sr. Pons que cosa diferent seria si el Consell de Mallorca, com a institució, hagués enviat un 
representant a la Diada de Catalunya; en aquest cas, ho hagués considerat del tot normal. Li posa també 
com exemple el que va poder comprovar ahir mateix, 12 d’octubre, quan diversos polítics se varen 
desplaçar a Madrid per celebrar la Fiesta de la Hispanidad i assistir a la desfilada de les Forces Armades, 
etc. És el mateix cas que quan se desplacen per assistir a la Diada d’altres comunitats autònomes. 

Reitera que és del tot normal, en els casos que li ha posat com exemple. També reitera que les valoracions 
que ell en pugui fer estan del tot al marge del seu càrrec com a president de la institució. 
 
PUNT 42. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. CATALINA SERRA AL SR. 
FRANCESC MIRALLES (PATRIMONI CULTURAL DE LA CAIXA DE 
BALEARS “SA NOSTRA”) 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Desde Ciutadans ens preocupa que es patrimoni d’es qual disposa s’illa de Mallorca 
estigui salvaguardad. 
En aquesta cas xerram des patrimoni cultural de la Caixa de Balears “Sa Nostra”. 
Tenim constància de 5.000 peces, 2.000 d’aquestes de valor cultural esencial. 
 

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

Expressa la preocupació del seu Grup polític pel que fa al patrimoni cultural de la Caixa de Balears “Sa 
Nostra”. Destaca la importància de la salvaguarda d’aquest.  
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Fa avinent que tenen constància de l’existència de 5.000 peces, 2.000 de les quals d’un valor cultural 
essencial, raó per la qual demana al Sr. Miralles si s’han fet actuacions des del Consell de Mallorca i, en 
cas afirmatiu, que indiqui quines són aquestes. Si la resposta és negativa, vol saber si se’n faran.  

El Sr. MIRALLES (conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports) respon que, efectivament, són 
coneixedors de l’existència d’aquest patrimoni que, certament, forma part dels actius de l’esmentat banc 
que es troba en situació de fusió amb el Banco de Murcia.  

Reconeix que existeix el perill que aquest patrimoni se pugui disgregar. Assegura que n’estan al corrent i 
hi estan treballant. Assegura que des del seu departament se fa la selecció de l’obra més significativa. 

Informa que una part és de patrimoni artístic –que és el més complicat, per la diversitat de l’obra i per la 
seva cronologia– i també de Numismàtica. En aquest moment se’n fa la selecció i ja s’ha enviat la 
documentació a historiadors perquè en facin els comentaris oportuns i elaborin els informes pertinents 
amb vista a dur endavant la seva catalogació.  

L’objectiu és preservar aquest patrimoni cultural, amb la intenció que pugui quedar a Mallorca.  

Pel que fa a la col· lecció de numismàtica, el Servei d’Arqueologia en fa l’estudi amb vista a fer-ne els 
tràmits conjuntament amb els del patrimoni artístic per tal de tenir incoat, a inicis de 2017, l’expedient de 
declaració de Bé Catalogat o de Bé d’Interès Cultural (encara pendent de determinar).  
 
PUNT 43. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. ANTONI AMENGUAL 
PERELLÓ AL SR. JOAN FONT MASSOT (ASSESSORAMENT 
AJUNTAMENTS SOBRE PLANS BÀSICS D’EMERGÈNCIES) 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Al passat debat de política general de la institució, s’aprovà, entre d’altres, una proposta 
de resolució d’aquest grup que deia el següent:  
 

“El Ple del Consell de Mallorca insta al Departament de Cooperació Local i 

Caça a impulsar un pla d’assessorament tècnic per Ajuntaments per a la 

redacció de plans bàsics d’emergències i plans especials per a riscos concrets”.  

 
Ens podria informar el Sr. Conseller de les passes que s’han fet per impulsar aquest pla 
d’actuació i si hi ha previst crear una partida pressupostària per a tals efectes als 
pressupostos que s’estan redactant? 

La Sra. MORA (El Pi-Proposta per les Illes) demana autorització al President per formular la pregunta, 
atès que el Sr. Amengual s’ha hagut d’absentar, per motius professionals. 

El Sr. PRESIDENT l’autoritza a formular-la. 

La Sra. MORA formula la pregunta en els seus termes. 

El Sr. FONT (conseller executiu de Desenvolupament Local) respon tot seguit. 

Demana a la Sra. Mora que no ho interpreti malament, però ell esperava que se retiraria aquesta pregunta, 
perquè es tracta d’una pregunta que formula el Sr. Amengual, i ell no és present a la sala de Plens.  

No admet que la Sra. Mora expliqui que és per motius professionals, atès que els membres del seu Grup, 
com a consellers, tenen una dedicació exclusiva al Ple. Retreu que facin una pregunta i que la persona que 
la formula no sigui present al Ple per fer-la. 

Per la raó que ha explicat, esperava que el Grup El Pi-Proposta per les Illes retiràs la pregunta. Atès que 
no l’han retirada, fa notar a la Sra. Mora que ja és hora que “se posin les piles” perquè el Sr. Pastor 
tampoc no va acudir recentment a una reunió de la Junta de Portaveus de la institució.  

El PRESIDENT demana al Sr. Font que respongui la pregunta. 
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Manifesta que no té cap inconvenient a reconèixer quan en un cas concret no han fet allò que pertocava 
fer.  

Evidentment, pel que fa als Plans d’emergències, no s’ha fet allò que havien d’haver fet, perquè no han 
tengut recursos. Indica que s’han posat en marxa, s’hi fa feina, però a dia d’avui no existeix un pla per 
tirar endavant l’assessorament del plans d’emergència dels ajuntaments.  

Anuncia que durant el proper mes s’incorporaran tres nous tècnics en el Servei d’Emergències i 
començaran a fer feina en aquest sentit, entre molts d’altres temes. 

Considera que no cal tenir una partida pressupostària específica, sinó recursos humans per poder dur 
endavant aquesta tasca. Posteriorment només cal mantenir un assessorament als ajuntaments sobre 
aquesta qüestió. 

Per acabar reitera els arguments anteriors.  

La Sra. MORA intervé tot seguit per fer un aclariment.  

Atès que lamenta que el seu company de partit, el Sr. Amengual, no se pot defensar dels retrets que li ha 
fet el Sr. Font, vol deixar constància que la seva absència és deguda a que ha sorgit un imprevist 
professional de caràcter urgent. 

Fa notar al Sr. Font que els membres del seu Grup polític no s’absenten de la sala de Plens ni per motius 
més que justificats, mentre dura el Ple de la institució, perquè estan pendents de totes les intervencions. 
També li fa avinent que mai no han perdut el respecte a cap dels membres d’altres partits polítics.  

Per aquest motiu, retreu al Sr. Font les seves crítiques quan per una sola vegada, i per un motiu més que 
justificat, el Sr. Amengual s’ha hagut d’absentar del Ple.  

El Sr. FONT diu que, en aquest cas, allò que havia de fer el Sr. Amengual era dir-ho públicament, ja n’hi 
havia prou.  
 
PUNT 44. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. FRANCISCA MORA VENY 
A LA SRA. MARGALIDA PUIGSERVER (FUITES MENORS CENTRES 
TUTELATS). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Atès que al darrer plenari d’aquesta institució no es va voler debatre la moció 
presentada per urgència d’El Pi en referència a les fuites de menors dels centres tutelats 
i atès que aquest grup considera que s’haurien d’haver pres mesures urgents, ens pot 
informar la consellera sobre les passes que s’han seguit per pal·liar aquest fet i 
solventar, en la mesura que sigui possible aquest fet? 

La Sra. MORA (El Pi-Proposta per les Illes) formula la pregunta en els seus termes. 

Explica detalladament tots els antecedents de les preguntes i de les intervencions del seu Grup pel que fa 
a aquest tema.  

La Sra. PUIGSERVER (consellera executiva de Benestar i Drets Socials) respon tot seguit. 

En primer lloc, puntualitza que no es tracta d’un problema de fuites, sinó de sortides no autoritzades. S’ha 
de considerar que els centres de Menors són oberts, com una llar familiar, en la qual els joves i els 
adolescents poden sortir lliurement per anar a l’escola o a passejar amb els amics. Tot i això, tenen uns 
horaris establerts per l’equip educador i és cert que a vegades els incompleixen i s’ha d’avisar la policia. 

Fa avinent que aquest no és un problema d’ara, raó per la qual ella no ha votat a favor de la urgència, atès 
que es tracta d’un tema sensacionalista que va aparèixer a la premsa explicat per un senyor que confon els 
temes de protecció de menors amb els de reforma i va manifestar que existien més de 400 fugues de 
menors.  

Reconeix que aquest és un problema que existeix des de fa molt de temps enrere, però també fa avinent 
que a partir de la seva gestió durant aquesta legislatura se va iniciar un pla d’actuació (l’octubre de 2015) 
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amb un protocol establert i unes reunions periòdiques conjuntament amb el Defensor del Menor, amb el 
Govern balear i amb el Servei de Menors i Família del Consell de Mallorca, i se treballa molt en torn a 
aquestes sortides no autoritzades perquè és cert que existeixen casos molt problemàtics en aquest sentit 
que requereixen un enfocament terapèutic i un seguiment més individualitzat.  

Exposa que s’ha constatat que de cada vegada hi ha més menors que presenten problemes de conducta 
inadequada. Per aquest motiu s’han reunit també amb la Fiscalia de Menors i se treballa per tenir un 
centre especial per a l’any 2017, amb restriccions per a les sortides.  

Observa que així ho recomana la nova llei de protecció dels menors i, atès que a Mallorca no n’hi ha 
hagut cap mai d’aquestes característiques i quan s’ha presentat la necessitat s’ha hagut de fer ús de centres 
de la Península, s’han proposat tenir-ne un aquí. 

Adverteix que en les reunions del Consell d’Infància i Adolescència també se’n parla, d’aquest tema, amb 
els joves que surten del centre, de forma que ells mateixos expressen els seus sentiments (por a les 
“sancions” que se’ls aplicarà per no complir els requisits del pla de feina, etc.) i d’aquestes reunions ha 
sorgit una proposta dels propis menors, que se presentarà oportunament.  

Explica que hi ha una partida del pressupost per a 2017, que ja varen explicar en el Consell Assessor, per 
fer front a allò que consistiria en un Club de l’Expressió, atès que els menors han demanat que un grup de 
persones treballin per permetre’ls expressar les seves emocions i justificar perquè tenen aquest 
comportament.  

Indica que hi ha menors que fan molt bona feina i que tenen voluntat de canviar, però n’hi ha molts 
d’altres que no ho fan així i s’hi ha de treballar molt per aconseguir el canvi d’actitud.  
 
PUNT 45. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. CATALINA CIRER 
ADROVER A LA SRA. MARGALIDA PUIGSERVER SERVERA (PLACES 
DESOCUPADES A LES RESIDÈNCIES) 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Quantes places hi ha desocupades a les residències de gent gran de l’IMAS ? I per quin 
motiu hi estan desocupades? 

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

La Sra. PUIGSERVER (consellera executiva de Benestar i Drets Socials) respon a continuació. 

Informa que mai estan ocupades al cent per cent, les residències de gent gran, atès que sempre se 
produeix una rotació entre altes i baixes. Certament, l’índex òptim d’ocupació seria el 97% o el 98%. 
Observa que també s’ha de considerar l’augment de les defuncions que se produeixen durant l’estiu a 
conseqüència de les altes temperatures, que varien l’esmentat percentatge.  

Tot seguit informa sobre el percentatge actual d’ocupació: la Residència d’Huialfàs es troba actualment 
en un 90% de la seva capacitat, la Residència de Felanitx en un 96%, la Llar dels Ancians en un 98% i la 
Residència de La Bonanova en un 96%.  

Diu que desitjarien disposar d’un sistema informàtic per agilitar aquests tràmits, i se treballa en aquest 
sentit. 

Reitera que, a dia d’avui, aquesta és la situació que hi ha sobre aquesta qüestió. 
 
PUNT 46. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. CATALINA CIRER 
ADROVER A LA SRA. MARGALIDA PUIGSERVER SERVERA (NOMBRE 
PLACES DESOCUPADES PER ATENCIÓ MAJORS DEPENDENTS) 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 



 186 

Coneixen el nombre de places habilitades i autoritzades per a l’atenció a majors 
dependents que estan desocupats a les residències i centres privats de Mallorca? 

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

Recorda les gestions prèvies, les preguntes i les intervencions que ha fet el seu Grup sobre aquest tema.  

La Sra. PUIGSERVER (consellera executiva de Benestar i Drets Socials) respon a continuació. 

Informa que, segons les dades del Servei d’Autoritzacions de l’IMAS hi ha 1.991 places autoritzades a 
Mallorca per a persones en situació de dependència. 

Diu que no tenen dades fiables de les places desocupades de caràcter privat, perquè els centres no estan 
obligats a facilitar aquesta informació a l’IMAS. Tot i això, se’n podria fer un càlcul estimat basat en la 
darrera licitació que ha fet el Govern balear de places privades. Les dades són aquestes: s’han presentat a 
la licitació 340 places a l’oferta pública i se’n adjudicaran 165, segons la informació que ha facilitat a 
l’IMAS el Govern balear. És a dir, que a dia d’avui hi hauria 175 places disponibles, de les quals potser 
no totes compleixen els requisits de condicions o de qualitat que exigeix el Govern balear.  

Per acabar, comenta que enguany el Govern balear ha concertat aquestes places en funció del pressupost 
que tenia disponible i espera que per a l’any que ve en concerti més.  
 
PUNT 47. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. CATALINA CIRER 
ADROVER A LA SRA. MARGALIDA PUIGSERVER SERVERA (IMPORT NO 
DISPOSAT RENDA BÀSICA) 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Han arribat a un acord amb el Govern perquè l’import no disposat de Renda Bàsica 
sigui transferit als Consells per  incrementar la partida RMI? Quin import correspondria 
a l’IMAS? 

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

Recorda les gestions prèvies, les preguntes i les intervencions que ha fet el seu Grup sobre aquest tema.  

La Sra. PUIGSERVER (consellera executiva de Benestar i Drets Socials) respon a continuació. 

Informa que, segons les dades del Servei d’Autoritzacions de l’IMAS hi ha 1.991 places autoritzades a 
Mallorca per a persones en situació de dependència. 

Diu que no tenen dades fiables de les places desocupades de caràcter privat, perquè els centres no estan 
obligats a facilitar aquesta informació a l’IMAS. Tot i això, se’n podria fer un càlcul estimat basat en la 
darrera licitació que ha fet el Govern balear de places privades. Les dades són aquestes: s’han presentat a 
la licitació 340 places a l’oferta pública i se’n adjudicaran 165, segons la informació que ha facilitat a 
l’IMAS el Govern balear. És a dir, que a dia d’avui hi hauria 175 places disponibles, de les quals potser 
no totes compleixen els requisits de condicions o de qualitat que exigeix el Govern balear.  

Per acabar, comenta que enguany el Govern balear ha concertat aquestes places en funció del pressupost 
que tenia disponible i espera que per a l’any que ve en concerti més.  
 
PUNT 48. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. ESPERANZA CATALÀ 
RIBO AL SR. MIQUEL ENSENYAT RIUTORT (EXPEDIENTE 
ADMINISTRATIU DEL CONVENI AMB EL CENTRE PAU CASALS-
CANIGÓ) 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
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A quin departament del Consell de Mallorca consta l’expedient administratiu del 
conveni amb el Centre Pau Casals-Canigó pel qual el Consell de Mallorca ha aportat la 
quantitat de 11621,97€ ? 

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

Fa un repàs de totes les actuacions anteriors del seu Grup polític sobre aquesta qüestió.  

El Sr. PRESIDENT respon tot seguit. 

Informa que es tracta d’un expedient de subvenció que correspon a l’any 2009 i que es troba dins el 
Departament de Presidència.  
 
PUNT 49. PREGUNTA QUE PRESENTA EL SR. MAURICIO ROVIRA DE 
ALÓS A LA SRA. MERCEDES GARRIDO (SITUACIÓ REVISIÓ PLA 
SECTORIAL DE COMERÇ) 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
En quina situació es troba la revisió del Pla Sectorial de Comerç i que calendari 
d'actuacions tenen previst per dur-ho a terme? 

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

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

Indica que actualment el Pla director sectorial de comerç s’ha adjudicat a l’empresa COTESA i que 
encara no s’ha signat el contracte perquè s’havien de fer unes operacions de comptabilitat per adaptar-lo, 
atès que se va presentar una baixa temerària i la contractació se va allargar més del que tocava.  

En conseqüència, el primer termini per fer el primer pagament era de tres mesos i havia de ser dins aquest 
any i és evident que ja no ho podia ser. S’han hagut de fer altres operacions comptables i ara estan 
pendents de signar el contracte durant la propera setmana.  

Quant als terminis, informa que el compromís de l’empresa COTESA és aquest: tres mesos per a la 
recollida i l’anàlisi de la documentació; tres mesos més de diagnòstic per elaborar l’avanç del pla; entre 
tres i quatre mesos per disposar del document per a l’aprovació inicial, presumible suspensió de llicències 
i per tant decauria la Norma territorial cautelar i sí que s’aplicaria la suspensió de llicències d’acord a allò 
que preveiés l’aprovació inicial; de tres mesos aproximadament per a tràmits d’informació pública; tres 
mesos de documents d’aprovació definitiva. 

Reconeix que duen un poc de retard en el primer document però tot i això es mantenen més o menys en 
torn al calendari inicialment establert.  

Reitera els motius d’aquest retard, però fa notar que el que s’havia previst per a finals de 2016 estarà 
disponible si tot va bé durant el mes de gener de 2017.  
 
PUNT 50. PREGUNTA QUE PRESENTA EL SR. MAURICIO ROVIRA DE 
ALÓS A LA SRA. MERCEDES GARRIDO (SITURACIÓ REVISIÓ PLA 
TERRITORIAL DE MALLORCA) 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
En quina situació es troba la revisió del Pla Territorial de Mallorca i que calendari 
d'actuacions tenen previst per dur-la a terme? 

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

Recorda que, en teoria, correspon fer durant aquesta legislatura la revisió del Pla territorial de Mallorca 
(PTM). 
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La Sra. GARRIDO (consellera executiva de Territori i Infraestructures) respon tot seguit. 

En primer lloc, puntualitza que en realitat era durant la passada legislatura, quan s’havia d’haver revisat el 
PTM.  

Afirma que durant aquesta legislatura sí que se’n farà la revisió. Diu que ja han començat a fer feina sobre 
la documentació prèvia de revisió del PTM.  

Pel que fa a la redacció d’aquesta revisió s’ha decidit que la farà el personal tècnic del Consell de 
Mallorca, raó per la qual no se contractarà cap equip extern.  

Adverteix de la importància i del volum que tendrà tota la tasca prèvia i l’explica detalladament.  

Informa que ja s’han iniciat, amb personal de la institució, les següents tasques: un estudi referit a sòl 
industrial i de serveis, que representa una revisió de tot el sòl qualificat a Mallorca; una anàlisi d’impacte 
normatiu del text refós de la Llei del sòl estatal i de la Llei del sòl autonòmica sobre el PTM i una anàlisi 
d’impacte normatiu de legislació sectorial sobre el PTM; un mapa de regulació de parcel· la mínima per 
habitatges del planejament urbanístic vigent; un mapa de parcel· les rústiques potencialment edificables 
per habitatge; un estudi d’àrees de desenvolupament urbà en situació bàsica de sòl rústic; un estudi per a 
la identificació dels nuclis rurals i parcel· lació en segon grau de consolidació.  

Per mitjà d’una tramitació com a negociat sense publicitat s’han iniciat dos estudis concrets: el primer per 
a la construcció d’un sistema d’indicadors territorials del pla territorial insular a Mallorca, el contractista 
del qual és la UIB, i un estudi de la revisió del mapa d’àrees de prevenció de risc d’erosió del PTM, que 
s’està executant també amb la UIB.  

També se fan uns estudis més petits pel que fa a quantia, que s’han encomanat a entitats externes perquè 
el Consell de Mallorca no tenia capacitat per fer-los: un estudi d’implantació d’una xarxa de rutes 
ciclistes a Mallorca, un estudi per a la configuració d’una xarxa de rutes paisatgístiques per camins rurals 
i un estudi per a la implantació de rutes del patrimoni arqueològic.  

Indica que la situació actual és aquesta i assegura que quan ja disposin de tota aquesta documentació 
concreta la faran arribar per escrit a tots els Grups polítics.  

Adverteix, tot i això, que aquest procés encara es troba en fase inicial, que els estudis s’han començat fa 
molt poc temps.  
 
PUNT 51. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. CATALINA SOLER 
TORRES AL SR. MIQUEL ENSENYAT RIUTORT (SITUACIÓ MUSEU 
MARÍTIM) 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Després de saber per fons no oficials que el Museu Marítim desplega veles, ens pot 
informar el President Ensenyat com es troba la situació d’aquest museu? 

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

El Sr. PRESIDENT respon tot seguit. 

Informa que sobre el Museu Marítim s’han fet contactes amb altres entitats, no només amb l’Ajuntament 
de Palma, sinó també amb l’Autoritat Portuària. Semblava que existia un projecte damunt la taula, durant 
la passada legislatura, en el sentit que Autoritat Portuària podria cedir uns espais, situats en el recinte del 
Moll Vell de Palma i fins i tot existia una proposta de finançament per mitjà de Fundatur, amb els doblers 
de la venda del iot del rei, però finalment sembla que aquest edifici no estava disponible i els doblers de 
Fundatur han anat a parar a finançar un altre tipus de projectes, com la Sra. Soler ja sap.  

Pel que fa al Museu de Ciències Naturals, diu a la Sra. Soler que ella ja ho sap que és un tema que 
s’arrossega des de fa molts d’anys, d’ençà que va tancar la seu del museu que hi havia en l’actual 
Consolat de Mar.  

Recentment s’ha produït un moviment ciutadà, per mitjà de l’Associació de Museus (Amics del Museu 
Marítim i d’altres col· lectius) que han anat fent feina en aquesta direcció. Observa que ha estat de manera 
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infructuosa i que sempre s’havia fet pensant en un edifici, tot i que hi ha hagut altres propostes damunt la 
taula, com ara una de 1984, del Consell de Mallorca, de fer un edifici modern a l’espigó del Portitxol, que 
no va prosperar.  

El plantejament de l’equip de govern actual és generar una estructura que permeti, inicialment, començar 
a treballar en el projecte de museu marítim per mitjà d’una figura que aglutini les diverses 
administracions implicades i que pugui començar a elaborar els catàlegs i els inventaris i, sobretot, a 
preservar el patrimoni marítim, atès que dissortadament se’n perd cada vegada més.  

D’altra banda, es pretén millorar els recursos de què se disposa, com ara l’Escola de Mestres d’Aixa del 
Consell de Mallorca, que perfectament podria restaurar tot el patrimoni que es troba dins les coves de 
Bellver i es fa malbé perquè es troba sotmès a molta humitat.  

Consegüentment, és del tot necessari arribar a un acord entre l’Autoritat Portuària i l’Ajuntament de 
Palma. Reconeix que se va plantejar la possibilitat d’ocupar l’espai de Ses Voltes, però és evident que és 
un espai que l’Ajuntament de Palma té dedicat a altres qüestions, raó per la qual s’ha de valorar si és 
possible o no.  

Tot i això, independentment de quina sigui la resposta final en aquest sentit, adverteix que és necessari 
començar a fer feina en el projecte i en el sentit que ha explicat abans.  

Indica, per acabar, que l’Autoritat Portuària sí que estaria disposada a cedir uns magatzems que té (l’antic 
magatzem de farines) per custodiar tot el material que se podria exposar en el futur museu marítim.  
 

PRECS 

No se’n formulen. 

III)DESPATX EXTRAORDINARI 

 
PRIMER PUNT DESPATX EXTRAORDINARI. PROPOSTA D’ACORD 
D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚM. 21 DE MODIFICACIÓ DE 
CRÈDITS EN EL PRESSUPOST DE L’INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS 
SOCIAL DE L’EXERCICI 2016 PER HABILITAT CRÈDTI A LA PARTIDA 
10.23129.76700 APORTACIÓ AL CONSORCI DE RECURSOS 
SOCIOSANITARIS. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu d’Economia i Hisenda: 
 
Vista la providència del conseller del Departament d’Economia i Hisenda de data 5 
d’octubre de 2016  en què, a proposta de la presidenta de l’Institut mallorquí d’afers 
socials (IMAS), i atenent a les necessitats que s’especifiquen a la memòria 
corresponent, de les quals n’hi ha constància en els antecedents de l’expedient, ordenà 
la incoació d’un expedient de modificació de crèdits en el Pressupost de l’IMAS per a 
l’exercici 2016 a l’objecte de poder donar compliment al punt 4 de l’acord de la Junta 
Rectora del Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears 
reunit en sessió extraordinària de data 5 d’octubre de 2016 que diu “Per tal de complir 
els nous objectius establerts al Pla d’Actuacions, el Consell de Mallorca, realitzarà una 
aportació de 2 milions d’euros anuals fins a un màxim de 8 durant els anys 2016, 2017, 
2018 i 2019. L’objecte d’aquesta aportació serà el cofinançament per part del Consell de 
Mallorca de la construcció i equipament de 2 residències per a persones majors 
dependents (una a Marratxí i una altra a Palma) ...” 
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Vist l’informe de la Intervenció general, on consten les operacions de modificacions de 
crèdits que es proposen per atendre les despeses esmentades, i d’acord amb allò que es 
preveu en els articles 177 i 180 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals, aprovat per RD Legislatiu  2/2004, de 5 de març, concordant amb els articles 35 
a 38 del RD 500/1990, de 20 d’abril i amb la base 10 de les d’execució del pressupost 
per a 2016. 
 
 
Vist que la competència per aprovar els crèdits extraordinaris, d'acord amb el que 
disposa l'article 177.2 TRLRHL i l'article 37.3 del RD 500/1990 de 20 d'abril, correspon 
al Ple amb subjecció als mateixos tràmits i requisits que els pressuposts, el Conseller 
d’Economia i Hisenda. 
 
 
ACORD: 
 
 
PRIMER.- Aprovar l’expedient núm. 21 de modificació de crèdits en el pressupost de 
l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, per a la concessió de crèdits extraordinaris amb 
baixes de partides del cap.II i IV del pressupost de despeses de l’IMAS. 
 
 

 CRÈDITS EXTRAORDINARIS   

      

Org. Func. Ec. Descripció 
Crèdit 

Extraordinari 

10 23129 76700 APORTACIÓ CONSORCI DE RECURSOS SOCIOSANITARIS 2.000.000,00 

     2.000.000,00 

 
 

 BAIXES PER ANUL·LACIÓ. PARTIDES CAP II  

      

Org. Fun. 
Eco. 
2016 

RC Descripció 
Baixa per 
anul·lació 

00 23100 22100 920160036140 SUBM. D'ENERGIA ELÈCTRICA SERV. GENERALS 80.000,00 

10 23110 22100 920160036141 SUBM. D'ENERGIA ELÈCTRICA RES. LLAR D'ANCIANS 180.000,00 

10 23111 22100 920160036142 SUBM. D'ENERGIA ELÈCTRICA RES. BONANOVA 200.000,00 

10 23112 22100 920160036143 SUBM. D'ENERGIA ELÈCTRICA RES. FELANITX 60.000,00 

10 23113 22100 920160036144 SUBM. D'ENERGIA ELÈCTRICA RES. HUIALFÀS 40.000,00 

10 23121 22100 920160036145 SUBM. D'ENERGIA ELÈCTRICA LLAR FELANITX 20.000,00 

10 23122 22100 920160036146 SUBM. D'ENERGIA ELÈCTRICA LLAR REINA SOFIA 20.000,00 

10 23123 22100 920160036147 SUBM.D'ENERGIA ELÈCTRICA LLAR LLUCMAJOR 20.000,00 

10 23125 22100 920160036148 SUBM.D'ENERGIA ELÈCTRICA LLAR AV.ARGENTINA 10.000,00 

20 23162 22100 920160036149 SUBM. D'ENERGIA ELÈCTRICA LLAR PUIG DE'S BOUS 15.000,00 

20 23135 22709 920160036150 SERVEI D'ASSISTÈNCIA SOCIAL I SANITÀRIA MENORS I FAMÍLIA 700.000,00 

30 23152 22100 920160036151 SUBM.D'ENERGIA ELÈCTRICA INSERCIÓ SOCIAL. I IMMIGRACIÓ 10.000,00 

30 23157 22100 920160036152 SUBM.D'ENERGIA ELÈCTRICA CASA FAMÍLIA 40.000,00 

30 23143 22709 920160036153 SERVEI D'ASSISTÈNCIA SANITÀRIA I SOCIAL AT. PRIMÀRIA I SUP. 110.000,00 
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30 23152 22709 920160036154 SERV. ASSISTENCIALS INSERCIÓ S. I IMMIGRACIÓ 85.000,00 

30 23157 22709 920160036155 SERV. ASSISTENCIALS CASA FAMÍLIA 50.000,00 

30 23143 46202 920160036156 T.CORR. AJ. PLA MUNICIPAL LLUITA POBRESA AT.PRIMARIA I SUP.T 260.000,00 

40 23128 22709 920160036157 SERVEI D'ASSISTÈNCIA SANITÀRIA I SOCIAL VAL., AVAL. I SEGUIM 100.000,00 

     2.000.000,00 

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

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

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

Explica que es tracta d’un expedient de modificació de crèdits del pressupost de l’IMAS per fer una 
aportació de 2 M€ a un pluriennal de 4 anys del Consorci de Recursos Sociosanitaris, amb l’objectiu que 
construir dues residències, una a Marratxí i una altra a Palma que després gestionarà el Consell de 
Mallorca.  

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

Recorda que ja va plantejar, durant la reunió de la darrera comissió informativa, que per bé que el seu 
Grup s’alegra de la creació de noves residències que permeten disposar de més places residencials a 
Mallorca, fa notar que haurien preferit poder discutir almenys sobre el model de residència que desitja el 
Consell de Mallorca.  

Discrepa de la decisió que s’ha pres, de presentar-se com un punt de despatx extraordinari, atès que no és 
un tema menor sinó tot el contrari.  

Esmenta els exemples de les darreres places residencials que s’han creat a Mallorca (Felanitx, Manacor, 
etc.) per fer notar que les darreres se varen fer d’acord a un sistema pel qual els ajuntaments feien una 
aportació de terrenys, es presentava a concurs la seva gestió i allò que el govern garantia era un 60% de 
les places, que contractava l’administració pública.  

Tot i això, adverteix que durant la reunió de la comissió informativa se va reconèixer que a dia d’avui ja 
no era aquest percentatge que contracta l’administració pública, sinó que és molt més elevat, de forma 
que pràcticament se contracta la totalitat de les places, en moltes residències, la qual cosa demostra que el 
sistema ha funcionat.  

Observa que el model que inicialment se va criticar, arran de l’entrada en vigor de la Llei de la 
Dependència, ha permès disposar de les places residencials suficients per donar cabuda a totes les 
persones assistides de les Illes Balears.  

Per aquest motiu el seu Grup no entén el motiu d’aquest canvi de model i demana que li expliquin si se 
considera que el model no ha estat positiu, si tenen queixes concretes de la gestió o del funcionament de 
les residències que hi ha a Mallorca. Fa una sèrie d’observacions per expressar els dubtes del seu Grup en 
torn al fet de que ara l’administració pública ja hagi de fer una bestreta inicial; adverteix sobre l’elevada 
despesa que suposa.  

Torna a dir que genera dubtes al seu Grup i reitera a l’equip de govern el retrets que ha expressat abans 
per no haver tengut cap possibilitat de participar en una discussió prèvia, tot i tractar-se d’un tema tan 
important.   
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Reitera la petició d’explicacions sobre el model actual de residència, per tal d’entendre els motius que han 
conduit a un canvi en el model de gestió, atès que les informacions que té el seu Grup sobre el grau de 
satisfacció del model anterior no coincideixen amb la decisió de l’equip de govern.  

També fa avinent que l’avantatge que tenia el model anterior era que transcorreguts 40 anys les 
infraestructures que havia gestionat la iniciativa privada retornaven a l’administració pública, mentre que 
amb el nou sistema l’administració pública ja haurà d’aportar doblers des de l’inici.  

La Sra. CIRER (PP) intervé tot seguit. 

Diu que el Grup Popular no qüestiona la creació d’infraestructures noves, perquè sempre és lloable la 
presa de decisions per resoldre el problema de les llistes d’espera en les residències de Mallorca, però 
coincideix en allò que ha exposat el Sr. Pastor, perquè se’n deriven qüestions que s’haurien d’haver 
previst abans.  

Fa notar que ella, en una intervenció anterior, ha demanat a la Sra. Puigserver si se sabia quantes places 
tenien disponibles les residències privades per poder ser concertades, per saber si de la mateixa manera 
que el Govern balear n’ha concertat una part, podria també concertar la part que queda pendent.  

És prou sabut que el cost d’una plaça concertada, que s’entén com a pública per a l’usuari, representa la 
meitat del cost d’una plaça pròpia de les seves residències, i serà el mateix, el que passarà amb les noves 
places.  

Retreu que tampoc no saben de qui és, la propietat dels solars. Admet que està bé que després les gestioni 
el Consell de Mallorca, però pensa que ara que el Govern balear no gasta tots els doblers que té, per 
exemple per a la Renda Bàsica, i els destinarà lògicament a temes socials, no s’entén perquè l’aportació 
no la pot fer també, íntegrament, el Govern balear.  

El seu Grup expressa el seu desacord total amb el fet que aquesta modificació de 2 M€ afecti partides 
assistencials a Menors i Família, de Inserció i Immigració i del Pla de lluita contra la pobresa. Fa notar 
que demostren una gran incongruència, atès que fan veure que hi ha un increment d’aportacions per 
ajudar les persones desafavorides però a l’hora de la veritat, quan han de tocar alguna partida, no tenen 
cap mirament per rebaixar l’import d’aquestes partides.  

Reitera els arguments que ha expressat i refusa la proposta, perquè consisteix en “desvestir un sant per 
vestir-ne un altre”. Considera que és el Govern balear qui hauria de pagar, perquè té disponibilitat per fer-
ho, i després el Consell de Mallorca ja estudiaria com dur a terme els acords de gestió, atès que l’IMAS 
ha de fer front al Pla de lluita contra la pobresa i ha de disposar del seu pressupost per a aquesta finalitat 
concreta.  

La Sra. PUIGSERVER intervé tot seguit. 

Informa que, pel que fa a espais de debat per decidir quin model de residència volen, ja en tenen d’oberts, 
tant en els consells assessors –que ja n’han celebrat dos– on han explicat les polítiques i l’estratègia que 
resulta més convincent per a l’equip dirigent de l’IMAS (un model i una atenció centrats en la persona) 
com a l’Observatori de la Gent Gran. 

Diu al Sr. Pastor que ella no sap si en algun moment li va demanar al Sr. Matas (expresident del Govern 
balear) quin model de residència volia i li recorda que el model que hi havia era el del Partit Popular.  

Li diu que l’actual equip de govern considera que ha defensar el model de residència pública i que les 
persones que prepara i forma professionalment el Consell de Mallorca són les més adequades per dur 
endavant aquest tipus de gestió política que se pretén dur a terme, que consisteix en models de residències 
petites, amb habitacions adequades per a cada necessitat.  

Respon a la Sra. Cirer que, tot i que ara sembli que estan afectades les partides del Pla de lluita contra la 
pobresa, o les de Menors i Família, però ja abans s’havien fet unes modificacions de crèdit per poder 
tramitar durant el primer trimestre de l’any els convenis de serveis socials comunitaris bàsics i ja se varen 
fer tots els moviments de partides per aconseguir un únic objectiu: poder signar els convenis esmentats 
dins el primer trimestre de l’any, per tal que els ajuntaments des del principi poguessin fer front a les 
necessitats de la ciutadania i no fer-ho com abans, quan els convenis se tramitaven a final d’any.  

Observa que, atès que durant el darrer trimestre de l’any se fa neteja de les partides disponibles del 
pressupost, el Consell de Mallorca es va avançar per signar els convenis dins el primer trimestre, 
concretament el dia 4 de març de 2016.  
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Valora que es tracta d’una modificació amb un objectiu molt clar, crear places residencials per a persones 
dependents, que és allò que la gent demana.  

El Sr. PASTOR intervé tot seguit. 

Fa avinent a la Sra. Puigserver que no ha donat cap resposta sobre allò que li ha demanat. Reitera la 
pregunta, per tal de conèixer en què se basa l’equip de govern per resoldre que el model actual no és el 
correcte.  

Pel que fa al comentari de la Sra. Puigserver sobre si li varen demanar des del Govern balear quin model 
volia, respon afirmativament. Li diu que, si s’informa sobre aquest tema veurà que del conjunt dels 
ajuntaments de les Illes Balears, l’ajuntament que ell presidia va ser l’únic que no va donar el solar al 
Govern balear, raó per la qual transcorreguts 40 anys aquest retorna a l’Ajuntament de Manacor. Fa notar 
que ja aleshores no els agradava com se feia.  

Assenyala que quan ha mantingut una postura crítica determinada ha fet el mateix amb el govern anterior 
i ara amb el Consell de Mallorca. 

Diu a la Sra. Puigserver que vol saber què funciona i què no funciona, de l’anterior model, atès que potser 
ella té informacions que no té el Grup El Pi-Proposta per les Illes. També li assegura que a la residència 
de Manacor el grau de satisfacció de les persones usuàries és total, i es mostra convençut que ella ha rebut 
també l’oferta de les places de residències privades que existeixen a la residència de Portocristo.  

Puntualitza que no li fa cap retret, que només li demana informació. Vol saber si va fer una previsió 
incorrecte en el pressupost, atès que ara fa una renúncia de partides concretes. Tot seguit fa una sèrie de 
consideracions en aquest sentit per qüestionar la bona gestió que s’ha fet de les partides del pressupost.  

La Sra. CIRER intervé tot seguit. 

Diu que no insistirà més, perquè queda clar que la Sra. Puigserver no té respostes per a les preguntes que 
li han formulat. Ni el Sr. Pastor ni ella mateixa han rebut cap explicació concreta. Comenta que si s’ha de 
sol· licitar un Ple extraordinari per tractar més a fons aquest tema ja ho estudiaran.  

Fa avinent que no sap com interpretar el resultat del debat del Ple d’avui sobre aquest tema, si n’ha de 
sortir preocupada o exultant de goig. Qüestiona que se puguin eliminar partides que tenen com a finalitat 
ajudar econòmicament a persones que ho necessiten, tot i que la Sra. Puigserver afirmi que ho poden fer 
perquè no les necessiten, i que refusi també les aportacions que hauria de fer el Govern balear perquè 
considera que l’IMAS no ho necessita, que ja ho té tot resolt.  

Reitera que no sap com ha de qualificar la Sra. Puigserver, si és una persona inconscient, quan pensa que 
ja té totes les necessitats cobertes –i en aquest cas representaria un motiu de preocupació– o si és una 
persona molt segura i molt ferma pel que fa a tota la feina que ha fet el seu equip i que realment han donat 
una resposta a totes les necessitats que varen trobar quan varen iniciar l’any 2015 la seva gestió de 
l’IMAS.  

Assenyala que, a dia d’avui, una simple observació de la ciutat denota que no és cert, que estiguin 
cobertes totes les necessitats socials. Tot i això, atès que no cal insistir a fer més preguntes perquè no 
n’obtendran cap resposta, diu que restaran molt pendents de la gestió de l’IMAS per aclarir els dubtes que 
els genera la gestió de l’actual equip directiu.  

La Sra. PUIGSERVER tanca el debat. 

En primer lloc respon les preguntes del Sr. Pastor.  

Li diu que no tenen cap queixa del model ni de la feina que se fa en les residències privades. Afirma que 
la seva gestió és òptima, de la qual en tenen constància per mitjà del Servei d’Inspeccions i des del Servei 
d’Atenció a la Dependència. 

Tot i això, destaca que de forma conjunta entre el Govern balear i el Consell de Mallorca s’ha decidit 
seguir un altre model i apostar per la construcció de noves residències i que les gestioni directament el 
Consell de Mallorca. S’ha considerat que des d’un govern d’esquerres s’ha de defensar aquest model de 
gestió pública. 

També fa notar que és el Govern de les Illes Balears qui té la potestat de concertar places residencials 
amb una entitat privada, mentre que ella no té cap potestat per fer-ho. Destaca que és la Fundació Balear 
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de la Dependència, qui les concerta i insisteix a fer avinent que és el Govern balear, qui fa aquestes 
gestions.  

En segon lloc respon les preguntes de la Sra. Cirer.  

Li recorda que ja li ha explicat abans, en què consisteix el moviment de partides que s’ha fet i tot seguit li 
ho reitera.  

Explica que varen tenir una aportació extraordinària del Consell de Mallorca durant els mesos de març i 
abril de 2016 i les partides destinades a la lluita contra la pobresa, a les ajudes familiars de greu necessitat 
(UGN) i al Conveni de Serveis Socials són les que són, i s’han repartit els doblers als ajuntaments de 
Mallorca i a la ciutadania tal i com pertocava fer-ho.  

Per acabar reitera que la situació és aquesta, tal i com l’ha explicada, i que no hi ha res més a dir.  

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per devuit vots a favor (PSOE, MÉS per 
Mallorca i Podem Mallorca), cap vot en contra i catorze abstencions (PP, El Pi-Proposta 
per les Illes i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía). 
 
SEGON PUNT DESPATX EXTRAORDINARI. APORTACIÓ PLURIENNAL AL 
CONSROCI DE RECURSOS SOCIOSANITARIS I ASSISTENCIALS DE LES 
ILLES BALEARS. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera ejecutiva de Benestar i Drets 
Socials: 
 
Fets: 

El 7 de setembre de 2016 va entrar en el registre del Servei Jurídicoadministratiu un 
informe proposta de la cap de servei de Dependència i del Vicepresident de l'IMAS, en 
el que proposen que es facin les gestions oportunes per fer efectiva l'aportació 
extraordinària de l'any 2016 al Consorci de Recursos Sociosanitaris de les Illes Balears.  

L'esmentada aportació de l'IMAS com a membre del  Consorci de Recursos 
Sociosanitaris de les Illes Balears deriva de l'acord pres en la sessió de 25 de juliol de 
2016 de la Junta Rectora del Consorci de Recursos Sociosanitaris de les Illes Balears, 
pel qual es va «Autoritzar la signatura del conveni de col·laboració amb l'Ajuntament 

de Felanitx per executar les obres consistents en la reforma de l'antic Hospici i 

autoritzar a la presidenta a fer tots els tràmits per la seva formalització. L'aportació del 

Consorci no podrà ser superior al 60% del pressupost».  

A la reunió esmentada de la Junta Rectora del Consorci es va presentar el quadre que 
s'adjunta amb la proposta d'aportacions de cada administració (d'entre d'altres la del 
Consell de Mallorca, a través de l'IMAS): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016 2017 2018 total

100.800,00 € 504.500,00 € 67.200,00 € 672.000,00 €

Consorci 352.500,00 € 499.600,00 € 155.900,00 € 1.008.000,00 €

40.000,00 € 117.600,00 € 60.800,00 € 218.400,00 €

Govern balear 312.500,00 € 382.000,00 € 95.100,00 € 789.600,00 €

Suma 453.300,00 € 1.003.600,00 € 223.100,00 € 1.680.000,00 €

Ajuntament 
Felanitx

Consell de 
Mallorca 
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En virtut del compromís adquirit, l'Institut Mallorquí d'Afers Socials ha iniciat els 
tràmits per aprovar l'aportació pluriennal de 218.400,00 € distribuïts de la següent 
manera:  

2016:   40.000,00 €  
2017: 117.600,00 € 
2018   60.800,00 € 
 

El Consorci de Recursos Sociosanitaris de les Illes Balears, del qual el Consell Insular 
de Mallorca en forma part, disposa de la capacitat de mitjans tècnics i humans, i atès el 
seu objecte social i vista la naturalesa de les obres a realitzar, i d'acord amb l'article 4 de 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques 
i del Procediment Administratiu Comú, considera oportú signar aquest conveni que 
permetrà l'execució de les obres. 

Fonaments jurídics: 
 
1. L’article 70 de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut 
d’autonomia de les Illes Balears, atorga al Consell de Mallorca competències pròpies en 
matèria de serveis socials i assistència social; el desenvolupament comunitari i la 
integració; la política de protecció i atenció a persones dependents; els complements de 
Seguretat Social no contributiva; el voluntariat social; i les polítiques d’atenció a les 
persones i als col·lectius en situació de pobresa o necessitat social. Així mateix, el 
Consell de Mallorca té competències en tutela, acolliment i adopció de menors. 
 
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. 
 
2.  D'acord amb els Estatus de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, el Consell de 
Mallorca, a través del Ple es reserva les facultats de tutela següents: 
 
« f) Aprovar les despeses plurianuals, llevat de les que corresponen a expedients de 

contractació o de concessions administratives amb una durada igual o inferior a quatre 

anys.» 

 

3. 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 les aportacions 
econòmiques que suposin una despesa plurianual. Per tant, 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.    
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4. Pel que fa a la despesa pluriennal, l'article 174 del Text refós de les Hisendes Locals 
preveu que es poden ampliar, per acord de Ple el nombre d'anualitats i els percentatges 
prevists en el propi article. El Consell de Mallorca, a través de les Bases d'execució del 
Pressupost tenen delegada aquesta competència en la Presidència. El president ha dictat 
en data 10 d'octubre de 2016 el pertinent decret de modificació dels percentatges.  
 
5. 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. 7.3) dels Estatuts de l’IMAS, propòs al Ple del 
Consell de Mallorca que adopti el següent: 

ACORD 

Primer. Aprovar l'aportació pluriennal de 218.400,00 €. distribuïda de la següent 
manera: 

 
2016:   40.000,00 € 
2017: 117.600,00 € 
2018:   60.800,00 € 
 
Segon. Notificar aquest acord al Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de 
les Illes Balears, a l'IMAS, a la Intervenció Delegada de l'IMAS i a la Direcció Insular 
d'Hisenda i Pressuposts.  
 
No obstant això, el Ple resoldrà. 

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

La Sra. CIRER (PP) exposa que la modificació de l’RLT se va fer per un acord de Ple i, per altra banda, 
hi ha hagut un acord entre els sindicats de l’IMAS i la Presidència de l’IMAS per tal de donar uns mesos 
de termini perquè els treballadors se puguin adaptar als coneixements de català que marca l’RLT i, per 
tant, si no s’acorda formalment aquesta pròrroga de temps, hi hauria una sèrie de treballadors que no 
estarien fent feina conforme al que estipula l’RLT que aprovà el Ple del Consell de Mallorca. 

Per això, el seu Grup demana que l’equip de govern adopti les solucions pertinents per adequar el borsí 
d’auxiliars d’infermeria de les residències de l’IMAS a l’exempció temporal d’exigència del nivell B2 de 
català pactada amb els sindicats i així no incomplir el que determina l’RLT. 

En definitiva, pensa que si l’RLT va ser aprovada pel Ple del Consell de Mallorca, doncs aquesta 
exempció també hauria d’estar referendada per un acord del Ple del Consell de Mallorca. 

La Sra. SERRA (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) manifesta que el seu Grup vol fer constar aquest 
tema genera intranquil· litat i angoixa a les persones que, des de fa anys, desenvolupen la seva feina i la 
fan bé, la qual cosa no és bona ni per als treballadors ni per als usuaris. 

L’equip de govern actua de manera contradictòria atès que, per una banda, es preocupa per uns col·lectius 
com és el cas tractat avui de la gent afecta pels desnonaments i, per altra banda, ofeguen altres col· lectius 
amb normatives que imposen sense tenir en compte que hi hagi gent que pugui perdre la seva feina i 
pugui passar a engreixar el col· lectiu de desnonats i, per aquestes raons, anuncia que el seu Grup donarà 
suport a la moció. 

El Sr. PASTOR (El Pi-Proposta per les Illes) intervé per anunciar que el seu Grup també donarà suport a 
la moció. 
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La Sra. PUIGSERVER (consellera executiva de Benestar i Drets Socials) aclareix, en primer lloc, que no 
són 400 els treballadors que estan en aquesta situació sinó que realment només afecta a 86 persones d’un 
total de 403. 

Quant al requeriment de coneixements de català, explica que en el borsí d’auxiliars tècnics d’infermeria 
(ATI, d’ara endavant) que actualment està vigent, d’un total de 279 persones que hi ha, n’hi ha 101 que 
han acreditat un nivell de català inferior al B1 o no han acreditat cap nivell de català. Aclareix que ho diu 
per fer palès que no són certes les dades que sortien en premsa, que deia que eren 400 persones que 
quedaven excloses del borsí. 

D’altra banda explica que en la categoria d’ATI a l’IMAS està inscrita en el grup C2 i l’IMAS pot dur a 
terme el procés de reclassificació d’aquests ATI que implicaria el canvi del grup C2 al grup C1. 

Confirma que durant aquesta transició, l’RLT de l’IMAS preveu l’adscripció futura dels ATI al grup C2 i, 
per això, durant aquest temps de reclassificació donen un marge i el que han proposat als sindicats és que 
l’IMAS, mitjançant un acord amb l’EBAP, s’encarregui d’oferir la formació adient per adquirir els 
coneixements necessaris de català amb vista a fer l’examen del nivell B2. 

Fa constar que aquest període de transició és legal ja que en l’RLT els ATI poden estar adscrits tant al 
grup C1 com al grup C2, quan resulta que l’exigència de català, per al grup C1, és de nivell B1 però amb 
la reclassificació que hi haurà passarà a ser de nivell B2 i, per tant, opina que no s’està incomplint res 
d’allò que estipula l’RLT. 

La Sra. PALOMINO (consellera executiva de Modernització i Funció Pública) intervé per fer-hi un 
aclariment. 

Exposa que, tot i que l’IMAS no és competència de Funció Pública, el que s’hi està fent és treballar en 
una futura reclassificació de personal. 

Ara mateix la llei estableix que s’exigeixi el nivell superior de català per a aquelles categories que tenen 
dos grups diferents i el que s’ha acordat amb els sindicats és una moratòria per facilitar que els 
treballadors puguin fer els cursos de formació de català i posteriors exàmens. D’aquesta manera ningú no 
perdrà el seu lloc de feina i, alhora, se donarà compliment a un acord pres per la Mesa de Negociació.  

La Sra. CIRER diu que vol plantejar un dubte: si no els afecta l’RLT aprovada pel Ple del Consell de 
Mallorca amb una exigència d’uns determinats coneixements de català, aleshores per què el personal està 
preocupat i per què s’han de fer uns exàmens de català si realment compleixen amb el que estipula l’RLT. 

Expressa que, segons la seva opinió, aquest personal no compleix els requisits de l’RLT i, per això, 
demana que se cerqui la fórmula perquè la compleixin durant el temps de formació i fins que acreditin el 
nivell de català que adquireixin.  

La Sra. PUIGSERVER fa notar que l’RLT ja contempla que els ATI tan poden estar adscrits tant a grup 
C1 com a grup C2 i, per això, no s’incompleix l’RLT atès que poden estar en els dos subgrups.  

La Sra. CIRER assenyala que, així doncs, es tracta d’una problemàtica falsa que s’ha creat per 
desconeixement de tot el que s’ha explicat i la realitat és que no hi ha cap problema. 

La Sra. PUIGSERVER matisa que no és una problemàtica falsa perquè el borsí sí exigia el nivell B2 de 
català però tal vegada s’ha accelerat la preocupació sense tenir en compte que hi ha un temps de 
reclassificació. 

A continuació manifesta que ja estan adoptades les mesures que proposa la moció i, per tant, no tenen cap 
inconvenient per votar-hi a favor ja que la propera setmana tot això quedarà regulat. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
 
TERCER  PUNT DESPATX EXTRAORDINARI. MOCIÓ D’URGÈNCIA DEL 
GRUP DEL PARTIT POPULAR ENVERS EXIGÈNCIA DE CATALÀ ALS 
AUXILIARS D’INFERMERIA. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

Al ple del passat 28 de juliol se va acordar , en compliment de la llei autonòmica 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, l’exigència de coneixements de la Llengua Catalana en 
relació als llocs de treball del Consell de Mallorca, 

Aquesta decisió ha fet que quasi 400 auxiliars d’infermeria de Mallorca hagin quedat 
fora del Borsí d’interins, al no poder acreditar el nivell de català exigit. 

Aquesta situació provoca no tan sols un problema als professionals que fins ara 
desenvolupaven amb eficàcia el seu treball a les residències de gent gran de l’IMAS 
sinó també als usuaris  que resideixen en les mateixes. 

Conscients d’aquesta problemàtica, pareix que els responsables de l’IMAS i els 
sindicats UGT i CCOO, han pres l’acord de no exigir el Nivell B- 2 fins el mes de juny 
de 2017, provocant aquest fet un incompliment de la RLLT aprovada a aquest ple, tal 
com hem dit el passat mes de juliol. 

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

 
ACORD 
 
1.-  Instar al l’equip de govern del Consell de Mallorca a adoptar les sol· lucions legals 
pertinents per tal de adequar el Borsí d’auxiliars d’infermeria de les residències de 
l’IMAS, a la exempció temporal de la exigència del B-2 de català acordada el passat 4 
d’octubre entre l’IMAS i les organitzacions sindicals a l’actual RLLT. 

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

La Sra. SERRA (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) mostra la seva sorpresa pel fet que abans, quan no 
hi era el Sr. Amengual, s’ha dit que era una falta de respecte al Ple i ara, en aquest moment, el seu Grup 
presenta una moció adreçada a la Sra. Espeja i no hi és. 

El Sr. PRESIDENT intervé per informar la Sra. Serra que el tema sobre el que versa la moció és 
competència de la Sra. Garrido com a responsable de l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i 
Territorial de Mallorca. 

Això no obstant, abans que la Sra. Serra expliqui la moció, li observa que fa referència a una sèrie de 
qüestions que no són competència del Consell de Mallorca sinó del Govern de les Illes Balears –que 
ostenta la competència d’inspecció– i, per això, li suggereix que valori la possibilitat de retirar-la per més 
endavant, quan consideri oportú, la torni a presentar reformulada. 

La Sra. SERRA diu que potser s’ha de reformular la moció però creu que la competència d’aquest tema és 
de les tres administracions: Govern de les Illes Balears, Ajuntament de Palma i Consell de Mallorca. 

A continuació exposa que el seu Grup ha presentat aquesta moció per urgència perquè tal vegada es 
troben davant l’abocador il· legal més gran de la història de Mallorca. Parla del barranc de Son Gual – 
Xorrigo, un espai protegit per la Llei d’espais naturals des de l’any 1991. El lloc afectat es coneix com 
s’Olivaret, fins ara una zona amb valors paisatgístics i ecològics. 

L’abocament s’ha realitzat en una zona natural de pins i ullastres i està situat a un quilòmetre de 
s’Aranjassa, devora la urbanització Son Oliver, més concretament en la parcel· la 261 del polígon 50. 

Diferents mitjans de comunicació han anat informat que aquest espai natural ha quedat sepultat, gairebé 
per complet, per milers de tones. Exactament són entre 75.000 i 100.000 metres cúbics amb redols que 
arriben fins a cinc metres d’altura. 
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Per això, Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía insta, en primer lloc, el Consell de Mallorca a crear una 
comissió d’investigació per aclarir aquest possible desastre mediambiental i, si s’escau, actuar amb 
contundència perquè s’hi haurà incorregut en un delicte contra la Llei 1/1991 d’espais naturals de les Illes 
Balears. Els terrenys inclosos dins ANEI no poden ser dedicats a activitats que impliquin la seva 
transformació ni altres que lesionin els seus valors paisatgístics. 

En segon lloc insten el Consell de Mallorca que a través de la consellera, Sra. Sandra Espeja, els contesti 
si n’estava assabentada i, en cas afirmatiu, des de quan sabia que aquest fet s’estava produint. 

El Sr. PASTOR (El Pi-Proposta per les Illes) intervé per anunciar que no donaran suport a la moció però 
no perquè no estiguin d’acord amb la gravetat dels fets –que sí hi estan– sinó perquè pensen que les 
comissions d’investigació que ha de crear una institució pública com és el Consell de Mallorca haurien de 
ser per retreure fets imputables als gestors de la mateixa administració. 

A més a més, pensen que existeixen altres vies (Seprona, per exemple) per denunciar aquests fets i obrir 
les investigacions oportunes, llevat que la Sra. Serra consideri que hi ha negligència per part del Consell 
de Mallorca o deixadesa de funcions però, d’acord amb la informació que té El Pi-Proposta per les Illes, 
el tema no és per crear una comissió d’investigació interna ja que són fets que afecten competències del 
Govern de les Illes Balears i tampoc no hi ha indicis que hi puguin haver responsabilitats polítiques per 
part de càrrecs polítics del Consell de Mallorca. 

Finalment remarca que aquesta és la informació que li consta al seu Grup i, llevat que se’ls aporti 
informació en un altre sentit, votaran en contra de la moció. 

La Sra. SOLER (PP) manifesta que el Grup Popular considera que no és adient crear una comissió 
d’investigació d’aquests fets. 

Reconeix que el tema pot produir confusió a l’hora de saber quina administració és la competent per 
inspeccionar i sancionar l’abocament il· legal d’enderrocs però aquesta qüestió ja se va treballar molt 
durant la passada legislatura i hi ha uns informes jurídics, tant del Consell de Mallorca com del Govern de 
les Illes Balears, que deixen clar que aquesta és una competència pròpia del Govern de les Illes Balears, 
que a més la vol exercir. 

En aquest cas, el Consell de Mallorca hi té poca cosa a haver de dir. La concessionària del Consell de 
Mallorca sí que és l’encarregada de tractar aquests temes però la inspecció i la sanció no són competència 
del Consell de Mallorca. 

Si els mitjans de comunicació han posat de manifest els fets, aleshores forçosament o bé el Seprona o bé 
els agents del Govern de les Illes Balears hi deuen haver actuat, cosa que imagina que la Sra. Garrido els 
podrà aclarir. 

La Sra. GARRIDO (consellera executiva de Territori i Infraestructures) demana disculpes, en primer lloc, 
per l’absència de la Sra. Espeja que havia d’agafar un vol. 

En segon lloc fa notar que, en aquest cas, les competències són concurrents entre el Govern de les Illes 
Balears, pel que fa a l’abocament d’enderrocs ja que la competència d’inspecció i sanció és únicament de 
la Conselleria de Medi Ambient, i el Consell de Mallorca que, en referir-se a sòl rústic, la competència 
seria de l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca, pel que fa al cas del 
moviment de terres. 

Explica, tot seguit, que hi varen passar dues coses. Hi va haver abocaments d’enderrocs i, d’altra banda, 
hi va haver moviments de terres per tapar els abocaments. 

En el mes de juliol de 2015, l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca 
va rebre una denúncia referida al moviment de terres. L’Agència hi va fer una inspecció i, atès que 
l’Ajuntament de Palma no hi està adherit, inicià els tràmits per posar els fets en coneixement de 
l’Ajuntament de Palma i que aquest digués si hi actuaria o no i, si en el termini d’un mes no havia iniciat 
cap tipus d’actuació, seria quan l’Agència podria assumir la competència. En cas contrari, l’Agència perd, 
per complet, la possibilitat d’intervenir-hi. 

El que va fer l’Ajuntament de Palma quan se li notificaren els fets va ser assumir la competència iniciant 
el corresponent expedient sancionador i va dictar ordre de reposició de la legalitat urbanística per eliminar 
els moviments de terres, en exercici de les seves competències en matèria d’urbanisme. 
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Al mateix temps, el juliol de 2015, a més d’interposar-se’n denúncia davant l’Agència de Protecció de la 
Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca, també se’n va interposar denúncia davant la Conselleria de 
Medi Ambient del Govern de les Illes Balears, la qual també va iniciar un expedient sancionador per 
abocament de materials que no s’hi podien abocar ni fer-ho d’una manera improcedent. 

En conseqüència, el resultat és que les administracions han fet les passes que tocaven i, tot i que l’estat de 
la zona és el mateix des de juliol de 2015, fa una setmana que la notícia ha sortit en premsa i tothom 
s’espanta però els abocaments s’havien fet durant pràcticament el primer semestre de 2015. 

Així i tot, quan la notícia apareix en premsa i en aplicació del protocol de funcionament de l’Agència de 
Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca, s’hi va enviar un nou inspector perquè 
aixecàs acta una altra vegada i se va requerir a l’Ajuntament de Palma la documentació que acreditàs que 
havia duit a terme totes les actuacions que li corresponia fer. 

Aquestes explicacions són les que pot oferir el Consell de Mallorca quant a les actuacions derivades 
d’aquest abocament il· legal i, pel que fa a la creació d’una comissió d’investigació, opina que aquest 
abocament i la manera en què s’ha fet no mereix la creació d’una comissió d’investigació. 

Puntualitza, per acabar, que els abocaments que se fan de manera irregular a Mallorca són importants i 
preocupants i s’hi ha de fer molta feina però no els solucionaran creant comissions d’investigació. 

La Sra. SERRA indica que el seu Grup ja no hi té gaire més cosa a dir si realment ja s’hi ha fet les 
inspeccions pertinents i l’Ajuntament de Palma ha iniciat l’expedient corresponent. 

Això no obstant, li agradaria saber com acaba tot i quins són els responsables de l’abocament, per la qual 
cosa demanaven la creació d’una comissió d’investigació però, si el tema ja s’està tramitant, doncs 
endavant. 

El Sr. PRESIDENT li demana a la Sra. Serra si, com a conseqüència de les explicacions rebudes, poden 
entendre que Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía retira la moció. 

La Sra. SERRA li respon que no la retiren, que volen que se voti. 

Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per dos vots a favor (Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía), trenta vots en contra (PP, PSOE, MÉS per Mallorca, Podem Mallorca i El 
Pi-Proposta per les Illes) i cap abstenció. 
 
 
QUART PUNT DESPATX EXTRAORDINARI. MOCIÓ QUE PRESENTA EL 
GRUPO CIUDADANOS (PARTIDO POR LA CIUDADANIA), DEL CONSELL 
DE MALLORCA REFERIDA AL BARRANC DE SON GUAL-XORRIGO. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 

Tal vegada mos trobam davant de s' abocador il·legal mes gran a s’història de Mallorca. 
Parlam d'es Barranc de Son Gual-Xorrigo, espai protegit per sa Llei d'espais naturals 
des de s'any 1991. 
Es lloc afectat es coneix com s'Olivaret, fins ara una zona amb valors paisatgístics i 
ecològics. 
S'abocador s 'ha realitzat damunt una zona natural de pinar i ullastre. Es punt de 
s'abocador se situa a 1 km de s'Aranjassa devora de s’urbanització Son Oliver 
concretament a sa parcela 261 del polígon 50. 
Diferents mitjans de comunicació han anat informant que aquest espai natural ha quedat 
sepultat quasi per complet per milers de tones :.............  

I on hi ha zones que arriben fins i tot a es 2 mts. de altura. 
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Volem instar a es Consell de Mallorca a que crei una comissió de investigació, per 
aclarir aquest posible desastre medi ambiental, 

 
Per tot lo exposat : 
 
1- Instam al Consell de Mallorca a crear una comissió de investigació per aclarir tots 
aquest fets, i si cal a actuar en contundencia perque s’haurà incorregut en un delicte 
contra sa Llei 1/1.991  d ‘Espais Naturals de ses Illes Balears (els terrenys inclosos 
dintre del ANEI no poden esser dedicats a activitats que impliquin la seva transformació 
ni altres que lesionin els seus valors paisatgístics. 
 
2-Instam al Consell de Mallorca a través de la Consellera Sra. Espeja, se'ns informi des 
de quan sabía que aquest fet estava succeint, i que varen fer al respecte. 
 

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

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

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari general, estenc aquesta acta  
amb plecs de paper números de B Nº 00355 a  B  Nº  00701. 

 

El secretari general              El president 
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DECRETS PRESIDÈNCIA     

DEPARTAMENT DATA DECRET TEMA COMENTARI DESTINATARI IMPORT 

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

13-9-16 INTERPOSICIÓ RECURS CONT.ADMINISTRATIU CONTRA DESESTIMACIÓ PRESUMPTA DEL REQUERIMENT FORMULAT DIA 
16 JUNY 2016, EXP.4 URB/2015 

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

13-9-16 COMPAREIXENÇA COM A DEMANDAT DAVANT EL JUTJAT CONT.ADMINISTRATIU NÚM.1 DE PALMA, ACTUACIONS PA 199/2016 

CULTURA , 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

8-9-16 AUTORITZAR DESPLAÇAMENT PER ASSISTIR A REUNIÓ DE LA COMISIÓN DE 
RELACIONES INTERNACIONALES DE LA FEMP A MADRID EL 
PROPER 16 DE SET.16 

FRANCESC MIRALLES MASCARÓ 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

4-9-16 AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENTS REALITZATS PER ASSITIR A LES REUNIONS 
DE TREBALL DELS MESOS DE JUNY, JULIOL I AGOST DE 2016 

MARGALIDA PORTELLS 
SASTRE 

222,52 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

20-7-16 MODIFICAR DECRET DATA 7 DE MARÇ DE 2016, AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENT 
PER ASSITIR ACTE TONI CATANY EL 14 DE MARÇ 2016 A 
BARCELONA 

FRANCESC MIRALLES MASCARÓ 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

20-7-16 MODIFICAR DECRET DATA 7 DE MARÇ DE 2016, AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENT 
PER ASSITIR ACTE 48 PREMI HONOR DE LES LLETRES 
CATALANES A LA ESCRITORA MARIA ANTÒNIA OLIVER EL 6 DE 
JUNY DE 2016 

FRANCESC MIRALLES MASCARÓ 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

25-7-16 NO EXERCITAR DRET 
A TEMPTEIG 

SOBRE LA TRANSMISSIÓ ONEROSA DE LA PROPIETAT SITUADA EN EL CARRER SANTACILIA, NÚM.8 PLANTA 
PRIMERA, CAN CASASAYAS 

CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

26-7-16 DESESTIMAR 
INTEGRAMENT 

RECURS ALÇADA CONTRA RESOLUCIÓ DE DIA 30 DE MARÇ DE 2016 A.R.P  

DESENVOLUPA
MENT LOCAL 

17-8-16 DESESTIMAR 
RECURS ALÇADA 

RESOLUCIÓ DE 23 NOVEMBRE DE 2015 F.G.S  

DESENVOLUPA
MENT LOCAL 

13-9-16 DESESTIMAR RECURS ALÇADA CONTRA RESOLUCIÓ DE DIA 3 DE MAIG DE 2016, PER 
EXP. SANCIONADOR DE CAÇA 

M.R.B  

MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

7-9-16 DECRET COMPATIBILITAT ACTIVITATS PRIVADES C.P.M  

MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

7-9-16 DESESTIMAR RECURS ALÇADA CONTRA RESOLUCIÓ DE 16 DE MAIG DE 2016 M.M.O  

MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

6-9-16 DESESTIMAR  RECURS ALÇADA RESOLUCIÓ DE 28 DESEMBRE DE 2016 G.O.DP 222,52 

MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29-7-16 INICI EXPEDIENT ESTABLIMENT TAXA PELS SERVEIS DE SELECCIÓ DE PERSONAL ÀMBIT CIM I DELS SEUS ORGANISMES 
AUTÓNOMS 

MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

5-9-16 ABONAMENT AJUDA ESCOLARITAT J.C.M  

MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

6-9-16 DESESTIMAR RECURS ALÇADA CONTRA RESOLUCIÓ DE 25 MAIG DE 2016 J.F.G  

MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26-7-16 INCLOURE NÓMINA MES AGOST 2016 PER DIETES ASSISTÈNCIA A PLE I 
QUILOMETRATGE 

VEURE 
RELACIÓ 

 

MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18-8-16 CESSAMENT LLOC 
DE TREBALL 

SECRETARIA GRUP POLÍTIC M.R.M  
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MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18-8-16 NOMENAMENT/PRES
SA DE POSSESSIÓ 

SECRETARI GRUP POLÍTIC LL.G.C  

MODERNITZACI
Ó I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18-8-16 INCLOURE NÓMINA MES DE SETEMBRE DE 2016 PER DIETES ASSISTÈNCIA AL PLE I 
DESPLAÇAMENTS 

VEURE 
RELACIÓ 

 

PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRES 

9-9-15 DECRET APROVACIÓ PRÒRROGA DEL CONTRACTE RELATIU AL LLOGUER DEL LOCAL SITUAT AL CARRER PIUS XII, 5 
BAIXOS DE MANACOR 

PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRES. 

20-7-16 INCLUSIÓ MÓMINA DE DESPESES DE QUILOMETRATGE JAUME 
ALZAMORA 
RIERA 

150,57 

PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRES. 

20-7-16 INCLUSIÓ MÓMINA DE DESPESES DE QUILOMETRATGE JAUME 
ALZAMORA 
RIERA 

142,64 

PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRES. 

15-7-16 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

EN COMISSIÓ DE SERVEIS DES DE PALMA A INCA PARTICIPACIÓ REUNIÓ 
ASSOCIACIONS DE DONES DE LA PART FORANA DIA 11 DE JUNY DE 2016 

NINA PARRÓN 
MATE 

 

PRESIDÈNCIA 6-9-16 COMPAREIXENÇA  DAVANT EL JUTJAT CONT.ADMINISTRATIU NÚM.1 DE PALMA. P.A 59/16 NÚM.D.81/16  

PRESIDÈNCIA 24-8-16 COMPAREIXENÇA  JUTJAT INSTRUCCIÓ NÚM.2 DE PALMA, DILIGÈNCIES PRÈVIES 1446/2016 NÚM.D.80/16  

PRESIDÈNCIA 24-8-16 COMPAREIXENÇA  DAVANT EL JUTJAT SOCIAL NÚM.4 DE PALMA, EXP.529/2016 NÚM.D.79/16  

PRESIDÈNCIA 8-8-16 COMPAREIXENÇA  DAVANT EL JUTJAT CONT.ADMINISTRATIU NÚM.1 DE PALMA, ACTUACIONS 
DRETS FONAMENTALS 2/2016 

NÚM.D.76/16  

PRESIDÈNCIA 10-8-16 COMPAREIXENÇA  DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ NÚM.9 DE PALMA, DILIGÈNCIES PRÈVIES 
1131/2016 

NÚM.D.77/16  

PRESIDÈNCIA 17-8-16 COMPAREIXENÇA  DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ NÚM.9 DE PALMA, DILIGÈNCIES PRÈVIES 
1223/2016 

NÚM.D.78/16  

PRESIDÈNCIA 4-8-16 COMPAREIXENÇA  DAVANT EL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM.2 DE PALMA, P.A 
217/2016 

NÚM.D.75/16  

PRESIDÈNCIA 14-7-16 COMPAREIXENÇA  DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ NÚM.1 INCA, DILIGÈNCIES PRÈVIES P.A 
624/2016 

NÚM.D.73/16  

PRESIDÈNCIA 28-7-16 COMPAREIXENÇA  DAVANT LA SALA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE PALMA, P.O 
238/2016 

NÚM.D.74/16  

PRESIDÈNCIA 1-8-16 OBRIR  ACTUACIONS 
OPORTUNES 

ATORGAR MEDALLA HONOR I GRATITUT RCD 
MALLORCA 
SAD 

 

PRESIDÈNCIA 1-8-16 OBRIR  ACTUACIONS 
OPORTUNES 

EXPEDIENT ATORGAR DIPLOMA DE SERVEIS HONRÍFICS SERAFÍ GUISCAFRÉ GENOVART 

PRESIDÈNCIA 1-8-16 OBRIR  ACTUACIONS 
OPORTUNES 

EXPEDIENT ATORGAR MEDALLA HONOR I GRATITUT ILLA DE MALLORCA M.ANTÒNIA OLIVER CABRER 

PRESIDÈNCIA 1-8-16 OBRIR  ACTUACIONS 
OPORTUNES 

EXPEDIENT ATORGAR MEDALLA HONOR I GRATITUT ILLA DE MALLORCA MARIA CARBONERO BARCELÓ 

PRESIDÈNCIA 1-8-16 OBRIR  ACTUACIONS 
OPORTUNES 

EXPEDIENT ATORGAR MEDALLA HONOR I GRATITUT ILLA DE MALLORCA GABRIEL BARCELÓ BOVER 

PRESIDÈNCIA 1-8-16 OBRIR  ACTUACIONS 
OPORTUNES 

EXPEDIENT ATORGAR MEDALLA HONOR I GRATITUT ILLA DE MALLORCA AGRUPACIÓ AIRES DE 
MUNTANYA 

PRESIDÈNCIA 1-8-16 OBRIR  ACTUACIONS 
OPORTUNES 

EXPEDIENT ATORGAR MEDALLA HONOR I GRATITUT ILLA DE MALLORCA CLIMENT GARAU ARBONA 

PRESIDÈNCIA 1-8-16 OBRIR  ACTUACIONS 
OPORTUNES 

EXPEDIENT ATORGAR MEDALLA HONOR I GRATITUT ILLA DE MALLORCA LLUÍS SALOM HORRACH 
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PRESIDÈNCIA 1-8-16 OBRIR  ACTUACIONS 
OPORTUNES 

EXPEDIENT ATORGAR MEDALLA HONOR I GRATITUT ILLA DE MALLORCA BARTOMEU SUAU SERRA 

PRESIDÈNCIA 1-8-16 OBRIR  ACTUACIONS 
OPORTUNES 

EXPEDIENT FILL ADOPTIU ILLA MALLORCA CAMILO JOSÉ CELA TRULOCK 

PRESIDÈNCIA 1-8-16 OBRIR  ACTUACIONS 
OPORTUNES 

EXPEDIENT FILL PREDILECTE ILLA MALLORCA RAMON LLULL  

PRESIDÈNCIA 19-7-16 DECRET SUPLÈNCIA DEL PRESIDENT DEL DIA 29 AGOST AL DIA 2 DE SETEMBRE FRANCESC MIRALLES 
MASCARÓ 

PRESIDÈNCIA 19-7-16 DECRET  NOMENAMENT DELS MEMBRES DE LA COMISSIÓ ESPECIAL PER A LA 
MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT ORGÀNIC DEL CIM 

VEURE 
RELACIÓ 

 

PRESIDÈNCIA 18-7-16 DESIGNACIÓ 
MEMBRES 

MESA TÉCNICA ECONOMIA, OCUPACIÓ I FORMACIÓ, I LA MESA TÈCNICA 
DE TURISME, MEDI AMBIENT I TERRITORI 

VEURE 
RELACIÓ 

 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

15-7-16 DECRET 
INTERPRETACIÓ 

CLÀUSULA DE REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE DE CONNEXIÓ AUTOPISTA DE LLEVANT MA-19 AMB EL 
MOLINAR I EL CAMÍ FONDO, EXP.8/2012 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

22-7-16 APROVAR EXPEDIENT NÚM.1 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS AL PRESSUPOST DE DESPESES CONSORCI EXERCICI 
2016 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

6-9-16 APROVAR CERTIFICACIÓ FINAL DE LES OBRES NÚM.1 PROJECTE ENLLAÇ MA-20 AMB LA MA-15 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

25-7-16 ADMITRE A TRÀMIT RECLAMACIÓ INDENITZACIÓ DE DATA 7 JULIOL 2016 PER DANYS I 
PERJUICIS PROJECTE CONSTRUCTIU AUTOPISTA LLEVANT A 
MERCAPALMA 

UTE:VIAS I CONSTRUCCIONES 
SA. I ALTRES 

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

7-9-16 DESESTIMAR  AL.LEGACIONS PRESENTADES EL 30 DE JULIOL DE 2016 EN RELACIÓ UTE 
CONEXIÓN MOLINAR 

D.M.A  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

13-9-16 DESESTIMAR RECURS ALÇADA CONTRA RESOLUCIÓ AGÈNCIA DISCIPLINA URBANÍSTICA 
DE DIA 7 ABRIL 2016 

D.P.V I I.R.E  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

13-9-16 DESESTIMAR RECURS ALÇADA CONTRA RESOLUCIÓ AGÈNCIA DISCIPLINA URBANÍSTICA 
DE DIA 31 GENER 2014 

B.T.F I M.C.M  

TERRITORI I 
INFRAESTRUCT
URES 

13-9-16 DESESTIMAR RECURS ALÇADA CONTRA RESOLUCIÓ AGÈNCIA DISCIPLINA URBANÍSTICA 
DE DIA 31 GENER 2014 

R.B.C  

URBANISME I 
TERRITORI 

19-7-16 DESESTIMAR RECURS ALÇADA CONTRA RESOLUCIÓ 11 OCTUBRE DE 2013 N.C.M  

 
 
 

RESOLUCIONS CONSELLERS    

DEPARTAMENT DATA 
DECRE
T 

TEMA COMENTARI DESTINATAR
I 

IMPORT 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

18-4-16 ALTRES APROVAR  CONTRACTACIONS I AUTORITZAR DESPESES PER DUR A TERME 
L'ORGANITZACIÓ DE CONTACONTES A LES BIBLIOTEQUES DE LA XARXA DE 
BIBLIOTEQUES DE MALLORCA 

VARIS 16998,59 
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DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

19-4-16 ALTRES RESOLUCIÓ PER LA QUAL ES CORREGEIX L'ERRADA EN LA RESOLUCIÓ DE 
31/03/16 D'ADJUDICACIÓ DE CONTRACTE MENOR PEL DESENVOLUPAMENT DE 
LES JORNALES D'AVENTURA FAMILIARS A L'ALBERG DE LA VICTÒRIA 

VARIS   

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

19-4-16 ALTRES APROVAR LES CONTRACTACIONS I AUTORITZAR LA DESPESA PER DUR A 
TERME L'ORGANITZACIÓ D'ESPECTACLES TEATRALS DE PETIT FORMAT A LES 
BIBLIOTEQUES DE LA XARXA DE BIBLIOTEQUES DE MALLORCA 

VARIS 19501,59 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

20-4-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DERIVADES DE LA REALITZACIÓ DE L'ACTIVITAT "EL CAS DELS 3 
PORQUETS" (19/03/16) DINS DEL MARC DEL PROJECTE "EL JARDÍ MÀGIC. ELS 
DISSABTES LLEGIM I ENS DIVERTIM A LA MISERICÒRDIA" 

ASSOCIACIÓ 
MÚSICA I 
JOVES 

1310 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

20-4-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES CORRESPONENTS ALS SERVEIS DE DISSENY I MAQUETACIÓ DEL 
CATÀLEG DE L'EXPOSICIÓ ECCE MULIER 

GUIRADO Y 
GINER 
COMUNICACI
ÓN, SL 

1391,5 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

20-4-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES CORRESPONENTS ALS SERVEIS DE RETOLACIÓ I MUNTATGE DE 
L'EXPOSICIÓ ECCE MULIER 

J.H.P. 484 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

20-4-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES CORRESPONENTS AL SERVEI DE RETOLACIÓ I SUBMINISTRAMENT 
D'UNA BANDEROLA DE L'EXPOSICIÓ ECCE MULIER 

PLAÇA 18, SL 333,42 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

20-4-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DERIVADES DE LA IJMPRESSIÓ DE 500 CATÀLEGS DE L'EXPOSICIÓ 
ECCE MULIER 

GRÁFICAS 
PLANISI, SA 

4948,43 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

20-4-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES CORRESPONENTS ALS SERVEIS DE COMISSARIAT DE L'EXPOSICIÓ 
ECCE MULIER 

M.J.C.M. 3630 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

21-4-16 ALTRES CLASSIFICACIÓ DE LES PROPOSICIONS I REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ 
DEL CONTRACTE MENOR PER DONAR SUPORT A L'ORGANITZACIÓ DEL 
PROGRAMA DE L'ESPORT PER A TOTHOM (MAIG 2016 - ABRIL 2017) 

VARIS   

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

22-4-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES CORRESPONENTS ALS SERVEIS DE FOTOGRAFIA PER A LA SEVA 
REPRODUCCIÓ EN EL CATÀLEG DE L'EXPOSICIÓ ECCE MULIER 

G.R.M. 571,12 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

22-4-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES CORRESPONENTS AL SERVEI DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ 
DE LA JARDINERIA DE L'EDIFICI DEL MUSEU KREKOVIC (GENER 2016) 

ROIG OBRES 
SERVEIS I 
MEDI 
AMBIENT, SA 

435,6 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

22-4-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES CORRESPONENTS AL SERVEI DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ 
DE LA JARDINERIA DE L'EDIFICI DEL MUSEU KREKOVIC (FEBRER-16) 

ROIG OBRES 
SERVEIS I 
MEDI 
AMBIENT, SA 

435,6 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

22-4-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES CORRESPONENTS AL SERVEI DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ 
DE LA JARDINERIA DE L'EDIFICI DEL MUSEU KREKOVIC (MARÇ-16) 

ROIG OBRES 
SERVEIS I 
MEDI 
AMBIENT, SA 

435,6 
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DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

22-4-16 ALTRES AUTORITZACIÓ INCLUSIÓ NÒMINA DESPESES DESPLAÇAMENT PER RAONS 
DEL SERVEI (JORNADA FINAL DEL PROJECTE DE L'EUROREGIÓ PIRINEUS-
MEDITERRÀNIA "ELS MOLINS: UNA ALTRA MIRADA", DUTA A TERME A 
TARRAGONA ENTRE ELS DIES 13 i EL 16 D'ABRIL 2016) 

J.F.Z. 193,39 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

22-4-16 ALTRES AUTORITZACIÓ INCLUSIÓ NÒMINA DESPESES DESPLAÇAMENT PER RAONS 
DEL SERVEI (JORNADA FINAL DEL PROJECTE DE L'EUROREGIÓ PIRINEUS-
MEDITERRÀNIA "ELS MOLINS: UNA ALTRA MIRADA", DUTA A TERME A 
TARRAGONA, ENTRE ELS DIES 13 i el 16 D'ABRIL 2016 

A.R.S.R. 224,21 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

25-4-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES D'ÒRGANS DE GOVERN 
 
REF. Q/2016/649 

VARIS 728,55 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

25-4-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES CORRESPONENTS AL MUSEU KREKOVIC 
 
REF. Q/2016/711 

VARIS 4786,31 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

25-4-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL DEPARTAMENT DE NORMALITZACIÓN LINGÜÍSTICA 
 
REF. Q/2016/671 

XARXA DE 
MOTS 

20 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

25-4-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES D'ÒRGANS DE GOVERN 
 
REF. Q/2016/709 

BTRAVEL 
TURISMO 
ACCESIBLE 
S.A. 

87,78 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

25-4-16 MODIFICACIÓ 
DE LA 
RESOLUCIÓ 

RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS DERIVADES DE LA RELACIÓ Q/2016/529, 
CORRESPONENT A DESPESES DEL DEPARTAMENT DE PATRIMONI HISTÒRIC 
(L'IMPORT DE LA RELACIÓ HA DE SER 252,76¤, I NO 497,43¤) 

VARIS 252,76 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

26-4-16 ABONAR 
DESPESES 
QUILOMETRAT
GE 

DONAR CONFORMITAT I AUTORITZAR L'ABONAMENT 
 
ABRIL-2016 

G.P.H. 14,89 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

26-4-16 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 

CLUB DE 
MAR 
MALLORCA 

2432,3 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

26-4-16 INICIAR 
EXPEDIENT 
PÈRDUA DEL 
DRET 

PÈRDUA DEL DRET AL COBRAMENT PARCIAL DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA 
PER AL DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT ESPORTIVA DELS CLUBS 
ESPORTIUS DE MALLORCA 

CLUB DUET 
TRI&BIKES 

298,36 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

26-4-16 INICIAR 
EXPEDIENT 
PÈRDUA DEL 
DRET 

PÈRDUA DEL DRET AL COBRAMENT PARCIAL DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA 
PER AL DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT ESPORTIVA DELS CLUBS 
ESPORTIUS DE MALLORCA 

CLUB 
VOLEIBOL 
MANACOR 

38,26 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

26-4-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES CORRESPONENTS A L'ORGANITZACIÓ DEL PROGRAMA "JOCS 
ESPORTIUS ESCOLARS 2014/2015 i 2015/2016" 

ESPORTS 85, 
SL 

76891,06 



 207 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

26-4-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES CORRESPONENTS AL CONTRACTE DEL SERVEI DE SUPORT A 
L'ORGANITZACIÓ DEL PROGRAMA "JOCS ESPORTIUS ESCOLARS 2014/2015 i 
2015/2016" 

ESPORTS 85, 
SL 

104672,15 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

26-4-16 APROVAR 
EXPEDIENT 
CONTRACTACI
Ó 

SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL TÈXTIL ESPORTIU I DE MATERIAL ESPORTIU 
FUNGIBLE PER A PROGRAMES DURANT L'ANY 2016, MITJANÇANT 
PROCEDIMENT OBERT 

VARIS 129847,52 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

26-4-16 MODIFICACIÓ 
DE LA 
RESOLUCIÓ 

RESOLUCIÓ PER LA QUAL S'APROVEN LES CONTRACTACIONS PER A DUR A 
TERME L'EXPOSICIÓ "1715. LA GUERRA DE SUCCESSIÓ A LES ILLES 
BALEARS". 
 
CANVI DE DATES D'EXPOSICIÓ: FINALMENT ES DURÀ A TERME DES DEL 
28/04/16 FINS AL 04/06/16 

VARIS 12349,71 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

26-4-16 ALTRES APROVACIÓ PÈRDUA DEL DRET AL COBRAR UNA AJUDA PER DUR A TERME EL 
PROJECTE "I ARA" D'AGUSTÍ BARÓ (AJUDES MÍNIMIS 2015) 

A.F.C. 4000 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

27-4-16 APROVAR 
EXPEDIENT 
CONTRACTACI
Ó 

SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE PER AL 
EXERCICI 2016 

TONERCLAS
S, SL 

12100 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

28-4-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE LA COMISSIÓ D'ESPORTS 
 
REF. Q/2016/832 

VARIS 1665,47 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

28-4-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE POLIESPORTIU SANT FERRAN (TRIBUTS) 
 
REF. Q/2016/830 

AJUNTAMEN
T DE PALMA 

982,9 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

28-4-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL POLIESPORTIU SANT FERRAN 
 
REF. Q/2016/746 

VARIS 1443,84 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

28-4-16 DEIXAR SENSE 
EFECTE 

RESOLUCIÓ DE DATA 4 D'ABRIL 2016 PER LA QUAL S'APROVA EL PROGRAMA 
DE PREVENCIÓ DE RISC CARDIOVASCULAR EN ELS ESPORTISTES ESCOLARS 
DE MALLORCA 

VARIS   

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

28-4-16 DEIXAR SENSE 
EFECTE 

RESOLUCIONS DE DATA 2/3/16 PER LES QUALS S'AUTORITZEN DESPESES DE 
QUILOMETRATGE DELS MESOS DE GENER I FEBRER 2016 CORRESPONENTS A 
LA DI D'ESPORTS 

M.P.S.   

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

28-4-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DELS SERVEIS ADMINISTRATIUS DE CULTURA 
 
REF. Q/2016/710 

CANON 
ESPAÑA, SA 

992,21 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

28-4-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL DEPARTAMENT DE PATRIMONI HISTÒRIC 
 
REF. Q/2016/766 

VARIS 819,2 
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DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

28-4-16 ALTRES PÈRDUA DEL DRET  AL COBRAMENT TOTAL DE LA SUBVENCIÓ PER DUR A 
TERME PROJECTES CULTURALS (CONVOCATÒRIA 2014) 

AJUNTAMEN
T DE 
CAMPOS 

2000 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

28-4-16 ALTRES RESOLUCIÓ DE LA PÈRDUA DEL DRET AL COBRAMENT DE LA TOTALITAT DE 
LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER DUR A TERME L'EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA I 
AUDIOVISUAL DE "SA PISTA" 

AJUNTAMEN
T DE 
CAMPOS 

282,6 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

28-4-16 ALTRES RESOLUCIÓ PER LA QUAL ES DECLARA LA PÈRDUA DEL DRET AL COBRAMENT 
TOTAL DE LA SUBVENCIÓ PER DUR A TERME L'EDICIÓ DEL LLIBRE "SUPERNA, 
UNA VALL A TRAVÉS DE LA HISTÒRIA I LA TOPONÍMIA" (SUBVENCIONS 2014) 

AJUNTAMEN
T DE 
PUIGPUNYE
NT 

2000 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

28-4-16 ALTRES CONCESSIÓ APORTACIÓ ECONÒMICA, ANUAL I ORDINÀRIA 2016 PER DONAR 
SUPORT AL MANTENIMENT I DESENVOLUPAMENT DEL SEU PLA D'ACTIVITATS 

CONSORCI 
INSTITUT 
D'ESTUDIS 
BALEÀRICS 

9000 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

29-4-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

APORTACIÓ CORRESPONENT AL PRÉSTEC SOL·LICITAT PER DUR A TERME LA 
REALITZACIÓ DE LES OBRES DE CONDICIONAMENT I ADQUISICIÓ DE 
L'EQUIPAMENT ESCÈNIC (QUART TRIMESTRE 2015) 

TEATRE 
PRINCIPAL 
DE PALMA 

275188,01 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

29-4-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

QUOTA PRIMER TRIMESTRE 2016 CORRESPONENT AL PRÈSTEC SOL·LICITAT 
PER DUR A TERME 
 
LES OBRES DE CONDICIONAMENT I D'ADQUISICIÓ L'EQUIPAMENT ESCÈNIC 

FUNDACIÓ 
TEATRE 
PRINCIPAL 
DE PALMA 

272883,9 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

29-4-16 ALTRES APROVAR EXPEDIENT CONVOCATÒRIA AJUDES MINIMIS 2016 PER DONAR 
SUPORT A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES CINEMATOGRÀFICS O 
AUDIOVISUALS, I LES SEVES BASES 

VARIS 150000 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

5-4-16 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMEN
T 

ASSISTÈNCIA A LA FINAL DE LA COPA RFEF DE FUTBOL 2016 QUE DISPUTÀ EL 
CLUB ATLÈTIC BALEARS A MAJADAHONDA EL DIA 6 D'ABRIL DE 2016 

M.P.S.   

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

2-5-16 INCLUSIÓ 
NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRAT
GE 

DONAR CONFORMITAT I AUTORITZAR L'ABONAMENT 
 
GENER-16 

G.G.N. 146,96 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

2-5-16 INCLUSIÓ 
NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRAT
GE 

DONAR CONFORMITAT I AUTORITZAR L'ABONAMENT 
 
FEBRER-16 

G.G.N. 147,92 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

2-5-16 INCLUSIÓ 
NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRAT
GE 

DONAR CONFORMITAT I AUTORITZAR L'ABONAMENT 
 
MRÇ-2016 

G.G.N. 288,88 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

2-5-16 INCLUSIÓ 
NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRAT
GE 

DONAR CONFORMITAT I AUTORITZAR L'ABONAMENT 
 
ABRIL-16 

G.G.N. 220,44 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

2-5-16 INCLUSIÓ 
NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRAT
GE 

DONAR CONFORMITAT I AUTORITZAR L'ABONAMENT 
 
ABRIL-2016 

J.M.F. 47,07 



 209 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

2-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL DEPARTAMENT DE PATRIMONI HISTÒRIC (IMPOST SOBRE 
VEHICLES) 
 
REF. Q/2016/983 

AJUNTAMEN
T DE PALMA 

79,09 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

3-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL POLIESPORTIU SANT FERRAN 
 
REF. Q/2016/831 

VARIS 613,15 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

3-5-16 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACI
Ó 

CONTRACTE MENOR PEL DESENVOLUPAMENT DE TALLERS FORMATIUS 
SOBRE EL TIR DE FONA 

FONAESPOR
T, SL 

15004 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

3-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES CORRESPONENTS A LA REALITZACIÓ DE L'ACTIVITAT "BALLANT A 
NEWTON"  EL DIA 09/04/16, DINS DEL MARC DEL PROJECTE "EL JARDÍ MÀGIC. 
ELS DISSABTES LLEGIM I ENS DIVERTIM A LA MISERICÒRDIA" 

G.M.K. 695,75 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

3-5-16 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMEN
T 

ASSISTÈNCIA A LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ DE RELACIONS INTERNACIONALS 
DE LA FEMP QUE VA TENIR LLOC DIA 6/3/16 A MADRID 

B.A.J.   

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

3-5-16 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMEN
T 

ASSISTÈNCIA AL PARTIT DE FUTBOL-SALA "FINAL COPA DEL REY" ENTRE EL 
PALMA FUTSAL vs EL POZO MURCIA, QUE ES DISPUTÀ A SEVILLA DIA 7/5/16 

B.A.J.   

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

4-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DELS SERVEIS ADMINISTRATIUS DE CULTURA 
 
REF. Q/2016/847 

VARIS 1847,15 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

4-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE PATRIMONI 
 
REF. Q/2016/848 

VARIS 534,36 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

5-5-16 INCLUSIÓ 
NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRAT
GE 

DONAR CONFORMITAT I AUTORITZAR L'ABONAMENT 
 
ABRIL-2016 

M.R.J. 277,6 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

5-5-16 INCLUSIÓ 
NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRAT
GE 

DONAR CONFORMITAT I AUTORITZAR  L'ABONAMENT 
 
ABRIL-2016 

N.B.A. 186,34 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

5-5-16 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMEN
T 

ASSISTÈNCIA A LA FINAL DE LA COPA DEL REI DE FUTBOL SALA 2016 A 
SEVILLA, EL DIA  7 DE MAIG 2016 

M.P.S.   

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

5-5-16 ALTRES DECLARACIÓ PÈRDUA DEL DRET A COBRAR SUBVENCIÓ CONCEDIDA (AJUDA 
MINIMIS 2013) PER DUR A TERME EL PROJECTE "IVÀNOV, JA NO HI HA 
MOSQUES" 

J.P.B. 2626,87 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

5-5-16 ALTRES RESOLUCIÓ PER LA QUAL S'APROVEN LES CONTRACTACIONS PER DUR A 
TERME L'EXPOSICIÓ "DESVELANT LA SERRA DE TRAMUNTANA" 

VARIS 14027,07 
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DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

6-5-16 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACI
Ó 

CONTRACTE DEL SERVEI D'AMBULÀNCIES PER A LES ACTIVITATS I ELS 
ESDEVENIMENTS ESPORTIUS REALITZATS A MALLORCA EN 2016 

SERVICIOS 
SOCIOSANIT
ARIOS 
GENERALES 

79975 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

6-5-16 ALTRES RESOLUCIÓ PER LA QUAL S'APROVEN LES CONTRACTACIONS PER DUR A 
TERME L'ORGANITZACIÓ D'ACTIVITATS DE DIVULGACIÓ CIENTÍFICA A LES 
BIBLIOTEQUES DE LA XARXA DE BIBLIOTEQUES DE MALLORCA 

VARIS 18253,4 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

9-5-16 ALTRES RESOLUCIÓ PER LA QUAL S'APROVEN LES CONTRACTACIONS PER DUR A 
TERME L'ORGANITZACIÓ DE L'ANY SHAKESPEARE A LES BIBLIOTEQUES DE LA 
XARXA DE BIBLIOTEQUES DE MALLORCA 

VARIS 6571,96 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

9-5-16 ALTRES CONCESSIÓ APORTACIÓ ECONÒMICA, ANUAL I ORDINÀRIA CORRESPONENT A 
L'ANY 2016 PER TAL DE DONAR SUPORT AL MANTENIMENT I 
DESENVOLUPAMENT DEL SEU PLA D'ACTIVITATS D'ENGUANY 

INSTITUCIÓ 
PÚBLICA 
ANTONI M. 
ALCOVER 

60000 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

9-5-16 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMEN
T 

ASSISTÈNCIA AL FESTIVAL CULTURAL INTERNACIONAL "TARRACOVIVA", 
CELEBRAT A TARRAGONA ENTRE ELS DIES 15 i 29 DE MAIG 2016 

F.C.B.   

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

9-5-16 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMEN
T 

ASSISTÈNCIA AL FESTIVAL CULTURAL INTERNACIONAL "TARRACOVIVA", 
CELEBRAT A TARRAGONA ENTRE ELS DIES  15 i 29 DE MAIG 2016 

H.I.G.   

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

9-5-16 ALTRES RESOLUCIÓ PER LA QUAL S'APROVEN LES CONTRACTACIONS PER DUR A 
TERME CURSOS DE FORMACIÓ DEL PERSONL BIBLIOTECARI DE LA XARXA DE 
BIBLIOTEQUES DE MALLORCA 

VARIS 4908 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

10-5-16 ALTRES RESOLUCIÓ PER LA QUAL S'INICIA L'EXPEDIENT PER AL CONVENI AMB 
L'ASSOCIACIÓ CULTURAL PALMA XXI 

ASSOCIACIÓ 
CULTURAL 
PALMA XXI 

  

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

11-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE PATRIMONI 
 
REF. Q/2016/840 

VARIS 1210 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

12-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBMINISTRAMENT PUBLICACIONS PERIÒDIQUES A LA XARXA DE 
BIBLIOTEQUES DE MALLORCA 

DISTRIBUIDO
RA ROTGER, 
SL 

1617,46 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

12-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AJUDA MINIMIS 2014 PER A LA PRODUCCIÓ DE L'OBRA "EL VIATGE A LA FONT 
DE XOCOLATA" 

S'HOSTAL 
DES 
MOIXOS, SLU 

12872,3 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

13-5-16 ALTRES RESOLUCIÓ PER LA QUAL S'APROVA EL PROGRAMA DE PREVENCIÓ DE LA 
MORT SOBTADA DURANT LA PRÀCTICA DE L'ESPORT EN ELS ESPORTISTES 
EN EDAT ESCOLAR DE MALLORCA 

VARIS   

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

13-5-16 ALTRES RESOLUCIÓ PER LA QUAL S'AIXECA LA SUSPENSIÓ DE LES OBRES DE 
DEMOLICIÓ I NOVA CONSTRUCCIÓ A L'IMMOBLE SITUAT AL CARRER RECTOR 
VIVES, 47 DE GENOVA (PALMA) 

VARIS   
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DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

13-5-16 ALTRES RECOLUCIÓ PER LA QUAN S'APROVEN LES BASES I LA CONVOCATÒRIA DE 
SUBVENCIONS EN ESPÈCIE (AMBULÀNCIES, TROFEUS I DISTINCIONS) A 
ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE DE MALLORCA PER AL FOMENT DE 
L'ESPORT 

VARIS 79975 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-5-16 APROVAR 
EXPEDIENT 
CONTRACTACI
Ó 

CONTRACTACIÓ CENTRALITZADA PER A LA COMPRA DE 200 CAPSES DE 
PAPER DIN A-4 I DIN  A-3 

CANON 
ESPAÑA, SA 

2668,05 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-5-16 ALTRES RESOLUCIÓ MITJANÇANT LA QUAL ES DONA PER RETIRADA UNA PLACA 
METÀL·LICA A LA TORRE DE SA PEDRISSA, POLÍGON 2, PARCEL·LA 445 (DEIÀ) 

VARIS   

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-5-16 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACI
Ó 

CONTRACTE MENOR PER A DESENVOLUPAR FINS A UN MÀXIM DE 45 BATEIGS 
DE MAR 

FEDERACIÓ 
BALEAR DE 
VELA 

16875 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE LA COMISSIÓ D'ESPORTS 
 
REF. Q/2016/919 

VARIS 608,41 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

16-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL POLIESPORTIU SANT FERRAN (IMPOSTS VEHICLES) 
 
REF. Q/2016/918 

AJUNTAMEN
T DE PALMA 

212,04 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

17-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES CONTRACTE SUBMINISTRAMENT MATERIAL TÈXTIL ESPORTIU  I 
MATERIAL ESPORTIU FUNGIBLE ANY 2015 

FEIM 
ESPORT SL 

9397,47 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

18-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADJUDICACIÓ MOBILIARI CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS EN ESPÈCIE 2014 
PER A LA DOTACIÓ DELS EQUIPAMENTS DE LES BIBLIOTEQUES DE LES 
ENTITATS D'ADMINISTRACIÓ LOCAL O ORGANISMES PÚBLICS QUE EN 
DEPENEN 

UTE CTO, SA 
Y AMAT-3, SA 

19061,34 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

18-5-16 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACI
Ó 

CONTRACTE MENOR PEL SERVEI DE CURSETS DE NATACIÓ DE LA PISCINA 
DEL POLIESPORTIU SANT FERRAN QUE ES DURÀ A TERME DE L'1 DE JULIOL 
AL 31 D'AGOST 2016 

FEDERACIÓ 
BALEAR DE 
NATACIÓ 

6192 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

18-5-16 INCLUSIÓ 
NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRAT
GE 

DONAR CONFORMITAT I AUTORITZAR L'ABONAMENT 
 
ABRIL-2016 

M.D.M.D. 107,82 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

18-5-16 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACI
Ó 

CONTRACTE DEL SERVEI PER DONAR SUPORT A L'ORGANITZACIÓ DEL 
PROGRAMA ESPORT PER A TOTHOM ENTRE MAIG 2016 I ABRIL 2017 

ESPORTS 85, 
SL 

87550,69 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

19-5-16 ALTRES RESOLUCIÓ PER LA QUAL S'ORDENA LA SUSPENSIÓ I/O PARALITZACIÓ DE 
QUALSEVOL ACTUACIÓ ENCAMINADA A LA DEMOLICIÓ DEL MONÒLIT DE SA 
FEIXINA DE PALMA 

VARIS   

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

20-5-16 RECONEIXEME
NT CÒMPUT 
HORES 
FORMACIÓ 

ACTIVITAT FORMATIVA: "PROCEDIMENT DE LA GESTIÓ ECONÒMICA", DE 18 
HORES DE DURADA (DEL 4/04/16 AL 15/04/16) 

M.R.M.C.   
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DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

20-5-16 RECONEIXEME
NT CÒMPUT 
HORES 
FORMACIÓ 

ACTIVITAT FORMATIVA: "TALLER VIRTUAL PER A L'ÚS  DE L'ENTORN VIRTUAL", 
DE 6 HORES DE DURADA (DEL 14/10/15 AL 16/10/15) 

J.B.C.   

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

20-5-16 RECONEIXEME
NT CÒMPUT 
HORES 
FORMACIÓ 

ACTIVITAT FORMATIVA: "EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU EN EL CONSELL 
DE MALLORCA", DE 20 HORES DE DURADA (DEL 19/10 AL 11/11) 

J.B.C.   

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

20-5-16 RECONEIXEME
NT CÒMPUT 
HORES 
FORMACIÓ 

ACTIVITAT FORMATIVA: "PROCEDIMENT DE LA CENTRAL DE COMPRES", DE 12 
HORES DE DURADA (DEL 13/10/15 AL 14/10/15) 

J.B.C.   

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

23-5-16 ALTRES APROVAR CONVOCATÒRIA AJUDES MINIMIS 2016 PER DONAR SUPORT A LA 
REALITZACIÓ I L'EDICIÓ DE LLIBRES I FONOGRAMES D'ESPECIAL INTERÈS 
CULTURAL O FILOLÒGIC I LES SEVES BASES 

VARIS 200000 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

23-5-16 ALTRES CORRECCIÓ D'ERRADA EN LA RESOLUCIÓ DE 31/03/16 PER LA QUAL 
S'ADJUDICA EL CONTRACTE MENOR 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 DABRIL 2016 (L'IMPORT TOTAL SERÀ 12.069,75¤ I 
NO 12.072,17¤) 

VARIS 12069,75 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

24-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DELS SERVEIS ADMINISTRATIUS DE CULTURA  
 
REF. Q/2016/1036 

VARIS 981,78 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

24-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLITEQUES, ARXIUS I MUSEUS 
 
REF. Q/2016/984 

VARIS 2563,97 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

24-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL MUSEU KREKOVIC 
 
REF. Q/2016/985 

VARIS 349,89 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

24-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS I MUSEUS 
 
REF. Q/2016/1037 

LLIBRES 
COLOM, SL 

50,4 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

24-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE PATRIMONI HISTÒRIC 
 
REF. Q/2016/986 

P.R.C. 96,8 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

24-5-16 ALTRES RESOLUCIÓ PER LA QUAL S'INICIA EXPEDIENT SANCIONADOR I S'ORDENA 
L'EXECUCIÓ, EN RELACIÓ A OBRES DE TANCAMENT DE SOLAR QUE AFECTIN 
A LA SÍQUIA DE LA VILA, POLÍGON 13, PARCEL·LA 39 (PALMA) 

VARIS   

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

24-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PEL PROJECTE D'INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA A LA COVA DEL 
CAMP DEL BISBE (SENCELLES) - CONV. 2015 

AJUNTAMEN
T DE 
SENCELLES 

11727,71 
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DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

24-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PEL PROJECTE D'INTERVENCIÓ ARQUELOÒGICA AL CASTELL DE 
CAPDEPERA  

FUNDACIÓ 
CASTELL DE 
CAPDEPERA 

10716,24 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

25-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PEL PROJECTE D'INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA I DINAMITZACIÓ 
A LES TALAIES DE CAN JORDI (SANTANYÍ) 

AJUNTAMEN
T DE 
SANTANYÍ 

8745,5 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

25-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PEL PROJECTE DE LABORATORI PER L'ESTUDI DEL SECTOR SUD 
DEL JACIMENT DE SON PERETÓ (MANACOR) 

AJUNTAMEN
T DE 
MANACOR 

10968,59 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

25-5-16 ALTRES RESOLUCIÓ PER LA QUAL ES DECLARA LA PÈRDUA DEL DRET A COBRAR 
AJUDA MINIMIS 2013 PER DONAR SUPORT A PROJECTES ARTÍSTICS D'ARTS 
ESCÈNIQUES DE CARÀCTER PROFESSIONAL, PER DUR A TERME EL 
PROJECTE ""LES AVENTURES D'EN ROTGET" 

J.G.C. 2538,02 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

25-5-16 ALTRES RESOLUCIÓ PER LA QUAL ES DECLARA LA PÈRDUA DEL DRET A COBRAR 
L'AJUDA MINIMIS 2013 PER DONAR SUPORT A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES 
ARTÍSTICS D'ARTS ESCÈNIQUES DE CARÀCTER PROFESSIONAL, PER DUR A 
TERME EL PROJECTE "A MANSALVA" 

S.J.R. 4228,29 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

25-5-16 ALTRES RESOLUCIÓ PER LA QUAL ES DECLARA LA PÈRDUA DEL DRET AL COBRAMENT 
DE L'AJUDA DE MINIMIS 2013 PER DONAR SUPORT A LA REALITZACIÓ DE 
PROJECTES ARTÍSTICS D'ARTS ESCÈNIQUES DE CARÀCTER PROFESSIONAL, 
PER DUR A TERME EL PROJECTE "WOYZECK" 

IGUANA 
TEATRE, SL 

4396,68 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

25-5-16 ALTRES RESOLUCIÓ PER LA QUAL ES DECLARA LA PÈRDUA DEL DRET AL COBRAMENT 
D'UNA AJUDA DE MINIMIS 2013 PER DONAR SUPORT A LA REALITZACIÓ DE 
PROJECTES ARTÍSTICS D'ARTS ESCÈNIQUES DE CARÀCTER PROFESSIONAL, 
PER DUR A TERME EL PROJECTE "EL LLEGAT INVISIBLE" 

PRODUCCIO
NS DEL MAR 
MANAGEMEN
T, SL 

1741,73 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

25-5-16 ALTRES RESOLUCIÓ PER LA QUAL ES DECLARA LA PÈRDUA DEL DRET AL COBRAMENT 
D'UNA AJUDA DE MINIMIS 2013 PER DONAR SUPORT A LA REALITZACIÓ DE 
PROJECTES ARTÍSTICS D'ARTS ESCÈNIQUES DE CARÀCTER PROFESSIONAL, 
PER DUR A TERME UN PROJECTE 

LA FORNAL 
D'ESPECTAC
LES DE 
FERRO, SLU 

2265,65 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

25-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DELS SERVEIS ADMINISTRATIUS DE CULTURA 
 
REF. Q/206/911 

VARIS 4470,18 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

26-5-16 INCLUSIÓ 
NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRAT
GE 

DONAR CONFORMITAT I AUTORITZAR L'ABONAMENT 
 
ABRIL-2016 

M.A.N.G. 84,24 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

26-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AJUDA MINIMIS 2014 PER ALS PROJECTES D'ARTS ESCÈNIQUES DE 
CARÀCTER PROFESSIONAL, PER A LA PRODUCCIÓ DE L'ESPECTACLE "EL 
GUST ÉS NOSTRE" 

LA FORNAL 
D'ESPECTAC
LES DE 
FERRO, SLU 

15824,9 
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DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

26-5-16 ALTRES RESOLUCIÓ PER LA QUAL S'ACEPTA EL DESESTIMENT EXPRÉS PRESENTAT 
AL RECURS D'ALÇADA CONTRA L'ACORD DE CONSELL EXECUTIU DE 4/11/15 
QUE VA RESOLDRE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE M ÍNIMIS 2015 
PER DONAR SUPORT A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES CINEMATOGRÀFICS  
AUDIOVISUALS QUE ES REALITZIN A MALLORCA 

CINÈTICA 
PRODUCCIO
NS, SL 

  

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

26-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE PATRIMONI 
 
REF. Q/2016/881 
 
IMPOSTS VEHICLES 2016 

AJUNTAMEN
T DE PALMA 

670,95 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

26-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES MUSEU KREKOVIC 
 
REF. Q/2016/883 

FONT OASIS, 
SL 

156,85 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

26-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PEL PROJECTE D'INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA SES PAÏSES 
(ARTÀ) 

ASSOCIACIÓ 
TALAYOTS.C
OM 

11420,37 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

27-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DI ESPORTS (PROMOCIÓ ESPORTIVA) 
 
REF. Q/2016/825 

VARIS 4612,7 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

27-5-16 ALTRES RESOLUCIÓ PER LA QUAL S'APROVA LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DEL 
SERVEI PER DONAR SUPORT A L'ORGANITZACIÓ DEL PROGRAMA JOCS 
ESPORTIUS ESCOLARS TEMPORADES 2014/2015 i 2015/2016 

ESPORTS 85, 
SL 

1491234,2 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

30-5-16 ALTRES RESOLUCIÓ PER LA QUAL ES DECLARA LA PÈRDUA DEL DRET A COBRAR  
PART DE L'AJUDA DE MÍNIMIS 2014 CONCEDIDA PER AL PROJECTES 
EXPOSITIUS D'ARTS PLÀSTIQUES, PER DUR A TERME EL PROJECTE "THE 
LONG WALK" (NIT DE L'ART 2014) 

GALERIA 
PELAIRES, 
SL 

81,36 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

30-5-16 ALTRES RESOLUCIÓ D'INICI I TRÀMIT D'AUDIÈNCIA DEL PROCEDIMENT DE PÈRDUA 
DEL DRET A COBRAR L'IMPORT TOTAL DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA 

AJUNTAMEN
T DE DEIÀ 

2000 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

30-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PEL PROJECTE "SONDEJOS AL DERELICTE DE CABRERA XII 
(CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS PER A LA RELITZACIÓ D'INTERVENCIONS 
ARQUEOLÒGIQUES I/O PALEONTOLÒGIQUES A L'ILLA DE MALLORCA 2015 

SOCIETAT 
D'INVESTIGA
DORS 
D'ARQUEOLO
GIA 
SUBAQUÀTIC
A 

6304,49 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

30-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PEL PROJECTE D'INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA D'EXCAVACIÓ I 
RESTAURACIÓ DE LA NECRÒPOLIS DE SON REAL (SANTA MARGALIDA)  
(CONVOCATÒRIA AJUTS PER A LA REALITZACIÓ D'INTERVENCIONS 
ARQUEOLÒGIQUES I/O PALEONTOLÒGIQUES A L'ILLA DE MALLORCA PER 
L'ANY 2015) 

AJUNTAMEN
T DE SANTA 
MARGALIDA 

9808,69 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

30-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER DUR A TERME EL PROJECTE D'INTERVENCIÓ 
ARQUEOLÒGICA A L'ILLOT DE NA GALERA (PALMA) (CONVOCATÒRIA 2015) 

ASSOCIACIÓ 
ARQUEOVER 

7677,66 
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DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

30-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PEL PROJECTE D'INTERVENCIÓ AL JACIMENT DE SON MAS 
(ANDRATX) CONVOCATÒRIA 2015 

AJUNTAMEN
T D'ANDRATX 

5394 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

30-5-16 ALTRES APROVAR CONTRACTACIONS PER DUR A TERME L'EXPOSICIÓ "INSÒLIT, ART 
EFÍMER A TRES PATIS DE PALMA",  ENTRE ELS DIES 4 i 7 DE JULIOL 

VARIS 21662,7 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

30-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE PATRIMONI HISTÒRIC 
 
REF. Q/2016/956 

VIAJES 
MARTEL, SL 

483,44 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

30-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AJUDA MINIMIS 2014 PER A LA PRODUCCIÓ DE L'OBRA "Z I L'HABITACIÓ 113" 
(CONVOCATÒRIA PER A  PROJECTES D'ARTS ESCÈNIQUES DE CARÀCTER 
PROFESSIONAL) 

IGUANA 
TEATRE, SL 

13393,39 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

30-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PEL PROJECTE D'INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA EN EL 
DERELICTE DE LES LLUMETES, A PORTOCRISTO (MANACOR) CONVOCATÒRIA 
2015 

INSTITUT 
BALEAR 
D'ESTUDIS 
EN 
ARQUEOLOG
IA MARÍTIMA 

9028,11 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

31-5-16 ALTRES APROVAR CONVOCATÒRIA DELS PREMIS MALLORCA DE CREACIÓ LITERÀRIA 
2016, MODALITAT NARRATIVA, POESIA I ADQUISICIÓ ESCULTURA 

VARIS 60000 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

31-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL DEPARTAMENT DE CULTURA 
 
REF. Q/2016/946 

VARIS 625,28 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

31-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS I MUSEUS 
 
REF. Q/2016/1078 

INTERNACIO
NAL BALEAR 
COURIER, SL 

209,89 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

31-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS I MUSEUS 
 
REF. Q/2016/1067 

VARIS 380,57 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

31-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE PATRIMONI HISTÒRIC 
 
REF. Q/2016/887 

VARIS 960,71 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

31-5-16 MODIFICACIÓ 
DE LA 
RESOLUCIÓ 

MODIFICAR LA RESOLUCIÓ DE 09/03/16 PER LA QUAL S'APROVEN LES 
CONTRACTACIONS PER DUR A TERME L'ORGANITZACIÓ D' "EL JARDÍ MÀGIC. 
ELS DISSABTES LLEGIM I ENS DIVERTIM A LA MISERICÒRDIA" 

VARIS 13191,35 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

31-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE LA DI D'ESPORTS (SERVEI MEDICINA ESPORTIVA) 
 
REF. Q/2016/1075 

A.LL.M. 181,5 
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DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

31-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE LA DI D'ESPORTS (COMISSIÒ D'ESPORTS) 
 
REF. Q/2016/1074 

COMERCIAL 
BORDOY, SL 

36,3 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

31-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE LA DI D'ESPORTS (PROMOCIÓ ESPORTIVA) 
 
REF. Q/2016/1073 

VARIS 10487,4 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

31-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE LA DI D'ESPORTS (PROMOCIÓ ESPORTIVA) 
 
REF. Q/2016/1072 

VIAJES 
MARTEL, SL 

612,05 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

31-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE LA DI D'ESPORTS (POLIESPORTIU SANT FERRAN) 
 
REF. Q/2016/1070 

VARIS 2536,84 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

31-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE LA DI D'ESPORTS (MEDICINA ESPORTIVA) 
 
REF. Q/2016/923 

VARIS 532,18 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

31-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE LA DI D'ESPORTS (POLIESPORTIU SANT FERRAN) 
 
REF. Q/2016/921 

VARIS 2537,39 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

31-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE LA DI D'ESPORTS (POLIESPORTIU SANT FERRRAN) 
 
REF. Q/2016/921 

VARIS 2537,39 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

31-5-16 ALTRES PROPOSTA NOMENAMENT MEMBRES COMISSIÓ TÈCNICA INSULAR DE 
MUSEUS 

VARIS   

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

31-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER DUR A TERME EL PROJECTE D'INTERVENCIÓ 
ARQUEOLÒGICA AL POBLAT TALAIÒTIC DE S'ILLOT (AJUDES 2015) 

AJUNTAMEN
T DE SANT 
LLORENÇ 
DES 
CARDASSAR 

11826,64 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

31-5-16 ALTRES APROVAR CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE CONTINGUTS DE 
PLATAFORMA WEB I DEL PERFIL INSTITUCIONAL A LES PRINCIPALS XARXES 
SOCIAL DE LA DI DE CULTURA 

VARIS 15185,5 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

31-5-16 RECONEIXEME
NT CÒMPUT 
HORES 
FORMACIÓ 

ACTIVITAT FORMATIVA: "TALLER VIRTUAL PER A L'ÚS DE L'ENTORN VIRTUAL", 
DE 6 HORES DE DURADA (DEL 7/4/16 AL 10/4/16) 

M.M.O.   

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

31-5-16 RECONEIXEME
NT CÒMPUT 
HORES 
FORMACIÓ 

ACTIVITAT FORMATIVA: "PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 
(SEMIPRESENCIAL)", DE 30 HORES DE DURADA (DE L'11/4/16 AL 11/05/16) 

M.M.O.   

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

31-5-16 RECONEIXEME
NT CÒMPUT 
HORES 
FORMACIÓ 

ACTIVITAT FORMATIVA: "PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS", DE 30 HORES DE 
DURADA (DE 11/04/16 AL 11/05/16) 

M.R.M.C.   
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DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

31-5-16 RECONEIXEME
NT CÒMPUT 
HORES 
FORMACIÓ 

ACTIVITAT FORMATIVA: "APLICACIÓ DE LES XARXES SOCIALS", DE 20 HORES 
DE DURADA (DE 5/4/16 AL 3/05/16) 

D.A.V.   

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

31-5-16 RECONEIXEME
NT CÒMPUT 
HORES 
FORMACIÓ 

ACTIVITAT FORMATIVA: "PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 
(SEMIPRESENCIAL), DE 30 HORES DE DURADA (DE 11/4/16 AL 11/05/16) 

A.M.C.C.   

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

31-5-16 RECONEIXEME
NT CÒMPUT 
HORES 
FORMACIÓ 

ACTIVITAT FORMATIVA: "PREVENCIÓ DE RISCS LABORALS", DE 30 HORES DE 
DURADA (DE 11/04/16 AL 11/05/16) 

J.F.Z.   

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

1-6-16 INCLUSIÓ 
NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRAT
GE 

DONAR CONFORMITAT I AUTORITZAR L'ABONAMENT 
 
MAIG-16 

J.M.F. 104,7 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

1-6-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES CONTRACTE SUPORT INFORMÀTIC DE SERVEI DE CONTINGUTS I 
DE COMUNICACIÓ DE LA WEB "ESPORTBASEMALLORCA.NET" MESOS FEBRER 
I MARÇ 2016 

E.T.P. 3896,2 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

1-6-16 ALTRES SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE (AMBULÀNCIES) PER AL DESENVOLUPAMENT DE 
L'ACTIVITAT "X TROBADA CICLOTURISTA DE FÈMINES A ALARÓ" 

UNIÓ 
CICLISTA 
ALARÓ 

450 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

1-6-16 APROVAR 
EXPEDIENT DE 
SUBVENCIONS 

SUBVENCIONS 2016 PER A LES ACTIVITATS MUSICALS DE LES ENTITAS 
ASSOCIATIVES O ORGANITZATIVES SENSE ÀNIM DE LUCRE, I LES SEVES 
BASES 

VARIS 140000 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

1-6-16 RECONEIXEME
NT CÒMPUT 
HORES 
FORMACIÓ 

ACTIVITAT FORMATIVA: "PREVENCIÓ DE RISCS LABORALS (SEMIPRESENCIAL", 
DE 30 HORES DE DURADA (DE L'11/04/16 AL 11/05/16) 

H.I.G.   

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

2-6-16 INCLUSIÓ 
NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRAT
GE 

DONAR CONFORMITAT I AUTORITZAR L'ABONAMENT 
 
MAIG-2016 

R.LL.R. 85,97 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

2-6-16 INCLUSIÓ 
NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRAT
GE 

DONAR CONFORMITAT I AUTORITZAR L'ABONAMENT 
 
MAIG-2016 

N.V.M. 13,93 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

2-6-16 INCLUSIÓ 
NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRAT
GE 

DONAR CONFORMITAT I AUTORITZAR L'ABONAMENT 
 
MAIG-16 

J..M.L. 98,45 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

2-6-16 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMEN
T 

INCLUSIÓ EN NÒMINA DESPESES PER DESPLAÇAMENT PER TAL D'ASSISTIR A 
LA PRESENTACIÓ D'UNA COMUNICACIÓ AL "X CONGRESO INTERNACIONAL DE 
MOLINOLOGIA" ENTRE ELS DIES 20 I 22 DE MAIG A SEGÒVIA 

A.R.S.E. 393,13 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

2-6-16 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMEN
T 

INCLUSIÓ NÒMINA DESPESES  PER RAONS DEL SERVEI PER TAL D'ASSISTIR A 
LA PRESENTACIÓ D'UNA COMUNICACIÓ AL "X CONGRESO INTERNACIONAL DE 
MOLINOLOGIA", ENTRE EL DIA 20 i EL 22 DE MAIG, A SEGÒVIA. 

J.F.Z. 513,13 
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DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

2-6-16 DEIXAR SENSE 
EFECTE 

RESOLUCIÓ PER LA QUAL ES DEIXA SENSE EFECTE EL PUNT SEGON DE LA 
RESOLUCIÓ DE 13/05/16 PER LA QUAL ES VA APROVAR EL PROGRAMA DE 
PREVENCIÓ DE LA MORT SOBTADA DURANT LA PRÀCTICA D L'ESPORT EN ELS 
ESPORTISTES EN EDAT ESCOLAR DE MALLORCA 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

  

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

3-6-16 INCLUSIÓ 
NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRAT
GE 

DONAR CONFORMITAT I AUTORITZAR L'ABONAMENT 
 
MAIG-16 

M.R.J. 126,31 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

3-6-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SERVEI D'EMBALATGE DE LES OBRES PER A L'EXPOSICIÓ D'ART 
CONTEMPORANI ECCE MULIER DURANT ELS DIES 08/03/16 AL 09/04/16, A LA 
MISERICÒRDIA 

F.R.S.S. 1391,5 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

3-6-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

REALITZACIÓ DE L'ACTIVITAT "OBJECTES PERDUTS" EL DIA 07/05/16 DINS EL 
MARC DEL PROJECTE "EL JARDÍ MÀGIC. ELS DISSABTES LLEGIM I ENS 
DIVERTIM A LA MISERICÒRDIA" 

R.M.G.M. 800 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

3-6-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

REALITZACIÓ DE L'ACTIVITAT EL FOLLET VERMELL EL DIA 23/04/16 DINS DEL 
MARC DEL PROJECTE "EL JARDÍ MÀGIC. ELS DISSABTES LLEGIM I ENS 
DIVERTIM A LA MISERICÒRDIA" 

ESTUDI 
ZERO 
TEATRE, SCL 

665,5 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

6-6-16 ALTRES RESOLUCIÓ DE CORRECCIÓ D'ERRADA EN LA RESOLUCIÓ DE 13/5/16 PER LA 
QUAL S'APROVEN LES BASES I LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS EN 
ESPÈCIE A ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE DE MALLORCA PER AL FOMENT 
DE L'ESPORT (PROMOCIÓ DE LA CULTURA FÍSICA I L'ESPORT 2016) 

VARIS 79975 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

6-6-16 ALTRES CONCESSIÓ APORTACIÓ ECONÒMICA ANUAL I ORDINÀRIA CORRESPONENT A 
L'ANY 2016 PER TAL DE DONAR SUPORT AL MANTENIMENT I AL PLA 
D'ACTIVITATS D'ENGUANY 

FUNDACIÓ 
TEATRE DEL 
MAR 

40000 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

6-6-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE PATRIMONI HISTÒRIC (VIATGE A MADRID REUNIÓ 
SEGUIMENT PLA NACIONAL ARQUITECTURA TRADICIONAL) 
 
REF. Q/2016/1100 

VIAJES 
MARTEL, SL 

127,89 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

6-6-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DELS SERVEIS ADMINISTRATIUS DE CULTURA 
 
REF. Q/2016/1102 

NOVA AREA, 
SL 

382,3 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

6-6-16 ABONAR 
DESPESES 
QUILOMETRAT
GE 

DONAR CONFORMITAT I AUTORITZAR L'ABONAMENT CORRESPONENT ALS 
MESOS DE MARÇ, ABRIL I MAIG 2016 

R.M.C.O. 72,04 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

7-6-16 APROVAR 
EXPEDIENT DE 
SUBVENCIONS 

AJUTS GENÈRICS DE MINIMIS 2016 A LA PRODUCCIÓ EDITORIAL I 
FONOGRÀFICA EN LLENGUA CATALANA, I DE LES BASES PER LES QUALS S'HA 
DE REGIR LA CONVOCATÒRIA 

VARIS 100000 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

7-6-16 ALTRES DETERMINAR EL DIPÒSIT DE TOT EL MATERIAL ARQUEOLÒGIC QUE VE 
RELACIONAT A L'ACTA DE RECEPCIÓ DE 17 DE MAIG 2016 

MUSEU DE 
MALLORCA 
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DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

7-6-16 ALTRES INICI EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D'AMBULÀNCIES PER A LES 
ACTIVITATS I ELS ESDEVENIMENTS ESPORTIUS REALITZATS A MALLORCA EN 
2017  

VARIS   

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

7-6-16 ALTRES RESOLUCIÓ PER LA QUAL S'AUTORITZA D'URGÈNCIA EL PROJECTE DE 
MODERNITZACIÓ I D'ENLLUMENAT PÚBLIC DEL NUCLI URBÀ DE SES SALINES 

VARIS   

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

8-6-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT DE TROFEUS I 
DISTINCIONS PER A LES JORNADES ESPORTIVES ORGANITZADES PER LA DI 
D'ESPORTS ANY 2016 

A.LL.M. 10030,9 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

8-6-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES ABRIL 2016 CORRESPONENTS AL CONTRACTE DEL SERVEI DE 
SUPORT A L'ORGANITZACIÓ DEL PROGRAMA "JOCS ESPORTIUS ESCOLARS 
2014/15 i 2015/16" 

ESPORTS 85, 
SL 

95648,28 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

8-6-16 ALTRES SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE (AMBULÀNCIES) PER AL DESENVOLUPAMENT DE 
L'ACTIVITAT XXXII TROFEU CICLISTA PLA DE MALLORCA - 6a JORNADA A 
SINEU 

AGRUPACIÓ 
CICLISTA 
SINEU 

637,5 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

8-6-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SERVEI DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA DE L'EDIFICI 
DEL MUSEU KREKOVIC (ABRIL-2016) 

ROIG OBRES 
SERVEIS I 
MEDI 
AMBIENT, SA 

435,6 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

8-6-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE PATRIMONI HISTÒRIC 
 
REF. Q/2016/1197 

LA 
HERRAMIEN
TA BALEAR, 
SA 

222,2 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

8-6-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE CULTURA 
 
REF. Q/2016/1137 

GRUP TRUI 
MALLORCA, 
SL 

7187,4 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

8-6-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS I MUSEUS 
 
REF. Q/2016/1118 

P.F.P. 200 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

8-6-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE CULTURA 
 
REF. Q/2016/1119 

VARIS 498 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

8-6-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE PATRIMONI HISTÒRIC 
 
REF. Q/2016/1171 

LLIBRES 
COLOM, SL 

50,83 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

8-6-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DELS SERVEIS ADMINITRATIUS 
 
REF. Q/2016/1172 

VARIS 684,76 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

8-6-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DELS ÒRGANS DE GOVERN 
 
REF. Q/2016/1206 

VIATGES 
SANTA 
PONÇA, SA 

257,32 
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DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

8-6-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL MUSEU KREKOVIC 
 
REF. Q/2016/1136 

FONT OASIS, 
SL 

40,54 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

8-6-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AJUDA MINIMIS 2014 PER A LA PRODUCCIÓ DE L'OBRA "BAMBI" 
(CONVOCATÒRIA AJUDES PER ALS PROJECTES D'ARTS ESCÈNIQUES DE 
CARÀCTER PROFESSIONAL) 

MALLORCA 
SO, SA 

9720,05 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

10-6-16 ALTRES SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE (AMBULÀNCIES I TROFEUS) PER AL 
DESENVOLUPAMENT DEL CAMPEONATO DE MALLORCA PROMESAS 

FEDERACIÓ 
BALEAR DE 
JUDO I EEAA 

261,8 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

10-6-16 ALTRES SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE (TROFEUS) PER AL DESENVOLUPAMENT DE 
L'ACTIVITAT II OPEN NACIONAL DE HIP HOP 

FEDERACIÓ 
BALEAR DE 
BALL 
ESPORTIU 

338,8 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

10-6-16 ALTRES SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE (TROFEUS) PER AL DESENVOLUPAMENT DE 
L'ACTIVITAT CAMPEONATO DE MALLORCA DE NATACIÓN, PRUEBAS 
ADAPTADAS 

FEDERACIÓ 
BALEAR 
D'ESPORTS 
PER A 
PERSONES 
AMB 
DISCAPACIT
ATS 

104,74 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

10-6-16 ALTRES SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE (AMBULÀNCIES I TROFEUS) PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIIVITAT II CURSA DEL TRES BOTS 

AMPA SANT 
BONAVENTU
RA 

242,35 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

10-6-16 ALTRES SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE (AMBULÀNCIES I TROFEUS) PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT III TRIATLÓ PER EQUIPS SA POBLA 

CLUB 
TRIATLÓ SA 
POBLA 

721 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

13-6-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER AL DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT 
ESPORTIVA DELS CLUBS ESPORTIUS DE MALLORCA 

CD 
MANACOR 

1459,38 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

8-6-16 RECONEIXEME
NT CÒMPUT 
HORES 
FORMACIÓ 

ACTIVITAT FORMATIVA: "APLICACIÓ DE LES XARXES SOCIALS A CULTURA: 
IDEES I EINES DIGITALS PER DIFONDRE PROJECTES CULTURALS", DE 20 
HORES DE DURADA (DEL 05/04/16 AL 05/05/16) 

C.M.Q.V.   

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

8-6-16 RECONEIXEME
NT CÒMPUT 
HORES 
FORMACIÓ 

ACTIVITAT FORMATIVA: "APLICACIÓ DE LES XARXES SOCIALES A LA CULTURA: 
IDEES I EINES DIGITALS PER A DIFONDRE PROJECTES CULTURALS", DE  20 
HORES DE DURADA (DEL 05/04/16 AL 05/05/16) 

M.M.C.   

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

8-6-16 RECONEIXEME
NT CÒMPUT 
HORES 
FORMACIÓ 

ACTIVITAT FORMATIVA: "PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 
(SEMIPRESENCIAL)", DE 30 HORES DE DURADA (DE L'11/04/16 AL 11/05/16) 

F.J.C.O.   

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

8-6-16 RECONEIXEME
NT CÒMPUT 
HORES 
FORMACIÓ 

ACTIVITAT FORMATIVA: "APLICACIÓ DE LES XARXES SOCIALES A LA CULTURA: 
IDEES I EINES DIGITALS PER DIFONDRE PROJECTES CULTURALS", DE 20 
HORES DE DURADA (DEL 05/04/16 AL 05/05/16) 

M.M.M.G.   
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DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

13-6-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE MEDICINA ESPORTIVA 
 
REF. Q/2016/1200 

VARIS 1147,78 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

13-6-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE LA COMISSIÓ D'ESPORTS 
 
REF. Q/2016/1199 

VARIS 300,14 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

13-6-16 APROVAR 
EXPEDIENT 
CONTRACTACI
Ó 

CONTRACTACIONS PER DUR A TERME ELS TALLERS D'ARTS I OFICIS A LA 
BIBLIOTECA DE CULTURA ARTESANA DE MARÇ A NOV 2016 

E.M.S. 1605 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

13-6-16 APROVAR 
EXPEDIENT 
CONTRACTACI
Ó 

CONTRACTACIONS PER DUR A TERME EL REGISTRE DE LA MARCA "EL JARDÍ 
MÀGIC" 

CONSULPI, 
PROPIEDAD 
INDUSTRIAL, 
SL 

1590,98 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

14-6-16 ALTRES SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE (AMBULÀNCIES I TROFEUS) PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT CURSA POPULAR SERVERINA 2016 

ASSOCIACIÓ 
ESPORTIVA 
SERVERINA 

471,27 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

14-6-16 ALTRES SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE (AMBULÀNCIES) PER AL DESENVOLUPAMENT DE 
L'ACTIVITAT TORNEIG DE FUTOL "12 HORES" 

CLUB 
ESPORTIU 
CAMPANET 

600 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

14-6-16 ALTRES SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE (AMBULÀNCIES I TROFEUS) PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT 26ª MILLA URBANA I CURSA POPULAR 

A - Z SPORTS 
(ASSOCIACIÓ 
ESPORTIVA) 

503,47 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

14-6-16 ALTRES SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE (AMBULÀNCIES I TROFEUS) PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT TORNEO DE BALONMANO PLAYA ARENA 
500 

FEDERACIÓ 
BALEAR 
D'HANDBOL 

1612,16 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

14-6-16 ALTRES SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE (AMBULÀNCIES I TROFEUS)  PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT BARRIOLIMPIADA SON GOTLEU 2016 

CLUB 
MULTIPALMA
SPORTS 

417,53 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

14-6-16 ALTRES SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE (TROFEUS) PER AL DESENVOLUPAMENT DE 
L'ACTIVITAT FINALES LIGA FÚTBOL SALA 

FEDERACIÓ 
BALEAR 
D'ESPORTS 
PER A 
PERSONES 
AMB 
DISCAPACIT
AT 

52,37 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

14-6-16 ALTRES SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE (TROFEUS) PER AL DESENVOLUPAMENT DE 
L'ACTIVITAT TRIAL INDOOR PUERTO ADRIANO 

FEDERACIÓ 
BALEAR DE 
MOTOCICLIS
ME 

21,18 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

14-6-16 ALTRES SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE PER AL DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT 
TROFEU TAEKWONDO VILA DE SON SERVERA 

TAEKWONDO 
SON 
SERVERA 

1259,88 
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DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

14-6-16 ALTRES SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE (AMBULÀNCIES) PER AL DESENVOLUPAMENT DE 
L'ACTIVITAT 24 VOLTA A SA DRAGONERA EN PIRAGUA 

AGRUPACIÓ 
ESPORTIVA 
VOLTORS - 
OJE 

600 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

14-6-16 ALTRES SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE (AMBULÀNCIES) PER AL DESENVOLUPAMENT DE 
L'ACTIVITAT XIII CRONO CA'S SECRETARI 

SA MILANA - 
ALARÓ 

4000 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

14-6-16 ALTRES SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE (AMBULÀNCIES) PER AL DESENVOLUPAMENT DE 
L'ACTIVITAT DIADA ESPORTIVA DE SES SALINES 

CLUB 
DEPORTIVO 
SES SALINES 

275 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

14-6-16 ALTRES APROVACIÓ CONVOCATÒRIA AJUDES MÍNIMIS 2016 PER ALS PROJECTES 
D'ARTS ESCÈNIQUES DE CARÀCTER PROFESSIONAL, I DE LES SEVES BASES 
 
(EXP. 25/2016) 

VARIS 225000 

DEPARTAMENT 
DE 
DESENVOLUPAM
ENT LOCAL 

14-4-16 CONVOCATÒRI
A CURS 

CONVOCAR LA  REALITZACIÓ CURS "LA REFORMA DEL RÉGIMEN DE LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DEL PROCEDIMENTO ADMVO. COMÚN. 
LEYES 39/2015 Y 40/2015 

SECRETARIS
, 
INTERVENTO
RS I ALTRE 
PERSONAL 
DELS 
AJUNTAMEN
TS 

  

DEPARTAMENT 
DE 
DESENVOLUPAM
ENT LOCAL 

17-6-16 DEIXAR SENSE 
EFECTE 

DEIXAR SENSE EFECTES RESOLUCIÓ AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONEIXER 
OBLIGACIO FACTURES REF.45/13600/20160512  

TERCERS 
VARIS 

3068,73 

DEPARTAMENT 
DE 
DESENVOLUPAM
ENT LOCAL 

22-6-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

APROVAR CONTRACTACIO MENOR I AUTORITZAR I DISPOSAR DESPESA A 
FAVOR DE "SINERGIES Y GESTIÓ EMPRESARIAL DE BALEARS SL" 

SINERGIES Y 
GESTIÓ 
EMPRESARIA
L DE 
BALEARES, 
SL 

5626,5 

DEPARTAMENT 
DE 
DESENVOLUPAM
ENT LOCAL 

4-7-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

APROVAR CURS "L'EMPODERAMENT DE L'USUARI DE SERVEIS SOCIALS 
"COACHING PRO" I AUTORITZAR I DISPOSAR DESPESA A FAVOR DE LA 
DOCENT 

PROFESSION
ALS DELS 
EQUIPS DE 
SERVEIS 
SOCIALS 
MUNICIPALS 
AJUNTAMEN
TS 

2880 

DEPARTAMENT 
DE 
DESENVOLUPAM
ENT LOCAL 

4-7-16 APROVAR 
FACTURES ADO 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONEIXER OBLIGACIONS DERIVADES DE 
FACTURES REF.45/13600/20160502 DIRECCIO INSULAR EMERGENCIES 

TERCERS 
VARIS 

2735,84 

DEPARTAMENT 
DE 
DESENVOLUPAM
ENT LOCAL 

4-7-16 APROVAR 
FACTURES ADO 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONEIXER OBLIGACIONS DERIVADES DE 
FACTURES REF.45/13600/20160504 DIRECCIO INSULAR EMERGENCIES 

TERCERS 
VARIS 

3313,79 

DEPARTAMENT 
DE 
DESENVOLUPAM
ENT LOCAL 

4-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXER OBLIGACIÓ DERIVADA DE LA FACTURA FC16001676 BANCO 
MARE 
NOSTRUM, 
S.A. 

2293,37 

DEPARTAMENT 
DE 
DESENVOLUPAM
ENT LOCAL 

4-7-16 ALTRES PROPOSAR PRESIDENT PER AL TRIBUNAL QUALIFICADOR PER CONSTITUIR 
BORSA DE FEINA DE BIBLIOTECARI/A-ARXIVER/A 

AJUNTAMEN
T D'ALARÓ 
 
F.B.P 
 
M.P.R.A 
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DEPARTAMENT 
DE 
DESENVOLUPAM
ENT LOCAL 

5-7-16 APROVAR 
FACTURES ADO 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONEIXER OBLIGACIONS DERIVADES DE 
FACTURES Q/2016/1273 DIRECCIO INSULAR EMERGENCIES 

TERCERS 
VARIS 

4413,24 

DEPARTAMENT 
DE 
DESENVOLUPAM
ENT LOCAL 

5-7-16 APROVAR 
FACTURES ADO 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONEIXER OBLIGACIONS DERIVADES DE 
FACTURES Q/2016/1253 CURS SOBRE CONTRACTACIÓ PÚBLICA 

ANTONIO 
RUBEN 
RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ 

702,86 

DEPARTAMENT 
DE 
DESENVOLUPAM
ENT LOCAL 

5-7-16 RECONEIXEME
NT CÒMPUT 
HORES 
FORMACIÓ 

RECONEIXEMENT  6 HORES FORMACIÓ COM A TEMPS EFECTIU DE TREBALL 
CURS "ESQUEMA NACIONAL DE SEGURETAT" 

M.G.A.   

DEPARTAMENT 
DE 
DESENVOLUPAM
ENT LOCAL 

5-7-16 RECONEIXEME
NT CÒMPUT 
HORES 
FORMACIÓ 

RECONEIXEMENT 30 HORES DE FORMACIO COM A TEMPS EFECTIU DE 
TREBAL CURS PREPARATORI LLENGUATGE ADMINISTRATIU 

M.G.A.   

DEPARTAMENT 
DE 
DESENVOLUPAM
ENT LOCAL 

7-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXER OBLIGACIÓ JUSTIFICACIÓ PARCIAL AJUDA ATORGADA PER 
:"PAVIMENTACIÓ CARRER SANT JORDI DE CALA MILLOR" PRIMERA 
CERTIFCACIO OBRA 

AJUNTAMEN
T DE SON 
SERVERA 

41657,77 

DEPARTAMENT 
DE 
DESENVOLUPAM
ENT LOCAL 

7-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ JUSTIFICACIÓ AJUDA ATORGADA PER :"NOVA 
PAVIMENTACIÓ CARRER TORT" PRIMERA I ÚNICA CERTIFCACIO OBRA 

AJUNTAMEN
T DE 
PORRERES 

16056,41 

DEPARTAMENT 
DE 
DESENVOLUPAM
ENT LOCAL 

7-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXER OBLIGACIÓ JUSTIFICACIÓ PARCIAL AJUDA ATORGADA PER 
:"PAVIMENTACIÓ CARRER SANT JORDI DE CALA MILLOR" SEGONA 
CERTIFCACIO OBRA 

AJUNTAMEN
T DE SON 
SERVERA 

10401,38 

DEPARTAMENT 
DE 
DESENVOLUPAM
ENT LOCAL 

8-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXER OBLIGACIÓ JUSTIFICACIÓ PARCIAL AJUDA ATORGADA PER 
:"PAVIMENTACIÓ ASFÀLTICA DELS CAMINS DE CA S'ARAGONÈS I CAN 
VERMELL" PRIMERA CERTIFCACIO OBRA 

AJUNTAMEN
T DE 
COSTITX 

21812,82 

DEPARTAMENT 
DE 
DESENVOLUPAM
ENT LOCAL 

8-7-16 CONVOCATÒRI
A CURS 

APROVAR ACTIVITAT FORMATIVA:: "TALLER GESTIÓ DE L'ESTRÈS" TÈCNICS I 
TÈCNIQUES 
D'AJUDA A 
DOMIICILI I 
SERVEIS 
SOCIALS 
DELS 
AJUNTAMEN
TS DE 
MALLORCA 

  

DEPARTAMENT 
DE 
DESENVOLUPAM
ENT LOCAL 

8-7-16 CONVOCATÒRI
A CURS 

APROVAR ACTIVITAT FORMATIVA "CURS COACHING INTENSIU COM 
OPTIMITZAR LA INTERACTUACIÓ SOCIAL" I AUTORITZAR I DISPOSAR DESPESA 
A FORMADORA 

PROFESIONA
LS SERVEIS 
COMUNITARI
S BÀSICS DE 
MALLORCA 
 
SRA. 
KERSTIN 
ESSER 

3600 

DEPARTAMENT 
DE 
DESENVOLUPAM
ENT LOCAL 

20-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXER OBLIGACIÓ JUSTIFICACIÓ AJUDA ATORGADA PER LA NOVA 
PAVIMENTACIÓ CARRERS MONTISIÓN, NOU, SALA I VERD. PRIMERA I UNICA 
CERTIFICACIÓ 

AJUNTAMEN
T DE 
PORRERES 

22431,58 
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DEPARTAMENT 
DE 
DESENVOLUPAM
ENT LOCAL 

20-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXER OBLIGACIÓ JUSTIFICACIÓ AJUDA ATORGADA PER ASFA,LTAT DE 
CARRERS DEL TERME MUNICIPAL.PRIMERA I UNICA CERTIFICACIÓ 

AJUNTAMEN
T DE SANTA 
MARGALIDA 

50309,98 

DEPARTAMENT 
DE 
DESENVOLUPAM
ENT LOCAL 

25-7-16 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA 
CAIXA FIXA 

APROVAR COMTE JUSTIFICATIU RELACIO FACTURES J/2016/112 TERCERS 
VARIS 

780,38 

DEPARTAMENT 
DE 
DESENVOLUPAM
ENT LOCAL 

27-7-16 APROVAR 
FACTURES ADO 

Autoritzar, disposar i reconèixer obligacions relació factures Q/2016/1690 TERCERS 
VARIS 

3981,23 

DEPARTAMENT 
DE 
DESENVOLUPAM
ENT LOCAL 

29-7-16 APROVAR 
FACTURES ADO 

Autoritzar, disposar i reconèixer obligacions relació factures Q/2016/1705 TERCERS 
VARIS 

2064,22 

DEPARTAMENT 
DE 
DESENVOLUPAM
ENT LOCAL 

29-7-16 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA 
CAIXA FIXA 

APROVAR COMPTE JUSTIFICATIU BESTRETA CAIXA FIXA  J/2016/125 DEPARTAME
NT DE 
DESENVOLU
PAMENT 
LOCAL 

89,35 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

28-6-16 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA 
CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA CORRESPONENT A LA RELACIÓ 
J/2016/97. 

INTERVENCI
Ó GRAL. 

1000 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

28-6-16 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2016/1248 CORRESPONENT AL 
SERVEI DE MEDI AMBIENT. 

INTERVENCI
Ó GRAL. 

8,4 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

30-6-16 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACI
Ó 

ADJUDICACIÓ CONTRACTE GESTIÓ DEL REFUGI DE CAN BOI EN RÈGIM DE 
CONCESSIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT. 

VARIS   

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

1-7-16 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS A LA RELACIÓ Q/2016/914 
CORRESPONENT AL CENTRE: REFUGI SON AMER. 

INTERVENCI
Ó GRAL. 

2125 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

1-7-16 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS A LA RELACIÓ Q/2016/1212 
CORRESPONENT AL CENTRE: REFUGI SON AMER. 

INTERVENCI
Ó GRAL. 

960,31 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

1-7-16 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS A LA RELACIÓ Q/2016/1214 
CORRESPONENT AL CENTRE: REFUGI SON AMER. 

INTERVENCI
Ó GRAL. 

360,29 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

1-7-16 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS A LA RELACIÓ Q/2016/1215 
CORRESPONENT AL CENTRE: REFUGI SON AMER. 

INTERVENCI
Ó GRAL. 

914,38 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

1-7-16 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS A LA RELACIÓ Q/2016/1216 
CORRESPONENT AL CENTRE: REFUGI SON AMER. 

INTERVENCI
Ó GRAL. 

3851,94 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

1-7-16 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS A LA RELACIÓ Q/2016/1210 
CORRESPONENT AL CENTRE: REFUGI TOSSALS VERDS. 

INTERVENCI
Ó GRAL. 

1029,02 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

1-7-16 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS A LA RELACIÓ Q/2016/1220 
CORRESPONENT AL CENTRE: REFUGI TOSSALS VERDS. 

INTERVENCI
Ó GRAL. 

5623,92 
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DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

1-7-16 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS A LA RELACIÓ Q/2016/1221 
CORRESPONENT AL CENTRE: REFUGI TOSSALS VERDS. 

INTERVENCI
Ó GRAL. 

540,68 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

1-7-16 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS A LA RELACIÓ Q/2016/1213 
CORRESPONENT AL CENTRE: REFUGI MULETA. 

INTERVENCI
Ó GRAL. 

734,79 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

1-7-16 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS A LA RELACIÓ Q/2016/1225 
CORRESPONENT AL CENTRE: REFUGI MULETA 

INTERVENCI
Ó GRAL. 

2945,12 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

1-7-16 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS A LA RELACIÓ Q/2016/1252 
CORRESPONENT AL CENTRE: REFUGI MULETA 

INTERVENCI
Ó GRAL. 

123,57 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

1-7-16 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA 
CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA CORRESPONENT RELACIÓ COMPTABLE 
J/2016/102. 

INTERVENCI
Ó GRAL. 

500 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

1-7-16 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS A LA RELACIÓ Q/2016/1239 
CORRESPONENT AL CENTRE: FINQUES PÚBLIQUES. 

INTERVENCI
Ó GRAL. 

1122,75 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

1-7-16 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS A LA RELACIÓ Q/2016/1319 
CORRESPONENT AL CENTRE: FINQUES PÚBLIQUES. 

INTERVENCI
Ó GRAL. 

207,76 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

1-7-16 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESA CORRESPONENTS A LA RELACIÓ Q/2016/1337 
CORRESPONENT AL CENTRE: FINQUES PÚBLIQUES. 

INTERVENCI
Ó GRAL. 

941,64 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

1-7-16 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESA CORRESPONENTS A LA RELACIÓ Q/2016/1332 
CORRESPONENT AL SERVEI DE MEDI AMBIENT. 

INTERVENCI
Ó GRAL. 

767,81 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

1-7-16 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESA CORRESPONENTS A LA RELACIÓ Q/2016/1330 
CORRESPONENT AL SERVEI DE MEDI AMBIENT. 

INTERVENCI
Ó GRAL. 

248,97 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

1-7-16 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESA CORRESPONENTS A LA RELACIÓ Q/2016/1249 
CORRESPONENT AL SERVEI DE MEDI AMBIENT. 

INTERVENCI
Ó GRAL. 

148,83 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

1-7-16 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESA CORRESPONENTS A LA RELACIÓ Q/2016/1247 
CORRESPONENT AL SERVEI DE MEDI AMBIENT. 

INTERVENCI
Ó GRAL. 

79,84 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

1-7-16 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESA CORRESPONENTS A LA RELACIÓ Q/2016/1246 
CORRESPONENT AL SERVEI DE MALLORCA I LA MAR. 

INTERVENCI
Ó GRAL. 

649,92 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

1-7-16 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESA CORRESPONENTS A LA RELACIÓ Q/2016/1245 
CORRESPONENT AL SERVEI DE MALLORCA I LA MAR. 

INTERVENCI
Ó GRAL. 

96,7 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

1-7-16 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESA CORRESPONENTS A LA RELACIÓ Q/2016/1244 
CORRESPONENT AL SERVEI DE CAMINA PER MALLORCA. 

INTERVENCI
Ó GRAL. 

9,09 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

1-7-16 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESA CORRESPONENTS A LA RELACIÓ Q/2016/1241 
CORRESPONENT AL SERVEI DE FINQUES PÚBLIQUES. 

INTERVENCI
Ó GRAL. 

399,43 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

1-7-16 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESA CORRESPONENTS A LA RELACIÓ Q/2016/1243 
CORRESPONENT AL SERVEI DE MEDI AMBIENT. 

INTERVENCI
Ó GRAL. 

607,25 
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DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

1-7-16 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS A LA RELACIÓ Q/2016/1280 
CORRESPONENT AL SERVEI DE GARANTIA JUVENIL ES MURTAR DE SON 
AMER. 

INTERVENCI
Ó GRAL. 

3192,31 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

1-7-16 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS A LA RELACIÓ Q/2016/1317 
CORRESPONENT AL CENTRE: FINQUES PÚBLIQUES. 

INTERVENCI
Ó GRAL. 

689,14 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

4-7-16 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESA CORRESPONENTS A LA RELACIÓ Q/2016/1336 
CORRESPONENT AL SERVEI DE FINQUES PÚBLIQUES. 

INTERVENCI
Ó GRAL. 

169,35 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

4-7-16 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESA CORRESPONENTS A LA RELACIÓ Q/2016/1335 
CORRESPONENT AL SERVEI DE FINQUES PÚBLIQUES. 

INTERVENCI
Ó GRAL. 

551,81 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

4-7-16 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESA CORRESPONENTS A LA RELACIÓ Q/2016/1333 
CORRESPONENT AL SERVEI DE MEDI AMBIENT. 

INTERVENCI
Ó GRAL. 

67,87 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

4-7-16 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESA CORRESPONENTS A LA RELACIÓ Q/2016/1331 
CORRESPONENT AL SERVEI DE MEDI AMBIENT. 

INTERVENCI
Ó GRAL. 

401,45 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

4-7-16 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESA CORRESPONENTS A LA RELACIÓ Q/2016/1329 
CORRESPONENT AL SERVEI DE MEDI AMBIENT. 

INTERVENCI
Ó GRAL. 

39,47 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

4-7-16 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA 
CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA CORRESPONENT A LA RELACIÓ 
COMPTABLE J/2016/104. 

INTERVENCI
Ó GRAL. 

1500 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

5-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIÓ A FAVOR DE SIGNEWORDS SCP. INTERVENCI
Ó GRAL. 

722,49 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

6-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT FRA. CORRESPONENT CERTIFICACIÓ FINAL D'OBRES 
RESTAURACIÓ ORATORI CASTELLÓ 

INTERVENCI
Ó GRAL. 

2283,05 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

7-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ A FAVRO DE NORTHGATE ESPAÑA RENTING 
FLEXIBLE, S.A. 

INTERVENCI
Ó GRAL. 

789,39 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

7-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIÓ A FAVOR DE NORTHGATE ESPAÑA RENTING 
FLEXIBLE, S.A. 

INTERVENCI
Ó GRAL. 

464,6 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

11-7-16 ALTRES REBUIG FACTURA EMESA PER DYRECO PALMA, S.L. DYRECO 
PALMA, S.L. 

  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

13-7-16 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESA AMB RELACIÓ CONTRACTACIÓ ESTUDI. INTERVENCI
Ó GRAL. 

3751 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

13-7-16 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESA AMB RELACIÓ CONTRACTACIÓ ESTUDI TÈCNIC 
PER VERIFICACIÓ PRESÈNCIA ROSEGADORS. 

INTERVENCI
Ó GRAL. 

5850 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

13-7-16 ALTRES REBUIG FACTURA EMESA PER DILECTRO BALEAR, S.A.U.. DILECTRO 
BALEAR 

  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

14-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIÓ A FAVOR DE DYRECO PALMA, S.L. INTERVENCI
Ó GRAL. 

90,27 



 227 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

14-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIÓ A FAVOR DE DYRECO PALMA, S.L. INTERVENCI
Ó GRAL. 

461,42 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

14-7-16 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS A LA RELACIÓ Q/2016/1327 
CORRESPONENT AL CENTRE: FINQUES PÚBLIQUES. 

INTERVENCI
Ó GRAL. 

2624,28 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

15-7-16 ALTRES ALTA DELS REFUGIS DEL CONSELL DE MALLORCA EN L'IMPOST SOBRE 
ESTADES TURÍSTIQUES. 

VARIS   

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

18-7-16 ALTRES BAIXA DEL REFUGI DE DE CAN BOI EN EL CENS D'ESTABLIMENTS DE L'IMPOST 
SOBRE ESTADES TURÍSTIQUES.. 

VARIS   

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

15-7-16 AUTORITZACIÓ 
ESPECIAL DE 
CIRCULACIÓ 

AUTORITZACIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE LA CRONOESCALADA BARRANC DE 
BINIARAIX 06/08/16. 

AJUNTAMEN
T SÓLLER 

  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

20-7-16 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMEN
T 

AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENT DEL SR. J.M.R. VARIS   

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

21-7-16 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMEN
T 

AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENT EN COMISSIÓ DE SERVEIS DEL 
TREBALLADOR LLAC. 

VARIS   

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

21-7-16 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMEN
T 

AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENT EN COMISSIÓ DE SERVEIS DEL 
TREBALLADOR JNC. 

VARIS   

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

21-7-16 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMEN
T 

AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENT EN COMISSIÓ DE SERVEIS DEL 
TREBALLADOR JMS 

VARIS   

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

21-7-16 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMEN
T 

AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENT EN COMISSIÓ DE SERVEIS DEL 
TREBALLADOR JMPV. 

VARIS   

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

22-7-16 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMEN
T 

AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENT EN COMISSIÓ DE SERVEIS DEL 
TREBALLADOR JFA. 

VARIS   

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

22-7-16 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMEN
T 

AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENT EN COMISSIÓ DE SERVEIS DEL 
TREBALLADOR JBG. 

VARIS   

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

22-7-16 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMEN
T 

AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENT EN COMISSIÓ DE SERVEIS DEL 
TREBALLADOR MSD. 

VARIS   

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

22-7-16 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMEN
T 

AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENT EN COMISSIÓ DE SERVEIS DEL 
TREBALLADOR AG-DA. 

VARIS   

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

22-7-16 MODIFICACIÓ 
CONTRACTE 

AUTORITZACIÓ PER MODIFICACIÓ PROJECTE INCORPORACIÓ CALDERA 
BIOMASA PEL REFUGI DE SON AMER, TM ESCORCA. 

INTERVENCI
Ó GRAL. 

  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

26-7-16 FINALITZACIÓ 
CONTRACTE 
LABORAL 

FINALITZACIÓ CONTRACTES PERSONAL LABORAL TEMPORAL DINS PROJ. 
"RECUPERACIÓ MEDI NATURAL I PATRIMONI ETNOLÒGIC" 

VARIS   

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

26-7-16 FINALITZACIÓ 
CONTRACTE 
LABORAL 

FINALITZACIÓ CONTRACTES PERSONAL LABORAL TEMPORAL DINS PROJ. 
"CREACIÓ ITINERARI SENDERISTA ARTÀ-COLÒNIA SANT JORDI". 

VARIS   
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DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

27-7-16 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMEN
T 

AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENT DEL SR. JMR. VARIS   

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

29-7-16 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESA CORRESPONENT A LA RELACIÓ Q/2016/1398 
DEL SERVEI DE SA DRAGONERA. 

INTERVENCI
Ó GRAL. 

854,26 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

2-8-16 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMEN
T 

AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENT EN COMISSIÓ DE SERVEIS DEL SR. JAF VARIS   

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

2-8-16 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMEN
T 

AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENT EN COMISSIÓ DE SERVEIS DE LA SRA. IFG. VARIS   

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

8-8-16 AUTORITZACIÓ 
ASSISTÈNCIA 
CURSOS 

AUTORITZACIÓ REALITZACIÓ ACTIVITAT FORMATIVA I ABONAMENT DESPESES 
MATRÍCULA A TREBALLADORA MMCB. 

VARIS 40 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

8-8-16 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESA CORRESPONENT A LA RELACIÓ Q/2016/1405 
DEL S. MEDI AMBIENT. 

INTERVENCI
Ó GRAL. 

240,87 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

8-8-16 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESA CORRESPONENT A LA RELACIÓ Q/2016/1408 
DEL S. MALLORCA I LA MAR. 

INTERVENCI
Ó GRAL. 

82,28 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

8-8-16 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESA CORRESPONENT A LA RELACIÓ Q/2016/1397 
DEL S. SA DRAGONERA. 

INTERVENCI
Ó GRAL. 

258,3 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

8-8-16 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESA CORRESPONENT A LA RELACIÓ Q/2016/1397 
DEL S. SA DRAGONERA. 

INTERVENCI
Ó GRAL. 

258,3 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

8-8-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ A FAVOR DE ES MAGATZEM, S.L. VARIS 7139,48 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

8-8-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ A FAVOR DE DYRECO PALMA, S.L. VARIS 3179,03 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

8-8-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ A FAVOR DE FERRETERIA SON GARRIT, S.A. VARIS 5132,83 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

10-8-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ A FAVOR DE SIGNEWORDS, SCP. VARIS 116,32 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

10-8-16 INCLUSIÓ 
NÓMINA 
INDEMNITZACIÓ 

INCLUSIÓ EN NÒMINA D'INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI AL 
TREBALLADOR JMS. 

VARIS 44,94 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

10-8-16 INCLUSIÓ 
NÓMINA 
INDEMNITZACIÓ 

INCLUSIÓ EN NÒMINA D'INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI AL 
TREBALLADOR JNC. 

VARIS 44,94 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

10-8-16 INCLUSIÓ 
NÓMINA 
INDEMNITZACIÓ 

INCLUSIÓ EN NÒMINA D'INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI AL 
TREBALLADOR LLAG. 

VARIS 44,94 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

10-8-16 INCLUSIÓ 
NÓMINA 
INDEMNITZACIÓ 

INCLUSIÓ EN NÒMINA D'INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI AL 
TREBALLADOR LLAG. 

VARIS 333,31 
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DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

10-8-16 INCLUSIÓ 
NÓMINA 
INDEMNITZACIÓ 

INCLUSIÓ EN NÒMINA D'INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI AL 
TREBALLADOR JNC. 

VARIS 333,31 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

10-8-16 INCLUSIÓ 
NÓMINA 
INDEMNITZACIÓ 

INCLUSIÓ EN NÒMINA D'INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI AL 
TREBALLADOR JMS. 

VARIS 331,31 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

10-8-16 INCLUSIÓ 
NÓMINA 
INDEMNITZACIÓ 

INCLUSIÓ EN NÒMINA D'INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI AL 
TREBALLADOR MSD. 

VARIS 29,96 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

10-8-16 INCLUSIÓ 
NÓMINA 
INDEMNITZACIÓ 

INCLUSIÓ EN NÒMINA D'INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI AL 
TREBALLADOR JBG. 

VARIS 29,96 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

10-8-16 INCLUSIÓ 
NÓMINA 
INDEMNITZACIÓ 

INCLUSIÓ EN NÒMINA D'INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI AL 
TREBALLADOR AG-DA.. 

VARIS 29,96 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

10-8-16 INCLUSIÓ 
NÓMINA 
INDEMNITZACIÓ 

INCLUSIÓ EN NÒMINA D'INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI AL 
TREBALLADOR JMPV. 

VARIS 14,98 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

10-8-16 INCLUSIÓ 
NÓMINA 
INDEMNITZACIÓ 

INCLUSIÓ EN NÒMINA D'INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI AL 
TREBALLADOR JFA. 

VARIS 14,98 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

8-8-16 APROVAR 
EXPEDIENT 
CONTRACTACI
Ó 

APROVAR EXP. CONTRACTACIÓ RELATIU SUBMINISTRE DIVERS MOBILIARI 
OFICINA.. 

INTERVENCI
Ó GRAL. 

13791,58 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

10-8-16 COMPENSACIÓ 
HORES 
FORMACIÓ 

COMPENSACIÓ DE DIES PER HORES DE FORMACIÓ A LA TREBALLADORA 
MRBO. 

VARIS   

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

10-8-16 COMPENSACIÓ 
HORES 
FORMACIÓ 

COMPENSACIÓ DE DIES PER HORES DE FORMACIÓ A LA TREBALLADORA 
MMCB. 

VARIS   

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

10-8-16 COMPENSACIÓ 
HORES 
FORMACIÓ 

COMPENSACIÓ DE DIES PER HORES DE FORMACIÓ A LA TREBALLADORA 
MMCB. 

VARIS   

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

10-8-16 COMPENSACIÓ 
HORES 
FORMACIÓ 

COMPENSACIÓ DE DIES PER HORES DE FORMACIÓ AL TREBALLADOR JLSM. VARIS   

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

10-8-16 COMPENSACIÓ 
HORES 
FORMACIÓ 

COMPENSACIÓ DE DIES PER HORES DE FORMACIÓ A LA TREBALLADORA SFB. VARIS   

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

10-8-16 COMPENSACIÓ 
HORES 
FORMACIÓ 

COMPENSACIÓ DE DIES PER HORES DE FORMACIÓ A LA TREBALLADORA 
AMTC. 

VARIS   

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

10-8-16 INCLUSIÓ 
NÓMINA 
INDEMNITZACIÓ 

COMPENSACIÓ DE DIES PER HORES DE FORMACIÓ A LA TREBALLADORA 
MSU. 

VARIS   

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

10-8-16 COMPENSACIÓ 
HORES 
FORMACIÓ 

COMPENSACIÓ DE DIES PER HORES DE FORMACIÓ A LA TREBALLADORA 
SFGT. 

VARIS   

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

10-8-16 COMPENSACIÓ 
HORES 
FORMACIÓ 

COMPENSACIÓ DE DIES PER HORES DE FORMACIÓ A LA TREBALLADORA JSC. VARIS   
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DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

10-8-16 COMPENSACIÓ 
HORES 
FORMACIÓ 

COMPENSACIÓ DE DIES PER HORES DE FORMACIÓ A LA TREBALLADORA 
RPCM. 

VARIS   

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

10-8-16 COMPENSACIÓ 
HORES 
FORMACIÓ 

COMPENSACIÓ DE DIES PER HORES DE FORMACIÓ A LA TREBALLADORA 
MGF. 

VARIS   

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

10-8-16 COMPENSACIÓ 
HORES 
FORMACIÓ 

COMPENSACIÓ DE DIES PER HORES DE FORMACIÓ A LA TREBALLADORA FCV. VARIS   

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

12-8-16 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESA CORRESPONENTS A LA RELACIÓ Q/2016/1377 
DEL SERVEI DE MEDI AMBIENT. 

INTERVENCI
Ó GRAL. 

1229,85 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

12-8-16 ABONAMENT 
CURSOS 

ABONAMENT DESPESES MATRÍCULA D'UNA ACTIVITAT FORMATIVA DELS 
TREBALLADORS SR. JAAR I SR. CTV. 

VARIS 80 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

12-8-16 ABONAMENT 
CURSOS 

ABONAMENT DESPESES MATRÍCULA `'UNA ACTIVITAT FORMATIVA A LA 
TREBALLADORA SRA. MMCB. 

VARIS 40 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

18-8-16 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESA CORRESPONENTS A LA RELACIÓ Q/2016/1494 
DEL SERVEI DE MEDI AMBIENT. 

INTERVENCI
Ó GRAL. 

55,74 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

18-8-16 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESA CORRESPONENTS A LA RELACIÓ Q/2016/1493 
DEL SERVEI DE MEDI AMBIENT. 

INTERVENCI
Ó GRAL. 

408,52 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

18-8-16 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESA CORRESPONENTS A LA RELACIÓ Q/2016/1492 
DEL SERVEI DE MEDI AMBIENT. 

INTERVENCI
Ó GRAL. 

28,31 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

18-8-16 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESA CORRESPONENTS A LA RELACIÓ Q/2016/1491 
DEL SERVEI DE MEDI AMBIENT. 

INTERVENCI
Ó GRAL. 

253,04 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

18-8-16 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESA CORRESPONENTS A LA RELACIÓ Q/2016/1489 
DEL SERVEI DE MEDI AMBIENT. 

INTERVENCI
Ó GRAL. 

540 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

18-8-16 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESA CORRESPONENTS A LA RELACIÓ Q/2016/1407 
DEL SERVEI DE MEDI AMBIENT. 

INTERVENCI
Ó GRAL. 

129,26 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

18-8-16 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESA CORRESPONENTS A LA RELACIÓ Q/2016/1406 
DEL SERVEI DE MEDI AMBIENT. 

INTERVENCI
Ó GRAL. 

136,75 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

18-8-16 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESA CORRESPONENTS A LA RELACIÓ Q/2016/1404 
DEL SERVEI DE MEDI AMBIENT. 

INTERVENCI
Ó GRAL. 

219,5 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

18-8-16 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESA CORRESPONENTS A LA RELACIÓ Q/2016/1487 
DEL SERVEI CAMINA PER MALLORCA. 

INTERVENCI
Ó GRAL. 

349,5 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

18-8-16 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESA CORRESPONENTS A LA RELACIÓ Q/2016/1401 
DEL SERVEI CAMINA PER MALLORCA.. 

INTERVENCI
Ó GRAL. 

80,17 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

18-8-16 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESA CORRESPONENTS A LA RELACIÓ Q/2016/1400 
DEL SERVEI CAMINA PER MALLORCA.. 

INTERVENCI
Ó GRAL. 

108,9 
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DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

18-8-16 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESA CORRESPONENTS A LA RELACIÓ Q/2016/1399 
DEL SERVEI CAMINA PER MALLORCA. 

INTERVENCI
Ó GRAL. 

141,47 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

18-8-16 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESA CORRESPONENTS A LA RELACIÓ Q/2016/739 
DEL CAMINA PER MALL0RCA. 

INTERVENCI
Ó GRAL. 

145,2 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

18-8-16 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESA CORRESPONENTS A LA RELACIÓ Q/2016/1403 
DEL SERVEI DE FINQUES PÚBLIQUES. 

INTERVENCI
Ó GRAL. 

583,29 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

18-8-16 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESA CORRESPONENTS A LA RELACIÓ Q/2016/1402 
DEL SERVEI DE FINQUES PÚBLIQUES. 

INTERVENCI
Ó GRAL. 

374,38 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

18-8-16 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESA CORRESPONENTS A LA RELACIÓ Q/2016/1496 
DEL SERVEI DE MALLORCA I LA MAR. 

INTERVENCI
Ó GRAL. 

1028,5 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

18-8-16 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESA CORRESPONENTS A LA RELACIÓ Q/2016/1495 
DEL SERVEI DE MALLORCA I LA MAR. 

INTERVENCI
Ó GRAL. 

192,68 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

18-8-16 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESA CORRESPONENTS A LA RELACIÓ Q/2016/1486 
DEL SERVEI DE SA DRAGONERA.. 

INTERVENCI
Ó GRAL. 

113,05 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

18-8-16 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESA CORRESPONENTS A LA RELACIÓ Q/2016/1396 
DEL SERVEI DE SA DRAGONERA.. 

INTERVENCI
Ó GRAL. 

30,06 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

18-8-16 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESA CORRESPONENTS A LA RELACIÓ Q/2016/680 
DEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS. 

INTERVENCI
Ó GRAL. 

44,38 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

18-8-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ A FAVOR DE DYRECO PALMA, S.L. INTERVENCI
Ó GRAL. 

70,26 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

18-8-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ A FAVOR DE DYRECO PALMA, S.L. INTERVENCI
Ó GRAL. 

171,28 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

18-8-16 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVAR FRES. CORRESPONENTS A LA RELACIÓ Q/2016/1552 DEL SERVEI 
TALLER D'OCUPACIÓ FORESTALS. 

INTERVENCI
Ó GRAL. 

67,77 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

18-8-16 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVAR FRES. CORRESPONENTS A LA RELACIÓ Q/2016/1441 DEL SERVEI 
TALLER D'OCUPACIÓ FORESTALS. 

INTERVENCI
Ó GRAL. 

148,92 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

18-8-16 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVAR FRES. CORRESPONENTS A LA RELACIÓ Q/2016/1420 DEL SERVEI: 
FINQUES PÚBLIQUES. 

INTERVENCI
Ó GRAL. 

960,27 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

18-8-16 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVAR FRES. CORRESPONENTS A LA RELACIÓ Q/2016/1509 DEL SERVEI DE 
MEDI AMBIENT. 

INTERVENCI
Ó GRAL. 

223,9 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

18-8-16 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVAR FRES. CORRESPONENTS A LA RELACIÓ Q/2016/1526 DEL SERVEI: 
FINQUES PÚBLIQUES. 

INTERVENCI
Ó GRAL. 

70,8 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

18-8-16 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVAR FRES. CORRESPONENTS A LA RELACIÓ Q/2016/1409 DEL SERVEI: 
FINQUES PÚBLIQUES. 

INTERVENCI
Ó GRAL. 

1947,9 
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DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

22-8-16 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA 
CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA CORRESPONENT A LA RELACIÓ 
COMPTABLE J/2016/114. 

INTERVENCI
Ó GRAL. 

500 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

22-8-16 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA 
CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA CORRESPONENT A LA RELACIÓ 
COMPTABLE J/2016/128. 

INTERVENCI
Ó GRAL. 

755,91 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

22-8-16 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA 
CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA CORRESPONENT A LA RELACIÓ 
COMPTABLE J/2016/127. 

INTERVENCI
Ó GRAL. 

2000 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

22-8-16 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA 
CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA CORRESPONENT A LA RELACIÓ 
COMPTABLE J/2016/143. 

INTERVENCI
Ó GRAL. 

611,68 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

23-8-16 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA 
CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA CORRESPONENT A LA RELACIÓ 
COMPTABLE J/2016/113. 

INTERVENCI
Ó GRAL. 

167,76 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

23-8-16 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA 
CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA CORRESPONENT A LA RELACIÓ 
COMPTABLE J/2016/98. 

INTERVENCI
Ó GRAL. 

118,84 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

23-8-16 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA 
CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA CORRESPONENT A LA RELACIÓ 
COMPTABLE J/2016/140. 

INTERVENCI
Ó GRAL. 

149,41 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

23-8-16 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA 
CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA CORRESPONENT A LA RELACIÓ 
COMPTABLE J/2016/138. 

INTERVENCI
Ó GRAL. 

111,22 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

23-8-16 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS A LA RELACIÓ Q/2016/1423 
CORRESPONENT AL CENTRE: REFUGI TOSSALS VERDS. 

INTERVENCI
Ó GRAL. 

722,66 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

23-8-16 APROVAR 
FACTURES ADO 

PROVAR FACTURES CORRESPONENTS A LA RELACIÓ Q/2016/1343 
CORRESPONENT AL CENTRE: REFUGI TOSSALS VERDS. 

INTERVENCI
Ó GRAL. 

803,2 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

23-8-16 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

PROVAR FACTURES CORRESPONENTS A LA RELACIÓ Q/2016/1424 
CORRESPONENT AL CENTRE: REFUGI TOSSALS VERDS. 

INTERVENCI
Ó GRAL. 

1162,07 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

23-8-16 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

PROVAR FACTURES CORRESPONENTS A LA RELACIÓ Q/2016/1346 
CORRESPONENT AL CENTRE: REFUGI TOSSALS VERDS. 

INTERVENCI
Ó GRAL. 

1096,14 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

23-8-16 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

PROVAR FACTURES CORRESPONENTS A LA RELACIÓ Q/2016/1347 
CORRESPONENT AL CENTRE: REFUGI TOSSALS VERDS. 

INTERVENCI
Ó GRAL. 

1245,04 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

23-8-16 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

PROVAR FACTURES CORRESPONENTS A LA RELACIÓ Q/2016/1282 
CORRESPONENT AL CENTRE: REFUGI TOSSALS VERDS. 

INTERVENCI
Ó GRAL. 

496,68 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

23-8-16 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS A LA RELACIÓ Q/2016/1426 
CORRESPONENT AL CENTRE: REFUGI TOSSALS VERDS. 

INTERVENCI
Ó GRAL. 

363,39 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

23-8-16 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS A LA RELACIÓ Q/2016/1427 
CORRESPONENT AL CENTRE: REFUGI MULETA. 

INTERVENCI
Ó GRAL. 

2426,7 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

23-8-16 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

PROVAR FACTURES CORRESPONENTS A LA RELACIÓ Q/2016/1348 
CORRESPONENT AL CENTRE: REFUGI MULETA. 

INTERVENCI
Ó GRAL. 

2112,05 
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DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

23-8-16 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS A LA RELACIÓ Q/2016/1281 
CORRESPONENT AL CENTRE: REFUGI MULETA. 

INTERVENCI
Ó GRAL. 

412,25 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

23-8-16 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS A LA RELACIÓ Q/2016/1421 
CORRESPONENT AL CENTRE: REFUGI SON AMER.. 

INTERVENCI
Ó GRAL. 

636,86 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

23-8-16 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS A LA RELACIÓ Q/2016/1344 
CORRESPONENT AL CENTRE: REFUGI SON AMER. 

INTERVENCI
Ó GRAL. 

544,21 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

23-8-16 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS A LA RELACIÓ Q/2016/1279 
CORRESPONENT AL CENTRE: REFUGI SON AMER. 

INTERVENCI
Ó GRAL. 

713,49 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

23-8-16 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS A LA RELACIÓ Q/2016/1422 
CORRESPONENT AL CENTRE: REFUGI SON AMER. 

INTERVENCI
Ó GRAL. 

2696,74 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

23-8-16 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR, AUTORITZAR I DISPOSAR UNA DESPESA A FAVOR DE TALLER DE 
PROJECTES I ENGINYERIA, S.L. 

VARIS 6050 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

23-8-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

APROVAR, AUTORITZAR I DISPOSAR UNA DESPESA A FAVOR DE TALLER DE 
PROJECTES I ENGINYERIA, S.L. 

VARIS 5142,5 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

23-8-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

APROVAR, AUTORITZAR I DISPOSAR UNA DESPESA A FAVOR DE TALLER DE 
JOAN MAS MESQUIDA 

VARIS 5142,5 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

23-8-16 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVAR COMPTES DESPESA RELACIÓ Q/2016/1488 CORRESPONENT AL 
SERVEI DE FINQUES PÚBLIQUES. 

INTERVENCI
Ó GRAL. 

1422,08 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

29-8-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ A FAVOR A DYRECO PALMA, S.L. INTERVENCI
Ó GRAL. 

75,02 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

29-8-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ A FAVOR DE SIGNEWORDS SCP. INTERVENCI
Ó GRAL. 

583,09 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

29-8-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ A FAVOR DE NORTHGATE ESPAÑA RENTING 
FLEXIBLE, S.A.. 

INTERVENCI
Ó GRAL. 

464,6 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

29-8-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ A FAVOR DE NORTHGATE ESPAÑA RENTING 
FLEXIBLE, S.A. 

INTERVENCI
Ó GRAL. 

789,39 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

29-8-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ A FAVOR DE REPSOL BUTANO, S.A. INTERVENCI
Ó GRAL. 

1092,1 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

31-8-16 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS A LA RELACIÓ Q/201671773 
CORRESPONENT AL CENTRE: REFUGI TOSSALS VERDS. 

INTERVENCI
Ó GRAL. 

4447,06 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

31-8-16 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS A LA RELACIÓ Q/2016/1815 
CORRESPONENT AL CENTRE: REFUGI MULETA. 

INTERVENCI
Ó GRAL. 

143,13 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

31-8-16 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS A LA RELACIÓ Q/2016/1816 
CORRESPONENT AL CENTRE: REFUGI SON AMER. 

INTERVENCI
Ó GRAL. 

1956,63 
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DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

31-8-16 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVAR FACTURES CORRESPONENTS A LA RELACIÓ Q/201671814 
CORRESPONENT AL CENTRE: REFUGI TOSSALS VERDS. 

INTERVENCI
Ó GRAL. 

3160,61 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

31-8-16 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA 
CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA CORRESPONENT A LA RELACIÓ 
J/2016/157. 

INTERVENCI
Ó GRAL. 

2250 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

31-8-16 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA 
CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA CORRESPONENT A LA RELACIÓ 
J/2016/157. 

INTERVENCI
Ó GRAL. 

2250 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

31-8-16 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA 
CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA CORRESPONENT A LA RELACIÓ 
J/20167158. 

INTERVENCI
Ó GRAL. 

1500 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

31-8-16 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA 
CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA CORRESPONENT A LA RELACIÓ 
J/20167156. 

INTERVENCI
Ó GRAL. 

60,46 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

8-6-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

APROVAR L'ADQUISICIÓ DE 4 CAIXES DE PAPER PER ALS SERVEIS TECNICS. 
NOTIFICAR-HO A LA DGR ICC DEL MINISTERI D'HISENDA I A L'EMPRESA 
CANON. AUTORITZAR, DISPOSAR I ADJUDICAR LA QUANTITAT A L'EMPRESA 
CANON 

MINISTERI 
D'HISENDA I 
ADMINISTRA
CIONS 
PÚBLIQUES I 
L'EMPRESA 
CANON 

101,64 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16-6-16 RECONEIXEME
NT 100% 
RETRIBUCIONS 
IT 

CONCESSIÓ IT COMPLEMENT 100% AMB DATA INICI 16/06/2016 RCP   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21-6-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIÓ DERIVADA FRA. N. A16/4303 DE 25/04/2016, DE 
SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D'OFICINA DEL SERVEI INFORMATICA  

CONSELLER 
D'ECONOMIA 
I HISENDA I 
EMPRESA 
DISTRIBUCIO
NES 
UNIVERSAL 
MALLORCA, 
S.L. 

80,47 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21-6-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIÓ DERIVADA FRA. N. 75/03251831, DE 30/04/2016, PER 
SUBMINISTRAMENT DE 6 BIDONS AIGUA AL SERVEI INFORMATICA, MES 
D'ABRIL, I PROPOSAR EL SEU PAGAMENT AL CONSELLER D'ECONOMIA I 
HISENDA 

EDEN 
SPRINGS 
ESPAÑA, 
SAU 

33,2 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22-6-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIÓ DERIVADA FRA. N. 514, DE 08/05/2016, PER 
MANTENIMENT HARDWARE DEL PARC MICROINFORMATIC DEL CIM DURANT 
MES ABRIL'16 I PROPOSAR EL SEU PAGAMEMTN AL CONSELLER D'ECONOMIA 
I HISENDA 

UP7 BALEAR, 
S.L. 

3551,35 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27-6-16 ALTRES REBUTJAR FRA. 395200996 PER IMPORT 55,06 ¤, AMB OBJECTE "POR LOS 
TRABAJOS DE CAMBIO DE REGIMEN  Y REPARACION INSTALACION 
CLIMATIZACION LLAR DE LA JUVENTUT.  

HUMICLIMA   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27-6-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER L'OBLIGACIÓ DERIVADA DE FRES. 
INCLOSES RELACIÓ Q/2016/1185 RELATIVA A DESPESES DE SERVEIS 
TECNICS/MODERNITZACIÓ I FP. . I PROPOSAR EL SEU PAGAMENT AL 
CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA 

VARIS 1086,44 
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DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28-6-16 ALTRES RESOLUCIÓ D'INADMISSIÓ DE SOL·LICITUD D'ADQUISICIÓ  DE PART DE LA 
PARCEL·LA 143 DE PALMA DE REF. CADASTRAL 07040A031001430000RG FETA 
PEL SR. FBI.  

?   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28-6-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

APROVAR, AUTORITZAR, ADJUDICAR I DISPOSAR UNA DESPESA PER A LA 
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE REDACCIÓ DEL PROJECTE I DIRECCIÓ DE 
L'OBRA DE SUBSTITUCIÓ DE CALDERA I INSTAL-LACIÓ DE GAS A L'EDIFICI DE 
PALAU REIAL 

PROYECTOS 
TECNICOS 
PROTEC, S.L. 

7018 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28-6-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIÓ DERIVADA FRA. N.FRA0516-01233, DE 5/5/2016, PER 
SERVEIS DE MANTENIMENT WEBMAIL I AGENDA CORPORATIU 2015-2016.  

QUER 
SYSTEM 
INFORMATIC
A, S.L. 

896,4 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28-6-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIÓ DERIVADA FRA. N. 8002502, DE 22/12/2015 EN 
CONCEPTE SUBMINISTRAMENT DE 17 ORDINADORS COMPLETS PEL CIM. I 
PROPOSAR AL CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA EL SEU PAGAMENT.  

HEWLETT-
PACKARD 
ESPAÑOLA, 
S.L. 

16229,73 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29-6-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIONS RELATIVES AL SERVEI DE NETEJA DE MARÇ DE 
PALAU REIAL, CC MISERICORDIA, OIT AEROPORT, TALLES MESTRES D'AIXA I 
POLIESPORTIU SANT FERRAN 

KLUH 
LINAER, S.L. 

22193,08 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29-6-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIÓ RELATIVA A DESPESES DE GENER DE 2016 DEL 
SERVEI DE NETEJA DEL PARC DE BOMBERS DE FELANITX. 

KLUH 
LINAER, S.L. 

647,83 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29-6-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIÓ RELATIVA A DESPESES DE SUBMINISTRAMENT E 
MATERIAL DEL CONTRACTE DE MANTENIMENT D'EDIFICIS I INSTAL·LACIONS I 
MESURES D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DEL CIM TEER, DE NOVEMBRE 2015 

FERROVIAL 
SERVICIOS, 
S.A. 

1630,98 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29-6-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER OBLIGACIONS DERIVADES DE 
RELACIÓ FRES. Q/2016/1235 RELATIVA A DESPESES DE LLAR DE JOVENTUT. I 
PROPOSAR EL SEU PAGAMENT AL CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA 

DE 
SALABERT E 
HIJOS, S.A. 

931,76 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29-6-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER OBLIGACIÓ DERIVADA DE FRES. 
Q/2016/1232 RELATIVA A DESPESES DE LLAR DE LA INFANCIA.  I PROPOSAR EL 
SEU PAGAMENT AL CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA 

DE 
SALABERT E 
HIJOS, S.A. 

111,24 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30-6-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIÓ DERIVADES DE FRA. RELATIVA A DESPESES DE 
LLOGUER DE DUES FOTOCOPIADORES DE LA DI DE FP, DEL MES DE MARÇ DE 
2016. I PROPOSAR L'ORDENACIÓ DEL PAGAMENT AL CONSELLER D'ECONOMIA 
I HISENDA 

CANON 
ESPAÑA, SA. 

212,23 
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DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30-6-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER OBLIGACIÓ DERIVADA DE LA RELACIÓ 
Q/2016/1345 RELATIVA A DESPESES DE SERVEIS GENERALS CENTRALS. I 
PROPOSAR AL CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA EL SEU PAGAMENT 

VARIS 175,85 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30-6-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIÓ RELATIVA A DESPESES DEL SERVEI AUXILIAR DE 
VIGILÀNCIA A PALAU REIAL, LA MISERICORDIA, POLIESPORTIU SANT FERRAN I 
ELS JARDINS NATZARET DELS MESOS D'ABRIL I MAIG'16.  

VISABREN 
SERVICIOS 
GENERALES, 
S.L. 

13263,16 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30-6-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIÓ DERIVADA DE FRA. V02154 RELATIVA A DESPESES 
DEL SERVEI AUXILIAR DE VIGILÀNCIA A LA FINCA RAIXA, DEL MES DE MARÇ-
16.  

VISABREN 
SERVICIOS 
GENERALES, 
S.L. 

4450,56 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30-6-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIÓ  DERIVADES DE FRES. RELATIVES A DESPESES DE 
VIGILANCIA DELS MESOS D'ABRIL I MAIG DE 2016 I PROPOSAR EL SEU 
PAGAMENT AL CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA 

SALZILLO 
SEGURIDAD, 
S.A. 

37185,9 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30-6-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIÓ DERIVADA DE FRES. RELATIVES A DESPESES DEL 
SERVEI AUXILIAR DE VIGILANCIA DE L'1 AL 20 D'OCTUBRE DE 2015 
CORRESPONENTS A DIFERENTS EDIFICIS DEL CIM. I PROPOSAR AL 
CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA QUE ORDENI EL SEU PAGAMENT.  

VISABREN 
SERVICIOS 
GENERALES, 
S.L. 

9617,12 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30-6-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIÓ RELATIVA A DESPESES DEL SERVEI AUXILIAR DE 
VIGILÀNCIA DEL 17/11/2015 AL 31/12/2015 CORRESPONENTS A VARIS EDIFICIS 
DEL CIM. I PROPOSAR AL CONSELLER D'ECONOMIA QUE ORDENI EL SEU 
PAGAMENT 

VISABREN 
SERVICIOS 
GENERALES, 
S.L. 

22327 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30-6-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIÓ DERIVADA DE FRES. RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE ALS 
SINDICATS CCOO I UGT DEL CIM. I PROPOSAR AL CONSELLER D'ECONOMIA 
L'ORDENACIÓ DEL SEU PAGAMENT. 

TONERCLAS
S, S.L. 

1090,01 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30-6-16 INICIAR 
EXPEDIENT 

INICIAR L'EXPEDIENT PER A L'ADHESIÓ DEL CIM A L'ACORD MARC 10/2012 PEL 
SUBMINISTRAMENT D'EQUIPS I SOFTWARE DE COMUNICACIONS.  

VARIS   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30-6-16 NOMENAMENT 
FUNCIONARI 
INTERÍ 

NOMENAMENT INTERÍ AMB EFECTES 25/07/2016 VDG   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30-6-16 CONCESSIÓ 
LLICÈNCIA 

PERMÍS NO RETRIBUÏT DEL 25/07/2016 AL 29/07/2016 DSG   
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DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29-6-16 ALTRES DECLARAR COM A EFECTE NO UTILITZABLE EL VEHICLE AMB Nº. INVENTARI 
61, MOTOCICLETA VESPA 75, MATRICULA IB 4162 BW. DONAR-LO DE BAIXA A 
L'INVENTARI GENERAL DE BENS I DRETS DEL CIM 

INTERVENCI
Ó GENERAL 

  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30-6-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER OBLIGACIÓ  DERIVADA DE FRES. 
RELACIÓ Q/2016/1187 RELATIVA A DESPESES DE SERVEIS GENERALS DE LA 
MISERICÒRDIA. 

VARIS 1121,92 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30-6-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

APROVAR, AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER OBLIGACIÓ 
CORRESPONENT A FRA. 4/16 DE 05/04/2016 RELATIVA A DESPESES DE 
SERVEIS GENERALES.  

PTR 84,7 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30-6-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER OBLIGACIÓ  DERIVADA RELACIÓ 
FRES. Q/2016/753 RELATIVA A DESPESES D'ASSEGURANCES DE MEDI 
AMBIENT.  

CONSELLER 
D'ECONOMIA 
I MEDI 
AMBIENT 

993,62 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

1-7-16 ALTRES ATORGAR COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT  AOL   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

1-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIÓ DERIVADA DE FRES. RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D'OFICINA ALS SERVEIS GENERALS 
CENTRALS I PATRIMONI DEL CIM 

SALABERT E 
HIJOS, S.A. 

347,43 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

1-7-16 RENÚNCIA I 
ANUL.LACIÓ 

RENÚNCIA / BAIXA VOLUNTÀRIA AMB EFECTES 31/07/2016 SVJ   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

1-7-16 ALTRES RECONÈIXER EL DRET A PERCEBRE L'AJDA PER ESCOLARITAT A LA SRA. JBC 
CORRESPONENT AL SEU FILL, AMB EFECTES 01/07/2016 

JBC   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

1-7-16 ALTRES RECONÈIXER EL DRET A PERCEBRE L'AJUDA  PER ESCOLARITAT A LA SRA. 
MCDG CORRESPONENT A LA SEVA FILLA, AMB EFECTES DEL DEL 01/07/2016 

MCDG   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

1-7-16 ALTRES ABONAMENT DIES FESTIUS TREBALLATS AL PERSONAL DEL SERVEI 
D'EMERGÈNCIES DURANT L'ANY 2015 

VARIS   
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DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

1-7-16 ALTRES INCLOURE EN NOMINA HORES EXTRAORDINÀRIES DEL MES DE JUNY AFC   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

1-7-16 ALTRES RECONEIXEMENT DEL CARÀCTER INDEFINIT NO FIX DE LA RELACIÓ LABORAL  BTF   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

1-7-16 ALTRES ATORGAR UN COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT AL SR. APS APS   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

1-7-16 ALTRES ATORGAR UN COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT PRB   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

1-7-16 NOMENAMENT 
FUNCIONARI 
INTERÍ 

NOMENAMENT INTERI PER A L'EXECUCIÓ DE PROGRAMA TEMPORAL FBLL   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

1-7-16 ABONAR 
HORES 
EXTRAORDINÀR
IES 

INCLOURE EN NÒMINA LES HORES EXTRAORDINÀRIES REALITZADES PER 
CAPORALS I BOMBERS CONDUCTORS DEL SERVEI D'EMERGÈNCIES DURANT 
EL MES DE GENER DE 2016 

VARIS   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

1-7-16 ABONAR 
HORES 
EXTRAORDINÀR
IES 

INCLOURE A LA NÒMINA LES HORES EXTRAORDINÀRIES REALITZADES PELS 
CAPORALS I CONDUCTORS BOMBERS DEL SERVEI D'EMERGÈNCIES DURANT 
EL MES DE MARÇ 2016 

VARIS   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

1-7-16 ALTRES ATORGAR UN COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT  JFV   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

1-7-16 ALTRES ATORGAR UN COMPLEMENT DE PRDUCTIVITAT EMF   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

1-7-16 ALTRES ATORGAR UN COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT AVF   
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DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

1-7-16 ALTRES ATORGAR UN COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT VARIS   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

1-7-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER LA DESPESA RELATIVA A L'INGRÉS DE 
LES QUOTES DE LA SS CORRESPONENTS  AL PERÍODE DE COTITZACIÓ DEL 
MES DE JUNY DE 2016 

TRESORERIA 
GENERAL DE 
LA 
SEGURETAT 
SOCIAL 

1083119 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

1-7-16 ALTRES ATORGAR UN COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT VARIS   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

1-7-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER OBLIGACIÓ DERIVADA DE FRES. 
INCLOSES EN RELACIÓ Q/2016/1192 CORRESPONENTS A SUBMINISTRAMENTS 
O SERVEIS QUE S'HAN REBUT. PROPOSAR AL CONSELLER D'ECONOMIA I 
HISENDA EL SEU PAGAMENT 

VARIS.  269,28 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

1-7-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER OBLIGACIÓ FRA. 4 DE 19/04/2016 A 
FAVOR DEL SR. ARA, CORRESPONENT A SUBMINISTRAMENTS O SERVEIS QUE 
S'HAN REBUT.  

ARA 2904 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

1-7-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER OBLIGACIÓ DERIVADA DE FRES, 
INCLOSES EN RELACIÓ Q/2016/1357 RELATIVA A DESPESES DE SERVEIS 
TÈCNICS 

VARIS 61,28 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

1-7-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER OBLIGACIÓ DERIVADA DE RELACIÓ 
FRES. Q/2016/1303 RELATIVA A DESPESES DE TRIBUTS DE SERVEIS 
GENERALS 

VARIS 234,25 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

1-7-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER OBLIGACIÓ DERIVADA DE RELACIÓ 
FRES. Q/2016/1352 RELATIVA A DESPESES DE SERVEIS GENERALS.  I 
PROPOSAR AL CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA EL SEU PAGAMENT 

VARIS 539,1 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

1-7-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER OBLIGACIONS DERIVADES DE 
RELACIÓ DE FRES. Q/2016/1302 RELATIVA A DESPESES DE TRIBUTS DE 
SERVEIS GENERALS 

SERVEI DE 
RECAPTACIÓ 
DE 
L'AGÈNCIA 
TRIBUTÀRIA 
ILLES 
BALEARS 

54,55 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

1-7-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER OBLIGACIONS DERIVADES DE 
RELACIÓ FRES. Q/2016/1318 RELATIVA A DESPESES DE SERVEIS TÈCNICS.  

VARIS 1469,93 
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DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

1-6-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIÓ RELATIVA A L'ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT 
D'AUTORITATS I PERSONAL AL SERVEI DEL CIM, CORRESPONENT AL PERÍODE 
DE L'1 DE GENER AL 15 DE JUNY DE 2016 

AIG EUROPE 
LIMITED 

6087,24 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

1-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIÓ RELATIVA AL SUBMINISTRAMENT DE DATA 
07/04/2016, DE COMBUSTIBLE PER A LA CALEFACCIÓ DE PALAU REIAL 

BALEAR OIL, 
S.L. 

1800,12 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

1-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIÓ DERIVADA DE FRA. B000681 DE 31/03/2016, RELATIVA 
A DESPESES DE MARÇ 2016 DEL SERVEI DE NETEJA DE LA FINCA RAIXA 

KLUH 
LINAER, S.L. 

2613,6 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

1-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIÓ DERIVADA DE FRA. 001005727590 DE 04/03/2016 
RELATIVA A AL CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D'AIGUA 
CANALITZADA PER SERVEIS GENERALS 

EMAYA 562,34 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

4-7-16 RECONEIXEME
NT 100% 
RETRIBUCIONS 
IT 

FINALITZACIÓ DE IT COMPLEMENT 100% DEL 09/06/2016+ AL 17/06/2016 JMBC   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

4-7-16 RECONEIXEME
NT 100% 
RETRIBUCIONS 
IT 

FINALITZACIÓ IT COMPLEMENT 100% , PERIODE DEL 27/05/2016 AL 24/06/2016 GMM   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

4-7-16 RECONEIXEME
NT 100% 
RETRIBUCIONS 
IT 

FINALITZACIÓ IT COMPLEMENT 100% PERÍODE DEL 23/05/2016 AL 09/06/2016 SFB   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

1-7-16 RECONEIXEME
NT 100% 
RETRIBUCIONS 
IT 

FINALITZACIÓ IT COMPLEMENT 100% . PERÍODE DEL 23/05/2016 AL 17/06/2016 CAMJ   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

4-7-16 RECONEIXEME
NT 100% 
RETRIBUCIONS 
IT 

FINALITZACIÓ IT COMPLEMENT 100%. PERIODE DEL 13/04/2016 AL 06/06/2016 AOR   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

4-7-16 RECONEIXEME
NT 100% 
RETRIBUCIONS 
IT 

FINALITZACIÓ IT COMPLEMENT 100% AMB DATA 07/06/2016 CGL   
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DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

4-7-16 RECONEIXEME
NT DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI AMB EFECTES ECONÒMICS DE 01/07/2016 ARO   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

4-7-16 RECONEIXEME
NT DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI AMB EFECTES ECONÒMICS A PARTIR DEL 
01/07/2016 

VSL   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

4-7-16 RECONEIXEME
NT DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI AMB EFECTES ECONÒMICS A PARTIR DEL 
01/07/2016 

MAG   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

4-7-16 RECONEIXEME
NT DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI AMB EFECTES ECONÒMICS DEL 01/07/2016 GVF   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

4-7-16 RECONEIXEME
NT DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI AMB EFECTES ECONÒMICS 01/07/2016 MACA   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

4-7-16 RECONEIXEME
NT DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI AMB EFECTES ECONÒMICS DEL 01/07/2016 MMTM   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

4-7-16 RECONEIXEME
NT DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI AMB EFECTES ECONÒMICS DEL 01/07/2016 RLLM   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

4-7-16 RECONEIXEME
NT DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI AMB EFECTES ECONÒMICS DEL 01/07/2016 JMT   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

4-7-16 RECONEIXEME
NT DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI AMB EFECTES ECONOMICS DEL 01/07/2016 MSSG   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

4-7-16 RECONEIXEME
NT DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI AMB EFECTES ECONÒMICS DEL 01/07/2016 FJCO   
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DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

4-7-16 RECONEIXEME
NT DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI AMB EFECTES ECONÒMICS DEL 01/07/2016 LPSJ   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

4-7-16 RECONEIXEME
NT DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI AMB EFECTES ECONÒMICS DEL 01/07/2016 LRE   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

4-7-16 RECONEIXEME
NT DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI AMB EFECTES ECONÒMICS DEL 01/07/2016 MAEM   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

4-7-16 RECONEIXEME
NT DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI AMB EFECTES ECONÒMICS DEL 01/07/2016 ADHC   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

4-7-16 RECONEIXEME
NT DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI AMB EFECTES ECONÒMICS A PARTIR DEL 
01/07/2016 

GLPM   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

4-7-16 RECONEIXEME
NT DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI AMB EFECTES ECONÒMICS DEL 01/07/2016 GBP   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

4-7-16 RECONEIXEME
NT DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI AMB EFECTES ECONÒMICS 01/07/20163 SGR   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

4-7-16 RECONEIXEME
NT DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI AMB EFECTES ECONÒMICS DEL 01/07/2016 VJSL   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

4-7-16 RECONEIXEME
NT DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI AMB EFECTES ECONÒMICS DEL 01/07/2016 PJBC   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

4-7-16 RECONEIXEME
NT DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI AMB EFECTES ECONÒMICS DEL 01/07/2016 GMF   
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DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

4-7-16 RECONEIXEME
NT DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI AMB EFECTES ECONÒMICS DEL 01/07/2016 MJRM   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

4-7-16 RECONEIXEME
NT DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI AMB EFECTES ECONÒMICS DLE 01/07/2016 GVA   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

4-7-16 RECONEIXEME
NT DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI AMB EFECTES ECONÒMICS A PARTIR DEL 
01/07/2016 

SVC   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

4-7-16 RECONEIXEME
NT DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI AMB EFECTES ECONÒMICS DE DIA 01/07/2016 BSM   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

4-7-16 RECONEIXEME
NT DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI AMB EFECTES ECONÒMICS DEL 01/07/2016 JRC   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

4-7-16 RECONEIXEME
NT DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI AMB EFECTES ECONÒMICS DEL 01/07/2016 FPE   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

4-7-16 RECONEIXEME
NT DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI AMB EFECTES ECONÒMICS DEL 01/07/2016 MANM   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

4-7-16 RECONEIXEME
NT DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI AMB EFECTES ECONÒMICS DEL 01/07/2016 JLLQ   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

4-7-16 RECONEIXEME
NT DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI AMB EFECTES ECONÒMICS DEL 01/07/2016 MEM   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

4-7-16 RECONEIXEME
NT DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI AMB EFECTES ECONÒMICS A PARTIR DEL 
01/07/2016 

GOSG   
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DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

4-7-16 RECONEIXEME
NT DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI AMB EFECTES ECONÒMICS DEL 01/07/2016 MRC   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

4-7-16 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

RESOLUCIÓ DE COMISSIÓ DE SERVEIS AMB DATA INICI 18/07/2016 CHM   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

4-7-16 CESSAMENT EN 
LLOC DE 
TREBALL 

RESOLUCIÓ DE CESSAMENT I PRESA DE POSSESSIÓ AL LLOC DE TREBALL 
EFECTUATS PER LA MATEIXA AUTORITAT. 

CHM   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

4-7-16 PRESA DE 
POSSESSIÓ 

RESOLUCIÓ DE NOMENAMENT I/O PRESA DE POSSESSIÓ AL LLOC DE 
TREBALL PER FINALITZACIÓ DE COMISSIÓ DE SERVEIS A L'AJ. MANACOR 

MIRA   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

5-7-16 RECONEIXEME
NT 100% 
RETRIBUCIONS 
IT 

INICI IT COMPLEMENT 100% AMB DATA 02/06/2016 I FINALITZACIÓ EN DATA 
09/06/2016 

MCPM   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

5-7-16 RECONEIXEME
NT 100% 
RETRIBUCIONS 
IT 

INICI IT COMPLEMENT 100% AMB DATA 06/06/2016 I FINALITZACIÓ EN DATA 
10/06/2016 

YIGS   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

5-7-16 NOMENAMENT 
FUNCIONARI 
INTERÍ 

NOMENAMENT INTERÍ PER ACUMULACIÓ DE TASQUES DEL 20/07/2016 AL 
19/10/2016 

MBS   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

5-7-16 RECONEIXEME
NT 100% 
RETRIBUCIONS 
IT 

INICI COMPLEMENT IT 100% AMB DATA 27/06/2016 JNG   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

5-7-16 RECONEIXEME
NT 100% 
RETRIBUCIONS 
IT 

INICI IT COMPLEMENT 100% AMB DATA 23/06/2016 JJPA   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

5-7-16 RECONEIXEME
NT 100% 
RETRIBUCIONS 
IT 

INICI IT COMPLEMENT 100% AMB DATA 30/05/2016 I DATA FINALITZACIÓ 
03/06/2016 

CSB   
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DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

5-7-16 RECONEIXEME
NT 100% 
RETRIBUCIONS 
IT 

INICI IT COMPLEMENT 100% AMB DATA 20/06/2016 YYMM   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

5-7-16 RECONEIXEME
NT 100% 
RETRIBUCIONS 
IT 

INICI IT COMPLEMENT 100% AMB DATA 15/06/2016 JMSA   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

5-7-16 RECONEIXEME
NT 100% 
RETRIBUCIONS 
IT 

INICI IT COMPLEMENT 100% AMB DATA INICI 16/06/2016 MSRH   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

5-7-16 RECONEIXEME
NT 100% 
RETRIBUCIONS 
IT 

INICI IT COMPLEMENT 100% AMB DATA 07/06/2016 FTP   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

5-7-16 RECONEIXEME
NT 100% 
RETRIBUCIONS 
IT 

INICI IT COMPLEMENT 100% AMB DATA 17/06/2016 IPC   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

5-7-16 RECONEIXEME
NT 100% 
RETRIBUCIONS 
IT 

INICI IT COMPLEMENT 100% AMB DATA 31/05/2016 I DATA FINALITZACIÓ 
11/06/2016 PER MILLORIA. 

?   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

5-7-16 RECONEIXEME
NT 100% 
RETRIBUCIONS 
IT 

INICI IT COMPLEMENT 100% AMB DATA 25/05/2016 I DATA FINALITZACIÓ 
26/05/2016 

JMML   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

5-7-16 RECONEIXEME
NT 100% 
RETRIBUCIONS 
IT 

INICI IT COMPLEMENT 100% AMB DATA 31/05/2016 I DATA FINALITZACIÓ 
01/06/2016 

AGG   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

5-7-16 RECONEIXEME
NT 100% 
RETRIBUCIONS 
IT 

INICI IT COMPLEMENT 100% AMB DATA 10/06/2016 I DATA FINALITZACIÓ 
15/06/2016 

MCDG   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

5-7-16 PERMIS 
MATERNITAT/P
ATERNITAT 

CONCESSIÓ PERMÍS MATERNITAT -ADOPCIÓ - ACOLLIMENT DE MENORS DEL 
PERÍODE DEL 30/06/2016 AL 19/10/2016 

MCB   
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DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

5-7-16 RECONEIXEME
NT 100% 
RETRIBUCIONS 
IT 

INICI IT COMPLEMENT 100% AMB DATA 24/06/2016 SST   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

5-7-16 RECONEIXEME
NT 100% 
RETRIBUCIONS 
IT 

INICI IT COMPLEMENT 100% AMB DATA 20/06/2016 I FINALITZACIÓ 29/06/2016 LHB   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

6-7-16 ALTRES RESOLUCIÓ DE LLIURAMENT DE DOCUMENTACIÓ A SECCIÓ SINDICAL  CGT DELEGADA 
SINDICAL 

  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

6-7-16 ALTRES RECONÈIXER EL DRET A PERCEBRE L'AJUDA PER ESCOLARITAT A LA SRA. 
FLB CORRESPONENT AL SEU FILL, AMB EFECTES DE DIA 18/07/2016 

FLB   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

6-7-16 ALTRES CONCEDIR AL SR JFO LA FLEXIBILITAT HORÀRIA SOL·LICITADA PER CURA DE 
FILLS MENORS DE 12 ANYS, AMB EFECTES DE 01/08/2016 

JFO   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

6-7-16 ALTRES RECONEIXER EL DRET A PERCEBRE L'AJUDA PER ESCOLARITAT A LA SRA. 
MCB, AMB EFECTES 01/07/2016 

MCB   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

6-7-16 ALTRES LLIURAR CÒPIA DE L'EXPEDIENT ADMINISTRATIU PTM   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

6-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIÓ DERIVADA DE FRES. EN CONCEPTE DE SERVEI DE 
PREVENCIÓ DE RISCS LABORALS EN LES DISCIPLINES DE MEDICINA EN EL 
TREBALL I ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA. 14/01 A 31/03/2016 

PREVIS 
GESTIÓN DE 
RIESGOS, 
SLU 

6781,33 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

6-7-16 ALTRES ATORGAR UN COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT JMH   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

6-7-16 ALTRES ATORGAR COMPLEMENTS DE PRODUCTIVITAT PER GUÀRDIES DE REFORÇ 
DEL PARCS DE BOMBERS - ABRIL 2016 

VARIS   
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DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

6-7-16 ALTRES ATORGAR COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT A TREBALLADORS DEL SERVEI 
DE BOMBERS 

VARIS   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

6-7-16 ALTRES ATORGAR COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT A DISTINTS TREBALLADORS DEL 
SERVEI DE BOMBERS 

VARIS   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

6-7-16 ALTRES ATORGAR COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT A DISTINTS TREBALLADORS DEL 
SERVEI DE BOMBERS 

VARIS   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

6-7-16 ALTRES CLASSIFICACIÓ DE LES PROPOSICIONS I REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ 
DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLE D'AUTOMOCIÓ 
PER ALS VEHICLES I MAQUINÀRIA.  

EMPRESES 
LICITADORE
S 

  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

6-7-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER OBLIGACIÓ DERIVADA DE FRES. 
RELACIÓ 1/2016/1368 RELATIVA A DESPESES DE LLAR DE LA INFÀNCIA 

LIMPIEZAS 
MUNAR 
FULLANA, 
S.A. 

148,5 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

6-7-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER OBLIGACIONS DERIVADES DE LA 
RELACIÓ DE FRES. Q/2016/1275 RELATIVA A DESPESES DE LLAR DE 
JOVENTUT. PROPOSAR EL SEU PAGAMENT AL CONSELLER D'ECONOMIA I 
HISENDA 

ENDESA 
ENERGIA, 
S.A. 

3527,56 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

6-7-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER OBLIGACIÓ DERIVADA DE RELACIÓ 
FRES. Q/2016/1334 RELATIVA A DESPESES DE LLAR DE LA INFÀNCIA. 
PROPOSAR EL SEU PAGAMENT AL CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA 

VARIS 231,06 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

6-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIÓ DERIVADA DE FRA. B000677 DE 31/03/2016 RELATIVA 
AL SERVEI DE NETEJA DELS EDIFICIS DE LLAR DE LA JOVENTUT I DE LA 
INFÀNCIA DURANT EL MES DE MAÇ 2016 

KLUH 
LINAER, S.L. 

19946,12 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

7-7-16 NOMENAMENT 
FUNCIONARI 
INTERÍ 

NOMENAMENT INTERÍ PER ACUMULACIÓ DE TASQUES FINS DIA 10/10/2016.  
INICI 11/07/2016 

JASF   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

7-7-16 NOMENAMENT 
FUNCIONARI 
INTERÍ 

NOMENAMENT INTERÍ PER A L'EXECUCIÓ DEL PROGRAMA TEMPORAL 
D'AGENTS LOCALS D'IGUALTAT FINS DIA 18/07/2018. INICI 19/07/2016 

RMF   
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DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

7-7-16 NOMENAMENT 
FUNCIONARI 
INTERÍ 

NOMENAMENT INTERÍ PER A L'EXECUCIÓ DE PROGRAMA TEMPORAL DE 
MODERNITZACIÓ ORGANITZATIVA.  INICI 18/07/2016 

CBF   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

7-7-16 NOMENAMENT 
FUNCIONARI 
INTERÍ 

NOMENAMENT INTERÍ PER ACUMULACIÓ DE TASQUES FINS DIA 17/01/2017.  
INICI 18/07/2016 

BMH   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

7-7-16 NOMENAMENT 
FUNCIONARI 
INTERÍ 

NOMENAMENT INTERÍ PER ACUMULACIÓ DE TASQUES FINS DIA 10/10/2016.  
INICI 11/07/2016 

RMAZ   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

7-7-16 PERMIS 
MATERNITAT/P
ATERNITAT 

CONCESSIÓ DE PERMÍS PER MATERNITAT /ADOPCIÓ- ACOLLIMENT DE 
MENORS. INICI 02/07/2016 I FINALITZACIÓ 21/10/2016 

MMCC   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

7-7-16 PERMIS 
MATERNITAT/P
ATERNITAT 

CONCESSIÓ DE PERMÍS PER MATERNITAT / ADOPCIÓ - ACOLLIMENT DE 
MENORS DEL 28/06/2016 AL 17/10/2016.  

CHM   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

7-7-16 PERMIS 
MATERNITAT/P
ATERNITAT 

CONCESSIÓ DE PERMÍS PER MATERNITAT. AMPLIACIÓ D'UNA SETMANA PER 
FILL MAJOR DE 2 ANYS I MENOR DE 4 ANYS.   INICI 22/10/206 .  FINALITZACIÓ 
28/10/2016 

MMCC   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

7-7-16 ALTRES DE JUBILACIÓ DESPRÉS DE COMPLETAR PERÍODE DE COTITZACIÓ.  DIA 
30/06/2016 

JLSP   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

7-7-16 FINALITZACIÓ 
CONTRACTE 
LABORAL 

DE BAIXA PER JUBILACIÓ DESPRÉS DE COMPLETAR PERÍODE DE COTITZACIÓ 
AMB EFECTES 30/06/2016 

JLSP   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

7-7-16 ALTRES REINGRÉS AL LLOC DE FEINA PER EXCEDÈNCIA PER A LA CURA DE FILLS AMB 
DATA EFECTES 01/08/2016 

VGG   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

7-7-16 ALTRES DE CANVI DE SITUACIÓ ADMINISTRATIVA AMB EFECTES 01/08/2016.  
INCORPORACIÓ AL SERVEI ACTIU DESPRÉS D'EXCEDÈNCIA PER CURA DE 
FILLS MENORS 

VGG   
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DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

8-7-16 ALTRES RECTIFICACIÓ DE LA CONCESSIÓ DE COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT DE 
TREBALLADORS DEL DEPT. DE MEDI AMBIENT 

VARIS   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11-7-16 ALTRES DE LLIURAMENT DE LA INFORMACIÓ SOL·LICITADA PER LA SECCIÓ SINDICAL 
STEI-i 

SECCIÓ 
SINDICAL 
STEI-i 

  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11-7-16 ALTRES RECONÈIXER EL DRET A PERCEBRE L'AJUDA PER ESCOLARITAT 
CORRESPONENT AL SEU FILL, AMB EFECTES DE DIA 11 DE JULIOL DE 2016. 

RMAZ   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11-7-16 ALTRES RECONÈIXER EL DRET A PERCEBRE L'AJUDA PER ESCOLARITAT DE LA SEVA 
FILLA, AMB EFECTES 01/08/2016 

MMCC   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11-7-16 ALTRES RECONÈIXER EL DRET A PERCEBRE L'AJUDA PER ESCOLARITAT 
CORRESPONENT AL SEU FILL, AMB EFECTES 01/07/2016. 

CHM   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11-7-16 ALTRES CONCEDIR LA FLEXIBILITAT HORÀRIA AMB EFECTES 23/06/2016 CRM   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11-7-16 CONCESSIÓ 
LLICÈNCIA 

CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA SENSE SOU AMB EFECTES DEL 01/08/2016 AL 
02/09/2016 

CAP   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11-7-16 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

CONCESSIÓ BESTRETA A LA SRA. MARS MARS   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11-7-16 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

CONCESSIÓ BESTRETA A LA SRA. CCT CCT   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11-7-16 CONCESSIÓ 
LLICÈNCIA 

CONCESSIÓ LLICÈNCIA PER LACTÀNCIA DEL 29/10/2016 AL 28/12/2016 MMCC   
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DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11-7-16 ABONAR 
HORES 
EXTRAORDINÀR
IES 

INCLOURE EN LA NÒMINA HORES EXTRAORDINÀRIES CORRESPONENTS A 
VARIS PERÍODES. 

CCT   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11-7-16 ABONAR 
HORES 
EXTRAORDINÀR
IES 

INCLOURE EN NÒMINA HORES EXTRAORDINÀRIES CORRESPONENTS A VARIS 
PERÍODES I TREBALLADORS 

VARIS   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11-7-16 RECONEIXEME
NT/CONVALIDA
CIÓ GRAU 
PERSONAL 

ABONAR AMB EFECTES 01/06/2016, COM A GRAU PERSONAL, LA QUANTITAT 
CORRESPONENT AL NCD26 

PMR   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11-7-16 ALTRES RECONÈIXER EL DRET A PERCEBRE L'AJUDA PER ESCOLARITAT 
CORRESPONENT A LA SEVA FILLA, AMB EFECTES 18/07/2016 

CBF   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11-7-16 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

CONCESSIÓ BESTRETA MMRS   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11-7-16 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

CONCESSIÓ BESTRETA CAC   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11-7-16 RECONEIXEME
NT/CONVALIDA
CIÓ GRAU 
PERSONAL 

CONVALIDAR GRAU PERSONAL AMB EFECTES 01/06/2016 PMR   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11-7-16 RECONEIXEME
NT DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI  JPRB   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11-7-16 ALTRES RETENCIONS SINDICALS PRACTICADES CORRESPONENTS AL MES DE JUNY 
2016. 

VARIS   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11-7-16 ALTRES REBUTJAR FRA. 5600028628 PER IMPORT DE 54.345,17¤ AMB OBJECTE DE 
"SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE CALOR, AIRE-AGUA, DAIKIN"  DE 
FERROVIAL SERVICIOS SA. 

FERROVIAL 
SERVICIOS,S
.A. 
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DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11-7-16 INICIAR 
EXPEDIENT 

D'INICI D'EXPEDIENT PER A LA SIGNATURA D'UN CONVENI DE COL·LABORACIÓ 
ENTRE EL CIM I EL CONSORCI DE TRANSPORTS DE MALLORCA `PER A 
L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE D'ATURADES INTEL·LIGENTS EN EL MARC DE LA 
CONVOCATÒRIA D'AJUDES "CONVOCATÒRIA DE ISLAS INTELIGENTES DE LA 
AGENDA DIGITIAL PARA ESPAÑA".  

INTERVENCI
Ó GENERAL 
DEL 
CONSELL DE 
MALLORCA 

  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11-7-16 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA 
CAIXA FIXA 

APROVAR COMPTE JUSTIFICATIU J/2016/116  INTERVENCI
Ó GENERAL 

296,59 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIÓ CORRESPONENT A LES FRES. A16/3024 DE 
23/03/2016 I A16/3940 DE 13/04/2016, A FAVOR DE DISTRIBUCIONES UNIVERSAL 
MALLORCA, S.L., RELATIVA A CONTRACTACIÓ SUBMINISTRAMENT DE 
MATERIAL D'OFICINA  

CONSELLER 
D'ECONOMIA 
I HISENDA 

116,69 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11-7-16 APROVAR 
EXPEDIENT 
CONTRACTACI
Ó 

APROVAR EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ SERVEI DE MANTENIMENT I 
ACTUALITZACIÓ DEL PROGRAMA DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DEL CIM, I 
AUTORITZAR DESPESA. OBRIR PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ  

INTRICOM 
RESOURCES
, S.L. 

  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11-7-16 ALTRES REBUTJAR FRA. 00417840720 PER IMPORT DE 49.920'00¤ AMB OBJECTE 
"POLIZA SEGURO 00000066267188"  PER NO COMPLIR ELS REQUISITS EN LA 
FORMA ESTABLERTS 

ZURICH 
INSURANCE 
PLC, 
SUCURSAL  
EN ESPAÑA.  

  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11-7-16 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACI
Ó 

ADJUDICAR CONTRACTE SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA ELECTRICA A 
L'EMPRESA ENDESA ENERGIA, S.A. PER UN IMPORT DE 244.736,28 ¤ 

ENDESA 
ENERGIA, 
S.A. 

  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11-7-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER OBLIGACIÓ DERIVADA DE FRES. 
RELACIÓ Q/2016/1320 RELATIVA A DESPESES DE SERVEIS GENERALS 

CONSELLER 
ECONOMIA I 
HISENDA 

1550,95 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12-7-16 RECONEIXEME
NT DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TEMPS DE SERVEIS A EFECTES DEL CÒMPUT DE 
TRIENNIS.  

EAP   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12-7-16 ALTRES INCLOURE EN NÒMINA DESPESES DERIVADES DE LA TRAMITACIÓ DE LA 
PRORROGA DEL PERMÍS DE CONDUIR VEHICLES DEL PERSONAL DE L'ÀREA 
OPERATIVA DELS BOMBERS DE MALLORCA. 

ORM 80,5 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12-7-16 ALTRES INCLOURE EN NÒMINA DESPESES DERIVADES DE LA TRAMITACIÓ DE LA 
PRÒRROGA DEL  PERMÍS DE CONDUIR VEHICLES DEL PERSONAL DE L'ÀREA 
OPERATIVA DELS BOMBERS DE MALLORCA 

EML 83,5 
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DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12-7-16 ALTRES INCLOURE EN NÒMINA DESPESA DERIVADA DE LA TRAMITACIÓ DE LA 
PRÒRROGA DEL PERMÍS DE CONDUIR VEHICLES DEL PERSONAL DE L'ÀREA 
OPERATIVA DELS SERVEIS DE BOMBERS 

RCP 77,5 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12-7-16 ALTRES INCLOURE EN NÒMINA DESPESA DERIVADA DE LA TRAMITACIÓ DE 
PRÒRROGA DEL PERMÍS DE CONDUIR VEHICLES DEL PERSONAL DE L'ÀREA 
OPERATIVA DELS BOMBERS DE MALLORCA 

JRS 83 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12-7-16 ALTRES INCLOURE EN NÒMINA DESPESA DERIVADA DE LA TRAMITACIÓ DE LA 
PRÒRROGA DEL PERMÍS DE CONDUIR VEHICLES DEL PERSONAL DE L'ÀREA 
OPERATIVA DELS BOMBERS DE MALLORCA 

TMR 82,5 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12-7-16 ALTRES INCLOURE EN NÒMINA DESPESA DERIVADA DE LA TRAMITACIÓ DE LA 
PRÒRROGA DEL PERMÍS DE CONDUIR VEHICLES DEL PERSONAL DE L'ÀREA 
OPERATIVA DELS BOMBERS DE MALLORCA. 

CLM 82,5 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12-7-16 ALTRES INCLOURE EN NOMINA DESPESA DERIVADA DE LA TRAMITACIÓ DE LA 
PRÒRROGA DEL PERMÍS DE CONDUIR VEHICLES DEL PERSONAL DE L'ÀREA 
OPERATIVA DELS BOMBERS DE MALLORCA 

JLZG 82,5 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12-7-16 ALTRES INCLOURE EN NOMINA DESPESA DERIVADA DE LA TRAMITACIÓ DE LA 
PRÒRROGA DEL PERMÍS DE CONDUIR VEHICLES DEL PERSONAL DE L'ÀREA 
OPERATIVA DELS BOMBERS DE MALLORCA 

LVT 83,5 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12-7-16 ALTRES INCLOURE EN NOMINA DESPESA DERIVADA DE LA TRAMITACIÓ DE LA 
PRÒRROGA DEL PERMÍS DE CONDUIR VEHICLES DEL PERSONAL DE L'ÀREA 
OPERATIVA DELS BOMBERS DE MALLORCA 

JBT 83 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12-7-16 ALTRES INCLOURE EN NOMINA DESPESA DERIVADA DE LA TRAMITACIÓ DE LA 
PRÒRROGA DEL PERMÍS DE CONDUIR VEHICLES DEL PERSONAL DE L'ÀREA 
OPERATIVA DELS BOMBERS DE MALLORCA 

BMR 83 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12-7-16 ALTRES INCLOURE EN NOMINA DESPESA DERIVADA DE LA TRAMITACIÓ DE LA 
PRÒRROGA DEL PERMÍS DE CONDUIR VEHICLES DEL PERSONAL DE L'ÀREA 
OPERATIVA DELS BOMBERS DE MALLORCA 

LNAQ 82,5 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12-7-16 ALTRES INCLOURE EN NOMINA DESPESA DERIVADA DE LA TRAMITACIÓ DE LA 
PRÒRROGA DEL PERMÍS DE CONDUIR VEHICLES DEL PERSONAL DE L'ÀREA 
OPERATIVA DELS BOMBERS DE MALLORCA 

GCC 80,5 



 253 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12-7-16 ALTRES INCLOURE EN NOMINA DESPESA DERIVADA DE LA TRAMITACIÓ DE LA 
PRÒRROGA DEL PERMÍS DE CONDUIR VEHICLES DEL PERSONAL DE L'ÀREA 
OPERATIVA DELS BOMBERS DE MALLORCA 

FCL 82,5 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12-7-16 ALTRES INCLOURE EN NOMINA DESPESA DERIVADA DE LA TRAMITACIÓ DE LA 
PRÒRROGA DEL PERMÍS DE CONDUIR VEHICLES DEL PERSONAL DE L'ÀREA 
OPERATIVA DELS BOMBERS DE MALLORCA 

BFF 78,5 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12-7-16 RECONEIXEME
NT DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TEMPS DE SERVEIS A EFECTES DEL COMPUT DE 
TRIENNIS 

MMM   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12-7-16 REDUCCIÓ 
JORNADA 
LABORAL 

CONCEDIR LA REDUCCIÓ D'UNA HORA DE LA SEVA JORNADA A PARTIR DE 
01/06/2016  

PCO   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12-7-16 ABONAR 
HORES 
EXTRAORDINÀR
IES 

INCLOURE A LA NÒMINA HORES EXTRAORDINÀRIES VARIS   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15-6-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIÓ DERIVADA DE FRA. 1-75448, DE 01/05/2016, EN 
CONCEPTE DE ZONES WIFI DEL 1-30 ABRIL A FAVOR DE WIIFBALEARES, S.L. 

CONSELLER 
ECONOMIA Y 
HISENDA 

217,8 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

6-7-16 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES FRES. RELACIÓ Q/2016/1342. CONSELLER 
D'ECONOMIA 
I HISENDA 

507,04 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

6-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIÓ DERIVADA FRA. 8003684, DE 11/05/15, EN CONCEPTE 
DE CONTRACTACIÓ CENTRALITZADA SUBMINISTRAMENT RELATIU 
ADQUISICIÓ 60 ORDINADORS AMB SEU MONITORS.  

CONSELLER 
D'ECONOMIA 
I HISENDA 

56382,61 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

6-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIÓ DERIVADA FRA. CE16-M-46, 15/05/16, EN CONCEPTE 
DEL SERVEI DE TELECOMUNICACIONS DEL CIM, LOT 1, XARA MULTISERVEI 
DURAN MES DE MARÇ DE 2016, A FAVOR DE VODAFONE ONO SAU 

CONSELLER 
D'ECONOMIA 
I HISENDA 

18452,5 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

6-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIÓ DERIVADA FRA. 1-78282, 01/06/16, EN CONCEPTE DE 
SERVEI DE WIFI, DE MAIG 2016, A FAVOR DE WIFIBALEARES, S.L. 

CONSELLER 
D'ECONOMIA 
I HISENDA 

217,8 
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DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

6-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIÓ DERIVADA FRA. 2016/176, 26/05/16, EN CONCEPTE 
MANTENIMENT PROGRAMA TRADUCCIÓ AUTOMÀTICA DEL 1 DE FEBRER AL 31 
DE DESEMBRE DE 2016, A FAVOR DE INCYTA MULTILANGUAGE, S.L. 

CONSELLER 
D'ECONOMIA 
I HISENDA 

4946,52 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

6-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIÓ DERIVADA FRA. 523, 31/05/16, EN CONCEPTE DE 
SUBMINISTRAMENT DE 1 CABLE COMMUTADOR VGA 5 M, A UP7 BALEAR, S.L. 

CONSELLER 
ECONOMIA I 
HISENDSA 

14,52 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIÓ DERIVADA FRA. 16524, 31/05/2016, EN CONCEPTE DE 
SERVEI DE TASQUES DE MIGRACIÓ DE L'APLICACIÓ DE GESTIÓ D'EXP.. 
D'INTERÈS GENERAL DE LA VERSION HELLIUM 2.6 A FAVOR DE LIMIT 
TECNOLOGIES 

CONSELLER 
D'ECONOMIA 
I HISENDA 

749,6 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIÓ DERIVADA FRA. A16/5537, 20/05/16, EN CONCEPTE 
DE SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D'OFICINA FUNGIBLE PER L'ANY 2016 A 
DISTRIBUCIONES UNIVERSAL, S.L.  

CONSELLER 
D'ECONOMIA 
I HISENDA 

36,58 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIÓ DERIVADA FRA. 521. 25/05/16, CORRESPONENT AL 
CONTRACTE RELATIU AL SUBMINISTRAMENT COMPONENTS EQUIPAMENT 
INFORMÀTIC DEL SERVEI INFORM. PER L'ANY 2016 A UP7 BALEAR,S.L. 

CONSELLER 
D'ECONOMIA 
I HISENDA 

16,94 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIÓ DERIVADA FRA A16/5350, 16/05/2016, EN CONCEPTE 
DE SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL FUNGIBLE DEL SERVEI INFORMÀTICA 
PER A L'ANY 2016 A DISTRIBUCIONES UNIVERSAL, S.L. 

CONSELLER 
D'ECONOMIA 
I HISENDA 

23,53 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIÓ  PER CONTRACTACIÓ DE LLOGUER D'UNA 
FOTOCOPIADORA AMB OPCIÓ A COMPRA AL SERVEIS GENERALS DE LA 
MISERICORDIA.  FRA. 841608366 DE LLOGUER D'ABRIL A CANON ESPAÑAN 

CONSELL 
D'ECONOMIA 
I HISENDA 

166,58 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12-7-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

APROVAR CONTRACTACIÓ MENOR I AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER 
OBLIGACIONS DERIVADES DE FRES. RELACIÓ Q/2016/1295 RELATIVA A 
DESPESES DE SERVEIS GENERALS DE LA MISERICORDIA.  

CONSELLER 
D'ECONOMIA 
I  HISENDA 

193,71 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12-7-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

APROVAR, AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER OBLIGACIONS DERIVADES 
DE FRES. RELACIÓ A/2016/1286 RELATIVA A DESPESES DE SERVEIS 
GENERALES DE LA MISERICORDIA 

CONSELLER 
D'ECONOMIA 
I HISENDA 

472,23 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12-7-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

APROVAR CONTRACTE MENOR, AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER 
OBLIGACIÓ DERIVADES FRES. RELACIÓ A/2016/1274 RELATIVA A DESPESES 
DE SERVEIS GENERALS DE LA MISERICORDIA 

CONSELLER 
D'ECONOMIA 
I HISENDA 

1452 
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DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12-7-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

APROVAR CONTRACTE MENOR, AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER 
OBLIGACIÓ DERIVADA FRES. RELACIÓ Q/2016/1267 RELATIVA A DESPESES DE 
SERVEIS GENERALS DE LA MISERICÒRDIA.  

CONSELLER 
D'ECONOMIA 
I HISENDA  

428,82 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13-7-16 ALTRES ABONAR  9 TRIENNIS AMB EFECTES 15/04/2016 MCD   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13-7-16 ALTRES REBUTJAR FRA. 395201143 PER IMPORT DE 81,07¤ AMB OBJECTE 
"REPARACIÓN DE LA INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN DE LA MISERICORDIA" 

HUMICLIMA 
EST, S.A. 

  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13-7-16 ALTRES REBUTJAR FRA. 395201107 PER IMPORT DE 37,02¤ AMB OBJECTE 
"REPARACIÓN INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN DE PALAU REIAL" 

HUMICLIMA 
EST, SA 

  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13-7-16 ALTRES MODIFICAR L'OBJECTE DE L'AUTORITZACIÓ ATORGADA PER RESOLUCIO DE 
23/02/2016, AL SR. ES PER REPRODUIR IMATGES DE DIVERSES OBRES DEL 
FONS D'ART DEL CIM EN LA PUBLICACIÓ DE LA TESIS DOCTORAL DEL SR. ES, 
DE LA U NIVERSITAT DE JENA, ALEMANIA. 

ES   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIÓ  DERIVADA FRA. CJ16/22, 31/05/16, CORRESPONENT 
AL SERVEI DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA DE LA LLAR 
DE LA JOVENTUT I DE LA INFÀNCIA DEL MES DE MAIG 2016 

ROIG OBRES 
SERVEIS I 
MEDI 
AMBIENT, SL. 
// 
CONSELLER 
D'ECONOMIA 
I HISENDA 

4036,56 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14-7-16 ALTRES INCREMENTAR L'IMPORT MÀXIM DEL COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT A 
TÈCNICS D'EMERGÈNCIES PER PAGAMENT DE GUÀRDIES DE LOCALITZACIÓ, 
AL CONCEPTE "ACTIVITAT I DEDICACIÓ EXTRAORDINÀRIA" 

VARIS   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIÓ A FAVOR SALZILLO SEGURIDAD, SA., RELATIVA AL 
SERVEI DE VIGILÀNCIA I SEGURETAT CORRESPONENTS AL CSC MANACOR I 
AL POLIESPORTIU SANT FERRAN DURANT EL MES DE MAIG DE 2016 

CONSELLER 
D'ECONOMIA 
I HISENDA 

4981,19 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIÓ DERIVADA DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT 
DE DOS MOTORS FORA BORDA PER A L'EMBARCACIÓ FRANÇOISE D'ARAGÓ 
DEL CIM.  FRA. EMIT-1, DE 26/05/2016.  

CONSELLER 
D'ECONOMIA 
I HISENDA // 
COMERCIAL 
MOREY, S.A. 

34755 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIÓ DERIVADA DE FRES. RELATIVES A DESPESES DEL 
SERVEI D'AUXILIARS DE VIGILÀNCIA A LA MISERICÒRIDA I A POLIESPORTIU 
SANT FERRAN, MES DE MAIG DE 2016A 

VISABREN 
SERVICIOS 
GENERALES, 
S.L. //  
CONSELLER 
D'ECONOMIA 
I HISENDA 

8494,36 
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DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIÓ RELATIVA A DESPESES DEL SERVI DE 
MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA EXTERIOR I INTERIOR DE 
L'EDIF. DE LA MISERICORDIA I DE PALAU REIAL, DEL MES DE MAIG 2016 

CONSELLER 
D'ECONOMIA 
I HISENDA  //  
ROIG OBRES 
SERVIS I 
MEDI 
AMBIENT, 
SA. 

2306,74 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15-7-16 ALTRES ATORGAR D'UN COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT PELS CONCEPTES, 
IMPORTS I PERÍODES INDICATS. 

MMB   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15-7-16 ALTRES ATORGAR COMPLEMENTS DE PRODUCTIVITAT AL PERSONAL DEL SERVEI DE 
BOMBERS PER LA REALITZACIÓ DELS TORNS DE REFORÇ DE 24 HORES.  

VARIS   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15-7-16 ALTRES ATORGAR COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT ALS SOTS-OFICIALS DEL SERVEI 
DE BOMBERS PER LA REALITZACIÓ DE GUÀRDIES D LOCALITZACIÓ. 

VARIS   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15-7-16 ALTRES ATORGAR UN COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT ALS SERGENTS DE 
PREFECTURA DEL SERVEI DE BOMBERS PER LA REALITZACIÓ DE GUÀRDIES 
DE LOCALITZACIÓ 

VARIS   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15-7-16 ALTRES ATORGAR UN COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT PELS CONCEPTES, IMPORTS 
I PERÍODES INDICATS 

JMBG   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15-7-16 ALTRES ATORGAR UN COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT PELS CONCEPTES, IMPORTS 
I PERÍODES INDICATS 

VARIS   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15-7-16 ABONAR 
HORES 
EXTRAORDINÀR
IES 

INCLOURE A LA NÒMINA HORES EXTRAORDINÀRIES REALITZADES PEL 
PERSONAL 

VARIS   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15-7-16 DEIXAR SENSE 
EFECTE 

DEIXAR SENSE EFECTE LA RESOLUCIÓ DE LA CONSELLERA DE 
MODERNITZACIÓ I FP, DE DATA 04/07/2016, DE PRESA DE POSSESSIÓ DE LA 
SRA. MIRA 

MIRA   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15-7-16 ALTRES SOBRE LA SOL·LICITUD D'INFORMACIÓ SOBRE LA RELACIÓ DE 
COMPLEMENTS DEL PERSONAL LABORAL I FUNCIONARI DES DE DESEMBRE 
2015 A JUNY 2016 

SECCIÓ 
SINDICAL 
CCOO 

  



 257 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18-7-16 RECONEIXEME
NT DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI AMB EFECTES 01/07/2016 CMRR   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18-7-16 RECONEIXEME
NT DE TRIENNI 

DE RECONEIXEMENT DE TEMPS DE SERVEIS A EFECTES DE CÒMPUT DE 
TRIENNIS 

RCS   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18-7-16 RECONEIXEME
NT DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TEMPS DE SERVEIS A EFECTES DEL CÒMPUT DE 
TRIENNIS 

JMRM   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18-7-16 RECONEIXEME
NT 100% 
RETRIBUCIONS 
IT 

INICI IT COMPLEMENT 100% AMB DATA INICI  01/07/2016 I FINALITZACIÓ 
05/07/2016 

RPO   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18-7-16 RECONEIXEME
NT 100% 
RETRIBUCIONS 
IT 

INICI IT COMPLEMENT 100% AMB DATA INICI 29/06/2016 BRF   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18-7-16 RECONEIXEME
NT 100% 
RETRIBUCIONS 
IT 

CONCESSIÓ IT COMPLEMENT 100% AMB DATA INICI 04/07/2016 MJMP   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18-7-16 RECONEIXEME
NT 100% 
RETRIBUCIONS 
IT 

INICI IT COMPLEMENT 100% DEL 14/06/2016 AL 22/06/2016 FLLA   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18-7-16 RECONEIXEME
NT 100% 
RETRIBUCIONS 
IT 

INICI IT COMPLEMENT 100% DEL 01/07/2016 AL 13/07/2016 JABT   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18-7-16 RECONEIXEME
NT 100% 
RETRIBUCIONS 
IT 

INICI IT COMPLEMENT 100% DEL 27/06/2016 AL 30/06/2016 JTL   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18-7-16 RECONEIXEME
NT 100% 
RETRIBUCIONS 
IT 

INICI IT COMPLEMENT 100%  AMB DATA 25/06/2016 MAJ   
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DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18-7-16 RECONEIXEME
NT 100% 
RETRIBUCIONS 
IT 

INICI IT COMPLEMENT 100% AMB DATA 27/06/2016 ARSE   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18-7-16 RECONEIXEME
NT 100% 
RETRIBUCIONS 
IT 

INICI IT COMPLEMENT 100% DEL 06/07/2016 AL 07/07/2016 PTD   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18-7-16 RECONEIXEME
NT 100% 
RETRIBUCIONS 
IT 

INICI IT COMPLEMENT 100% DEL 06/07/2016 AL 11/07/2016 MMF   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18-7-16 RECONEIXEME
NT 100% 
RETRIBUCIONS 
IT 

INICI IT COMPLEMENT 100% AMB DATA 05/07/2016 I FINALITZACIÓ 08/07/2016 SFB   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18-7-16 RECONEIXEME
NT 100% 
RETRIBUCIONS 
IT 

FINALITZACIÓ IT COMPLEMENT 100% AMB DATA 11/07/2016 RCP   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18-7-16 RECONEIXEME
NT 100% 
RETRIBUCIONS 
IT 

INICI IT COMPLEMENT 100% AMB DATA 10/07/2016 JRC   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18-7-16 RECONEIXEME
NT 100% 
RETRIBUCIONS 
IT 

INICI IT COMPLEMENT 100% AMB DATA 12/07/2016 CLM   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18-7-16 RECONEIXEME
NT 100% 
RETRIBUCIONS 
IT 

FINALITZACIÓ IT COMPLEMENT 100% AMB DATA 01/07/2016 MMCC   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18-7-16 RECONEIXEME
NT 100% 
RETRIBUCIONS 
IT 

FINALITZACIÓ IT COMPLEMENT 100% AMB DATA 27/06/2016 CHM   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18-7-16 RECONEIXEME
NT 100% 
RETRIBUCIONS 
IT 

FINALITZACIÓ IT COMPLEMENT 100% AMB DATA 06/07/2016 JNG   
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DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18-7-16 RECONEIXEME
NT 100% 
RETRIBUCIONS 
IT 

FINALITZACIÓ IT COMPLEMENT 100% AMB DATA 04/07/2016 SST   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18-7-16 RECONEIXEME
NT 100% 
RETRIBUCIONS 
IT 

INICI IT COMPLEMENT 100% AMB DATA 12/07/2016 ASB   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18-7-16 NOMENAMENT 
FUNCIONARI 
INTERÍ 

NOMENAMENT INTERÍ PER ACUMULACIÓ DE TASQUES DEL 18/07/2016 FINS AL 
17/11/2016 

AMAO   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18-7-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER L'OBLIGACIÓ EN CONCEPTE DE 
RECUPERACIÓ INTEGRE DE LA PAGA EXTRAORDINÀRIA DEL TREBALLADOR 
DIFUNT AGJ. PROPOSAR EL PAGAMENT A LA SEVA HEREVA UNIVERSAL 

CONSELLER 
D'ECONOMIA 
I HISENDA 

  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18-7-16 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

CONVOCAR COBERTURA TEMPORAL, EN RÈGIM DE COMISSIÓ DE SERVEIS DE 
CARÀCTER VOLUNTARI, DEL LLOC DE TREBALL DE CAP DE SERVEI TÈCNIC 
DEL SERVEI DE RESIDUS DEL DEPT. DE MEDI AMBIENT 

VARIS   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19-7-16 PERMÍS 
PATERNITAT 

INICI PRESTACIÓ PER PATERNITAT 06/07/2016 I DATA FINALITZACIÓ 20/07/2016 BGC   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19-7-16 REDUCCIÓ 
JORNADA 
LABORAL 

CONCEDIR LA REDUCCIÓ D'UNA HORA DE LA SEVA JORNADA LABORAL, AMB 
EFECTES 21/07/2016 

BGC   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20-7-16 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

CONCEDIR, AUTORITZAR, DISPOSAR, I RECONEIXER L'OBLIGACIÓ DE LA 
BESTRETA 

AFMC   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21-7-16 PERMÍS 
PATERNITAT 

FINALITZACIÓ PERMÍS PER PATERNITAT AMB DATA 29/07/2016 FSC   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21-7-16 RECONEIXEME
NT DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TEMPS DE SERVEI A EFECTES DE CÒMPUT DE TRIENNIS CBF   
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DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21-7-16 ALTRES ABONAR AMB EFECTES 01/08/2016 L'IMPORT CORRESPONENT A 4 TRIENNIS FCPT   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21-7-16 REDUCCIÓ 
JORNADA 
LABORAL 

CONCEDIR LA REDUCCIÓ D'UN 10% DE LA SEVA JORNADA, A PARTIR 
30/07/2016 

IAR   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22-7-16 INICIAR 
EXPEDIENT 

D'INICI D'EXPEDIENT PER A SIGNAR CONVENI COL·LABORACIÓ ENTRE EBAP I 
EL CIM, EN RELACIÓ AMB ELS PLANS DE FORMACIÓ DEL PERSONAL AL 
SERVEI DE L'ADM. LOCAL DE LES IB PER A L'ANY 2016 

INTERVENCI
Ó GENERAL 
DEL CIM 

  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22-7-16 RETENCIONS 
DE NÒMINES 

RETENCIONS JUDICIALS I ADMTVES. APLICADES AL PERSONAL DEL CIM DINS 
DE LA NÒMINA DEL MES DE JULIOL 2016 

VARIS   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22-7-16 APROVACIÓ 
NÒMINA 

APROVACIÓ NÒMINA MES DE JULIOL 2016 CONSELLER 
D'ECONOMIA 
I HISENDA 

  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25-7-16 NOMENAMENT 
FUNCIONARI 
INTERÍ 

NOMENAMENT INTERÍ PER ACUMULACIÓ DE TASQUES FINS DIA 24/10/2016 MFRN   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26-7-16 PRORROGA 
INTERINITAT 

PRORROGAR LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN RÈGIM D'INTERINITAT DE LA 
SRA. MSZP, A PARTIR DEL 05/08/2016 FINS AL 04/11/2016 

MSZP   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26-7-16 ALTRES RECONÈIXER EL DRET A PERCEBRE L'AJUDA PER ESCOLARITAT 
CORRESPONENT AL SEUS FILLS, AMB EFECTES DE DIA 25/07/2016 

VDG   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26-7-16 ALTRES RECONÈIXER EL DRET A PERCEBRE L'AJUDA PER ESCOLARITAT, 
CORRESPONENT A LES SEVES FILLES, AMB EFECTES DE DIA 25/07/2016 

MFRN   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26-7-16 REDUCCIÓ 
JORNADA 
LABORAL 

CONCEDIR LA REDUCCIÓ D'UN 10% DE LA SEVA JORNADA DIARIA A PARTIR 
DEL DIA 25/07/2016 

MFRN   
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DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26-7-16 CESSAMENT EN 
LLOC DE 
TREBALL 

CESSAMENT EN LLOC DE TREBALL PER RENÚNCIA/BAIXA VOLUNTÀRIA EN 
DATA 31/07/2016 

JFG   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26-7-16 CESSAMENT EN 
LLOC DE 
TREBALL 

CESSAMENT EN LLOC DE TREBALL PER RENÚNCIA/BAIXA VOLUNTÀRIA EN 
DATA 31/08/2016 

AVNG   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26-7-16 CESSAMENT EN 
LLOC DE 
TREBALL 

CESSAMENT EN LLOC DE TREBALL PER RENÚNCIA/BAIXA VOLUNTÀRIA EN 
DATA 31/07/2016 

GAG   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27-7-16 CONCESSIÓ 
LLICÈNCIA 

CONCESSIÓ DE PERMÍS NO RETRIBUÍT DEL 01/08/2016 AL 30/09/2016 MAAA   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27-7-16 CONCESSIÓ 
LLICÈNCIA 

CONCESSIÓ DE PERMÍS NO RETRIBUÏT DEL 03/06/2016 AL 02/09/2016 PCP   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27-7-16 ABONAR 
HORES 
EXTRAORDINÀR
IES 

INCLOURE EN NÒMINA LES HORES EXTRAORDINÀRIES REALITZADES PER 
PERSONAL DEL DEPT. PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PRESIDÈNCIA. 

VARIS   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27-7-16 ALTRES RECONÈIXER EL DRET A PERCEBRE L'AJUDA PER ESCOLARITAT, 
CORRESPONENT AL SEU FILL, AMB EFECTES DEL DIA 1 D'AGOST DE 2016 

FSC   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27-7-16 ALTRES CONCEDIR LA FLEXIBILITZACIÓ HORÀRIA SOL·LICITADA, AMB EFECTES DE 
DATA 22 DE JUNY DE 2016 

CRV   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27-7-16 ALTRES CONCEDIR LA FLEXIBILITZACIÓ HORÀRIA SOL·LICITADA, AMB EFECTES DE 
DATA 07/07/2016 

MOC   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27-7-16 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

PRÒRROGA DE LA COMISSIÓ DE SERVEIS ATORGADA PER RESOLUCIÓ  DE 
DIA 15/09/2015. DURACIÓ D'UN ANY, DEL 28/09/2016 AL 27/09/2017 

JPRB   
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DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28-7-16 NOMENAMENT 
FUNCIONARI 
INTERÍ 

NOMENAMENT INTERI PER AL'EXECUCIÓ DE PROGRAMA TEMPORAL, DEL 
03/08/2016 FINS AL 02/08/2018 

MMPC   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28-7-16 NOMENAMENT 
FUNCIONARI 
INTERÍ 

NOMENAMENT INTERÍ PER ACUMULACIÓ DE TASQUES DEL DIA 03/08/2016 
FINS DIA 2 DE NOVEMBRE DE 2016. 

MPB   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28-7-16 CONCESSIÓ 
LLICÈNCIA 

CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA PER MATERNITAT. DEL 11/07/2016 AL 30/10/2016 YYMM   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28-7-16 CONCESSIÓ 
LLICÈNCIA 

AMPLIACIÓ DE LLICÈNCIA PER MATERNITAT PER FILL/A ANTERIOR MAJOR DE 
DOS ANYS I MENOR DE QUATRE. DEL 31/10/2016 AL 06/11/2016 

YYMM   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28-7-16 CONCESSIÓ 
LLICÈNCIA 

CONCESSIÓ PERMÍS PER LACTÀNCIA, DEL 07/11/2016 AL 06/12/2016 YYMM   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28-7-16 ALTRES RECONÈIXER EL DRET A PERCEBRE L'AJUDA PER ESCOLARITAT, 
CORRESPONENT A LA SEVA FILLA, AMB EFECTES DE DIA 01/08/2016 

YYMM   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28-7-16 ABONAR 
HORES 
EXTRAORDINÀR
IES 

INCLOURE EN LA NÒMINA LES HORES EXTRAORDINÀRIES REALITZADES PER 
PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI DE TURISME. º 

VARIS   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29-7-16 CONTRACTACI
Ó PERSONAL 
LABORAL 

CONTRACTE EN REGIM LABORAL D'UN TREBALLADOR ADSCRIT AL SERVEI DE 
MEDI AMBIENT. CONTRACTE DE RELLEU A TEMPS PARCIAL DEL 75% DE LA 
JORNADA, AMB EFECTES 01/08/2016 

JPM   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29-7-16 NOMENAMENT 
FUNCIONARI 
INTERÍ 

NOMENAMENT INTERÍ DE SUBSTITUCIÓ DEL 08/08/2016.  JMCT   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

2-8-16 DEIXAR SENSE 
EFECTE 

DEIXAR SENSE EFECTE RESOLUCIÓ  DE 28/07/2016 DE NOMENAMENT DE 
PRESA D POSSESSIÓ DE LA SRA. MMPC 

MMPC   
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DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

3-8-16 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

CONCEDIR AL SR. JVS UNA BESTRETA, AUTORITZAR LA DESPESA DE LA 
CONCESSIÓ, I PROPOSAR L'ORDENACIÓ DEL PAGAMENT AL CONSELLER 
D'ECONOMIA I HISENDA 

JVS   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

3-8-16 RECONEIXEME
NT DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI AMB EFECTES 01/08/2016 JMGC   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

3-8-16 RECONEIXEME
NT DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI AMB EFECTES 01/08/2016 PRR   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

3-8-16 RECONEIXEME
NT DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI AMB EFECTES 01/08/2016 CMAM   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

3-8-16 RECONEIXEME
NT DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI AMB EFECTES 01/08/2016 AGR   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

3-8-16 RECONEIXEME
NT DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI AMB EFECTES 01/08/2016 MJEG   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

3-8-16 RECONEIXEME
NT DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI AMB EFECTES 01/08/2016 JMLR   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

3-8-16 RECONEIXEME
NT DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI AMB EFECTES 01/08/2016 JCV   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

3-8-16 RECONEIXEME
NT DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI AMB DATA EFECTES 01/08/2016 CJGL   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

3-8-16 RECONEIXEME
NT DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI AMB DATA EFECTES 01/08/2016 MEMF   



 264 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

3-8-16 RECONEIXEME
NT DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI AMB DATA EFECTES 01/08/2016 MCVS   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

3-8-16 RECONEIXEME
NT DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI AMB DATA EFECTES 01/08/2016 FBA   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

3-8-16 RECONEIXEME
NT DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI AMB DATA EFECTES 01/08/2016 CSG   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

3-8-16 RECONEIXEME
NT DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI AMB DATA EFECTES 01/08/2016 RPM   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

3-8-16 RECONEIXEME
NT DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI AMB DATA EFECTES 01/08/2016 MCP   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

3-8-16 RECONEIXEME
NT DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI AMB DATA EFECTES 01/08/2016 GTA   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

3-8-16 RECONEIXEME
NT DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI AMB DATA EFECTES 03/08/2016 JCRM   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

3-8-16 RECONEIXEME
NT DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI AMB DATA EFECTES 01/08/2016 MGJ   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

3-8-16 RECONEIXEME
NT DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI AMB DATA EFECTES 01/08/2016 MPS   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

3-8-16 RECONEIXEME
NT DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI AMB DATA EFECTES 01/08/2016 JQN   
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DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

3-8-16 RECONEIXEME
NT DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI AMB DATA EFECTES 01/08/2016 MMM   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

3-8-16 ALTRES ATORGAR UN COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT  MES DE JULIOL 2016 PRB   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

3-8-16 ALTRES ATORGAR UN COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT MES DE JULIOL 2016  EMF   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

3-8-16 ALTRES ATORGAR UN COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT PER DEDICACIÓ 
EXTRAORDINÀRIA A PERSONAL AL SERVEI DEL DEPT. DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTURES 

VARIS   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

4-8-16 ALTRES ATORGAR COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT PER L'ACTIVITAT I DEDICACIÓ 
EXTRAORDINÀRIA A PERSONAL DEL DEPT. DESENVOLUPAMENT LOCAL - DI 
EMERGÈNCIES 

FGF   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

4-8-16 ALTRES CONCESSIÓ COMPLEMENT PRODUCTIVITAT ALS TÈCNICS DEL SERVEI DE 
BOMBERS PER LA REALITZACIÓ DE GUÀRDIES DE LOCALITZACIÓ 

FMP   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

4-8-16 ALTRES CONCESSIÓ DE COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT A DISTINTS 
TREBALLADORS DEL SERVEI DE BOMBERS 

VARIS   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

4-8-16 ALTRES CONCESSIÓ COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT A DISTINTS TREBALLADORS 
DEL SERVEI DE BOMBERS 

VARIS   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

4-8-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIONS DERIVADES FRA. 000016070148_00 DE 01/07/2016, 
A FAVOR DE ASISA, DEL CONTRACTE RELATIU A L'ASSEGURANÇA 
D'ASSISTÈNCIA SANITÀRIA DEL CIM 

ASISA  27761,92 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

4-8-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIÓ EN CONCEPTE DE SERVEI DE PREVENCIÓ DE RISCS 
LABORALS DEL PERÍODE D'ABRIL I MAIG 2016.  

PREVIS 
GESTIÓN DE 
RIESGOS, 
SLU 

10363,45 
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DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

5-8-16 ALTRES CONCESSIÓ COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT MES DE JUNY 2016 JFV   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

5-8-16 ALTRES RESOLUCIÓ DE CITACIÓ A TERMINI A LES PERSONES INTERESSADES EL 
RECURS INTERPOSAT EL SINDICAT CGT CONTRA EL CIM 

CCOO, UGT I 
CSIF 

  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

5-8-16 ALTRES DENEGACIÓ DEL DRET AL 100% DE LES RETRIBUCIONS EN SITUACIÓ D'IT PER 
HAVER PRESENTAT ELS JUSTIFICANTS FORA TERMINI ESTABLERT 

PMR   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

5-8-16 RECONEIXEME
NT 100% 
RETRIBUCIONS 
IT 

FINALITZACIÓ IT COMPLEMENT 100% AMB DATA 05/07/2016 PER MILLORIA FTP   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

5-8-16 RECONEIXEME
NT 100% 
RETRIBUCIONS 
IT 

FINALITZACIÓ IT COMPLEMENT 100% AMB DATA 27/06/2016 PER MILLORIA JJPA   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

5-8-16 RECONEIXEME
NT 100% 
RETRIBUCIONS 
IT 

FINALITZACIÓ IT COMPLEMENT 100% AMB DATA 01/08/2016 PER MILLORIA ASB   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

5-8-16 RECONEIXEME
NT 100% 
RETRIBUCIONS 
IT 

FINALITZACIÓ IT COMPLEMENT 100% AMB DATA10/07/2016 YYMM   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

5-8-16 RECONEIXEME
NT 100% 
RETRIBUCIONS 
IT 

FINALITZACIÓ IT COMPLEMENT 100% AMB DATA 12/07/2016 ARSE   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

5-8-16 RECONEIXEME
NT 100% 
RETRIBUCIONS 
IT 

FINALITZACIÓ IT COMPLEMENT 100% AMB DATA 18/07/2016 FSC   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

5-8-16 RECONEIXEME
NT 100% 
RETRIBUCIONS 
IT 

FINALITZACIÓ IT COMPLEMENT 100% AMB DATA 20/07/2016 MSRH   
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DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

5-8-16 RECONEIXEME
NT 100% 
RETRIBUCIONS 
IT 

FINALITZACIÓ IT COMPLEMENT 100% AMB DATA 18/07/2016 IPC   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

5-8-16 RECONEIXEME
NT 100% 
RETRIBUCIONS 
IT 

FINALITZACIÓ IT COMPLEMENT 100% AMB DATA 02/08/2016 APL   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

5-8-16 RECONEIXEME
NT 100% 
RETRIBUCIONS 
IT 

INICI IT COMPLEMENT 100% AMB DATA 06/07/2016 I FINALITZACIÓ EN DATA 
07/07/2016 

MMF   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

5-7-16 RECONEIXEME
NT 100% 
RETRIBUCIONS 
IT 

INICI IT COMPLEMENT 100% AMB DATA 25/07/2016 I FINALITZACIÓ EN DATA 
27/07/2016 

GVA   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

5-8-16 RECONEIXEME
NT 100% 
RETRIBUCIONS 
IT 

INICI IT COMPLEMENT 100% AMB DATA 13/07/2016 GMC   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

5-8-16 RECONEIXEME
NT 100% 
RETRIBUCIONS 
IT 

INICI IT COMPLEMENT 100 % AMB DATA 18/07/2016 I FINALITZACIÓ EN DATA 
21/07/2016 

ACR   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

5-8-16 RECONEIXEME
NT 100% 
RETRIBUCIONS 
IT 

INICI IT COMPLEMENT 100 % AMB DATA 18/07/2016 I FINALITZACIÓ EN DATA 
25/07/2016 

FHV   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

5-8-16 RECONEIXEME
NT 100% 
RETRIBUCIONS 
IT 

INICI IT COMPLEMENT 100 % AMB DATA 27/07/2016 JBV   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

5-8-16 RECONEIXEME
NT 100% 
RETRIBUCIONS 
IT 

INICI IT COMPLEMENT 100% AMB DATA 24/07/2016 AGV   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

5-8-16 RECONEIXEME
NT 100% 
RETRIBUCIONS 
IT 

INICI IT COMPLEMENT 100 % AMB DATA 29/07/2016 CMSP   
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DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

5-8-16 RECONEIXEME
NT 100% 
RETRIBUCIONS 
IT 

INICI IT COMPLEMENT 100% AMB DATA 28/07/2016 NBA   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

5-8-16 RECONEIXEME
NT 100% 
RETRIBUCIONS 
IT 

INICI IT COMPLEMENT 100 % AMB DATA  29/07/2016 MESM   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

5-8-16 RECONEIXEME
NT 100% 
RETRIBUCIONS 
IT 

INICI IT COMPLEMENT 100% AMB  DATA 27/06/2016 I FINALITZACIÓ AMB DATA 
05/07/2016 

PTD   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

9-8-16 RETENCIONS 
DE NÒMINES 

RETENCIONS SINDICALS PRACTICADES CORRESPONENTS AL MES DE JULIOL 
2016 

VARIS   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10-8-16 REMETRE 
EXPEDIENT 

TRASLLADAR A L'INSS EXPEDIENT DE BAIXES PER IT DE LA SRA. DCN. DCN   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18-7-16 INICIAR 
EXPEDIENT 

INICI PROCEDIMENT ADMTIU. DE R.C. PATRIMONIAL INCOAT PEL SR. POV, EN 
NOM D'ARCA.  

ARCA   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19-7-16 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMEN
T 

AUTORITZAR DESPLAÇAMENT PER ASSISTIR A LA 7a JORNADA PRESENCIAL 
DEL "MASTER EN CONTRATACIÓ PUBLICA LOCAL" A MADRID, EL DIA 09/09/2016 

JAB   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19-7-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

APROVAR, AUTORITZAR I DISPOSAR LA DESPESA PER CONTRACTAR 
L'ADQUISICIÓ DE L'AMPLIACIÓ DE 6 SERVIDORS DE LA PLATAFORMA DE 
VIRTUALITZACIÓ DEL SERVEI D'INFORMATICA I TELECOMUNICACIONS 

HEWLETT 
PACKARD 
SERVICIOS 
ESPAÑA 

9840,5 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19-7-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

APROVAR, AUTORITZAR I DISPOSAR LA CONTRACTACIÓ PER ADQUIRIR UN 
VEHICLE PER LA SECCIÓ D'ARTESANIA DE LA DI TURISME, PROMOCIÓ 
ECONÒMICA I ARTESANIA, DEL DEPT. D'ECONOMIA I HISENDA 

DG 
RACIONALIT
ZACIÓ I 
CENTRALITZ
ACIÓ DE LA 
SUBSECRET
ARIA DEL 
MINISTERI 
D'HISENDA I 
ADMINISTRA
CIONS 
PUBLIQUES I 
A L'EMPRESA 
RENAULT 
ESPAÑA 

14778,58 
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DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

APROVAR LA 6a CERTIFICACIÓ D'OBRA DEL MES D'ABRIL DEL 2016 PEL 
UBICAR UN CPD I RECONÈIXER  D'OBLIGACIÓ A FAVOR DE UTE IECISA-FCC 

UTE IECISA-
FCC/CPD 

25511,07 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXER L'OBLIGACIÓ A FAVOR DE VISABREN SERVICIOS GENERALES, 
RELATIU AL SERVEI DE VIGILÀNCIA I SEGURETAT DELS EDIFICIS I 
INSTAL·LACIONS DEL CIM (RAIXA, ABRIL I MAIG) 

VISABREN 
SERVICIOS 
GENERALES 

8757,56 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIÓ  RELATIVA A DESPESES DEL SERVEI DE VIGILÀNCIA 
DEL LLAR DE LA INFÀNCIA, LLAR DE LA JOVENTUT, CASETA DE PEONS I 
EDIFICI KREKOVIC, MESOS DE MAIG I JUNY 2016 

SALZILLO 
SEGURIDAD, 
SA 

10903,73 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20-7-16 ARXIU 
EXPEDIENT 

DECLARAR EL DESISTIMENT EN LA SOL·LICITUD D'ADQUISICIÓ DE LA FINCA Nº 
139 DE CAMPANET I ARXIVAR L'EXPEDIENT 

FRS   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIÓ RELATIVES A DESPESES DEL SERVEI DE VIGILÀNCIA 
CORRESPONENT A LA FINCA RAIXA, MESOS DE MAIG I JUNY 2016 

SALZILLO 
SEGURIDAD, 
SA 

9384,46 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20-7-16 DEIXAR SENSE 
EFECTE 

DEIXAR SENSE EFECTE LA RESOLUCIÓ DE 23/11/2015, D'INICI D'EXPEDIENT 
PER MODIFICAR CONTRACTE RELATIU AL SERVEI DE TELECOMUNICACIONS 
CORPORATIU DEL CIM. LOT 1, XARXA MULTISERVEIS DE COMUNICACIONS 

CABLEEURO
PA, SAU 
(ACTUALMEN
T VODAFONE 
ONO, SA) 

  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20-7-16 DEIXAR SENSE 
EFECTE 

DEIXAR SENSE EFECTE RESOLUCIÓ DE 30/05/2016 D'APROVACIÓ 
D'ADQUISICIÓ DE 3 ESCÀNERS PEL SERVEI DE TRESORERIA DEL DEPT. 
ECONOMIA I HISENDA DEL CIM.  

SERVEI DE 
TRESORERIA 

  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20-7-16 DEIXAR SENSE 
EFECTE 

DEIXAR SENSE EFECTE LA RESOLUCIÓ DE 08/06/2016 D'APROVACIÓ 
D'ADQUISICIÓ DE 10 IMPRESSORES PER ALS DIFERENTS DEPT. DEL CIM. 

VARIS   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21-7-16 INICIAR 
EXPEDIENT 

INICIAR L'EXP. PER LA SIGNATURA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
EL CIM I L'AJ. SANTANYÍ  PER A LA CESSIÓ D'ÚS D'IMMOBLE PER A LA 
CONSTRUCCIÓ D'UN PARC DE BOMBERS A LA ZONA DE MIGJORN 

AJUNTAMEN
T DE 
SANTANYI 

  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21-7-16 ALTRES RESOLUCIÓ D'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE 
COMBUSTIBLE D'AUTOMOCIÓ PER ALS VEHICLES I MAQUINÀRIA (LOTS 4, 5 I 6), 
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT 

SOLRED, 
RESTA 
D'EMPRESES 
LICITADORE
S, 
RESPONSAB
LE DEL 
CONTRACTE 
I A 
INTERVENCI

643225 
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Ó GENERAL 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28-7-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

D'ADJUDICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ MENOR DEL "SERVEI DE RE-DISSENY 
DEL WEB CORPORATIU DEL CIM I DELS WEBS TELEMÀTICS ASSOCIATS".  

BONDA, CB I  
INTERVENCI
Ó GENERAL 

20188,85 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXER OBLIGACIÓ RELATIVA A DESPESES DEL SERVEI DE NETEJA DE 
FEBRER DE L'EDIFICI DE LA ITV, CORRESPONENT A L'ANY 2016. I PROPOSAR 
AL CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA EL SEU PAGAMENT 

KLUH 
LINAER, S.L. 

883,78 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIÓ RELATIVA A DESPESES DEL SERVEI DE NETEJA DE 
GENER/2016 DE L'EDIFICI DE LA ITV 

KLUH 
LINAER, SL 

820,5 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIÓ RELATIVA A DESPESES DEL SERVEI DE VIGILÀNCIA 
CORRESPONENT A VARIS EDIFICIS DEL CIM DURANT EL MES DE JUNY 2016 

SALZILLO 
SEGURIDAD, 
SA 

29925,72 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29-7-16 ALTRES DE CADUCITAT D'EXPEDIENT D'ALTERACIÓ DE LA QUALIFICACIÓ JURÍDICA  I 
DE DECLARACIÓ COM A PARCEL·LA SOBRANT D'UN TERRENY EXPROPIAT 
COMA FINCA 43 DE LLUBÍ AMB MOTIU DE LES OBRES "ACCÉS A MURO" 

LES PARTS 
INTERESSAD
ES 

  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

1-8-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIÓ CORRESPONENT AL MANTENIMENT D'ASCENSORS 
DE LA MISERICÒRDIA, D'ABRIL, MAIG I JUNY 2016 

SCHINDLER, 
SA. 

897,92 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

2-8-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER OBLIGACIÓ DERIVADA DE FRES. 
Q/2016/1231 RELATIVA A DESPESES DE SERVEIS TECNICS, EXERCICI 2016 

VARIS 2975,67 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

3-8-16 ALTRES REBUTJAR FRA.395207086 PER IMPORT DE 81,07 ¤, PER SER L'IMPORT 
INCORRECTE 

HUMICLIMA 
EST, SA 

  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

3-8-16 ALTRES REBUTJAR FRA. 395207087 PER IMPORT DE 774,79¤ AMB MOTIU D'IMPORT 
INCORRECTE 

HUMICLIMA 
EST SA 
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DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

3-8-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER OBLIGACIÓ DERIVADA DE FRES. 
Q/2016/1501 RELATIVA A DESPESES DE DESPLAÇAMENT DE L'OFICINA 
JURÍDICA, EXERCICI 2016 

VARIS 44,96 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

3-8-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER OBLIGACIÓ DERIVADA RELACIÓ FRES. 
Q/2016/1500 RELATIVA A DESPESES D'ALLOTJAMENT DE L'OFICINA JURÍDICA 

VARIS 266,68 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

3-8-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER OBLIGACIÓ DERIVADA DE FRES. 
Q/2016/1390 RELATIVA A DESPESES DE MEDI AMBIENT, EXERCICI 2016 

VARIS 1049,16 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

3-8-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER OBLIGACIÓ DERIVADA RELACIÓ FRES 
Q/2016/1440 RELATIVA A DESPESES DE SERVEIS TÈCNICS 

VARIS 2242,07 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

3-8-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER OBLIGACIONS DERIVADES RELACIÓ 
FRES Q/2016/1457 RELATIVA A DESPESES DE SERVEIS TÈCNICS, EXERCICI 
2016 

VARIS 4032,79 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

4-8-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

APROVAR CONTRACTACIÓ MENOR, AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER 
OBLIGACIÓ DERIVADA FRES. Q/2016/1432 RELATIVA A DESPESES DE SERVEIS 
GENERALS DE LA MISERICÒRDIA, EXERCICI 2016 

VARIS 1478,63 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

4-8-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

APROVAR LA CONTRACTACIÓ MENOR, AUTORITZAR, DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIÓ DERIVADA FRES. Q/2016/1349 RELATIVA A 
DESPESES DE SERVEIS GENERALS DE LA MISERICÒRDIA 

VARIS 383,22 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

5-8-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER OBLIGACIÓ DERIVADA FRES. 
Q/2016/1499 RELATIVA A DESPESES DE DESPLAÇAMENT DE SERVEIS 
GENERALS, EXERCICI 2016 

VARIS 132,15 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

5-8-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

APROVAR, AUTORITZAR, ADJUDICAR I DISPOSAR UNA DESPESA PER A LA 
CONTRACTACIÓ DE LLOGUER DE 4 PLACES D'APARCAMENT AL PARKING DE 
VIA ROMA PEL DEPT. MODERNITZACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA DE JULIOL A 
DESEMBRE 2016 

SOCIETAT 
MUNICIPAL 
D'APARCAME
NTS DE 
PALMA, SA 

2946,98 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

8-8-16 ALTRES DECLARACIÓ DE DESISTIMENT EN LA SOL·LICITUD D'ADQUISICIÓ D'UN TRAM 
DE CTRA. CONFRONTANT AMB LA PARCEL·LA 127 DEL POLÍGON 14 DE CALVIA. 
I ARXIVAR L'EXPEDIENT. 

AMBF   
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DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

9-8-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIÓ RELATIVA AL SERVEI D'AUXILIARS DE VIGILÀNCIA I 
SEGURETAT DELS EDIFICIS I INSTAL·LACIONS DEL CIM DEL MES DE JUNY 
2016. I PROPOSAR EL SEU PAGAMENT AL CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA 

VISABREN 
SERVICIOS 
GENERALES 
SL. 

10731,59 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

9-8-16 ALTRES CLASSIFICACIÓ DE PROPOSICIONS I REQUERIMENTS DE DOCUMENTACIÓ DEL 
CONTRACTE DE SERVEI DE MANTENIMENT I ACTUALITZACIÓ DEL PROGRAMA 
DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DEL CIM.  

ELS 
LICITADORS 

  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

9-8-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER OBLIGACIONS DERIVADES DE 
RELACIÓ FRES. Q/2016/1439 RELATIVA A DESPESES DE SERVEIS TÈCNICS 
D'OBRES,  

VARIS 462,27 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

9-8-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIÓ  RELATIVA A DESPESES DEL SERVEI DE NETEJA DE 
MARÇ DE VARIS EDIFICIS DEL CIM. 

KLUH LINAER 2581,89 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

9-8-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIÓ RELATIVA A LA FACTURACIÓ DEL SERVEIS DE 
CORREUS DEL MES DE MAIG  2016 

S.E. 
CORREOS Y 
TELEGRAFO
S,S.A. 

331,16 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

9-8-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIÓ RELATIVA A DESPESES DEL SERVEIS DE 
MANTENIMENT DE L'ASCENSOR DE PALAU REIAL CORRESPONENT AL MESOS 
D'ABRIL, MAIG I JUNY DE 2016  

SCHINDLER, 
S.A. 

155,65 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10-8-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIÓ  DE CONTRACTACIÓ DE LLOGUER AMB OPCIÓ DE 
COMPRA D'UNA FOTOCOPIADORA ALS SERVEIS GENERALS DE LA 
MISERICÒRDIA, MES DE JUNY 2016 

CANON 
ESPAÑA, SA 

166,58 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10-8-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

APROVAR CONTRACTACIÓ MENOR, AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER 
OBLIGACIONS DERIVADES DE FRES. 1/2016/1511 RELATIVA A DESPESES DE 
SERVEIS GENERALS DE LA MISERICÒRDIA.  

VARIS 469,13 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10-8-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

APROVAR CONTRACTACIÓ MENOR, AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER 
OBLIGACIÓ DERIVADA DE FRES. Q/2016/1485 RELATIVA A DESPESES DE 
SERVEIS GENERALS DE LA MISERICÒRIDA.  

VARIS 159,64 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10-8-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

APROVAR CONTRACTACIÓ MENOR, AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER 
OBLIGACIÓ DERIVADA DE FRES. Q/2016/1433 RELATIVA A DESPESES DE 
SERVEIS GENERALES DE LA MISERICÒRDIA.  

VARIS 648,73 
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DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10-8-16 ALTRES REBUTJAR FRA. NÚM. B 002166 PER IMPORT DE 1.301,23¤, ENTRE ALTRES, 
"SERVEI DE NETEJA PARC BOMBERS MANACOR" 

KLUH LINAER 
ESPAÑA 

  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10-8-16 ALTRES REBUTJAR FRA. NUM. B002160 PER IMPORT 1301,23¤, ENTRE ALTRES, "SERVEI 
DE NETEJA PARC BOMBERS DE CALVIA" 

KLUH LINAER 
ESPAÑA 

  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11-8-16 ALTRES REBUTJAR FRA.  NÚM.6561 PER IMPORT DE 279,68¤,  "HPM400X- TONERCLASS 
CF280X 

TONERCLAS
S, S.L. 

  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11-8-16 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

DESESTIMAR LA SOL·LICITUD DE LA SECCIÓ SINDICAL STEI AL CIM REFERENT 
A FUNCIONS D'UNA TREBALLADORA 

STEI   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11-8-16 RECONEIXEME
NT DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI AMB EFECTES ECONÒMICS DE DATA 01/06/2016 ACZ   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11-8-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIÓ DERIVADA DE FACTURES RELATIVES A DESPESES 
DE LLOGUER DE DUES FOTOCOPIADORES DE LA DI DE FUNCIÓ PÚBLICA, 
D'ABRIL I MAIG DE 2016 

CANON 
ESPAÑA, SA 

424,46 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12-8-16 ALTRES DE SUSPENSIÓ DEL PUNT 3 DE LA INSTRUCCIÓ IT2/16, RELATIVA A L'ÚS DELS 
VESTUARIS DEL VELÒDROM PALMA ARENA.  

VARIS   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12-8-16 CESSAMENT EN 
LLOC DE 
TREBALL 

DE FIN DEL NOMENAMENT PER CAUSES ESTABLERTES ART. 10.3, LLEI 7/2007 JMR   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12-8-16 NOMENAMENT 
FUNCIONARI 
INTERÍ 

NOMENAMENT INTERÍ PER ACUMULACIÓ DE TASQUES DES DEL DIA 18/08/2016 
FINS DIA 17/02/2017 

EAL   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12-8-16 NOMENAMENT 
FUNCIONARI 
INTERÍ 

NOMENAMENT INTERÍ PER ACUMULACIÓ DE TASQUES DE DIA 16/08/2016 FINS 
DIA 14/02/2017 

CVF   
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DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12-8-16 NOMENAMENT 
FUNCIONARI 
INTERÍ 

NOMENAMENT INTERÍ PER SUBSTITUIR LA SRA. MC.  MRGC   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12-8-16 RECONEIXEME
NT 100% 
RETRIBUCIONS 
IT 

INICI IT 100%, A PARTIR DEL 24/07/2016 FCL   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23-8-16 ALTRES INCLOURE EN EL PLA DE FORMACIÓ CONTINUADA DEL CIM, PER A L'ANY 2016, 
VARIES ACTIVITATS FORMATIVES 

VARIS   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23-8-16 RECONEIXEME
NT 100% 
RETRIBUCIONS 
IT 

INICI IT COMPLEMENT 100% AMB DATA 12/08/2016 CVL   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23-8-16 ALTRES RECONÈIXER EL DRET A PERCEBRE L'AJUDA PER ESCOLARITAT DEL SEUS 
FILLS, AMB EFECTES 16/08/2016 

EAL   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23-8-16 ALTRES RECONÈIXER EL DRET A PERCEBRE L'AJUDA PER ESCOLARITAT DE LA SEVA 
FILLA, AMB EFECTES 24/08/2016 

MHL   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23-8-16 NOMENAMENT 
FUNCIONARI 
INTERÍ 

NOMENAMENT INTERÍ PER A L'EXECUCIÓ DEL PROGRAMA MILLORA DE LA 
GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA DE L'ÀREA DE RH.  DEL DIA 01/09/2016 AL 
31/08/2018 
 

CCA   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23-8-16 RECONEIXEME
NT 100% 
RETRIBUCIONS 
IT 

INICI IT COMPLEMENT 100%  AMB DATA 19/07/2016 I FINALITZACIÓ 16/08/2016 CPMP   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23-8-16 RECONEIXEME
NT 100% 
RETRIBUCIONS 
IT 

INICI IT COMPLEMENT 100% AMB DATA 17/08/2016 JSRS   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23-8-16 REDUCCIÓ 
JORNADA 
LABORAL 

CONCEDIR LA REDUCCIÓ D'UN 50% DE LA SEVA JORNADA LABORAL PER 
ATENDRE A UN FAMILIAR DE PRIMER GRAU DE PARENTESC A PARTIR DEL 
29/08/2016 

BMDR   
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DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23-8-16 REDUCCIÓ 
JORNADA 
LABORAL 

CONCEDIR LA REDUCCIÓ D'UNA HORA I 42 MINUTS DE LA SEVA JORNADA, A 
PARTIR DEL 16/08/2016 

EAL   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23-8-16 ACCEPTAR 
RENÚNCIA / 
NOMENAMENT 

ACCEPTAR LA RENÚNCIA A LA REDUCCIÓ DE JORANDA PER TENIR CURA DEL 
SEU FILL, AMB EFECTES 01/09/2016 

SFB   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23-8-16 ALTRES RECONÈIXER EL DRET D'AJUDA PER ESCOLARITAT CORRESPONENT AL SEU 
FILL, AMB EFECTES DE DIA 16/08/2016 

CVF   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23-8-16 RECONEIXEME
NT 100% 
RETRIBUCIONS 
IT 

INICI IT COMPLEMENT 100% AMB DATA 10/08/2016 MOC   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23-8-16 ALTRES CONCEDIR LA FLEXIBILITAT HORÀRIA SOL·LICITADA, AMB EFECTES DE 
02/08/2016 

PAC   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23-8-16 ALTRES CONCEDIR LA FLEXIBILITAT HORÀRIA SOL·LICITADA, AMB EFECTES DE DATA 
01/08/2016 

JDC   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23-8-16 PERMÍS 
PATERNITAT 

INICI PERMÍS MATERNITAT A FAVOR DE L'ALTRE PROGENITOR, DEL 01/10/2016 
AL 13/11/2016 

FSC   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23-8-16 ALTRES INCLOURE EN NÒMINA LES HORES EXTRAORDINÀRIES INDICADES VARIS   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23-8-16 ALTRES RECONÈIXER EL DRET A PERCEBRE L'AJUDA PER ESCOLARITAT 
CORRESPONENT AL SEU FILL, AMB EFECTES 08/08/2016 

JMCT   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23-8-16 NOMENAMENT 
FUNCIONARI 
INTERÍ 

NOMENAMENT INTERÍ PER ACUMULACIÓ DE TASQUES, DEL DIA 24/08/2016 A 
DIA 13/11/2016 

MHL   
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DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23-8-16 REDUCCIÓ 
JORNADA 
LABORAL 

CONCEDIR LA REDUCCIÓ DE JORNADA DE TRES HORES EN TORN DE 
TREBALL DE 24 H O UN TORN DE 24 H CADA VUIT TORNS DE TREBALL 
EFECTIU DE 24 H, A PARTIR DE DIA 20/08/2016 

LRS   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23-8-16 ALTRES RECONÈIXER EL DRET A PERCEBRE L'AJUDA PER ESCOLARITAT 
CORRESPONENT AL SEU FILL, AMB EFECTES DES DE DIA 01/09/2016 

LRS   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23-8-16 PERMÍS 
PATERNITAT 

INICI PRESTACIÓ PER PATERNITAT AMB EFECTES DE DIA 05/08/2016 FINS 
19/08/2016 

LRS   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23-8-16 ALTRES ABONAR LA QUANTITAT DE 5 DIES DE VACANCES NO GAUDIDES MLFP   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23-8-16 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

CONCEDIR BESTRETA, AUTORITZAR LA DESPESA I PROPOSAR L'ORDENACIÓ 
DEL PAGAMENT. 

JVS   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23-8-16 ALTRES CONCEDIR LA FLEXIBILITZACIÓ HORÀRIA SOL·LICITADA, AMB EFECTES DE 
DATA 19/08/2016 

JIM   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23-8-16 ALTRES RECONÈIXER EL DRET A PERCEBRE L'AJUDA PER ESCOLARITAT 
CORRESPONENT A LA SEVA FILLA, AMB EFECTES DE DIA 01/09/2016 

MICP   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23-8-16 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

CONCEDIR BESTRETA, AUTORITZAR LA DESPESA I PROPOSAR L'ORDENACIÓ 
DEL PAGAMENT AL CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA 

FTP   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23-8-16 PERMIS 
MATERNITAT/P
ATERNITAT 

INICI PERMIS PER LACTÀNCIA AMB DATA 02/12/2016 FINS 01/01/2017 MICP   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23-8-16 PERMIS 
MATERNITAT/P
ATERNITAT 

INICI PERMÍS PER MATERNITAT AMB DATA 12/08/2016 I FINALITZACIÓ 
01/12/2016 

MICP   
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DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24-8-16 ALTRES RECONÈIXER EL DRET A PERCEBRE L'AJUDA PER ESCOLARITAT 
CORRESPONENT AL SEU FILL, AMB EFECTES 01/09/2016 

CCA   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24-8-16 NOMENAMENT 
FUNCIONARI 
INTERÍ 

NOMENAMENT FINS DIA 31/05/2018 PER A L'EXECUCIÓ DEL PROGRAMA 
TEMPORAL DE MODERNITZACIÓ 

MLPM   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24-8-16 NOMENAMENT 
FUNCIONARI 
INTERÍ 

NOMENAMENT D'INTERÍ DEL 01/09/2016 FINS DIA 31/05/2015 PER A L'EXECUCIÓ 
PROGRAMA TEMPORAL DE MODERNITZACIÓ.  

MEFM   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24-8-16 RECONEIXEME
NT 100% 
RETRIBUCIONS 
IT 

INICI IT COMPLEMENT 100% AMB DATA 19/08/2016 CCD   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24-8-16 ALTRES RECONÈIXER EL DRET A PERCEBRE L'AJUDA PER ESCOLARITAT 
CORRESPONENT AL SEUS FILLS, AMB EFECTES DE DIA 01/09/2016 

MLPM   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24-8-16 ALTRES RECONÈIXER EL DRET A PERCEBRE L'AJUDA PER ESCOLARITAT 
CORRESPONENT AL SEUS FILLS, AMB EFECTES DE DIA 29/08/2016 

SPM   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24-8-16 CESSAMENT EN 
LLOC DE 
TREBALL 

CESSAMENT DEL LLOC DE TREBALL EN DATA 04/09/2016 PER OBTENCIÓ DE 
LLOC EN COMISSIÓ DE SERVEIS 

MMB   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24-8-16 NOMENAMENT 
FUNCIONARI 
INTERÍ 

NOMENAMENT D'INTERÍ AMB DATA 05/09/2016 I FINS 04/09/2018 PER A 
L'EXECUCIÓ DE PROGRAMA TEMPORAL  

JVP   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24-8-16 PRORROGA 
INTERINITAT 

PRORROGAR LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN RÈGIM D'INTERINITAT, A PARTIR 
DE DIA 01/09/2016 FINS A DIA 30/09/2016 

SST   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24-8-16 CESSAMENT EN 
LLOC DE 
TREBALL 

CESSAMENT EN LLOC DE TREBALL EN DATA 01/09/2016 PER CAUSES 
ESTABLERTES A L'ART. 10.3, LLEI 3/2007 

RFO   
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DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24-8-16 CESSAMENT EN 
LLOC DE 
TREBALL 

CESSAMENT EN LLOC DE TREBALL EN DATA 01/09/2016 LCR   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24-8-16 RECONEIXEME
NT 100% 
RETRIBUCIONS 
IT 

INICI IT COMPLEMENT 100% AMB DATA 17/08/2016 FINS DIA 22/08/2016 FCC   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24-8-16 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

RESOLUCIÓ DE COMISSIÓ DE SERVEIS AMB DATA INICI 05/09/2016 MMB   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25-8-16 CESSAMENT EN 
LLOC DE 
TREBALL 

FI DEL NOMENAMENT AMB DATA 05/09/2016 GGR   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25-8-16 RECONEIXEME
NT 100% 
RETRIBUCIONS 
IT 

INICI IT COMPLEMENT 100% AMB DATA 22/08/2016 MCPCF   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26-8-16 NOMENAMENT 
FUNCIONARI 
INTERÍ 

NOMENAMENT D'INTERÍ PER SUBSTITUCIÓ AMB DATA 01/09/2016 MCV   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26-8-16 NOMENAMENT 
FUNCIONARI 
INTERÍ 

NOMENAMENT D'INTERÍ PER SUBSTITUCIÓ AMB DATA 01/09/2016 MANJ   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26-8-16 CONTRACTACI
Ó PERSONAL 
LABORAL 

SUBSCRIURE AMB EFECTES 29/08/2016 CONTRACTE INDEFINIT DE JUBILACIÓ 
PARCIAL D'UN 25% DE LA JORNADA.  

JNG   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26-8-16 ALTRES DE JUBILACIÓ PARCIAL 75% DE JORNADA AMB CONTRACTE DE RELLEU A SPM JNG   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26-8-16 ALTRES AJUDA ECONÒMICA PER JUBILACIÓ FORÇOSA JLSP   
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DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10-8-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER OBLIGACIÓ DESPESA DEUTE QUOTES 
SEGURETAT SOCIAL PERÍODE DE COTITZACIÓ JULIOL 2016 

TRESORERIA 
GENERAL DE 
LA 
SEGURETAT 
SOCIAL 

  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10-8-16 INICIAR 
EXPEDIENT 

INICIAR EXPEDIENT PER LA SIGNATURA DE CONVENI ENTRE UIB I CIM PER 
DUR A TERME ACTUACIONS CONJUNTES DINS EL MARC PROJECTE 
SMARTISLAND -SMARTUIB 

INTERVENCI
Ó GENERAL 

  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12-8-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIÓ RELATIVA A FACTURACIÓ DEL SERVEI DE CÒPIES I 
FOTOCÒPIES DEL MES DE JUNY I JULIOL 2016 

RICOH 
ESPAÑA, SLU 

168,03 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12-8-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIÓ RELATIVA A LA CONTRACTACIÓ DEL 
SUBMINISTRAMENT D'AIGUA CANALITZADA DE PALAU REIAL I DE L'EDIFIC C/ 
MIQUEL SANTANDREU 

EMAYA, S.A. 723,62 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12-8-16 ALTRES REBUTJAR FRA.  B002690, PER IMPORT DE 235,95¤ AMB OBJECTE, JABONERAS 
CENTRO RAIXA  

KLUH LINAER   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23-8-16 RETENCIONS 
DE NÒMINES 

RETENCIONS JUDICIALS I ADMINISTRATIVES  APLICADES AL PERSONAL DEL 
CIM DINS DE LA NÒMINA DEL MES D'AGOST DE 2016 

VARIS   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23-8-16 APROVACIÓ 
NÒMINA 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER OBLIGACIONS DERIVADES DE LA 
NÒMINA MES D'AGOST DE 2016 

CONSELLER 
DEPT. 
ECONOMIA I 
HISENDA 

  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23-8-16 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

PROPOSTA D'ORDENAR EL PAGAMENT DE FRES A FAVOR DE SCHINDLER, S.A. CONSELLER 
D'ECONOMIA 
I HISENDA 

897,22 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23-8-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER L'OBLIGACIÓ A FAVOR DE CANON ESPAÑA, S.A., RELATIVA A LA 
CONTRACTACIÓ DE LLOGUER AMB OPCIÓ DE COMPRA D'UNA 
FOTOCOPIADORA ALS SERVEIS GENERALS DE LA MISERICORDIA. MAIG 2016 

CONSELLER 
D'ECONOMIA 
I HISENDA 

166,58 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23-8-16 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA 
CAIXA FIXA 

APROVAR EL COMPTE JUSTIFICATIU DE LA BESTRETA DE CAIXA FIXA 
J/2016/153  

INTERVENCI
Ó GENERAL 

1427,73 
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DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23-8-16 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA 
CAIXA FIXA 

APROVAR EL COMPTE JUSTIFICATIU DE LA BESTRETA DE CAIXA FIXA 
1/2016/152. 

INTERVENCI
Ó GENERAL 

1257,33 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23-8-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER OBLIGACIÓ A FAVOR DE DE 
SALABERT E HIJOS,S .A., DERIVADA DE FRA. Q/2016/1364  RELATIVA A 
DESPESES DE LA LLAR DE JOVENTUT 

CONSELLER 
D'ECONOMIA 
I HISENDA 

301,36 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23-8-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER OBLIGACIÓ A FAVOR DE BAPLIN 
UNIFORMES, S.L., DERIVADA DE RELACIÓ DE FRES. 1/2016/1546 RELATIVA A 
DESPESES DE LLAR DE LA INFÀNCIA 

CONSELLER 
D'ECONOMIA 
I HISENDA 

131,65 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23-8-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER OBLIGACIÓ A FAVOR DE CANON ESPAÑA,  RELATIVA A 
DESPESES DE LLOGUER AMB OPCIÓ DE COMPRA DE FOTOCOPIADORA PELS 
SERVEIS GENERALS DE LA LLAR DE LA JOVENTUT. MAIG 2016 

CONSELLER 
D'ECONOMIA 
I HISENDA 

166,58 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23-8-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER OBLIGACIÓ A FAVOR DE KARTA, S.A., 
DERIVADA DE FRES Q/2016/1448 RELATIVA A DESPESES DE LLAR DE LA 
JOVENTUT. 

CONSELLER 
D'ECONOMIA 
I HISENDA 

43,73 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23-8-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER OBLIGACIÓ DERIVADA DE FRES. 
Q/2016/1438 RELATIVA A DESPESES DE LA LLAR DE LA INFÀNCIA 

CONSELLER 
D'ECONOMIA 
I HISENDA 

264,35 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23-8-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER OBLIGACIÓ A FAVOR DE EMAYA, 
DERIVADA DE FRES RELACIÓ Q/2016/1437 RELATIVA A DESPESES DE LA LLAR 
DE LA INFÀNCIA.  

? 1221,06 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23-8-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER OBLIGACIÓ A FAVOR DE FERRETERIA 
SON GARRIT, DERIVADA RELACIÓ FRES. Q/2016/1436 RELATIVA A DESPESES 
DE LA LLAR DE LA JOVENTUT 

CONSELLER 
D'ECONOMIA 
I HISENDA 

30,24 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23-8-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER OBLIGACIÓ A FAVOR DE KARTA, SA, 
DERIVADA DE RELACIÓ FRES. Q/2016/1365 RELATIVA A DESPESES DE LLAR DE 
LA JOVENTUT 

CONSELLER 
D'ECONOMIA 
I HISENDA 

49,37 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23-8-16 ALTRES REBUTJAR FRA. 395201215 PER IMPORT DE 84'70¤, AMB OBJECTE "POR LA 
REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE CLIMATIZACION DE ITV SON CASTELLO" 

HUMICLIMA   
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DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23-8-16 ALTRES REBUTJAR FRA. 395201432 PER IMPORT DE 60'80 ¤ AMB OBJECTE "POR LOS 
TRABAJOS DE REVISIÓN Y COGIDA DE DATOS PARA NUEVO PRESUPUESTO 
DE SUSTITUCION MAQUINAS LA MISERICORDIA.  

HUMICLIMA   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23-8-16 ALTRES REBUTJAR FRA. 395201343 PER IMPORT DE 228'54 ¤ AMB OBJECTE " POR LA 
REPARACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACION EN LA MISERICORIDA.  

HUMICLIMA   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23-8-16 ALTRES REBUTJAR FRA. CJ16-32 PER IMPORT DE 3900,35¤ AMB OBJECTE "TRABAJOS 
REALIZADOS EN MANTENIMIENTO DE LA JARDINERIA EXTERIOR I INTERIOR  
EDIF. LLAR DE LA INFANCIA I JOVENTUT. 

ROIG OBRES 
SERVEIS I 
MEDI 
AMBIENT, 
S.A. 

  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25-8-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

APROVAR, AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER OBLIGACIONS DERIVADES 
DE FRES. RELACIÓ Q/2016/1505 RELATIVES A DESPESES DE SERVEIS 
GENERALS DE LA MISERICORDIA 

CONSELLER 
D'ECONOMIA 
I HISENDA 

  

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25-8-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

APROVAR CONTRACTACIÓ MENOR, AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER 
OBLIGACIÓ DERIVADA DE FRES. RELACIÓ Q/2016/1505 RELATIIVA A DESPESES 
DE SERVEIS GENERALS DE LA MISERICORDIA 

CONSELLER 
D'ECONOMIA 
I HISENDA 

582,31 

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29-8-16 ALTRES LLIURAMENT DE DOCUMENTACIÓ A SECCIÓ SINDICAL -CSIF- CSIF   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29-8-16 ALTRES LLIURAMENT DE DOCUMENTACIÓ SECCIÓ SINDICAL -CGT- CGT   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25-8-16 ALTRES SOL·LICITUD DE CÒPIA D'EXPEDIENT PERSONAL MYAN   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29-8-16 ALTRES SOL·LICITUD DE CÒPIA D'EXPEDIENT PERSONAL JARR   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29-8-16 ALTRES SOL·LICITUD DE CÒPIA D'EXPEDIENT PERSONAL AMG   
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DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29-8-16 ALTRES SOL·LICITUD DE CÒPIA D'EXPEDIENT PERSONAL JFA   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29-8-16 NOMENAMENT 
FUNCIONARI 
INTERÍ 

NOMENAMENT INTERÍ DEL DIA 05/09/2016 FINS DIA 04/09/2018 PER A 
L'EXECUCIÓ DE PROGRAMA TEMPORAL 

ROA   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29-8-16 ABONAR 
HORES 
EXTRAORDINÀR
IES 

INCLOURE EN NÒMINA HORES EXTRAORDINÀRIES A PERSONAL ADSCRIT AL 
SERVEI DE TURISME DEL DEPT. D'ECONOMIA I HISENDA 

VARIS   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29-8-16 ALTRES CONCEDIR L'AJUDA PER ESCOLARITAT CORRESPONENT ALS SEUS FILL, AMB 
EFECTES DEL 17/08/1991 

LGC   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30-8-16 ALTRES DE JUBILACIÓ ANTICIPADA PER CAUSES LEGALMENT ESTABLERTES AMB 
DATA 19/09/2016 

MEC   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30-8-16 CESSAMENT EN 
LLOC DE 
TREBALL 

BAIXA PER JUBILACIÓ ANTICIPADA, AMB EFECTES 19/09/2016 MEC   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30-8-16 ALTRES DE JUBILACIÓ ANTICIPADA PER CAUSES LEGALMENT ESTABLERTES, AMB 
EFECTES 30/09/2016 

FCS   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30-8-16 CESSAMENT EN 
LLOC DE 
TREBALL 

DE CESSAMENT EN LLOC DE TREBALL PER JUBILACIÓ VOLUNTÀRIA. AMB 
EFECTES 30/09/2016 

FCS   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30-8-16 REDUCCIÓ 
JORNADA 
LABORAL 

CONCESSIÓ DE REDUCCIÓ D'UN 10% DE LA JORNADA DIÀRIA, A PARTIR DE L'1 
DE SETEMBRE DE 2016 

CCA   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30-8-16 REDUCCIÓ 
JORNADA 
LABORAL 

CONCEDIR  LA REDUCCIÓ DE JORNADA DIÀRIA SEGONS S'INDICA CQB   
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DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30-8-16 ALTRES DE JUBILACIÓ FORÇOSA DESPRÉS DE COMPLETAR EL PERÍODE DE 
COTITZACIÓ, AMB EFECTES 30/08/2016 

BBP   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30-8-16 CESSAMENT EN 
LLOC DE 
TREBALL 

CESSAMENT EN LLOC DE TREBALL PER JUBILACIÓ FORÇOSA DESPRÉS DE 
COMPLETAR PERÍODE DE COTITZACIÓ, AMB EFECTES DIA BAIXA 30/08/2016 

BBP   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30-8-16 PERMIS 
MATERNITAT/P
ATERNITAT 

INICI PERMÍS PER LACTÀNCIA ACUMULADA DEL 18/10/2016 AL 17/11/2016 CHM   

DEPARTAMENT 
DE 
MODERNITZACIÓ 
I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30-8-16 REDUCCIÓ 
JORNADA 
LABORAL 

CONCEDIR LA REDUCCIÓ D'UN 10% DE LA JORNADA DIÀRIA, A PARTIR DEL 
26/08/2016 

ABA   

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

5-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Lloguer de maig de 2016 del local a Manacor per activitats de promoció sociocultural. Sra. CNS 2159,83 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

11-7-16 INICIAR 
EXPEDIENT 

Prorroga del contracte de lloguer del local de Manacor destinat a activitats 
socioculturals 

Sra.CNS 0 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

13-7-16 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA 
CAIXA FIXA 

J/2016/120 Despeses de Secretaria Tècnica SEGONS 
RELACIÓ 
ADJUNTA 

251,08 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

13-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Subvenció per activitats socioculturals ASSOC.PERS
. MAJORS DE 
PORRERES 

2000 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

13-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Subvenció per local social (LINEA1), per al manteniment de l'entitat (LINEA2) FEDERACIÓ 
PERS.MAJOR
S DE LA 
PART 
FORANA 

6549,31 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

13-7-16 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

Per error material al núm. de partida pressupostaria ASSOC DE 
LA 3EDAD DE 
CAS 
CONCOS 
DEL 
CAVALLER 

1436 
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DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

13-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Programa de seguiment de les pràctiques en empreses i entitats dels estudiants de la 
UIB. Núm. ref.:Fs-98/15 

FUEIB 15000 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

13-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Programa de seguiment de les pràctiques en empreses i entitats dels estudiants de la 
UIB. Núm. ref.:Fs-98/15BIS 

FUEIB 15000 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

14-7-16 ALTRES Despeses d'Igualtat per ajuda economica Exp.. 
IG/05/2016 

2556 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

15-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Quota de juliol a favor dels grups polítics PP; Més per 
Mallorca;Pode
m Mallorca; El 
Pi Proposta 
per les Illes; 
Partido de la 
Ciudadania 

16425,94 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

15-7-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

Servei de desenvolupament de la web "Repensem Mallorca" BITGRUP 
SOLUCIONS 
TECNÒLOGI
QUES, SL 

6340,4 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

15-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Taxació de costes del procediment abreujat 224/2015. CENTRE D 
INTEGRACIÓ 
SOCIAL 
BALEAR 
CEO, SL 
(CISBA) 

702,22 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

18-7-16 INICIAR 
EXPEDIENT 

Iniciar l'exp. per tramitar la posada en marxa d'un Centre d'Igualtat i Assessorament 
per a les dones- ESPAI DONES- a la pat forana de Mallorca 

D I 
d'IGUALTAT 

0 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

19-7-16 INCLUSIÓ 
NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRAT
GE 

Quilometratge de juny 2016 (339km)  Sra.CEF 81,41 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

20-7-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

Dur a terme l'activitat "Gran Escena". Cinema RES DE RES 
I EN BLANC, 
SL 

21717,08 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

22-7-16 INCLUSIÓ 
NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRAT
GE 

Quilometratge de juny 2016 (102km) Sra. MBB 24,49 
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DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

20-7-16 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

Per error material al núm. de partida pressupostaria ASSOC.GG 
CAMPANERA 

2000 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

20-7-16 INCLUSIÓ 
NÒMINA PER 
DIETES 

Desplaçament a Madrid per citació de la Sala segona del T Suprem Sr.JAB 129,86 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

22-7-16 ALTRES Anul·lar la diferència del doc. AD per que es van preveure més dotacions d'autobusos 
dels que final/ van ser necessaris. 

TRANSUNIO
N 
MALLORCA, 
SL 

1980 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

23-6-16 RECONEIXEME
NT CÒMPUT 
HORES 
FORMACIÓ 

Curs: "Català Llenguatge administratiu".  Sra. MAME 0 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

25-7-16 INICIAR 
EXPEDIENT 

Prorroga del contracte del servei de manteniment i conservació dels jardins de Raixa. Di7, SL 0 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

25-7-16 DELEGACIÓ 
ATRIBUCIONS 

Delegació de competencies per vacances del cap de servei de la secretaria tecnica de 
PC i Presidència. 

Sres. AINA 
BOU MARTIN 
i MPAZ 
ANDRADE 
BARBERÁ 

0 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

26-7-16 APROVAR 
EXPEDIENT 
CONTRACTACI
Ó 

Servei de manteniment i conservació dels jardins de Raixa. Secretaria 
Tecnica 

0 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

6-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació per subvencions de la convocatoria 2015 per a la realització 
d'activitats de Gent Gran. 

ASSOC.G.MA
JOR DE 
S'HORTA 

2000 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

6-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació per subvencions de la convocatoria 2015 per a la realització 
d'activitats de Gent Gran. 

ASSOC. GG 
CAMPANERA 

2000 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

6-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació per subvencions de la convocatoria 2015 per a la realització 
d'activitats de Gent Gran. 

ASSOC. GG 
D'ESTELLEN
CS 

330 
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DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

6-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2016/1308 Despeses de la secció d'Igualtat Sra. Nina 
Parron 

965,44 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

6-7-16 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

Error material en el reconeixement del comput hores per formació. Han de ser 30hres. Sra.MAME 0 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

20-7-16 COMPENSACIÓ 
HORES 
FORMACIÓ 

Curs: "Elaboració de pressupostos amb perspectiva de genere". 6hres. Sr.JFD 0 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

25-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2016/1260. Despeses de la secretaria técnica DIVERSOS 
SEGONS 
RELACIÓ 
ADJUNTA 

1662,74 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

27-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació per subvencions de la convocatoria 2015 per a la realització 
d'activitats de Gent Gran. 

ASSOC. 
PERSONES 
MAJORS 
SANT ISIDRE 
DE 
S'ARANJASS
A 

979,5 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

27-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació per subvencions de la convocatoria 2015 per a la realització 
d'activitats de Gent Gran. 

ASSOC. GG. 
DEL COLL 
D'EN 
REBASSA 

1779,57 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

27-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació per subvencions de la convocatoria 2015 per a la realització 
d'activitats de Gent Gran. 

FEDERACIÓ 
D'ASSOC. DE 
PERS. 
MAJORS DE 
LA PART 
FORANA 

2995,98 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

27-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació per subvencions de la convocatoria 2015 per a la realització 
d'activitats de Gent Gran. 

ASSOC. DE 
LA 3A EDAD 
DE ALCÚDIA 

1121,06 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

27-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació per subvencions de la convocatoria 2015 per a la realització 
d'activitats de Gent Gran. 

GENT GRAN 
DES 
LLOMBARS 

1822,42 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

27-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació per subvencions de la convocatoria 2015 per a la realització 
d'activitats de Gent Gran. 

ASSOC.PERS
.MAJORS DE 
BÚGER 

1867,25 
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DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

27-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació per subvencions de la convocatoria 2015 per a la realització 
d'activitats de Gent Gran. 

ASOC.PERS.
MAYORES 
DE 
CONSELL-
AMIGOS 3A 
EDAD. 

1657,78 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

27-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació per subvencions de la convocatoria 2015 per a la realització 
d'activitats de Gent Gran. 

ASOC.TERCE
RA EDAD DE 
INCA Y SU 
COMARCA 

1930 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

27-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació per subvencions de la convocatoria 2015 per a la realització 
d'activitats de Gent Gran. 

ASOC.DE 
PERS.MAYO
RES ES 
LLEODER 

2000 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

27-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació per subvencions de la convocatoria 2015 per a la realització 
d'activitats de Gent Gran. 

ASSOC.GG 
DE SANT 
FRANCESC 

2000 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

27-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació per subvencions de la convocatoria 2015 per a la realització 
d'activitats de Gent Gran. 

ASSOC.AMIC
S DE LA 3A 
EDAD DE 
LLOSETA 

2000 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

27-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació per subvencions de la convocatoria 2015 per a la realització 
d'activitats de Gent Gran. 

ASSOC.PENS
IONISTES I 
JUBILATS DE 
STA. MARIA 
DEL CAMÍ 

1999,55 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

27-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació per subvencions de la convocatoria 2015 per a la realització 
d'activitats de Gent Gran. 

ASSOC.GG 
DE BINIAMAR 

1985,7 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

27-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació per subvencions de la convocatoria 2015 per a la realització 
d'activitats de Gent Gran. 

ASSOC.D'AMI
CS DE LA GG 
DE MOSCARI 

2000 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

27-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació per subvencions de la convocatoria 2015 per a la realització 
d'activitats de Gent Gran. 

ASOC.PERS.
MAY. DE 
PALMANYOL
A 

2000 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

27-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació per subvencions de la convocatoria 2015 per a la realització 
d'activitats de Gent Gran. 

ASOC. DE LA 
3A EDAD DE 
PEGUERA 

1920 
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DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

27-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació per subvencions de la convocatoria 2015 per a la realització 
d'activitats de Gent Gran.  

ASSOC.PATR
ONAT 
OBRER DE 
SANT JOSEP 

1702,64 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

27-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació per subvencions de la convocatoria 2015 per a la realització 
d'activitats de Gent Gran. 

ASSOC. 
3AEDAD DE 
CALVIÀ 

1630 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

27-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació per subvencions de la convocatoria 2015 per a la realització 
d'activitats de Gent Gran. 

ASOC.PENSI
ONISTAS Y 
JUBILADOS 
DE LA 3EDAD 
DE DEIÀ 

1988,25 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

27-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació per subvencions de la convocatoria 2015 per a la realització 
d'activitats de Gent Gran. 

ASOC.PERS.
MAY. DE 
ESPORLES 

2000 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

27-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació per subvencions de la convocatoria 2015 per a la realització 
d'activitats de Gent Gran. 

ASOC.DE LA 
3EDAD DE 
FORNALUTX 

2000 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

27-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació per subvencions de la convocatoria 2015 per a la realització 
d'activitats de Gent Gran. 

ASOC. DE 
PERS MAY. 
DE 
PUIGPUNYE
NT I GALILEA 

2000 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

27-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació per subvencions de la convocatoria 2015 per a la realització 
d'activitats de Gent Gran. 

ASSOC 
3EDAD DE 
SÓLLER 

2000 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

27-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació per subvencions de la convocatoria 2015 per a la realització 
d'activitats de Gent Gran. 

ASSOC. GG 
DE 
VALLDEMOS
SA 

2000 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

27-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació per subvencions de la convocatoria 2015 per a la realització 
d'activitats de Gent Gran. 

ASSOC. 
SOCIOCULTU
RAL GG DE 
BANYALBUF
AR 

531,79 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

27-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació per subvencions de la convocatoria 2015 per a la realització 
d'activitats de Gent Gran. 

ASSOC.GG 
DEL PORT 
DE SÓLLER 

3595 
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DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

28-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació per subvencions de la convocatoria 2015 per a la realització 
d'activitats de Gent Gran. 

ASSOC. 
3EDAD DE 
SA POBLA 

1875 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

28-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació per subvencions de la convocatoria 2015 per a la realització 
d'activitats de Gent Gran. 

ASOC. PERS. 
MAY. CA 
NOSTRA 

2000 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

28-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació per subvencions de la convocatoria 2015 per a la realització 
d'activitats de Gent Gran. 

ASSOC. 
PERS. 
MAJORS 
CAMPOS  

2000 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

28-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació per subvencions de la convocatoria 2015 per a la realització 
d'activitats de Gent Gran. 

ASSOC. 
3EDAD ES 
CARRITXÓ 

1715,12 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

28-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació per subvencions de la convocatoria 2015 per a la realització 
d'activitats de Gent Gran. 

ASOC.DE 
PERS.MAY. 
DE ALARÒ 

2000 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

28-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació per subvencions de la convocatoria 2015 per a la realització 
d'activitats de Gent Gran. 

FEDERACIÓN 
DE ASOC. 
MAY. DE 
CALVIÀ 

825 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

28-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació per subvencions de la convocatoria 2015 per a la realització 
d'activitats de Gent Gran. 

ASSOC 
D'AMICS 3 A 
EDAD 
MANCOR DE 
LA VALL 

2000 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

28-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació per subvencions de la convocatoria 2015 per a la realització 
d'activitats de Gent Gran. 

ASSOC.GGD
E MONTUÏRI 

1544,01 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

28-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació per subvencions de la convocatoria 2015 per a la realització 
d'activitats de Gent Gran. 

ASSOC.PERS
.MAY.DE 
SANT JOAN 

2000 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

28-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació per subvencions de la convocatoria 2015 per a la realització 
d'activitats de Gent Gran. 

ASSOC.PERS 
MAJ. DE 
VILAFRANCA 

1829,98 
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DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

28-7-16 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

Error material al núm. de partida pressupostària. ON DIU: 00.23180.48900. HA DE 
DIR: 00.23180.48980 relatiu a l'Assoc. Gent Major de s'Horta. 

INTERVENCI
Ó GRAL CIM 

2000 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

28-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Error material al núm. de partida pressupostària. ON DIU: 00.23180.48900. HA DE 
DIR: 00.23180.48980. relativa a l'Associació GG d'Estallencs. 

INTERVENCI
Ó GRAL CIM 

330 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

20-7-16 RECONEIXEME
NT CÒMPUT 
HORES 
FORMACIÓ 

Curs:"Preparatori de llenguatge administratiu". 30h. Sra.MOC 0 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

22-7-16 RECONEIXEME
NT CÒMPUT 
HORES 
FORMACIÓ 

Curs:"Curs preparatori Català C1". 30h. Sra.AGC 0 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

22-7-16 RECONEIXEME
NT CÒMPUT 
HORES 
FORMACIÓ 

Curs:"Elaboració de pressupostos amb perspectiva de génere". 12h. Sra.AGC 0 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

28-7-16 RECONEIXEME
NT CÒMPUT 
HORES 
FORMACIÓ 

"Curs de Lleguatge administratiu".30h. Sra.JMEG 0 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

26-7-16 RECONEIXEME
NT CÒMPUT 
HORES 
FORMACIÓ 

Sicalwin Bàsic. 20h. Sra.MMML 0 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

26-7-16 RECONEIXEME
NT CÒMPUT 
HORES 
FORMACIÓ 

Procediment de la gestió económica en el CdM.  18h. Sra.MMML 0 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

1-8-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació per a la realització d'activitats socioculturals. ASOCIACIÓ 
DE LA 3A 
EDAD "TOTS 
EN MARXA" 

1632 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

1-8-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació per a la realització d'activitats socioculturals. ASSOCIACIÓ 
ESPA-SOL 

226 



 291 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

1-8-16 RECONEIXEME
NT CÒMPUT 
HORES 
FORMACIÓ 

I liquidar l'obligació per a la realització d'activitats socioculturals. FEDERACIÓN 
DE PERS. 
SORDAS DE 
LAS IB. 

1783,42 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

1-8-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació per a la realització d'activitats socioculturals. ASSOCIACIÓ 
GENT GRAN 
D'NCA 

2000 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

1-8-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació per a la realització d'activitats socioculturals. ASSOCIACIÓ 
DE 
PERS.MAJOR
S DE 
S'ARENAL DE 
LLUCMAJOR. 

2000 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

1-8-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació per a la realització d'activitats socioculturals. ASSOCIACIÓ 
VEÏNS 
SECCIO GG 
LA SOLEDAD 

1900 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

1-8-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació per a la realització d'activitats socioculturals. ORQUESTA 
GG DE 
MALLORCA 

566,17 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

1-8-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació per a la realització d'activitats socioculturals. ASSOCIACIÓ 
GG DE 
PORTOCOLO
M 

2000 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

1-8-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació per a la realització d'activitats socioculturals. AMICS DE 
LES AULES 
DE 
MANACOR 

2000 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

1-8-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació per a la realització d'activitats socioculturals. ASSOCIACIÓ 
DE 
PERSONES 
MAJORS DE 
SON 
SARDINA 

2000 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

1-8-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació per a la realització d'activitats socioculturals. ASSOCIACIÓ 
DE LA 3A 
EDAD S'UNIO 
DE S'ARENAL 

2000 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

1-8-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació per a la realització d'activitats socioculturals. ASSOC. 
PERS. 
MAJORS DES 
PIL·LARI  

137,1 
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DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

1-8-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació per a la realització d'activitats socioculturals. ASSOC.AMIC
S DE LA 2A 
EDAD DE 
BINISSALEM 

1476,77 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

1-8-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació per a la realització d'activitats socioculturals. ASSOC.3A 
EDAD DE 
SON CARRIO 

2000 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

1-8-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació per a la realització d'activitats socioculturals. ASSOC. DE 
LA 3A EDAD 
"NUESTRA 
SRA. DEL 
CARMEN" 

2000 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

1-8-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació per a la realització d'activitats socioculturals. ASSOC. 3A 
EDAD VERGE 
DE LLUC DE 
MANACOR 

2000 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

1-8-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació per a la realització d'activitats socioculturals. ASSOC. GG 
VILAFRANQU
ERA 

2000 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

1-8-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació per a la realització d'activitats socioculturals. ASSOC.DE 
PENSIONIST
AS Y 
JUBILADOS Y 
3A EDAD DE 
LLUCMAJOR 

75 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

1-8-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació per a la realització d'activitats socioculturals. ASOC. MAY. 
"ELS 
PADRINS"  
DE 
LLUCMAJOR. 

1709,49 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

1-8-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació per a la realització d'activitats socioculturals. ASOC. 
JUBILADOS Y 
PENSIONIST
AS DE CALA 
MILLOR 

2000 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

1-8-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació per a la realització d'activitats socioculturals. ASOC.3A 
EDAD "SOL 
NAIXENT" 

2000 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

1-8-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació per a la realització d'activitats socioculturals. ASOC.PERS.
MAY.DE 
CALA 
MILLOR 

1618,5 
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DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

1-8-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació per a la realització d'activitats socioculturals. CLUB DE LA 
3A EDAD 
D'ARTÀ 

2000 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

1-8-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació per a la realització d'activitats socioculturals. ASOC. PERS. 
MAY. 
PENSIONIST
AS DE 
BAHÍAS DE 
LLUCMAJOR.  

1600 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

1-8-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació per a la realització d'activitats socioculturals. ASOC.3A 
EDAD DE 
STA. 
EUGENIA 

2000 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

1-8-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació per a la realització d'activitats socioculturals. ASOC. 
DEMOCRATI
CA DE PENS. 
Y JUBL. UDP 
SA POBLA 

1996 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

1-8-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

I liquidar l'obligació per a la realització d'activitats socioculturals. ASSOC. GG 
PUNTA DE 
N'AMER SA 
COMA 

2000 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

1-8-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2016/1255 Despeses Raixa. Envio documentació INTERNACIO
NAL BALEAR 
COURIER SL 

15,68 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

1-8-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2016/1369 Despeses Secretaria Tècnica DIVERSOS 
SEGONS 
RELACIÓ 
ADJUNTA 

597,56 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

1-8-16 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

Q/2016/1370 Despeses del Centre Sociocultural d'Inca.  COMUNIDAD 
DE 
PROPIETARI
OS BISBE 
LLOMPART 

398,77 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

1-8-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2016/1372 Despeses de Secretaria General MONTERO 
TELEMATICA 
SRL 

134,31 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

1-8-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2016/1383 Despeses de Raixa.  DISTRIBUCIO
NES 
UNIVERSAL 
MALLORCA, 
SL 

239,13 
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DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

1-8-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q//2016/1416 Despeses de l'Assessoria Jurídica DISTRIBUCIO
NES 
UNIVERSAL 
MALLORCA 
SL 

218,91 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

1-8-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2016/ 1417 Despeses de Secretaria Tècnica DIVERSOS 
SEGONS 
RELACIÓ 
ADJUNTA 

899,72 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

1-8-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2016/1430 Despeses de Raixa. materiales de construcció ALMACENES 
FEMENIAS, 
SA 

13,7 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

1-8-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Factres. del servei de Procurador/a corresponents a juny SRA. MLVF 7595,88 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

27-7-16 ALTRES Denegació d'ajuda econòmica  Ref. FR 
VG/01/2016 

0 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

27-7-16 ALTRES Denegació ajuda económica Ref. FR 
VG/05/2016 

0 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

27-7-16 ALTRES Denegació d'ajuda econòmica Ref. FR 
VG/02/2016 

0 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

27-7-16 ALTRES Denegar ajuda económica Ref. FR 
VG/03/2016 

0 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

27-7-16 ALTRES Denegar ajuda económica Ref. FR 
VG/06/2016 

0 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

27-7-16 ALTRES Denegació ajuda económica Ref. FR 
VG/04/2016 

0 
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DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

27-7-16 ALTRES Denegació ajuda económica Ref. FR 
VG/07/2016 

0 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

1-8-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2016/1431 Despeses de Secretaria Tècnica. COMERCIAL 
BORDOY, SL 

107,56 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

3-8-16 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA 
CAIXA FIXA 

J/2016/117 Despeses de Secretaria Técnica DIVERSOS 
SEGONS 
RELACIÓ 
ADJUNTA 

1906,96 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

3-8-16 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA 
CAIXA FIXA 

J/2016/123 Despeses de Secretaria Tècnica SE 
CORREOS Y 
TELEGRAFO
S SA 

1157,28 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

3-8-16 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA 
CAIXA FIXA 

J/2016/142 Despeses de Secretaria Tècnica DIVERSOS 
SEGONS 
RELACIÓ 
ADJUNTA 

217,38 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

3-8-16 ALTRES Executar la sentència 198/2016, de data 26 d'abril de 2016, de Jutjat Contencios-
administratiu nº2. 

Associació 
d'amics de la 
música 
clàssica- Alma 
Concerts 

2250 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

3-8-16 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA 
CAIXA FIXA 

J/2016/144 Despeses de Secretaria Técnica SE 
CORREOS Y 
TELEGRAFO
S, SA 

2140,08 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

3-8-16 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA 
CAIXA FIXA 

J/2016/130 Despeses de Secretaria Tècnica DIVERSOS 
SEGONS 
RELACIÓ 
ADJUNTA 

409,1 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

5-8-16 APROVAR 
EXPEDIENT 
CONTRACTACI
Ó 

Patrocini de la 43 edició de la Marxa des Güell a Lluc a Peu. ASSOCIACIÓ 
DE 
PROTECCIÓ 
CIUTADANA 
GRUP GÜELL 

17906,41 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

5-8-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2016/1107 Despeses de la finca Raixa DIVERSOS 
SEGONS 
RELACIÓ 
ADJUNTA 

1823,8 
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DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

5-8-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Despeses d'assignació als Grups Polítics PP; Més per 
Mallorca; 
Podem 
Mallorca; El 
Pi- Proposta 
per les 
Illes;Grup 
Polític 
Ciudadanos. 

16425,94 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

16-8-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2016/1529 Despeses del centre Sociocultural de Manacor DIVERSOS 
SEGONS 
RELACIÓ 
ADJUNTA 

237,22 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

16-8-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2016/1385 Despeses de la finca Raixa TREBALLS 
DEL BOSC, 
SL 

569,91 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

16-8-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2016/876 Despeses de secretaria técnica. DIVERSOS 
SEGONS 
RELACIÓ 
ADJUNTA 

360,79 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

16-8-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2016/ 933 Despeses de Secretaria Tècnica DIVERSOS 
SEGONS 
RELACIÓ 
ADJUNTA 

377,03 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

16-8-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Fact d'abril, maig i juny. Servei de manteniment dels ascensors del CdM a Raixa.  SCHINDLER, 
SA 

417,6 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

17-8-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Lloguer del local a Manacor per activitats socioculturals corresponent a juny.  Sra. CNS 2159,83 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

22-8-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2016/1418 Despeses de la secció d'Igualtat. Secció 
d'Igualtat 

1897,69 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

22-8-16 ALTRES Denegar ajuda económica Ref. FR 
VG/08/2016 

0 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

11-7-16 APROVAR 
EXPEDIENT 
CONTRACTACI
Ó 

Conveni relatiu a la posada en marxa del Centre d'Informació de la dona  ESPAI 
DONA a la part forana de Mallorca. Autorització i disposició de despesa. 

secció 
d'igualtat 

9540 
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DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

18-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

 
 
RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ DERIVAT DE  DESPESES DEL CONTRACTE DE 
PUBLICITAT 2016 A CÀRREC DE LA PARTIDA 00.43210.22602 PUBLICITAT  I 
PROPAGANDA SERVEIS D'INFORMACIÓ TURÍSTICA 

DI 7 SL 558,69 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

18-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

 
 
RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ DERIVAT DE  DESPESES DEL CONTRACTE DE 
PUBLICITAT 2016 A CÀRREC DE LA PARTIDA 00.15140.22602 PUBLICITAT  I 
PROPAGANDA SERV. TRNF. TERRITORI 

DI 7 SL 907,92 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

18-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

 
 
RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ DERIVAT DE  DESPESES DEL CONTRACTE DE 
PUBLICITAT 2016 A CÀRREC DE LA PARTIDA 00. 45300.22602 PUBLICITAT  I 
PROPAGANDA CARRETERES DEL CONSELL 

DI 7 SL 24441,2 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

19-7-16 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 312,58 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

18-8-16 CONTRACTE 
MENOR 

RESOLUCIÓ APROVACIÓ I ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR REFERENT A 
EMISSIÓ PROGRAMA RADIOFÒNIC SOBRE LA DIADA DE MALLORCA A ONDA 
CERO RADIO 

UNIPREX 
SAU 

21778,79 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

18-8-16 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

RELACIÓ DE FACTURES ADO NÚM. Q/2016/1497 BTRAVEL 
TURISMO 
ACCESIBLE 
SA 

463,18 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

18-8-16 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

RELACIÓ DE FACTURES ADO NÚM. Q/2016/1558 FOTO 
RUANO SL 

2928,81 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

18-8-16 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

RELACIÓ DE FACTURES ADO NÚM. Q/2016/1591 FOTO 
RUANO SL 

1408,71 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

19-8-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

 
 
RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ DERIVAT DE  DESPESES DEL CONTRACTE DE 
PUBLICITAT 2016 A CÀRREC DE LA PARTIDA 00. 15140 .22602 PUBLICITAT  I 
PROPAGANDA SERV. TRANF. TERRITORI 

DI 7 SL 5082 
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DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

19-8-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

 
 
RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ DERIVAT DE  DESPESES DEL CONTRACTE DE 
PUBLICITAT 2016 A CÀRREC DE LA PARTIDA 00. 33000 .22602 PUBLICITAT  I 
PROPAGANDA CULTURA I PATRIMONI 

DI 7 SL 9742,32 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

19-8-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

 
 
RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ DERIVAT DE  DESPESES DEL CONTRACTE DE 
PUBLICITAT 2016 A CÀRREC DE LA PARTIDA 00. 33000 .22602 PUBLICITAT  I 
PROPAGANDA CULTURA I PATRIMONI 
 
 

DI 7 SL 2068,19 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

31-8-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2016/1531 Despeses de Secretaria Tècnica DIVERSOS 
SEGONS 
RELACIÓ 
ADJUNTA 

640,56 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

22-8-16 CONTRACTE 
MENOR 

APROVACIÓ I ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR REFERENT AL SERVEI DE 
PRODUCCIÓ I EMISSIÓ A COPE MCA, DE 5 PROGRAMES SOBRE RAMON LLULL  

RADIO 
POPULAR, 
SA 

15125 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

22-8-16 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 490,97 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

22-8-16 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 16343,35 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

22-8-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

 
 
RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ DERIVAT DE  DESPESES DEL CONTRACTE DE 
PUBLICITAT 2016 A CÀRREC DE LA PARTIDA 00. 17000 .22602 PUBLICITAT  I 
PROPAGANDA MEDI AMBIENT 

DI 7 SL 10598,05 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

2-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2016/1111 Despeses de Associacionisme- 3a Edat relatiu a la trobada de corals 
Llucmajor-Palma 

IMPRENTA 
GOYA, SL 

375,1 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

22-8-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

 
 
RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ DERIVAT DE  DESPESES DEL CONTRACTE DE 
PUBLICITAT 2016 A CÀRREC DE LA PARTIDA 00. 15140.22602 PUBLICITAT  I 
PROPAGANDA SERV. TRANF. TERRITORI 

DI 7 SL 3178,66 
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DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

2-9-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2016/1463 Despeses de Secretaria General DIVERSOS 
SEGONS 
RELACIÓ 
ADJUNTA 

54,88 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

30-8-16 ABONAR 
DESPESES 
QUILOMETRAT
GE 

AUTORITZACIÓ ABONAMENT DESPESES QUILOMETRATGE JUNY 2016 SR. GABRIEL 
MAYOL 
ARBONA 

29,78 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

16-8-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Fact juny. Servei de manteniment i conservació dels jardins de la finca Raixa.  MELCHOR 
MASCARO, 
SAU 

5204,51 

DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
PRESIDÈNCIA 

23-8-16 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA 
CAIXA FIXA 

J/2016/146 Despeses de Secretaria Tècnica Dept. P C i 
Presidencia 

217,81 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

27-6-16 APROVAR 
FACTURES ADO 

REFERENT A LA RELACIO DE FACTURES AMB REFERENCIA 
NÚM.79/15140/20160505UT. 

INTERVENCI
Ó 
DELEGADA/T
RESORERIA 

1084,4 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

11-7-16 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.003715/2016 A 003743/2016 VARIS   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

12-7-16 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.003744/2016 A 003773/2016 VARIS   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

12-7-16 EXPEDICIÓ 
DOCUMENT 
EQUIVALENT 

NÚM.EXP.003403/2016-EXPCED G.C.C   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

12-7-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM.EXP.AL-2016/052 FONTIS 
INTERNATIO
NAL 
PROPERTIES 
SL 

  

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

12-7-16 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.003404/2016-EXPCED G.A.M   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

13-7-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM.EXP.AL-2015/121 AJUNTAMEN
T DE SANTA 
MARGALIDA 

  

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

13-7-16 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.003774/2016 A 003790/2016 VARIS   
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DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

13-7-16 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.003184/2016-EXPCED BUILDINGCE
NTER SAU 

  

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

13-7-16 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.003111/2016-EXPCED FCO J.M.G   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

13-7-16 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.001914/2016-EXPCED C.M.A   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

14-7-16 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.003185/2016 BUILDINGCE
NTER SAU 

  

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

14-7-16 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.003791/2016 A 003815/2016 VARIS   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

15-7-16 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.003816/2016 A 003841/2016 VARIS   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

15-7-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM.EXP.AL-2016/058 A.R.M   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

15-7-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM.EXP.AL-2016/051 SEPTIMUS 
BALEAR SL 

  

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

15-7-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM.EXP.AL-2016/037 AJUNTAMEN
T EDE 
FELANITX 

  

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

15-7-16 ALTRES INADMISIÓ DECLARACIÓ RESPONSABLE. REFORMA INTERIOR INTEGRAL, 
AMPLIACIÓ TERRASSA I CONSTRUCCIO DE NOVES ESCALES 

C.C   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

15-7-16 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME UNA ACTIVITAT "I PUJADA AL COLL DE SA 
CREU".EXP.55/2016PE 

FEDERACIÓ 
D'AUTOMOBI
LISME DE 
LES ILLES 
BALEARS 

  

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

18-7-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

DEL CONTRACTE MENOR DE PRESTACIÓ DELS SERVEIS PER REALITZAR UN 
ESTUDI PER A LA CONSTRUCCIÓ D'UN SISTEMA D'INDICADORS TERITORIALS 
DEL PLA TERRITORIAL INSULAR DE MCA I D'AUTORITZACIÓ I DISPOSICIO DE 
DESPESA QUE COMPORTA (EXP.127/2016-OT) 

INTERVENCI
Ó 
DELEGADA/T
RESORERIA 

7258,79 
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DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

18-7-16 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.003842/2016 A 003870/2016 VARIS   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

19-7-16 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.003363/2016-EXPCED D.G.M   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

19-7-16 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.003871/2016 A 004054/2016 VARIS   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

21-7-16 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.003373/2016-EXPCED MD.L.F-L   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

21-7-16 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.004055/2016 A 004074/2016 VARIS   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

22-6-16 APROVAR 
FACTURES ADO 

REFERENT A LA RELACIÓ DE FACTURES REF.NÚM.79/15110/20160520UT INTERVENCI
Ó 
DELEGADA/T
RESORERIA 

1249,65 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

22-7-16 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.000018/2016-HLSR J.S.K   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

22-7-16 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.000046/2016-HLSR JM.C.M   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

22-7-16 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.000214/2015-HLSR FCO.V.LL   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

22-7-16 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.000211/2015-HLSR MIRCLAU 
2005 SL 

  

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

22-7-16 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.000159/2015-HLRS AD.W.S   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

22-7-16 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.000027/2016-HLSR M.A.M   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

22-7-16 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.000039/2016-HLSR A..B.M   
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DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

22-7-16 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.000122/2015-HLSR J.R.C   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

22-7-16 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.000002/2016-HLSR K.S   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

22-7-16 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.000059/2016-HLSR. (RELACIONAT AMB EXP.NÚM.131/2007-HLSR. J.S.B   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

22-7-16 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.000009/2016-HLSR J.P.U   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

22-7-16 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.000196/2015-HLSR MA.B.B   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

22-7-16 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.000178/2015-HLSR T.K.I A   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

22-7-16 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.000185/2015-HLSR CAMPOS 
DES TRENC 
SL 

  

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

22-7-16 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.000186/2015-HLSR CAMPOS 
DES TRENC 
SL 

  

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

22-7-16 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.000023/2016-HLSR L.R.P   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

22-7-16 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.000213/2015-HLSR MY.LL.C   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

22-7-16 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.000040/2016-HLSR FCA.T.T   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

22-7-16 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.000042/2016-HLSR N.G.O   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

22-7-16 ALTRES INTERÈS GRAL. ÚM.EXP.000092/2015-XIG I.A.M   
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DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

22-7-16 ALTRES INTERÈS GRAL.NÚM.EXP.000046/2016-XIG ENDESA 
DISTRIBUCIO
N 
ELECTRICA 
SLU 

  

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

22-7-16 ALTRES INTERÈS GRAL.NÚM.EXP.000045/2016-XIG H.W.K   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

22-7-16 ALTRES INTERÈS GRAL. NÚM.EXP.000027/2016-XIG K.F.H   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

22-7-16 ALTRES INTERÈS GRAL. NÚM.EXP.000036/2016-XIG I.N.LL   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

22-7-16 ALTRES INTERÈS GRAL.NÚM.EXP.000036/2016-XIG I.N.LL   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

22-7-16 ALTRES INTERÈS GRAL.NÚM.EXP.000032/2015-XIG S.F.G   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

22-7-16 ALTRES INTERÈS GRAL. NÚM.EXP.000052/2016-XIG ESPAIS 
BALAIXA,SL 

  

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

22-7-16 ALTRES INTERÈS GRAÑ. NÚM.EXP.000040/2016-XIG ALQUERIA 
PETITA,SL 

  

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

22-7-16 ALTRES INTERÈS GRAL. NÚM.EXP.000055/2016-XIG REINHARD 
TIESEL 

  

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

22-7-16 ALTRES INTERÈS GRAL. NÚM.EXP.000079/2015-XIG GRUPO 
COMAS 
INVERSIONE
S SL 

  

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

22-7-16 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.004075/2016 A 004087/2016 VARIS   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

25-7-16 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.004088/2016  A 004166/2016 VARIS   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

26-7-16 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.004167/2016 A 004217/2016 VARIS   
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DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

26-7-16 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.000084/2016-HLSR J.P.M   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

26-7-16 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.003666/2016-EXPCED J.G.L   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

26-7-16 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.003577/2016-EXPCED G.B   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

26-7-16 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.003576/2016-EXPCED G.V.C   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

26-7-16 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.003667/2016 BP.W.M   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

26-7-16 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.003615/2016 A.G.C   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

27-7-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM.EXP.AL-2016/009 QUE MODIFICA PART DE LES OBRES JA AUTORITZADES 
DINS AL/2002/094 

PROA 
PROMOCIO 
ACTIVITATS 
SL 

  

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

28-7-16 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.004230/2016 A 004246/2016 VARIS   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

29-7-16 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.004247/2016 A 004265/2016 VARIS   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

27-7-16 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.004218/2016 A 004229/2016 VARIS   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

27-7-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM.EXP.AL-2016/024 CAFE 
CAPUCCHIN
O 1919,SL 

  

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

27-7-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM.EXP.AL-2016/020 A.V.A   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

28-7-16 ALTRES NÚM.EXP.000102/2009-HLSR. EXECUCIO DE LA SENTÈNCIA 187/2016 DE 23/05 
RECAIGUDA EN LES ACTUACIONS PO 44/2010 DEL JUTJAT CONTENCIOS 
ADMINISTRATIU NÚM.1 PALMA DE MCA 

AJUNTAMEN
T DE 
MANACOR / 
ASESSORIA 
JURÍDICA 
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DEL CIM 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

28-7-16 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.003702/2016-EXPCED CANPROP 
ESPAÑA 
TWO LIMITED 

  

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

28-7-16 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NUM.EXP.003701/2016-EXPCED K.A.A   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

21-7-16 APROVAR 
FACTURES ADO 

REFERENT A LA RELACIÓ DE FACTURES AMB REFERÈNCIA 
NÚM.79/5110/20160606UT. 

INTERVENCI
Ó DELEGADA 
/TRESORERI
A 

5734,72 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

1-8-16 ALTRES PERMIS PER DUR A TERME UNA ACTIVITAT NO PERMANENT "XV 
CRONOESCALADA BARRANC DE BINIARIAIX.EXP.57/2016PE 

AJUNTAMEN
T DE SOLLER 

  

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

1-8-16 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.004266/2016 A 004290/2016 VARIS   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

2-8-16 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.004291/2016 A 004320/2016 VARIS   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

2-8-16 RECONEIXEME
NT CÒMPUT 
HORES 
FORMACIÓ 

PER TEMPS EFECTIU DE TREBALL. 30H A.N.G/FUNCI
Ó PÚBLICA 

  

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

2-8-16 RECONEIXEME
NT CÒMPUT 
HORES 
FORMACIÓ 

PER TEMPS EFECTIU DE TREBALL. 10H A.M.S/FUNCI
Ó PUBLICA 

  

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

2-8-16 EXPEDICIÓ 
DOCUMENT 
EQUIVALENT 

NÚM.EXP.003598/2016-EXPCED A.F.B   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

3-8-16 ALTRES PERMIS PER DUR A TERME UNA ACTIVITAT NO PERMANENT"43ª SA MARXA 
DES GÜELL A LLUC A PEU".EXP.59/2016PE 

ASSOCIACIO 
DE 
PROTECCIO 
CIUTADANA 
GRUP 
GÜELL. 

  

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

3-8-16 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.004321/2016 A 004357/2016 VARIS   
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DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

3-8-16 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.003828/2016-EXPCED B.P.E   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

4-8-16 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.004358/2016 A 004389/2016 VARIS   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

4-8-16 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.000037/2016-HLSR MA.J.G   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

4-8-16 ALTRES INTERÈS GRAL.NÚM.EXP.000080/2015-XIG D.M.Q   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

5-8-16 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.04390/2016 A 004392/2016 VARIS   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

5-8-16 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.003853/2016 M.S.A   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

5-8-16 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.003481/2016-EXPCED. BUILDING 
CENTER SAU 

  

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

5-8-16 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.003851/2016-EXPCED M.K.G   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

8-8-16 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.004393/2016 A 004399/2016 VARIS   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

9-8-16 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.004400/2016 A 004418/2016 VARIS   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

9-8-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM.EXP.AL-2016/002. J.M.F.M   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

9-8-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM.EXP.AL-2016/047. G.M.M   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

9-8-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM.EXP.AL-2016/026 FCA.S.G   
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DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

10-8-16 EXPEDICIÓ 
DOCUMENT 
EQUIVALENT 

NÚM.EXP.003741/2016 MC.P.R   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

10-8-16 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.004419/2016 A 004445/2016 VARIS   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

11-8-16 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.004446/2016 A 004517/2016 VARIS   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

12-8-16 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.004518/2016 NÚM.EXPCE
D.003969/201
6.CR. CAMP 
DE MAR, 49 
PB URB BI 

  

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

4-8-16 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.DE CÉD.004519/2016 A 004528/2016 VARIS   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

18-8-16 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.004535/2016 A 004580/2016 VARIS   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

19-8-16 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.004581/2016 A 004600/2016 VARIS   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

22-8-16 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.004601/2016 A 004609/2016 VARIS   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

17-8-16 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.004529/2016 A 004534/2016 VARIS   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

23-8-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM.EXP.AL-2015/113 BALEARIC 
INVESTMENT
S, SL 

  

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

23-8-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM.EXP.AL-2016/054 DENEGACIÓ 
+ 
AUTORITZAC
IÓ OBRES 
ZSP. 
CONSTRUCC
IÓ DE 
PISCINA I 
TANCAMENT. 

  

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

23-8-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM.EXP.AL-2016/049 AJUNTAMEN
T D'ANDRATX  
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DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

23-8-16 EXPEDICIÓ 
DOCUMENT 
EQUIVALENT 

NÚM.EXP.001167/2016-EXPCED. D.M..B   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

23-8-16 EXPEDICIÓ 
DOCUMENT 
EQUIVALENT 

NÚM.EXP.003935/2016-EXPCED L.M.C   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

23-8-16 EXPEDICIÓ 
DOCUMENT 
EQUIVALENT 

NÚM.EXP.004026/2016-EXPCED S.A.P   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

23-8-16 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.003987/2016-EXPCED F.M.I   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

23-8-16 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.004042/2016-EXPCED J.R.S   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

23-8-16 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.004043/2016-EXPCED B.C   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

23-8-16 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.004028/2016-EXPCED A.B.F   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

23-8-16 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.003996/2016-EXPCED A.G.F   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

23-8-16 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.003930/2016-EXPCED J.D.D   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

23-8-16 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

PER REALITZAR UN ESTUDI PER A LA CONSTRUCCIÓ D'UN SISTEMA 
D'INDICADORS TERRITORIALS DEL PLA TERRITORIAL INSULAR DE MCA. 
EXP.127/2016-OT 

INTERVENCI
Ó 
DELEGADA/F
UNDACIÓ 
UNIVERSIDA
D EMPRESA 
DE LES ILLES 
BALEARS 

7258,79 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

26-8-16 ALTRES INTERÈS GRAL. NÚM.EXP.000081/2015-XIG ENDESA 
DISTRIBUCIO 
ELECTRICA, 
SLU 

  

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

23-8-16 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.004611/2016 A 004641/2016 VARIS   
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DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

24-8-16 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.004642/2016 A 004675/2016 VARIS   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

25-8-16 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.004676/2016 A 004698/2016 VARIS   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

26-8-16 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.004699/2016 A 004710/2016 VARIS   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

9-8-16 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME UNA ACTIVITAT NO PERMANENT "ANADA A SON 
SERRA AMB CARRO, A PEU I AMB BICICLETA"els diez 20 i 21 d'agost.EXP 63/2016 
PE 

AJUNTAMEN
T DE PETRA 

  

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

23-8-16 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME UNA ACTIVITAT NO PERMANENT "TROFEU 
POLÍGON CAN MATZARÍ!-XII CHALLENGE DE TARDOR".dia 27 d'agost de 
2016.EXP.63/2016PE 

CLUB 
CICLISTA 
INCA 

  

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

23-8-16 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME UNA ACTIVITAT NO PERMANENT "I MOSCART 
RUNNING BEER" dia 10 de setembre de 2016 

COFRADIA 
CERVESERA  
LLEPOLS 
DEL LLÚPOL 

  

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

29-8-16 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

P.R.B P.R.B   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

29-8-16 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

EXP.004073/2016-EXPCED. SIMPLE 
TRUTH, SL 

  

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

29-8-16 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.EXP.004087/2016-EXPCED G.P.R   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

29-8-16 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.004711/2016 A  004725/2016 VARIS   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

30-8-16 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.004726/2016 A 004734/2016 VARIS   

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I 
INFRAESTRUCTU
RES 

31-8-16 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.CÉD.004735/2016 A 004754/2016 VARIS   
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DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

28-6-16 APROVACIÓ 
LIQUIDACIÓ 

liquidació del cost del servi de control i seguiment de la prestació de la recollida 
selectiva de residus corresponen al mes de maig 2016 (Zona 2) 

Fomento de 
Construccione
s y Contratas, 
SA y 
Limpiezas 
Urbanas de 
Mallorca, SA 
UTE 

2011,66 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

28-6-16 APROVACIÓ 
LIQUIDACIÓ 

liquidació del cost del servi de control i seguiment de la prestació de la recollida 
selectiva de residus corresponen al mes de maig 2016 (Zona 1) 

Fomento de 
Construccione
s y Contratas, 
SA y 
Limpiezas 
Urbanas de 
Mallorc, SA 
UTE 

2666,61 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

10-6-16 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 servi de 
control i seguiment del contracte del mes d'octubre 2014 Exp. Fisc. LOT1 216/13 

Fomento de 
Construccione
s y Contratas, 
S.A. i 
Limpiezas 
Urbanas de 
Mallorca, S.A. 
UTE 

61983,82 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

15-6-16 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 servi de 
control i seguiment del contracte del mes de març 2016 Exp. Fisc. LOT2 216/13 

Fomento de 
Construccione
s y Contratas, 
S.A. i 
Limpiezas 
Urbanas de 
Mallorca, S.A. 
UTE 

37023,05 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

15-6-16 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 servi de 
control i seguiment del contracte del mes de març 2016 Exp. Fisc. LOT1 216/13 

Fomento de 
Construccione
s y Contratas, 
S.A. i 
Limpiezas 
Urbanas de 
Mallorca, S.A. 
UTE 

52609,24 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

20-6-16 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 servi de 
control i seguiment del contracte del mes d'octubre 2014 Exp. Fisc. LOT2 216/13 

Fomento de 
Construccione
s y Contratas, 
S.A. i 
Limpiezas 
Urbanas de 
Mallorca, S.A. 
UTE 

42323,73 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

6-6-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Reconeixement i pagament de l'obligació - servei Tresoreria Canon 
España, S.A. 

166,58 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

6-6-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Reconeixement i pagament de l'obligació - Servei Intervenció Canon 
España, S.A. 

166,58 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

6-6-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Reconeixement i pagament de l'obligació - Servei Intervenció delegada Canon 
España, S.A. 

138,01 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

22-6-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Reconeixement i pagament de l'obligació - Servei Intervenció delegada Canon 
España, S.A. 

276,02 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

22-6-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Reconeixement i pagament de l'obligació - Tresoreria Canon 
Ëspaña, S.A. 

501,89 
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DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

22-6-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Reconeixement i pagament de l'obligació - Servei Intervenció General Canon 
España, S.A. 

501,88 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

10-6-16 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

Ordenar el pagament de fres. relativa a despeses del mes d'abril de 2016 dl contracte 
del servei de suport a l'organització del programa "Jocs esportius escolars 214/2015 i 
215/2016" - Fra. E-16191 

Banco Mare 
Nostrum 

95648,28 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

28-6-16 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

Ordenar el pagament de fres. relativa a despeses del mes d'abril de 2016 dl contracte 
del servei de suport a l'organització del programa "Jocs esportius escolars 214/2015 i 
215/2016" - Fra. E-16243 

Banco Mare 
Nostrum 

100014,63 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

30-6-16 ALTRES Aportació Econòmica (1/2016) Agència de 
Protecció de 
la Legalitat 
Territorial i 
Urbanística de 
Mallorca 

60000 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

30-6-16 ALTRES Aportació Econòmica (2/2016) Agència de 
Protecció de 
la Legalitat 
Territorial i 
Urbanística de 
Mallorca 

60000 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

30-6-16 ALTRES Aportació Econòmica (3/2016) Agència de 
Protecció de 
la Legalitat 
Territorial i 
Urbanística de 
Mallorca 

60000 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

30-6-16 ALTRES Aportació Econòmica (4/2016) Agència de 
Protecció de 
la Legalitat 
Territorial i 
Urbanística de 
Mallorca 

60000 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

30-6-16 ALTRES Aprotació Econòmica 5/2016) Agència de 
Protecció de 
la Legalitat 
Territorial i 
Urbanística de 
Mallorca 

60000 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

30-6-16 ALTRES Aportació Econòmica (6/2016) Agència de 
Protecció de 
la Legalitat 
Territorial i 
Urbanística de 
Mallorca 

60000 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

13-6-16 ALTRES Cancel·lació bestreta de caixa fixa MSC 5680 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

13-6-16 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA 
CAIXA FIXA 

Aprovar el compte justificatiu J/2016/84 ? 228,42 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

13-6-16 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA 
CAIXA FIXA 

Aprovar el compte justificatiu J/2016/85 ? 176,75 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

13-6-16 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA 
CAIXA FIXA 

Aprovar el compte justificatiu J/2016/89 ? 87,66 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

15-6-16 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA 
CAIXA FIXA 

Aprovar el compte justificatiu J/2016/91 ? 295,66 
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DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

23-6-16 APROVACIÓ 
LIQUIDACIÓ 

Liquidació de 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, període 1-31 de maig 2016 

Col·legi Públic 
Pius XII 

891 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

23-6-16 APROVACIÓ 
LIQUIDACIÓ 

Liquidació de 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, període 1-31 de maig 2016 

Col·legi Sant 
Vicenç de 
Paul 

530 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

23-6-16 APROVACIÓ 
LIQUIDACIÓ 

Liquidació de 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, període 1-31 de maig 2016 

Col·legi San 
José de la 
Montaña 

305 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

23-6-16 APROVACIÓ 
LIQUIDACIÓ 

Liquidació de 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, període 1-31 de maig 2016 

Sociedad 
Cooperativa 
Educativa 
manjón 

680 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

23-6-16 APROVACIÓ 
LIQUIDACIÓ 

Liquidació de 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, període 1-31 de maig 2016 

Apa Colegio 
San Francisco 

196 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

3-6-16 APROVAR 
CONVENI DE 
COL.LABORACI
Ó 

Expedient d'aprovació del conveni de col·laboració entre l'ATB i el CM per a 
l'assistència a esdeveniments turístics nacionals i internacionals de la destinació 
Mallorca 

?   

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

6-6-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Reconeixement i liquidació de l'obligació derivada de la Certificació d'obra núm. 1 del 
contracte menor d'obra del projecte de conservació de l'edifici Can Weyler. 

Pietra 
Restauración 
y Edificación, 
SL 

7027,95 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

7-6-16 AUTORITZACIÓ 
ASSISTÈNCIA 
CURSOS 

Jornada sobre els efectes laborals de la contractació administrativa - Tirme (10 de juny 
de 2016) 

Varis   

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

8-6-16 ALTRES Declarar el crèdit incobrable de l'expedient 111-15-CA-735 MPS 139,13 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

8-6-16 ALTRES Anul·lació del saldo d'haver quedat extingit el deute del dret reconegut AHG 7426 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

16-6-16 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

Ordenar el pagament de factures de reconeixement extrajudicial de crèdits 
corresponent al 2016REC55.04 

Dep. de 
Territori i 
Infraestructure
s (Servei 
d'Inspecció 
Tècnica de 
Vehicles) 

362,69 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

17-6-16 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

Ordenament del pagament del reconeixement extrajudicial de crèdits Dep. 
Participació 
ciutadan i 
presidència 

17599,37 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

17-6-16 AUTORITZACIÓ 
ASSISTÈNCIA 
CURSOS 

Jornada Noves Claus de la Contractació Pública Varis   

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

22-6-16 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMEN
T 

Autorització desplaçament Fira Birdfais - Regne Unit JMML   

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

20-6-16 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMEN
T 

Autorització desplaçament Fira Birdfais - Regne Unit PGV   
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DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

20-6-16 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACI
Ó 

Adjudicació del contracte menor pel servei d'auditories financeres i de compliment de 
les intitats incloses en el pla de control financer del CM de l'exercici 2016 

RSM Gasso 
Auditores 
S.L.P. 

21148,92 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

21-6-16 ALTRES Ordre d'abonament segon pagament de l'import de l'aportació econòmica, anual i 
ordinària de l'any 2016  

Es Baluard, 
Museu d'Art 
Modern i 
Contemporani 
de Palma 

100000 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

1-6-16 INICIAR 
EXPEDIENT 

Inici de l'Expedient per a l'aprovació de les bases i de la convocatòria pública de 
subvencions per a donar suport a les entitats locals de Mallorca en l'edició, publicació 
i/o producció de material d'informació turística, per a l'any 2016 

Entitats locals 
de Mallorca 

150000 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

16-6-16 INICIAR 
EXPEDIENT 

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 

Varis 250000 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

23-6-16 MODIFICACIÓ 
DE LA 
RESOLUCIÓ 

Modificació de la resolució de 2 de maig de 2016 de creació del Programa temporal de 
suport del Control Financer permanent del CM i els seus organismes autònoms 

?   

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

30-6-16 ALTRES Resolució de comissió per aval del Pla de competitivitat turística Mallorca Diversa - 
Arta Sorprèn 

Banc de 
Santander 

745,67 

DEPARTAMENT 
ECONOMIA I 
HISENDA 

30-6-16 ALTRES Comissió per percentatge de descompte de TPV Caixabank, 
S.A. 

538,84 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

20-7-16 ALTRES PROORROGA I REVISIÓ DE PREUS CONTRACTE LLOGUER CAPOCORP M.M.M   

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

20-6-16 ALTRES INICI EXP. CONCESSIÓ SUB. NOMINATIVA FEDERACIÓ B. DE CAÇA ANY 2016 F.B. DE CAÇA   

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

1-8-16 ALTRES FINALITZACIÓ CONTRACTES DEL PERSONAL LABORAL DINS EL PROJECTE 
EXP. RECUPERACIÓ DEL CONILL DE CAMP 

VARIS   

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

1-8-16 ALTRES FINALITZACIÓ CONTRACTES DEL PERSONAL LABORAL DINS EL PROJECTE 
EXP. MILLORA DE L'HABITABILITAT DELS PARCS DE BOMBERS DE MALLORCA 

VARIS   

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

1-8-16 ALTRES FINALITZACIÓ CONTRACTES DEL PERSONAL LABORAL DINS EL PROJECTE 
EXP ESTUDI BARRERES ARQUITECTÒNIQUES 

VARIS   

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

1-8-16 ALTRES FINALITZACIÓ CONTRACTES DEL PERSONAL LABORAL DINS EL PROJECTE 
EXP. L'ESTUDI NECESSITATS MUNICIPIS MENORS 

VARIS   

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

1-8-16 ALTRES FINALITZACIÓ CONTRACTES DEL PERSONAL LABORAL DINS EL PROJECTE 
EXP. CAMPANYA DE SENSIBILITZACIÓ SOBRE ELS VALORS I EL PATRIMONI 
IMMATERIAL ASSOCIAT A LA CAÇA 

VARIS   
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DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

1-8-16 ALTRES FINALITZACIÓ CONTRACTES DEL PERSONAL LABORAL DINS CREACIÓ 
D'INVENTARI D'EMISSIONS DE REFERÈNCIA I DES. D'UN PLA PER PROMOURE 
ACCIONS PER L'ÚS D'ENERGIES SOSTENIBLES 

VARIS   

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

19-7-16 ALTRES AUTORITZACIÓ DE CONTROL DE CONILLS, LLEBRES I PERDIUS A LA ZONA DE 
RESERVA DEL VEDAT PM-11.092,MONTUÏIRI 

PM-11.092   

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

19-7-16 ALTRES AUTORITZACIÓ DE CONTROL DE COLOMS, PER DANYS A INFRASTRUCTURES 
DELS NUCLIS URBANS DE SENCELLES I AL VEDAT PM-11.129 

PM-11.129   

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

18-7-16 ALTRES AUTORITZACIÓ DE CONTROL DE COLOMS, A INFRASTRUCTURES A LA 
FUNDACIÓ PATRONAT OBRER DE SANT JOSEP 

 PATRONAT 
OBRER DE 
SANT JOSEP 

  

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

18-7-16 ALTRES  AUTORITZACIÓ  DE CONTROL DE COLOMS I TUDONS PER DANYS A LES 
INSTAL·LACIONS AGRÍCOLES DE LA FINCA SON ROCA 

AMADIP-
ESMENT 

  

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

20-7-16 ALTRES PRÒRROGA D'AUTORITZACIÓ DE CONTROL DE TUDONS I TÓRTERES 
TURQUES AL CEMENTIRI D'ARTÀ 

CEMENTIRI 
D'ARTÀ 

  

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

1-8-16 ALTRES AUTORITZACIÓ DE DESCASTAMENT DE CABRES AL VEDAT PM-10.037 PER 
DANYS A VEGETACIÓ, INFRAESTRUCTURES I PREVENCIÓ DE LA SEGURETAT 
VIAL 

M.C.R.   

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

19-8-16 ALTRES AUTORITZACIÓ PER A LA REALITZACIÓ D'UNA PROVA DE TIR DE GUÀTLERA A 
LA FINCA SON GRAU 

PM-11.083   

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

19-7-16 ALTRES AUTORITZACIÓ PER A LA REALITZACIÓ D'UNA PROVA DE TIR A GUÀTLERA A 
LA FINCA SON GUAL 

PM-11.083 
T.M. SANT 
JOAN 

  

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

25-7-16 ALTRES AUTORITZACIÓ PER A LA REALITZACIÓ D'UNA PROVA DE TIR A GUÀTLERA A  
LA FINCA SON ROIG 

PM-11.170    

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

11-7-16 ALTRES CREACIÓ DEL REFUGI DE FAUNA CAN VIDALET DEL T.M. POLLENÇA T.J.C.H.   

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

14-7-16 ALTRES CREACIÓ DEL VEDAT DE CAÇA QUE ES DENOMINARA SA VALLS I.G.B.   

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

6-7-16 ALTRES SEGREGACIÓ DEL VEDAT PM-10.524 M.P.P.   
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DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

12-7-16 ALTRES CANVI DE TITULAR DEL VEDAT PM-11.338 S.M.A.   

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

11-7-16 ALTRES AMPLIACIÓ VEDAT PM-11.130 S.C. ATOCHA   

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

22-7-16 ALTRES APROVACIÓ PLA TÈCNIC DE CAÇA DE RÈGIM GENERAL PM-12.198   

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

22-7-16 ALTRES SOL·LICITUD D'APROVACIÓ DEL PLA TÈCNIC DE CAÇA DE RÈGIM GENERAL PM-10.815   

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

22-7-16 ALTRES SOL·LICITUD D'APROVACIÓ DEL PLA TÈCNIC DE CAÇA DE RÈGIM GENERAL PM-10.514   

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

22-7-16 ALTRES SOL·LICITUD D'APROVACIÓ DEL PLA TÈCNIC DE CAÇA DE RÈGIM GENERAL PM-12.010   

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

22-7-16 ALTRES SOL·LICITUD D'APROVACIÓ DEL PLA TÈCNIC DE CAÇA DE RÈGIM GENERAL PM-10.755   

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

2-8-16 ALTRES SOL·LICITUD D'APROVACIÓ DEL PLA TÈCNIC DE CAÇA DE RÈGIM GENERAL PM-10.145   

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

2-8-16 ALTRES SOL·LICITUD D'APROVACIÓ DEL PLA TÈCNIC DE CAÇA DE RÈGIM GENERAL PM-10.703   

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

29-7-16 ALTRES SOL·LICITUD D'APROVACIÓ DEL PLA TÈCNIC DE CAÇA DE RÈGIM GENERAL PM-11.338   

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

4-7-16 ALTRES RESOLUCIÓ D'INICI EXP. SANCIONADOR CZ16/0054 G.V.A.   

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

4-7-16 ALTRES RESOLUCIÓ D'INICI EXP. SANCIONADOR CZ16/0051 B..G.M.   

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

4-7-16 ALTRES RESOLUCIÓ D'INICI EXP. SANCIONADOR CZ16/0040 M.G.P.   
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DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

5-7-16 ALTRES RESOLUCIÓ EXP. SANCIONADOR CZ16/0018 M..M.P   

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

2-8-16 ALTRES RESOLUCIÓ EXP. SANCIONADOR CZ15/0048 J.A. A. R   

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

2-8-16 ALTRES RESOLUCIÓ EXP. SANCIONADOR CZ15/0097 B.P.P.   

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

2-8-16 ALTRES RESOLUCIÓ EXP. SANCIONADOR CZ16/0029 J..N.M.   

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

4-8-16 ALTRES IDENTIFICACIÓ DEL NOU AGENT DE MEDI AMBIENT DE CAÇA G.M. C. T.   

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

8-8-16 ALTRES AUTORITZACIÓ D'ÚS DE LES INSTAL·LACIONS I EDIFICACIONS DE LA FINCA 
CAPOCORB PER A LA REALITZACIÓ D'UN RECORREGUT DE CAÇA 9 I 10 DE 
SETEMBRE 

S.C. DE 
BUNYOLA 

  

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

23-8-16 ALTRES AUTORITZACIÓ D'ÚS DE LES INSTAL·LACIONS I EDIFICACIONS DE LA FINCA 
CAPOCORB PER A LA REALITZACIÓ D'UN RECORREGUT DE CAÇA 9 I 10 DE 
SETEMBRE 

F.B.C.   

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

17-8-16 ALTRES AUTORITZACIÓ DE MORENELLS PER A LA PESCA D'ANGUILA P.J. E. F   

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

23-8-16 ALTRES L'AMPLIACIÓ A CAÇA MAJOR EN EL VEDAT PM-10.621 ES CABÀS, 
S.L. 

  

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

23-8-16 ALTRES L'AMPLIACIÓ A CAÇA MAJOR EN EL VEDAT PM-10.470 S'ESTORNEL
L D'AMUNT, 
S.A. 

  

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

23-8-16 ALTRES L'AMPLIACIÓ  DEL VEDAT PM-11.752 ALTIVE 
PROPERTIES
, S.L. 

  

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

6-7-16 ALTRES RESOLUCIÓ D'EXPEDIENT SANCIONADOR DE CAÇA PS16/0012 M.M.I.   

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

6-7-16 ALTRES RESOLUCIÓ D'EXPEDIENT SANCIONADOR DE CAÇA PS16/0003 C.A.   
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DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

7-7-16 ALTRES RESOLUCIÓ D'EXPEDIENT SANCIONADOR DE CAÇA PS16/0004 D.F.   

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

2-8-16 ALTRES RESOLUCIÓ D'EXPEDIENT SANCIONADOR DE CAÇA CZ15/0074 D..R.O.   

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

22-8-16 ALTRES RESOLUCIÓ PER REC. RESP. D'EXPEDIENT SANCIONADOR DE CAÇA 
CZ16/0054 

G.V.A.   

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

22-8-16 ALTRES RESOLUCIÓ PER REC. RESP. D'EXPEDIENT SANCIONADOR DE CAÇA 
CZ16/0030 

R.C.F.   

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

22-8-16 ALTRES RESOLUCIÓ PER REC. RESP. D'EXPEDIENT SANCIONADOR DE CAÇA 
CZ16/0039 

M.P. P.   

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

22-8-16 ALTRES RESOLUCIÓ PER REC. RESP. D'EXPEDIENT SANCIONADOR DE CAÇA 
CZ15/0106 

B. R. C.    

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

22-8-16 ALTRES RESOLUCIÓ PER REC. RESP. D'EXPEDIENT SANCIONADOR DE CAÇA 
CZ16/0050 

B.D.U.   

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

2-8-16 ALTRES AUTORITZACIÓ PER A LA REALITZACIÓO DEL V CAMPIONAT DE BALEARS DE 
CANS LLEBRERS MECÀNICA I UNA DEMOS. SOBRE LLEBRES DE GRANJA EN 
EL VEDAT PM-11.126 

S.C. DE 
CANS 
LLEBRERS 

  

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

8-8-16 ALTRES AUTORITZACIÓ PER A LA REALITZACIÓ  D'UNA PROVA PUNTUABLE PEL 
CAMPIONAT DE BALEAR DE TIR A GUÀTLERA AL  VEDAT PM-11.528 

CLUB 
MALLORCA 
DE CAÇA I 
TIR 

  

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

8-8-16 ALTRES AUTORITZACIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE LA PROVA DE CAÇA PRÀCTICA AMB 
MENCIÓ CACT, PAN I DIN EN   EL VEDAT PM-11.135 

POINTER 
CLUB 
ESPAÑOL 

  

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

8-8-16 ALTRES AUTORITZACIÓ DE CONTROL DE COLOMS, TUDONS I GAVINA VULGAR A 
L'HOTEL M E MALLORCA PER DANYS A L'ESMENTAT COMPLEX T.M. CALVIÀ 

G.A.   

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

8-8-16 ALTRES AUTORITZACIÓ DE CONTROL DE TUDONS EN EL POLÍGON 10 PARCEL·LA 298, 
PER DANYS A L'AGRICULTURA T.M. ANDRATX 

S.C.P.   

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

18-8-16 ALTRES AUTORITZACIÓ DE CONTROL DE COLOMS EN EL CASC URBÀ DE 
VALLDEMOSSA 

N.T.B.   
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DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

19-8-16 ALTRES AUTORITZACIÓ DE CONTROL DE TUDONS I COLOMS , PER DANYS A LES 
INSTAL·LACIONS AGRÍCOLES DE LA FINCA SON ROCA (AMADIP-ESMENT) 

LL. B. F.   

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

8-8-16 ALTRES AUTORITZACIÓ DE CONTROL DE TUDONS A L'APARTHOTEL CLUB MARTA'S 
PER DANYS A LES INSTAL·LACIONS DE L'ESMENTAT COMPLEX 

F.G.P.   

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

22-8-16 ALTRES AUTORITZACIÓ DE CONTROL DE LLEBRES A LES FINQUES CAMP D'ARIANY I 
CAMP CUCURUTX AL VEDAT PM-11.130 

G. S. B.   

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

22-9-16 ALTRES AUTORITZACIÓ DE CONTROL DE GALLINES EN EL CAMP DE T GOLF & 
COUNTRY PONIENTE PER DANYS A LES CASES T.M. CALVIÀ 

F.M. S. C.   

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

17-8-16 ALTRES AUTORITZACIÓ DE DESCASTAMENT DE CABRES BORDES PER DANYS AL 
VEDAT PM-10.250 

J. A. M.    

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

17-8-16 ALTRES AUTORITZACIÓ DE CONTROL DE CABRES BORDES A LES FINQUES ES RAFAL 
BLANC I SON BOSCH PER DANYS A L'AGRICULTURA 

M. T. L.   

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

17-8-16 ALTRES AUTORITZACIÓ DE DESCASTAMENT DE CABRES BORDES PER DANYS A 
L'AGRICULTURA A VALLDEMOSSA 

M..A. E. P. J.   

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

17-9-16 ALTRES AUTORITZACIÓ CONTROL DE CABRES BORDES A LA FINCA SES COVES S. A. C.    

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

17-8-16 ALTRES AUTORITZACIÓ DE CONTROL DE CABRES BORDES AL VEDAT PM-10.112  T.M.N.   

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

22-8-16 ALTRES SOL·LICITUD DE RENOVACIÓ DEL PLA TÈCNIC DE CAÇA DE RÈGIM GENERAL 
PM-11.078 

A. S. M.   

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

22-8-16 ALTRES SOL·LICITUD DE RENOVACIÓ DEL PLA TÈCNIC DE CAÇA DE RÈGIM GENERAL 
PM-11.950 

S. J. F.   

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

22-8-16 ALTRES SOL·LICITUD DE RENOVACIÓ DEL PLA TÈCNIC DE CAÇA DE RÈGIM GENERAL 
PM-11.223 

S. J. F.   

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

22-8-16 ALTRES SOL·LICITUD DE RENOVACIÓ DEL PLA TÈCNIC DE CAÇA DE RÈGIM GENERAL 
PM-10.834 

J.F. B. S.   
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DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

22-8-16 ALTRES SOL·LICITUD D'APROVACIÓ  DEL PLA TÈCNIC DE CAÇA DE RÈGIM GENERAL 
PM-12.199 

I. G. B.   

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

2-9-16 ALTRES CANVI DE TITULAR DEL VEDAT PM-10.841 M.M. M. A.DE 
J. 

  

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

2-9-16 ALTRES CANVI DE TITULAR DEL VEDAT PM-10.545 A.B. P. G.   

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

2-9-16 ALTRES CANVI DE TITULAR DEL VEDAT PM-11.856 M.J. R. B.   

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

5-9-16 ALTRES CANVI DE TITULAR DEL VEDAT PM-10.408 A. B. M.   

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

5-9-16 ALTRES CANVI DE TITULAR DEL VEDAT PM-10.993 C. F.    

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

2-9-16 ALTRES SEGREGACIÓ DEL VEDAT PM-11.135 J.F. G. S.   

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

29-8-16 ALTRES AUTORITZACIÓ PER AL CONTROL DE COLOMS A LA FINCA BARCELONA  I CAN 
MICALÓ 

A. H. P.   

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

29-8-16 ALTRES AUTORITZACIÓ PER AL CONTROL DE COLOMS I TUDONS  A LA FINCA SON 
COLL VELL 

J. M. A,   

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

31-8-16 ALTRES AUTORITZACIÓ PER AL CONTROL DE COLOMS I TUDONS PER DANYS A LES 
INSTAL. AGRÍCOLES  DE  LA FINCA SON ROCA (AMADIP-ESMENT) 

LL. B. F.    

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

30-8-16 ALTRES AUTORITZACIÓ PER AL CONTROL DE COLOMS I TUDONS PER DANYS ALS 
CULTIUS DE LA FINCA SON NET T.M. DE PALMA 

M. R. C.   

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

30-8-16 ALTRES AUTORITZACIÓ PER AL CONTROL DE TUDONS PER DANYS A CULTIUS DE LA 
FINCA SON NET NOU T.M. DE PALMA 

M. G. C.   

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

31-8-16 ALTRES AUTORITZACIÓ PER AL CONTROL DE COLOMS, LLEBRE I CONILL AL POL. 2 
PAR. 640 INCLOSA AL VEDAT PM-11.911 T.M. DE SANT LLORENÇ 

H. R. H.   
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DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

1-9-16 ALTRES AMPLIACIÓ DE L'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 

2-9-16 ALTRES D'AMPLIACIÓ DE AUTORITZACIÓ DE DESCASTAMENT DE CABRES BORDES 
PER DANYS A JARDÍ I CULTIUS A SON ANGLADA 

S. A. L.  B.   

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

31-8-16 ALTRES ATORGAMENT DE LA CERTIFICACIÓ DE QUALITAT DE CAÇA MAJOR DE 
PRIMERA CATEGORIA AL VEDAT DE CAÇA MAJOR PM-10.617, DENOMINAT 
CALA MURTA 

F. S. F.   

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

1-9-16 ALTRES AUTORITZACIÓ DE CAÇA MAJOR D'EXEMPLARS DE "CABRA SALVATGE 
MALLORQUINA" AL VEDAT PM-10.410, AMB CERTIFICAT DE QUALITAT DE CAÇA 
MAJOR 

SON 
FORTUNY 

  

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

1-9-16 ALTRES DE "CABRA SALVATGE MALLORQUINA" AL VEDAT PM-10.411, AMB CERTIFICAT 
DE QUALITAT DE CAÇA MAJOR 

TERNELLES   

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

1-9-16 ALTRES DE "CABRA SALVATGE MALLORQUINA" AL VEDAT PM-10.612, AMB CERTIFICAT 
DE QUALITAT DE CAÇA MAJOR 

S'ALQUERIA 
D'AVALL 

  

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

1-9-16 ALTRES DE "CABRA SALVATGE MALLORQUINA" AL VEDAT PM-10.362, AMB CERTIFICAT 
DE QUALITAT DE CAÇA MAJOR 

EL TEIX   

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

1-9-16 ALTRES DE "CABRA SALVATGE MALLORQUINA" AL VEDAT PM-10.617, AMB CERTIFICAT 
DE QUALITAT DE CAÇA MAJOR 

CALA MURTA   

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

1-9-16 ALTRES DE "CABRA SALVATGE MALLORQUINA" AL VEDAT PM-10.826, AMB CERTIFICAT 
DE QUALITAT DE CAÇA MAJOR 

FORMENTOR   

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

30-8-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

CONCESSIÓ DEFINITIVA DE LES SUBVENCIONS PEL DESENV. D'ACTIVITATS 
SOCIOAMBIENTALS EN MATÈRIA CINEGÈTICA O DE PESCA FLUVIAL 2016 

VARIS 119616,52 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CAÇA 

22-8-16 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ15/0056 O.V. K. A. I 
J.A. M. F. 

1022 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

3-6-16 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

Devolució fiança exp.: RCD 078/2016 D.C.S. 589,02 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

3-6-16 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

Devolució fiança exp.: RCD 082/2016 J.X. 615,03 
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DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

3-6-16 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

Devolució fiança exp.: RCD 083/2016 R.T.  943,4 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

3-6-16 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

Devolució fiança exp.: RCD 077/2016 BAYARTE 14 
C.B. 

795,47 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

3-6-16 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

Devolució fiança exp.: RCD 079/2016 NUEVO 
PESQUERO 
2011 SL 

179,9 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

3-6-11 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

Devolució fiança exp.: RCD 084/2016 M.C.S.V. 414,53 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

3-6-16 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

Devolució fiança exp.: RCD 066/2016 A.J.O.G. 1150,73 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

3-6-11 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

Devolució fiança exp.: RCD 063/2016 ANLUGA, SA 2472,58 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

3-6-16 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

Devolució fiança exp.: RCD 064/2016 EXPLOTADO
RA 
MERCEDES 
SL 

785,72 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

3-6-16 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

Devolució fiança exp.: RCD 065/2016 G.F.P. 962,17 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

3-6-16 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

Devolució fiança exp.: RCD 076/2016 C.V.S.H. 259,71 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

8-6-16 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

Devolució fiança exp.: RCD 240/2016 B.S.G. 3020,41 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

8-6-16 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

Devolució fiança exp.: RCD 010/2016 P.M.V.R. 1198,63 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

8-6-16 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

Devolució fiança exp.: RCD 085/2016 LLEGITIMES, 
SL 

1331,54 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

15-6-16 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

Devolució fiança exp.: RCD 099/2016 INSTITUT 
BALEAR DE 
LA NATURA 

131,68 
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DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

15-6-16 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

Devolució fiança exp.: RCD 101/2016 VISTA GOLF 
SANTA 
PONÇA, SLU 

2712,8 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

15-6-16 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

Devolució fiança exp.: RCD 102/2016 P.P.G. 214,39 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

15-6-16 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

Devolució fiança exp.: RCD 103/2016 CONSTRUCC
IONES 
MIGUEL 
ALFARO 

1160,7 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

15-6-16 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

Devolució fiança exp.: RCD 104/2016 HOTELERA 
KRISTINA, SL 

1092,96 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

15-6-16 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

Devolució fiança exp.: RCD 105/2016 S.B.S. 51,48 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

15-6-16 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

Devolució fiança exp.: RCD 106/2016 F.C.B. 188,56 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

15-6-16 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

Devolució fiança exp.: 096/2016 E.G.L. 296,41 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

15-6-16 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

Devolució fiança exp.: 097/2016 A.R.B. 368,48 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

15-6-16 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

Devolució fiança exp.: 098/2016 B.C.M. DISCO 
EMPIRE, SA 

398,28 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

15-6-16 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

Devolució fiança exp.: 093/2016 M.C.M. 1059,37 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

15-6-16 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

Devolució fiança exp.: 090/2016 L. K.  867 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

15-6-16 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

Devolució fiança exp.: 094/2016 F.M.M. 823 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

15-6-16 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

Devolució fiança exp.: 092/2016 MIQUEL 
RIERA 
CONSTRUCC
IONES, SL 

982,42 
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DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

15-6-16 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

Devolució fiança exp.: 091/2016 IGALCA, SA 1486 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

15-6-16 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

Devolució fiança exp.: 089/2016 GESTEC 
SANTA 
CATALINA, 
SL 

5316,34 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

15-6-16 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

Devolució fiança exp.: 088/2016 GESTEC 
SANTA 
CATALINA, 
SL 

2476,91 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

15-6-16 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

Devolució fiança exp.: 087/2016 M.A.L.V. 252,51 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

15-6-16 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

Devolució fiança exp.: 086/2016 FIREINER 
MALLORCA, 
SL 

2330,06 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

27-6-16 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

Devolució fiança exp.: 074/2016 PINS 
COMFORT 
19, SLU 

885,32 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

2-6-16 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

FACTURA NÚM. 16 40046 de data 10/05/16 MELCHOR 
MASCARO, 
SAU 

208444,48 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

2-6-16 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

FACTURA NÚM. BALB 1605-0001 DE DATA 05/05/2016 ELSAMEX, 
SA 

39188,51 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

7-6-16 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

FACTURA NÚM. U 1600004 DE DATA 13/05/16 UTE 
CONSERVAC
IÓ EIX 
CENTRAL 
2011-2014  

136797,73 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

7-6-16 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

FACTURA NÚM. IN 1600001 DE DATA 13/05/2016 UTE 
CONSERVAC
IÓ EIX 
CENTRAL 

752781,92 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

3-6-16 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

PAGAMENT DE LA RELACIÓ DE FACTURES Q/2016/1157 ? 156,04 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

3-6-16 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

PAGAMENT DE LA RELACIÓ DE FACTURES Q/2016/1156 ? 93,48 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

3-6-16 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

PAGAMENT DE LA RELACIÓ DE FACTURES Q/2016/1132 ? 712,28 
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DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

3-6-16 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

PAGAMENT DE LA RELACIÓ DE FACTURES Q/2016/1085 ? 97,1 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

3-6-16 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

PAGAMENT DE LA RELACIÓ DE FACTURES Q/2016/1062 ? 88,31 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

3-6-16 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

PAGAMENT DE LA RELACIÓ DE FACTURES Q/2016/1048 ? 3517,47 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

7-6-16 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

PAGAMENT DE LA RELACIÓ DE FACTURES Q/2016/1155 ? 53,52 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

7-6-16 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

PAGAMENT DE LA RELACIÓ DE FACTURES Q/2016/1059 ? 1936 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

9-6-16 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

PAGAMENT DE LA RELACIÓ DE FACTURES Q/2016/1158 ? 795,27 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

9-6-16 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

PAGAMENT DE LA RELACIÓ DE FACTURES Q/2016/1159 ? 1101,59 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

9-6-16 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

PAGAMENT DE LA RELACIÓ DE FACTURES Q/2016/1163 ? 457,98 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

9-6-16 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

PAGAMENT DE LA RELACIÓ DE FACTURES Q/2016/1205 DISTRIBUCIO
NES 
UNIVERSAL, 
SL 

78,05 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

9-6-16 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

PAGAMENT DE LA RELACIÓ DE FACTURES Q/2016/1229 ? 905,14 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

10-6-16 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

PAGAMENT DE LA RELACIÓ DE FACTURES Q/2016/1236 ? 363 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

10-6-16 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

PAGAMENT DE LA RELACIÓ DE FACTURES Q/2016/1228 ? 529,25 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

10-6-16 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

PAGAMENT DE LA RELACIÓ DE FACTURES Q/2016/1224 ? 74,03 



 325 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

10-6-16 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

PAGAMENT DE LA RELACIÓ DE FACTURES Q/2016/1204 ? 278,14 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

13-6-16 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

PAGAMENT DE LA RELACIÓ DE FACTURES Q/2016/639 ? 60,11 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

13-6-16 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

PAGAMENT DE LA RELACIÓ DE FACTURES Q/2016/548 ? 2711,48 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

30-6-16 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

PAGAMENT DE LA RELACIÓ DE FACTURES Q/2016/1287 ? 69,08 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

30-6-16 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

PAGAMENT DE LA RELACIÓ DE FACTURES Q/2016/1312 ? 58,86 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

28-6-16 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

PAGAMENT DE LA RELACIÓ DE FACTURES Q/2016/1257 ? 665,5 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

28-6-16 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

PAGAMENT DE LA RELACIÓ DE FACTURES Q/2016/1263 ? 108,35 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

9-6-16 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

ORDENAR EL PAGAMENT DEL PRÉSTEC CIM AMB ENTITATS FINANCERES. BANCO 
SABADELL, 
SA 

109810,09 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

9-6-16 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

ORDENAR EL PAGAMENT DEL PRÉSTEC CIM AMB ENTITATS FINANCERES. BANKIA S.A. 266666,67 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

17-6-16 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

ORDENAR EL PAGAMENT DEL PRÉSTEC CIM AMB ENTITATS FINANCERES. DEXIA 
SABADELL, 
SA 

1044,6 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

17-6-16 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

ORDENAR EL PAGAMENT DEL PRÉSTEC CIM AMB ENTITATS FINANCERES. CAIXABANK 
SA 

167932,87 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

17-6-16 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

ORDENAR EL PAGAMENT DEL PRÉSTEC CIM AMB ENTITATS FINANCERES. BANCO 
BILBAO 
VIZCAYA 
ARGENTARIA
, SA 

12537,93 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

17-6-16 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

ORDENAR EL PAGAMENT DEL PRÉSTEC CIM AMB ENTITATS FINANCERES. BANKIA SA 11318,04 
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DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

17-6-16 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

ORDENAR EL PAGAMENT DEL PRÉSTEC CIM AMB ENTITATS FINANCERES. CAIXABANK 
SA 

7849,18 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

17-6-16 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

ORDENAR EL PAGAMENT DEL PRÉSTEC CIM AMB ENTITATS FINANCERES. BANCO 
BILBAO 
VIZCAYA 
ARGENTARIA 
SA 

260880,75 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

17-6-16 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

ORDENAR EL PAGAMENT DEL PRÉSTEC CIM AMB ENTITATS FINANCERES. BANCO 
SABADELL, 
SA 

4862,68 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

23-6-16 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

ORDENAR EL PAGAMENT DEL PRÉSTEC CIM AMB ENTITATS FINANCERES. BANCO 
BILBAO 
VIZCAYA 
ARGENTARIA 
SA 

151,14 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

27-6-16 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

ORDENAR EL PAGAMENT DEL PRÉSTEC CIM AMB ENTITATS FINANCERES. DEXIA 
SABADELL, 
SA 

200000 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

30-6-16 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

ORDENAR EL PAGAMENT DEL PRÉSTEC CIM AMB ENTITATS FINANCERES. BANCO 
SANTANDER, 
SA 

225218,24 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

30-6-16 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

ORDENAR EL PAGAMENT DEL PRÉSTEC CIM AMB ENTITATS FINANCERES. BANCO 
SANTANDER, 
SA 

780423,2 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

30-6-16 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

ORDENAR EL PAGAMENT DEL PRÉSTEC CIM AMB ENTITATS FINANCERES. DEXIA 
SABADELL, 
SA 

20742,94 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

23-6-16 COMPENSACIÓ 
HORES 
FORMACIÓ 

compensació curs preparatori de llenguatge administratiu. M.R.I.C.   

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

23-6-16 COMPENSACIÓ 
HORES 
FORMACIÓ 

CURS PREPARATORI DE LLENGUATGE ADMINISTRATIU. L.A.V.   

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

23-6-16 COMPENSACIÓ 
HORES 
FORMACIÓ 

CURS CONTROL PREVI DE LEGALITAT. A.A.B.   

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

23-6-16 COMPENSACIÓ 
HORES 
FORMACIÓ 

CURS EL CONTROL PREVI DE LEGALITAT. J.M.C.M.   

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

23-6-16 COMPENSACIÓ 
HORES 
FORMACIÓ 

CURS PREVENCIÓ DE RISCS. A.D.H.C.   
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DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

23-6-16 COMPENSACIÓ 
HORES 
FORMACIÓ 

CURS TALLER VIRTUAL PER A L'US DE L'ENTORN VIRTUAL DE FORMACIÓ. A.D.H.C.   

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

23-6-16 COMPENSACIÓ 
HORES 
FORMACIÓ 

CURS PREVENCIÓ DE RISCS LABORALS. E.M.J.P.   

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

23-6-16 COMPENSACIÓ 
HORES 
FORMACIÓ 

CURS PROCEDIMENT DE GESTIO ECONOMICA DEL CIM. B.M.D.R.   

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

23-6-16 COMPENSACIÓ 
HORES 
FORMACIÓ 

CURS CONTROL PREVI DE LA LEGALITAT. M.M.B.   

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

23-6-16 COMPENSACIÓ 
HORES 
FORMACIÓ 

CURS ELABORACIÓ DEL PRESSUPOST AMB PERSPECTIVA DE GENERE. A.M.G.S.   

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

23-6-16 COMPENSACIÓ 
HORES 
FORMACIÓ 

CURS PREPARATORI LLEGUATGE ADMINISTRATIU. S.LL.B.   

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

23-6-16 COMPENSACIÓ 
HORES 
FORMACIÓ 

CURS PROCEDIMENT DE LA GESTIÓ ECONOMICA DEL CONSELL DE 
MALLORCA. 

S.LL.B.   

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

23-6-16 COMPENSACIÓ 
HORES 
FORMACIÓ 

CURS PREPARATORI DEL LLENGUATGE ADMINISTRATIU. M.N.B.P.   

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

23-6-16 COMPENSACIÓ 
HORES 
FORMACIÓ 

CURS PROCEDIMENT DE LA GESTIÓ ECONOMICA DEL CONSELL DE 
MALLORCA. 

F.LL.M.   

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

23-6-16 COMPENSACIÓ 
HORES 
FORMACIÓ 

CURS PROCEDIMENT DE LA GESTIÓ ECONOMICA DEL CONSELL DE 
MALLORCA. 

V.G.G.   

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

23-6-16 COMPENSACIÓ 
HORES 
FORMACIÓ 

CURS PREVENCIÓ RISCS LABORALS. F.M.G.   

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

23-6-16 COMPENSACIÓ 
HORES 
FORMACIÓ 

CURS SICALWIN BASIC. F.M.G.   

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

23-6-16 COMPENSACIÓ 
HORES 
FORMACIÓ 

CURS PREPARATORI DE LLENGUATGE ADMINISTRATIU. M.P.S.   
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DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

23-6-16 COMPENSACIÓ 
HORES 
FORMACIÓ 

CURS SICALWIN BASIC. M.P.B.   

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

23-6-16 COMPENSACIÓ 
HORES 
FORMACIÓ 

CURS APLICACIÓ DE LES XARXES SOCIALS A CULTURA. F.R.F.   

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

23-6-16 COMPENSACIÓ 
HORES 
FORMACIÓ 

CURS SICALWIN BASIC. J.A.S.S.   

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

23-6-16 COMPENSACIÓ 
HORES 
FORMACIÓ 

CURS PREVENCIÓ RISCS LABORALS. M. P. C. F.S.J.   

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

23-6-16 COMPENSACIÓ 
HORES 
FORMACIÓ 

CURS PROCEDIMENT DE LA GESTIÓ ECONOMICA DEL CONSELL DE 
MALLORCA. 

M.P.C.F.S.J.   

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

23-6-16 COMPENSACIÓ 
HORES 
FORMACIÓ 

CURS PROCEDIMENT DE LA GESTIÓ ECONOMICA DEL CONSELL DE 
MALLORCA. 

A.C.C.R.   

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

23-6-16 COMPENSACIÓ 
HORES 
FORMACIÓ 

CURS SICALWIN BASIC. A.C.C.R.   

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

23-6-16 COMPENSACIÓ 
HORES 
FORMACIÓ 

CURS PROCEDIMENT DE LA GESTIO ECONOMICA. M.P.M.   

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

3-6-16 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇ EXP.: 084/2016 M.C.S.V. 414,53 

DIRECCIÓ 
INSULAR DE 
HISENDA I 
PRESSUPOSTS 

3-6-16 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP.: RCD 063/2016 ANLUGA, SA 2472,58 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

6-5-16 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACI
Ó 

Adjudicació contracte menor de servei exp. 16M02355 ATP, SL 4235 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

17-5-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 17a certificació exp. 15/14 OHL 1633284,35 
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DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

31-5-16 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACI
Ó 

Adjudicació contracte menor de servei exp. 16M02555 RAFER 
INGENIERIA, 
SL 

7247,9 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

8-6-16 RECONEIXEME
NT CÒMPUT 
HORES 
FORMACIÓ 

Reconeixement de 30 hores de formació a la Sra. M.A.A.S. Sra. M.A.A.S.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

14-6-16 RECONEIXEME
NT CÒMPUT 
HORES 
FORMACIÓ 

Reconeixement de 30 hores de formació Sra. E.S.S.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

14-6-16 RECONEIXEME
NT CÒMPUT 
HORES 
FORMACIÓ 

Reconeixement de 6 hores de formació a la Sra. M.A.B.M. Sra. M.A.B.M.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

14-6-16 RECONEIXEME
NT CÒMPUT 
HORES 
FORMACIÓ 

Reconeixement de 30 hores de formació a la Sra. F.S.S. Sra. F.S.S.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

16-6-16 RECONEIXEME
NT CÒMPUT 
HORES 
FORMACIÓ 

Reconeixement de 30 hores de formació a la Sra. I.P.S. Sra. I.P.S.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

16-6-16 RECONEIXEME
NT CÒMPUT 
HORES 
FORMACIÓ 

Reconeixement de 30 hores de formació a la Sra. I.P.S. Sra. I.P.S.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

16-6-16 RECONEIXEME
NT CÒMPUT 
HORES 
FORMACIÓ 

Reconeixement de 30 hores de formació a la Sra. M.S.E. Sra. M.S.E.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

16-6-16 RECONEIXEME
NT CÒMPUT 
HORES 
FORMACIÓ 

Reconeixement de 30 hores de formació a la Sra. I.P.C. Sra. I.P.C.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

17-6-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Reconeixement obligació 1a factura exp. 16M01555 ELECTROHID
RAULICA 
ANJA, SL 

179,08 
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DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

20-6-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 10a certificació exp. 02/15-M1 VIAS Y 
CONSTRUCC
IONES, SA 

72250,18 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

20-6-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Reconèixer obligació contracte menor subministrament exp. 16M00955 CANON 
ESPAÑA, SA 

5266,15 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

20-6-16 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

Devolució de fiança per obra exp. 23/14 MATIAS 
ARROM 
BIBILONI, SL 

4464,15 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

20-6-16 ALTRES Resolució de proposta cancel·lació dels dipòsits ocupació finca 14-A Add. 15 exp. CM-
45 

MOTONAUTI
CA BONAIRE, 
SL 

19665,52 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

20-6-16 IMPOSAR 
OBLIGACIÓ 
ABONAR DANYS 

Resolució procediment sancionador ref. ES 20/2015 MCDONALDS 
INCA 

2700 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

20-6-16 RECONEIXEME
NT CÒMPUT 
HORES 
FORMACIÓ 

Reconeixement de 20 hores de formació  Sra. F.R.C.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

20-6-16 RECONEIXEME
NT CÒMPUT 
HORES 
FORMACIÓ 

Reconeixement de 20 hores de formació  Sr. J.J.C.D.R.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

20-6-16 RECONEIXEME
NT CÒMPUT 
HORES 
FORMACIÓ 

Reconeixement de 16 hores de formació  Sr. J.J.C.D.R.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

21-6-16 RECONEIXEME
NT CÒMPUT 
HORES 
FORMACIÓ 

Reconeixement de 30 hores de formació  Sr. M.R.P.E.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

21-6-16 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

Rectificació resolució per devolució d'ingrés indegut exp. DA 16/2015 Sr. M.LL.B. 697,31 
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DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

22-6-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 3a certificació contracte exp. 15/15 LOT 2 CONSTRUCC
IONES LLULL 
SASTRE, SA 

65422,84 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

22-6-16 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACI
Ó 

Adjudicació exp. contractació ref. 16M03555 UAP 2100, SL 16819 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

22-6-16 INICIAR 
EXPEDIENT 

Inici exp. contractació ref. 13/2016 .   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

22-6-16 INICIAR 
EXPEDIENT 

Inici exp. DA 08/2016 Sr. J.C.R.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

22-6-16 INICI 
PROCEDIMENT 
ADMINISTRATIU 

esmena de sol·licitud d'iniciació procediment ref. RP 20/2016 COBAMALSA   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

22-6-16 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

Devolució de fiança per obra exp. 19/14 VIAS Y 
OBRAS 
PUBLICAS, 
SA 

19565,15 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

22-6-16 REQUERIMENT 
SUBSANACIÓ 
ERRADES 

Requeriment esmena sol·licitud d'iniciació procediment ref. RP 22/2016 .   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

22-6-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 3a certificació exp. 15/15 lot. 3 ACEINSA 
MOVILIDAD, 
SA 

62688,61 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

23-6-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Reconèixer obligació contracte menor de servei exp. 16M01855 ALVARO 
BATLE 
CARAVACA & 
ASOCIADOS 

6655 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

23-6-16 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACI
Ó 

Adjudicació de contracte menor de servei exp. 16M03655 TESYSE 8434,22 
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DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

23-6-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Reconèixer obligació contracte menor de servei exp. 16M02455 SAM 
AUTOMOCIO
N, SL 

4670,6 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

28-6-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 3a certificació exp. 15/15 lot 6 AGLOMSA 143077,88 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

28-6-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 3a certificació exp. 15/15 lot 1 ELSAMEX, 
SA 

165834,25 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

28-6-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 60a certificació exp. 32/10 UTE EIX 
PONENT-
LLEVANT 

293549,94 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

28-6-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 60a (1) exp. 32/10 UTE EIX 
PONENT-
LLEVANT 

28660,7 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

28-6-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 3a certificació exp. 15/15 lot 7 INFRAESTRU
CTURAS 
CONELSAN, 
SA 

92216,65 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

29-6-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 3a certificació exp. 15/15 lot 4 MATIAS 
ARROM 
BIBILONI, SL 

265473,03 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

30-6-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Reconeixement obligació contracte menor de servei exp. 15M03155 LBC 10639,53 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

30-6-16 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACI
Ó 

Adjudicació contracte menor de servei exp. 16M03855 ENERSOLMA, 
SL 

1936 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

1-7-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per tancament i condicionar accés a la Ma-4015 exp. 572/2016 Sr. M.G.Q.   
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DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

4-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 19a certificació exp. 15/14 OHL 0 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

5-7-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per adequació dels espais exteriors es rentadors a la Ma-4031 exp. 513/2016 AJ. SON 
SERVERA 

  

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

5-7-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per condicionament d'accés existent a la Ma-10 exp. 615/2016 Sr. B.R.R.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

5-7-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per renovació de reixeta existent a la Ma-1101 exp. 607/2016 Sr. C.B.M.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

5-7-16 INICIAR 
EXPEDIENT 

Incoació procediment sancionador exp. ES 30/2016 PERLAS 
ORQUIDEA, 
SA 

  

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

5-7-16 INICI 
PROCEDIMENT 
ADMINISTRATIU 

Incoació procediment sancionador exp. ES 31/2016 PERLAS 
ORQUIDEA, 
SA 

  

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

5-7-16 INICI 
PROCEDIMENT 
ADMINISTRATIU 

Incoació procediment administratiu ref. ES 3/2016 CONISCO 
ENTERTAINM
ENT, SL 

  

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

5-7-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per instal·lació de mirall a la Ma-10 exp. 643/2016 Sr. J.P.R.B.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

5-7-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per tancament de finca a la Ma-1015 exp. 846/2016b Sr. R.B.F.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

5-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament 6a factura exp. 3/2012 UTE GEOMA 
- INZAMAC 

9208,04 
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DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

6-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Reconeixement obligació contracte menor subministrament exp. 16M02155 POLIESTER 
REDONDO 

3115,75 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

6-7-16 AUTORITZACIÓ 
ESPECIAL DE 
CIRCULACIÓ 

Autorització especial per circular per la ctra. Ma-1021 i Ma-1022 exp. 535/2016 ANDRATX 
OBRES I 
SANEJAMEN
TS, SL 

  

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

6-7-16 ALTRES Cancel·lació de dipòsit liquidació de preu just finca 93 Add. 8 exp. 91 Sra. C.M.P.P. 7113,04 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

6-7-16 ALTRES Resolució aprovació d'ADO despesa corresp. finca 128 Add. 73 CM-60 Sr. G.V.M. 200,32 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

6-7-16 ALTRES Resolució per a l'aprovació del preu just i de l'ADO despesa finca 24 Add. 46 exp. CM-
61 

Sr. P.B.V . 7475,6 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

6-7-16 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACI
Ó 

Adjudicació contracte menor de servei exp. 16M03955 APPLUS 
NORCONTRO
L, SLU 

12895,53 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

6-7-16 ALTRES Resolució de classificació de les ofertes presentades a la licitació exp. contrac. 2/2016 DIVERSOS   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

6-7-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per condicionament d'entrada a la Ma-2131 exp. 632/2016 Sr. M.M.P.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

7-7-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per canviar persianes a la Ma-10 exp. 636/2016 Sra. E.J.H.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

7-7-16 AUTORITZACIÓ 
ASSISTÈNCIA 
CURSOS 

Autorització desplaçament en comissió de serveis per curs al Sr. F.R.O. Sr. F.R.O.   



 335 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

7-7-16 RECONEIXEME
NT CÒMPUT 
HORES 
FORMACIÓ 

Reconeixement de 30 hores de formació al Sr. A.F.A.G. Sr. A.F.A.G.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

7-7-16 AUTORITZACIÓ 
ASSISTÈNCIA 
CURSOS 

Autorització de desplaçament a curs al Sr. A.A.R. Sr. A.A.R.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

7-7-16 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

Devolució de fiança definitiva exp. 9/14 CONSTRUCC
IONES LLULL 
SASTRE, SA 

7821,95 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

7-7-16 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

Devolució de fiança definitiva obra exp. 9/14  CONSTRUCC
IONES LLULL 
SASTRE, SA 

7821,95 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

7-7-16 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

Devolució de fiança definitiva per obra exp. 22/14 MATIAS 
ARROM 
BIBILONI, SL 

5784,82 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

7-7-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per demolició d'edificació a la Ma-2121 exp. 6069/2016 Sr. P.P.R.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

7-7-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per canvi d'accés a la Ma-1041 exp. 242/2013e Sr. M.G.Q.P.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

7-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Reconeixement obligació contracte menor de servei exp. 16M01655 G-SIX 15609 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

7-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Reconeixement obligació contracte menor de servei exp. 16M00755 ANETO 
CONSULTOR
ES, SL 

13915 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

7-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 1a certificació exp. 21/15 VOPSA 116103,75 
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DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

8-7-16 INCLUSIÓ 
NÒMINA PER 
DIETES 

Dietes de manutenció corresp. al MES DE MAIG 2016 D.I. Infraestructures i Mobilitat DIVERSOS 2157,12 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

8-7-16 ABONAR 
HORES 
EXTRAORDINÀR
IES 

Abonament per raó de servei de guàrdia per a actuacions d'emergències període 
2/05/2016 a 29/05/2016 

DIVERSOS 8475,6 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

8-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament 24a factura assistència tècnica exp. 11/2012/F/1/01 GESTALIS 
PROJECT 
MANAGEMEN
T, SL 

148467 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

11-7-16 ALTRES Aprovació del preu just per execució de sentència i ADO finca 13 exp. CM-45 Add. 18 Sra. A.B.V. 26416,64 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

11-7-16 APROVAR 
EXPEDIENT 
CONTRACTACI
Ó 

Aprovació exp. contractació servei d'assistència tècnica exp. 4/2016 . 157300 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

11-7-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per instal·lació de mirall a la Ma-3221 exp. 621/2016 Sr. G.M.G.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

11-7-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per construcció de pas inferior a la Ma-10 exp. 1045/2015b SON 
MORAGUES 
1921, SL 

  

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

11-7-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per instal·lació de senyals indicadores a la Ma-3340 exp. 590/2016 Sr. S.G.N.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

12-7-16 RECONEIXEME
NT CÒMPUT 
HORES 
FORMACIÓ 

Reconeixement de 30 de formació a la Sra. M.E.P. Sra. M.E.P.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

12-7-16 CATALOGACIÓ 
VEHICLE 
HISTÒRIC 

Catalogació de vehicle històric amb núm. bastidor: 6R08A191583 Sr. P.E.   
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DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

12-7-16 CATALOGACIÓ 
VEHICLE 
HISTÒRIC 

Catalogació de vehicle històric amb núm. bastidor: TX5XKFP318S190078 DELCRES, SL   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

12-7-16 CATALOGACIÓ 
VEHICLE 
HISTÒRIC 

Catalogació de vehicle històric amb núm. bastidor: 13387 Sr. A.M.V.B.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

12-7-16 CATALOGACIÓ 
VEHICLE 
HISTÒRIC 

Catalogació de vehicle històric amb núm. bastidor: 1822929311 Sr. P.R.Q.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

12-7-16 CATALOGACIÓ 
VEHICLE 
HISTÒRIC 

Catalogació de vehicle històric amb núm. bastidor: TS54549LC Sr. R.A.W.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

12-7-16 CATALOGACIÓ 
VEHICLE 
HISTÒRIC 

Catalogació de vehicle històric amb núm. bastidor: 1512533467 Sra. K.B.G.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

12-7-16 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACI
Ó 

Adjudicació contracte exp. 25/2015 VOPSA 813322,92 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

12-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 62a certificació exp. 35/10 ELECTROHID
RAULICA 
MANACOR, 
SA 

14596,67 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

12-7-16 INICIAR 
EXPEDIENT 

Inici exp. de determinació de preu just exp. CM-79 .   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

12-7-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per tancament amb reixeta a la Ma-19 exp. 642/2016 Sra. I.LL.R.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

12-7-16 IMPOSAR 
OBLIGACIÓ 
ABONAR DANYS 

Obligació d'abonar danys exp. DA 04/2016 LINEA 
DIRECTA, SA 

1578,94 
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DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

13-7-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per canvi de coberta a habitatge unifamiliar a la Ma-14 exp. 696/2016 Sr. J.O.E.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

13-7-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per instal·lació de mirall a la Ma-2100 exp. 699/2016 Sr. V.M.S.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

13-7-16 RECONEIXEME
NT CÒMPUT 
HORES 
FORMACIÓ 

Reconeixement de 30 hores de formació Sra. B.R.F.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

13-7-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per adequació interior edifici a la Ma-6014 exp. 654/2016 Sr. J.A.G.A.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

13-7-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per construcció d'habitatge a la Ma-6014 exp. 697/2016 Sr. C.H.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

13-7-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per tancament de paret seca a la Ma-6014 exp. 635/2016 Sr. J.G.M.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

13-7-16 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACI
Ó 

Adjudicació de contracte menor de servei exp. 16M04255 GRAHEN 
INGENIEROS, 
SL 

10708,5 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

13-7-16 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACI
Ó 

Adjudicació de contracte menor de subministrament exp. 16M04355 COFELY 
ESPAÑA, SA 

13464,21 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

13-7-16 INICIAR 
EXPEDIENT 

Inici exp. de modificació núm. 1 contracte exp. 15/2014-M1 OHL   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

13-7-16 INICIAR 
EXPEDIENT 

Incoació procediment sancionador ref. ES 36/2016 PERLAS 
ORQUÍDEA, 
SA 
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DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

14-7-16 CERTIFICACIÓ 
OBRA 

Aprovació del Pla de Seguretat i salut en obres exp. 27/2015 VIAS Y 
CONSTRUCC
IONES, SA 

  

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

14-7-16 CATALOGACIÓ 
VEHICLE 
HISTÒRIC 

Catalogació de vehicle històric amb núm. bastidor: JT1COAW110113423 Sr. B.S.O.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

14-7-16 CATALOGACIÓ 
VEHICLE 
HISTÒRIC 

Catalogació de vehicle històric amb núm. bastidor: KL250A014934 Sr. S.C.F.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

14-7-16 CATALOGACIÓ 
VEHICLE 
HISTÒRIC 

Catalogació de vehicle històric amb núm. bastidor: WF0LXXGKALKB31829 Sr. P.F.C.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

15-7-16 IMPOSAR 
OBLIGACIÓ 
ABONAR DANYS 

Abonar d'anys en relació al procediment ref. DA 05/2016 Sr. A.A.A.M. 488,99 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

18-7-16 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACI
Ó 

Adjudicació contracte menor de servei exp. 16M02955 UAP 2100, SL 7139 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

18-7-16 APROVAR 
EXPEDIENT 
CONTRACTACI
Ó 

Aprovació d'expedient de contractació ref. 14/2016 . 71390 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

19-7-16 ALTRES Resolució de prorroga contracte menor de servei exp. 15M03155 LBC 12455,74 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

19-7-16 REQUERIMENT 
SUBSANACIÓ 
ERRADES 

Requeriment d'esmena sol·licitud iniciació exp. RP 23/2016 Sra. Y.V.M.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

19-7-16 REQUERIMENT 
SUBSANACIÓ 
ERRADES 

Requeriment d'esmena sol·licitud d'iniciació exp. RP 27/2016 EUROPCAR 
IB, SA 
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DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

19-7-16 REQUERIMENT 
SUBSANACIÓ 
ERRADES 

Requeriment d'esmena sol·licitud d'iniciació exp. RP 29/2016 Sr. M.A.G.H.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

20-7-16 ALTRES Aprovació exp. expropiació ref. CM-86.1 . 55587,71 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

20-7-16 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

Requeriment de pagament de despeses derivades de la publicació al BOIB Exp.  
25/2015 

. 264,13 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

21-7-16 ALTRES Desistiment de la petició relativa a finca 28 exp. CM-61-MFII-CAIB Sr. M.A.C.F.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

22-7-16 INICI 
PROCEDIMENT 
ADMINISTRATIU 

Inici procediment sancionador ref. ES 37/2016 Sr. R.H.A.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

5-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 2a certificació exp. 18/15 VOPSA 94369,22 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

17-6-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 60ª certificació exp. 33/10 UTE 
CONSERVAC
IO INTEGRAL 
Ma-13 

290829,68 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

27-7-16 ALTRES Suspensió temporal execució obres exp. 15/2015 VOPSA   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

29-6-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura exp. contrac. 15/14 OHL 1452,78 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

1-8-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per instal·lació de tanca publicitària a la Ma-6012 exp. 687/2016 MALLA,SA   
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DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

1-8-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per tancament de finca a la Ma-5110 exp. 715/2016 Sr. A.R.S.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

1-8-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per legalització i ampliació caseta a la Ma-15 exp. 624/2016 Sra. C.B.LL.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

1-8-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per instal·lació de mirall a la Ma-6012 exp. 753/2016 CENTAURO 
RENT A CAR, 
SL 

  

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

2-8-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per canvi de coberta a la Ma-3010 exp. 623/2016 Sr. M.P.R.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

2-8-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per condicionament d'accés a la Ma-12 exp. 52/2016 Sr. X.A.LL.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

8-8-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per obres menors a la Ma-3330 exp. 565/2016 Sr. B.G.R.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

8-8-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per instal·lació de fletxes indicatives a la Ma-4042 exp. 641/2016 CAP 
VERMELL 
HOTEL, SLU 

  

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

8-8-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per escomesa d'aigua a la Ma-4023 exp. 731/2016 JUMARI, SA   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

8-8-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per tancament amb pals i reixeta a la Ma-4040 exp. 534/2016 Sr. A.C.E.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

4-8-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per obres menors a la Ma-1030 exp. 749/2016 Sr. A.J.R.F.   
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DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

11-8-16 ALTRES Resolució a la peça incidental separada 12/2016 finca 1 exp. CM-85 MONTLLISI, 
SL 

  

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

11-8-16 IMPOSAR 
OBLIGACIÓ 
ABONAR DANYS 

Abonar danys en relació al procediment ref. DA 08/2016 Sr. J.C.R. 283,85 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

11-8-16 INICIAR 
EXPEDIENT 

Inici expedient de danys DA 07/2016 Sr. B.G.B.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

8-8-16 ALTRES Aprovació del programa d'execució de treballs de delineació - Topografia .   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

4-8-16 ALTRES Resolució peça incidental 16/2013 relativa finca 14 exp. CM-70-MFI .   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

2-8-16 ALTRES Resolució de classificació de les propostes presentades a la licitació exp. 6/2016 DIVERSOS   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

3-8-16 ALTRES Resolució de classificació de les propostes presentades a la licitació exp. 8/2016 DIVERSOS   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

21-6-16 DEVOLUCIÓ 
INGRESSOS 

Devolució d'ingrés indegut exp. danys DA 16/2016 Sra. M.LL.B. 697,31 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

5-8-16 ALTRES Aprovació de projecte de reforç del ferm clau: 16-05.0-RF  . 1215343,81 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

5-8-16 ABONAR 
HORES 
EXTRAORDINÀR
IES 

Abonament per servei de guàrdia d'emergències període 30/05/2016 a 04/07/2016 DIVERSOS 10241,35 
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DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

5-8-16 INCLUSIÓ 
NÒMINA PER 
DIETES 

Dietes de manutenció per raó de servei mes de juny 2016 D.I. Infraestructures i 
Mobilitat  

DIVERSOS 2022,3 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

10-8-16 APROVAR 
EXPEDIENT 
CONTRACTACI
Ó 

Aprovació expedient contractació ref. 12/2016 .   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

10-8-16 ALTRES Resolució de classificació de les propostes presentades a la licitació exp. 1/2016 DIVERSOS   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

10-8-16 ALTRES Resolució de classificació de les propostes presentades a la licitació exp. 3/2016 DIVERSOS   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

11-8-16 REQUERIMENT 
SUBSANACIÓ 
ERRADES 

Requeriment esmena recurs d'alçada interposat per Sra. L.A.M. exp. SJA  ES 20/2015 TOLULO 
CONSULTING
, SL 

  

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

11-8-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per construcció de piscina a la Ma-4041 exp. 806/2016 Sr. J.G.C.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

11-8-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per condicionament d'accés a la Ma-4021 exp. 797/2016 Sr. G.M.P.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

10-8-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per rehabilitació d'habitatge a la Ma-3331 exp. 707/2016 Sr. B.G.G.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

3-6-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per construcció d'habitatge a la Ma-13 exp. 424/2015b LOS LJS 
2012, SLU 

  

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

10-8-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per reparació teulada a la Ma-5111 exp. 721/2016 Sr. B.S.V.   
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DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

10-8-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per reforma d'habitatge a la Ma-3331 exp. 1666/2012b GRUPO 
ECONOLUX, 
SL 

  

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

10-8-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per dotació de serveis a la Ma-15 exp. 629/2016 AJ. 
CAPDEPERA 

  

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

10-8-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per tancament amb paret pals i reixeta a la Ma-15 exp. 674/2016 Sra. A.S.V.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

10-8-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per tancament a la Ma-15 exp. 673/2016 Sr. R.P.B.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

10-8-16 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Permís per canvi d'accés a la Ma-2110 exp. 738/2016 Sr. J.B.R.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

23-8-16 ALTRES Canvi d'instructor procediment ref. RP 2/2016 .   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

23-8-16 ALTRES Canvi d'instructor procediment ref. RP 8/2016 .   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

23-8-16 ALTRES Canvi d'instructor procediment ref. RP 18/2016 .   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

23-8-16 ALTRES Canvi d'instructor procediment ref. RP 20/2016 .   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

23-8-16 ALTRES Canvi d'instructor procediment ref. RP 22/2016 .   
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DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

23-8-16 ALTRES Canvi d'instructor procediment ref. RP 24/2016 .   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

23-8-16 ALTRES Canvi d'instructor procediment ref. RP 30/2014 .   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

23-8-16 ALTRES Canvi d'instructor procediment ref. RP 31/2014 .   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

23-8-16 ALTRES Canvi d'instructor procediment ref. RP 5/2015 .   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

23-8-16 ALTRES Canvi d'instructor procediment ref. RP 22/2015 .   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

23-8-16 ALTRES Canvi d'instructor procediment ref. RP 28/2015 .   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

23-8-16 ALTRES Canvi d'instructor procediment ref. RP 31/2015 .   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

23-8-16 ALTRES Canvi d'instructor procediment ref. RP 33/2015 .   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

23-8-16 ALTRES Canvi d'instructor procediment ref. RP 41/2015 .   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

23-8-16 ALTRES Canvi d'instructor procediment ref. RP 42/2015 .   
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DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

23-8-16 ALTRES Canvi d'instructor procediment ref. RP 44/2015 .   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

23-8-16 ALTRES Canvi d'instructor procediment ref. RP 46/2015 .   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

23-8-16 ALTRES Canvi d'instructor procediment ref. RP 12/2016 .   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

23-8-16 ALTRES Canvi d'instructor procediment ref. RP 45/2015 .   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

23-8-16 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

Rectificar resolució d'imposició d'obligació de satisfer danys exp. DA 08/2016 Sr. J.C.R. 283,85 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

23-8-16 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

Aprovació ADO despesa finca 73 obra exp. C-23 Add. 16 Sra. M.M.A. i 
Altres 

5679,43 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

23-8-16 APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

Aprovació d'ADO despesa finca 13 obra exp. CM-45 Add. 18 Sra. A.V.B. 10670,53 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

23-8-16 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

Desestimar sol·licitud de responsabilitat patrimonial de l'administració exp. ref. RP 
30/2014 

Sr. A.P.P.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

23-8-16 ALTRES Finalització expedient  de responsabilitat patrimonial ref. DA 02/2016 Sr. S.B.   

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

23-8-16 DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

Devolució de fiança definitiva per obra exp. 18/2010-M1 VIAS Y 
CONSTRUCC
IONES, SA 

199734,39 
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DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

12-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Resolució d'abonament factura 50a certificació exp. 26/11 UTE 
TUNELES 

8010,3 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

13-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Resolució abonament factura 42a certificació exp. 38/11 UTE Roig, SA 
- 
ELECTRONIC 
TRAFIC, SA 

16924,56 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

18-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Resolució d'abonament factura 4a certificació exp. 15/15 lot. 2 Construccione
s Llull Sastre, 
sa 

73114,84 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

18-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Resolució d'abonament factura 4a certificació exp. 15/15 lot. 3 ACEINSA 
MOVILIDAD, 
SA 

81057,79 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

18-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Resolució d'abonament factura 4a certificació exp. 15/15 lot 5 INVESIA 
CONSTRUCC
ION Y 
SERVICIOS, 
SL 

243970,34 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

8-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Resolució d'abonament factura 21a certificació exp. 3/13 UTE MAN, SA 
- 
TORRESCAM
ARA - ESTEL 
- SIQUIER 

390102,94 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

13-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Resolució d'abonament factura 1a certificació exp. 20/15 LABORATORI
O DE 
CERTIFICACI
ONES VEGA 
BAJA, SL 

9319,2 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

20-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament factura 61a certificació exp. 32/10 UTE EIX 
PONENT-
LLEVANT 

618282,23 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

18-7-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Resolució d'abonament factura 4a certificació contracte exp. 15/15 lot 6 AGLOMERAD
OS 
MALLORCA, 
SA 

104040,65 

DIRECCIÓ 
INSULAR 
INFRAESTRUCTU
RES I MOBILITAT 

9-6-16 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Resolució d'abonament factura 49a certificació projecte exp. 26/11 UTE 
TUNELES 

13258,3 

 


